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PARTEA A II-A

XII. EVACUĂRI, DEPORTĂRI, MASACRE
ÎN BASARABIA ŞI BUCOVINA.
SEPTEMBRIE- DECEMBRIE 1941

343
1941, septembrie 1, Bucureşti. Atitudinea guvernului
Antonescu faţă de evreii din România,
prezentată de Manfred von Killinger, ministrul
Germaniei la Bucuresti.
I

Scrisoarea nr. 2771 din 1 septembrie 1941
Secret
Telegrama d-lui von Killinger 1
Către

Ministerul de Externe German
la scrisoarea nr. 2309 din 28.8.1941
Pentru Departament Germania

Răspuns

Nu pot să fiu de acord cu punctul de vedere al conducătorului de grupă S.S.
Heydrich (locţiitorul lui Himmler). Modul de a proceda al românilor în teritoriile noi
ocupate din Est dovedeşte că nu poate fi vorba de o politică de prietenie pentru evrei.
Contra acuzării de prietenie pentru evrei vorbesc mai cu seamă următoarele fapte:
1. Strădania guvernului român de a nu lăsa să pătrundă vreun evreu din Ucraina
spre Basarabia, pentru că acest lucru ar cauza prejudicii politicii antisemite dusă de
guvern.
2. Repetatele încercări ale vicepreşedintelui de a-l readuce în ţară pe
comandantul S.S. Richter, dând importanţă deosebită activităţii acestuia 2 .
3. Acceptarea din partea guvernului român a tuturor proiectelor de legi depuse
de consilierul Richter.
4. Măsurile de represalii ale guvernului român contra evreilor care au avut ca
urmare că propaganda inamică a declarat că evreii sunt persecutaţi în mod îngrozitor
la graniţele României.
5. Printre altele, exterminarea a circa 4 OOO evrei la Iaşi3.
6. Legaţia americană culege material asupra persecuţiilor îndurate de evrei în
România şi Ie transmite în America.
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7. O severă încadrare a tuturor evreilor din Vechiul Regat pentru munca
obligatorie în provinciile ocupate. Antonescu a dat ordin să se prindă circa 60 OOO
evrei pentru construirea de şosele.
Vă sfătuiesc de a vă ocupa mai cu seamă odată şi de chestia evreilor din
Ungaria, căci ungurii declară astăzi că românii au dovedit, prin actele lor neomeneşti
contra evreilor, că nu pot avea dreptul asupra unei provincii civilizate cum este
Transilvania.
O cât mai grabnică detaşare a unui specialist în chestiunea arianizării şi a
evreilor pentru a înlocui pe dl. Richter.

A.M.A.E., Probi. 33, vol. 10, f. 173-174
1
Unii reprezentanţi ai Germaniei hitleriste la Bucureşti îl învinuiau pe Ion Antonescu că ar
promova o politică prea „blândă" faţă de populaţia evreiască. Conducătorul Statului i-a cerut lui
Mihai Antonescu să dezmintă asemenea susţineri. (Vezi doc. 359 din volum).
2
într-un demers al lui Mihai Antonescu către Hirnmler, la 7 august 1941, el solicita ca Richter
să revină în România pentru a-şi continua ,,rodnica sa activitate". (Vezi doc. 274 din volum).
3
Cifra este controversată şi nu este clar dacă se referă la evreii asasinaţi în oraşul Iaşi în zilele
pogromului din 28-29 iunie 1941 sau include şi evreii care au decedat în „trenurile morţii" în
zilele următoare. în alte documente, publicate şi în volumul de faţă, numărul evreilor asasinaţi
variază de la câteva sute la cca 13 OOO.

344
1941, septembrie 4. Ordonanţa Comandamentului 4
Teritorial care prevede măsuri severe de
limitare a legăturilor dintre evreii internaţi în
lagăre şi persoane din exterior.
Ordonanţa

nr. 5

Noi, general Cemătescu Constantin, comandantul Comandamentului 4
Teritorial,
Având în vedere art. 486 al. II din Codul Justiţiei Militare,
Având în vedere interesul de a se garanta siguranţa armatei, apărarea ţării şi
ordinea publică,
Ordonăm:
lagăre

Art. I. Este cu desăvârşire interzis ca persoanele suspecte şi evreii internaţi în
să corespundă (sic!) cu lumea din afară sub orice formă.
Ei nu vor putea fi vizitaţi de nimeni şi nu vor putea primi şi nici trimite

corespondenţă.
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Art. 2. În afară de alimente şi îmbrăcăminte strict necesare ostatecilor, care vor
fi primite şi distribuite de către organele de pază ale lagărului, sub sever control şi
strictă supraveghere, internaţii nu mai pot primi nici un alt obiect, fiind cu desăvârşire
interzis de a se introduce în lagăre: reviste, ziare, afişe, cărţi etc.
Art. 3. Ostatecii care vor călca dispoziţiunile art. 1 şi 2 din prezenta ordonanţă,
precum şi cei însărcinaţi cu paza şi controlul, care cu voinţă vor înlesni comiterea unor
asemenea infracţiuni, se vor pedepsi cu muncă silnică pe timp nemărginit.
Art. 4. Persoanele din afară care vor unelti şi ajuta prin orice mijloc pe cei
internaţi de a contraveni dispoziţiunilor prezentei ordonanţe, precum şi cei însărcinaţi
cu paza şi controlul lagărelor, cari din nebăgare de seamă sau din neglijenţă, vor ajuta
la comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 1 şi 2 de mai sus, se pedepsesc cu 1 an
până la 5 ani închisoare corecţională, pronunţându-se şi pedepsele complimentare
prev. de art. 25 Codul Penal „Mihai I".
Art. 5. Complicii la infracţiunile din prezenta ordonanţă şi orice persoană care
va avea cunoştinţă de vreuna din aceste infracţiuni şi cari nu vor aduce în termen de 24
ore la cunoştinţă autorităţilor judiciare sau poliţieneşti aceste fapte, se vor pedepsi ca şi
autorii principali.
Art. 6. Constatarea infracţiunilor prevăzute de prezenta ordonanţă cade în
sarcina tuturor ofiţerilor de poliţie judiciară militară şi ordinară, care vor dresa procese
verbale ce se vor înainta Curţii Marţiale C.4.T. În lipsa unor asemenea constatări,
dovada se va face prin mijloacele de probaţiune prev. de art. 137 Pr. P. [Procedură
Penală].

ordonanţă se va afişa în lagăre, în comunele urbane, pe străzi,
publice şi particulare şi va intra în vigoare de la data afişării.
Dată la Comandamentul 4 Teritorial, astăzi 4 septembrie 1941.
Comandantul Comandamentului 4 Teritorial, general Cernătescu Constantin
Prim Procuror instructor militar, maior magistrat Twers Otto
Şef de Stat Major, colonel Caracaş Sava

Art. 7. Prezenta

în localuri,

A.IŞ.,

instituţiuni

Fond Trib. Militar, U.P. 6/1941 fn.

345
1941, septembrie 9, Bucureşti. Autorizarea Agenţiei
B.N.R. din Soroca de a schimba rublele
colectate de la evreii din lagărul Vertujeni.
Banca Naţională a României Bucureşti, Serv. lnspecţiunii
nr. 2343 din 9 septembrie 1941
Domnului general C. Voiculescu,
Împuternicitul domnului mareşal Ion Antonescu pentru administraţia Basarabiei
Chişinău

Domnule general,
În ba7..a telegramei dvs. nr. 359 din 29 august a.c„ adresată Preşedinţiei
Consiliului de Miniştri şi în conformitate cu dispoziţiunile primite de la dl.
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vicepreşedinte

al Consiliului de Miniştri, avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că am
autoriz.at agenţia noastră din Soroca să schimbe suma de ...
Ruble l 120 OOO - colectate de la evreii din lagărul Vârtojani (Vertujeni - n.n.},
jud. Soroca, în aceleaşi condiţiuni în care s-a efectuat schimbul până la închiderea
Oficiilor.
Vă rugăm să binevoiţi a da dispoziţiuni să se întocmească un tablou nominativ
cu specificarea sumei colectate de la fiecare evreu din lagăr.
Tabloul, certificat de către Comandamenul lagărului, va fi prezentat printr-un
delegat la agenţia noastră din Soroca, care va elibera adeverinţe pentru fiecare din
evreii menţionaţi în tablou, plătind câte un leu de fiecare rublă şi maximum 1OOOO lei
de persoană.
Delegatul lagărului va avea cu sine şi o delegaţie prin care va fi autoriz.at să
depună la Banca Naţională a României, Soroca, suma de ruble 1 120 OOO şi să
primească contravaloarea în lei, semnând valabil de primirea sumei.
Primiţi, vă rugăm, domnule general, asigurarea înaltei noastre consideraţiuni.
Banca Naţională a României (ss) Indescifrabil
(ss) Indescifrabil

B.A.R, A.I., Fond XXW, ds. 3316, f 598

346
1941, septembrie 11, Cernăuţi. Situaţia grea a
internaţilor evrei din cele două lagăre de pe
teritoriul judeţului Hotin s-ar putea ameliora
prin folosirea lor la lucrări de drumuri,
creându-li-se astfel posibilităţi materiale de trai.
Inspectoratul Jandarmi Cernăuţi
Nr. 7438 din l l.IX.1941
Către
Administraţia provincială

a Bucovinei

Avem onoare a raporta cele ce urmea?.ă:
Pe teritoriul judeţului Hotin se găsesc 2 lagăre în care sunt internaţi evrei. La
Secureni un număr de 10 201, iar la Edineţi un număr de 12 248 evrei.
Serviciul Marelui Pretor, cu ordinul telegrafic nr. 762 din 26 august a.c. (se
anexea?.ă în copie) destină o companie de poliţie pentru pa?.ă, obligând Inspectoratul de
a da instrucţiunile şi consemnele necesare pentru pa?.ă, caz.are şi hrană. Verbal,
telefonic, mi s-a comunicat că statul nu dă bani pentru hrana lor, rămânând ca
Prefectura judeţului să-i întrebuinţeze la lucru de folos obştesc şi să li se asigure hrana
sau să se hrănească din banii lor.
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Transportându-mă

la

faţa

locului, am dat

alăturatul

consemn (se

anexează

în

copie) 1•
Faţă cu cele arătate mai sus, am onoare a supune cunoştinţei dvs. următoarele:
- în lagăr se găsesc mulţi bătrâni, copii şi femei;
- cazarea în momentul de faţă este acceptabilă, pentru iarnă este nevoie mare de
amenajare oarecare şi chiar reparaţiuni;
- cu toată supravegherea şi măsurile de pază, evadările se pot face uşor; în
această privinţă este nevoie de material lemnos şi sârmă pentru a se închide grupul de
case unde sunt cazaţi;
- evreii spun că nu mai au bani ca să-şi procure alimente - dată fiind situaţia
acestor localităţi - pe timp rău şi în special la iarnă, când transporturile nu se pot face
şi când locuitorii din satele învecinate nu vor mai putea veni la târg cu alimente,
alimentele vor lipsi, internaţii nu vor mai putea avea nici strictul necesar;
- pentrn încălzit şi pregătit hrana nu au nimic; o cantitate mică de lemne aflată
pe teren s-a terminat, iar în prezent ard gardurile sau rup din acoperiş;
- majoritatea lor nu au îmbrăcăminte şi nimic pentru învelit. Cei mai mulţi fiind
trecuţi în Ucraina şi apoi retrimişi îndărăt de către germani şi-au pierdut sau li s-au
luat în Ucraina aproape lot ce aveau;
- pentru pregătit hrană nu au nimic la dispoziţie, fiecare găteşte în casa unde
este cazat;
- medicamente lipsesc;
Faţă de ordinul nr. 4007 al Comandamentului Etapelor Armatei 3-a (se
anexează în copie), rezultă că aceste lagăre depind de armată. Totuşi este de neînţeles,
deoarece de la Secureni şi Briceni am găsit săpături la şosele din Batalionul 7 lucrând
oameni valizi concentraţi din judeţele Buzău, Prahova, Ialomiţa - luaţi la lucru şi de la
rosturile lor şi trimişi la lucru în sectorul şi pe raza acestor etape în care timp în
lagărul Secureni şi Edineţi stau fără întrebuinţare evrei.
Faţă cu cele raportate mai sus, cu onoare vă rog să binevoiţi a hotări şi a se
interveni către Marele Cartier General pentru a se clarifica această situaţie şi a se
hotărî în mod definitiv cu aceste lagăre, cu modul lor de funcţionare şi administrare
etc.
Inspector jandarm, colonel (ss) I. Mânecuţă

/. Ancel, op. cit., val. V, p. 82-83
„Consemnul lagărelor de internare Secureni şi Ediniţa:
- consemnul general este cel prevăzut în R.S.G.;
- consemnul particular,
a. Nimeni nu poate pătrunde în lagăr.
b. Nimeni nu poate ieşi din lagăr fără aprobarea domnului general Calotescu,
comunicată prin Inspectoratul Legiunii Hotin.
c. Pn:fectura se poate ocupa de hrană, cazare, asistenţă medicală, nu poate dispune
eliberarea din lagăr.
d. Internaţii nu pot comunica cu nimeni sub nici o formă.
e. Poliţia interioară se face de internaţi - intervine Comandantul Legiunii când sunt acte
de indisciplină.
f. Nu se poate primi şi expedia corespondenţa.
1
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g. Este interzis vânzarea şi cumpărarea lucrurilor de valoare de la cei internaţi în lagăr.
h. Pentru lucru de folos obştesc, cei destinaţi şi ceruţi prin Prefectură, se scot cu tabel nominal şi
cu identitatea stabilită spre a nu se face substituiri de persoane". (Ibidem).

347
Bălţi. Prefectura judeţului
Balţi
solicită
Guvernământului
Basarabiei
soluţionarea problemei evreilor din acest judeţ,
unde este exclusă posibilitatea înfiinţării unui

1941, ser,tembrie 11,

ghetou.
Prefectura jud. Bălţi
nr. 3248/94 l din l l septembrie
Către

Guvernământul

Basarabiei

Domnule general,
Avem onoarea a reveni cu aceeaşi insistenţă pentru rezolvarea problemei
evreilor aparţinând judeţului Bălţi şi aflaţi încă în lagăre - pădure şi conacuri ale
moşiilor proprietarilor reîntorşi şi îndreptăţiţi a-şi reintra în posesiunea proprietăţii.
Cartierul evreesc din Bălţi este culcat la pământ, consecinţa bombardamentelor
şi incendiilor. În judeţ, în acele câteva centre evreeşti, situaţia este aceeaşi.
Deci, posibilitatea de înfiinţare a unui ghetou este cu totul exclusă pentru
judeţul Bălţi.

Organele M.S.M. ne plimbă de pe o zi pe alta cu soluţionarea.
În situaţiunea de cazare de astăzi, mor zilnic în lagăre, iar pentru cei rămaşi
epidemii se vor naşte oricât de mare ar fi lupta combaterii lor.
A hrăni mai departe cifra de aproape I O OOO de evrei, recte populaţiunea unui
oraş de provincie, devine cu totul imposibil.
Se impune, pentru toate consideraţiunile posibile, luarea imediată a unor măsuri
şi intervin pentru soluţionare, deoarece ies din cadrul posibilităţilor proprii şi locale de
a soluţiona.
De la data de 8 august, pe ba:za dispoziţiunilor superioare, evreii au trecut în
sarcina Cercurilor de Recrutare.
Totuşi, pentru judeţul Bălţi, administraţiile locale au rămas însărcinate cu
lagărele şi hrana, deci în cele mai grele şi responsabile probleme.
Soluţiuni din partea organelor militare nu văd până astăzi.
Rog insistent intervenţiunea dvs., timpul precipitându-se cu toată potrivnicia.
Prefectul judeţului Bălţi, colonel (ss) P. Hanciu

B.A.R, A.I., Fond XXW, ds. 3613, f 553
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348
1941,

septembrie 12, Hotin. Propuneri privind
ameliorarea condiţiilor de viaţă ale evreilor
internaţi în lagărele Secureni şi Ediniţa.

Prefectura judeţului Hotin
- CabinetNr. 287 1941 sept. 12
Domnule ministru,
Prin raportul nostru nr. 213 /1941 am avut onoarea a vă aduce la cunoştinţă
evreilor din lagărele Secureni şi Edineţi.
Cum majoritatea dintre aceşti evrei sunt de pe acum lipsiţi complet de
mijloacele materiale cu care să se poată întreţine şi avându-se în vedere că peste câtva
timp, chiar cei ce azi lucrează la drumuri şi îşi câştigă existenţa, peste puţin timp nu
vor mai avea posibilitatea să-şi procure cele necessare, este neapărat nevoie ca din timp
să se ia măsuri în vederea asigurării hranei lor.
În urma calculărilor făcute, am stabilit că pentru şase luni ar fi necesare
următoarele alimente:
Pâinea. Dintr-un amestec de porumb, grâu şi secară, socotit pentru 19 300
oameni, câte 250 gr pe zi ar trebui 90 de vagoane = 2 100 OOO lei.
Zarz.avaturi: morcovi, sfeclă, ceapă a 150 gr pe zi ar trebui 25 vagoane =
5 OOO OOO lei
Ulei a 20 gr pe zi de persoană a 6 OOO kg = 100 OOO lei.
Zahăr 20 gr pe zi de persoană 6 OOO kg = 192 OOO lei.
Came de oaie, de două ori pe săptămână a 100 gr = 9 OOO= 162 OOO lei.
Lapte de la 20 vaci pentru copii şi bătrâni. Nutreţul pentru aceste vaci ar costa
circa = 100 OOO lei.
Hrana pentru ambele lagăre ar costa 9 OOO OOO lei.
Cum însă averile trecute în patrimoniul statului constau şi din pământ şi vite,
am propus ca cerealele pentru fabricarea pâinii, zarz.avaturile, oile pentru came şi
vacile pentru lapte să se ia din fostele averi evreeşti trecute în patrimoniul statului şi
anume:
O cotă din produsele fiecărui hectar de pământ, fost proprietatea evreilor, în
cereale şi zarz.avaturi;
Din oile şi vacile rămase, de asemenea câte o mică cotă care să 'acopere nevoile
arătate de noi.
Dar mai rămâne problema zahărului şi uleiului care se pot lua de la fabricile
judeţului nostru.
Însă pentru ca această masă care consumă să răsplătească întrucâtva hrana,
propunem ca Ministerul Apărării Naţionale să predea prin autorităţile locale materiile
prime cu care meseriaşii şi meseriaşele din lagăre să confecţioneze pentru nevoile
armatei încălţămintea şi îmbrăcămintea şi lenjeria necesară trupei.
situaţiunea
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De asemenea, să predea spre prelucrare lâna necesară confecţionării ciorapilor
flanelelor.
În acest caz, întreţinerea lagărelor evreeşti ar fi o chestiune rezolvată
momentan, iar Ministerul Apărării Naţionale s-ar vedea degajat de o cheltuială pe care
acum o face pentru confecţiunile ce-i sunt necesare
Întrucât în lagărul de la Edineţi se găsesc 9 OOO evrei proveniţi din judeţele:
Cernăuţi, Storojineţ şi Mdăuţi, propun ca Prefecturile judeţelor respective să înfiinţeze
lagăre pentru aceşti evrei şi să-i întrebuinţeze la lucrări de drumuri sau alte lucrări în
cuprinsul judeţelor unde aparţin, prin acest mod descongestionându-se lagărele noastre
şi venindu-ne şi nouă mai uşor să le putem administra, rugându-vă să binevoiţi a
dispune.
Prefectul judeţului, Inspector general administrativ, (ss) dr. Joe Gherman
Şef de Cabinet, (ss) C. Stan
Domniei sale, Domnului Ministru Împuternicit al Domnului Mareşal Antonescu
pentru administrarea Bucovinei - Cernăuţi
şi

A.C.G.G., Universitatea Tel-Aviv, microfilme Cernăuţi
Pe document,
(ss) Indescifrabil".

rezoluţia:

„12.IV.

Soluţie

foarte greu de realizat. A se vedea pe verso.

349
1941, septembrie 15, Chişinău. Interdicţia ieşirii
evreilor din lagărele şi ghetourile din t3asarabia.
Fac excepţie cei ce merg la muncă şi numai sub
comanda militară.
Guvernământul Basarabiei
nr. 145/C
15 septembrie 1941

Toate Prefecturile
Comunicat: Inspectoratul Jandarmi Basarabia, Inspectoratul
Comandamentul Militar Chişinău

Poliţie

Chişinău,

Cu începere de la 15 septembrie 1941, interzis cu desăvârşire eşirea din lagăre
din ghetouri a evreilor.
Sunt permise numai eşirile pentru munci şi numai sub comandă militară.
Orice abatere va fi aspru sancţionată, răspunz.ând în primul rând comandanţii
de lagăre şi ghetouri.
Guvernatorul Basarabiei, general (ss) C. Gh. Voiculescu
şi

B.AR, AI., Fond XXJv, ds. 3316, f. 569
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1941, septembrie 18, Chişinău. Modul de organizare a
pazei evreilor din ghetoul Chişinău şi măsurile
restrictive impuse acestora.
Nr. 11 A
1941 septembrie 18
Comandamentul Militar al municipiului

Chişinău

Către

Domnul general guvernator al Basarabiei
La ordinul dvs. nr. 156/C din 15 septembrie 1941:
Am onoarea a raporta că de la numirea mea ca Comandant Militar al
Municipiului Chişinău, am luat imediate măsuri pentru a organiza paza şi viaţa în
ghetou.
Am numit un comitet exclusiv din evrei, pus sub directa supraveghere a
Comandamentului ghetoului, care se ocupă cu recensământul populaţiei, cu evidenţa
meseriaşilor, cu sănătatea şi hrana populaţiei.
Un reprezentant al acestui comitet vine zilnic la mine pentru a primi
dispoziţiuni, acelaşi reprezentant se prezintă şi d-lui primar, pentru tranşarea
chestiunilor care privesc comuna.
În legătură cu diversele informaţiuni prevăzute la nota informativă, raportez:
- nu cunosc personalităţile creştine care să intervină în favoarea evreilor, nu-l
cunosc nici pe avocatul A Gheorghiu.
La mine nu a venit nimeni să ceară vreun favor pentru evrei. Poate să se fi
întâmplat acest lucru mai înainte. Am luat însă măsuri de a lămuri acest caz;
- când am luat comanda, am anulat toate autorizaţiile de eşire din gheto date
până atunci.
Dra Gherştein a avut o asemenea autorizaţie de eşire, aceasta însă era folosită ca
informatoare, eu m-am lipsit de serviciile sale.
Nu ştiu dacă şi dra Zina Fleişer, pe care nu o cunosc, a avut o asemenea
autorizaţie, dacă a avut, a pierdut-o prin măsura anulării arătată mai sus.
Din ghetou nu s-a eşit decât cu autorizaţii date de mine, pe timp limitat şi
numai pentru interese vădite: conform ord. Dvs. nr. 145/C nu se mai iese din gheto
decât în cazurile prevăzute în acest ordin.
În legătură cu această chestiune îmi permit a raporta, rugându-vă a da ordinele
dvs.
Sunt cazuri când vom fi nevoiţi să aprobăm eşiri din gheto şi anume:
- un membru din comitetul evreesc care vine la mine pentru ordine, acelaşi
merge şi la Primărie pentru alimente, în special pentru făină;
- un delegat al comunităţii care aduce vânz.ătorii la piaţa din gheto pentru
alimente care lipsesc cu desăvârşire în această piaţă;
- cazurile de boală gravă, în special pentru intervenţii chirurgicale urgente.
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Vă rog ca pentru aceste cazuri speciale să mi se dea o aprobare de principiu.
Comand. Militar al Chişinăului, Colonel (ss) Eugen Dumitrescu

Ibidem, f 585

351
1941, septembrie 22, Bucureşti. P.C.M. este de acord cu
constituirea de comitete locale evreiesti,
controlate de stat, pentru a strânge ajutoare' în
sprijinul celor aflaţi în ghetouri.
Preşedinţia

Consiliului de Miniştri
Bucureşti, 22 septembrie 1941
Cabinetul Civil Militar pentru administrarea Basarabiei şi a Bucovinei
C.B.B./11759
Domnule guvernator,

Referindu-ne la adresa dvs. nr. 746/1941;
Avem onoarea a vă face cunoscut că dl. general Voiculescu, guvernatorul
Basarabiei, în chestiunea evreilor din ghetouri, a făcut propuneri în sensul ca să se
pennită comitetelor locale evreieşti din România ca printr-un comitet central din
Bucureşti, sub controlul Statului, să adune ajutoare printre coreligionarii lor din
America sau din ţară.
Sumele ce se vor colecta se vor centraliza separat şi se vor face venit Statului.
La rândul său, Statul să fixeze, pentru fiecare membru de familie o alocatie
zilnică de hrană şi întretinere, care se va plăti prin Administratia Comunală Locală.
Această alocaţie să nu întreacă în nici un caz alocaţia soldatului luptător pe front.
Dl. general Voiculescu adaugă că prin măsurile de mai sus se realizeaz.ă:
- întretinerea evreilor din ghetouri şi lagăre nu ar cădea în sarcina Statului;
- nu se pennite a acumula sume mai mari, de către evrei, cu care ar avea
posbilitatea să corupă aparatul administrativ şi poliţienesc;
- nu li se dă posibilitatea de a duce un trai prea larg în situaţia actuală.
Totodată, vă facem cunoscut că propunerile de mai sus ale d-lui Guvernator al
Basarabiei au următoarea rezoluţie a d-lui profesor Mihai Antonescu, vicepreşedintele
Consiliului de Miniştri: „De acord".
Primiţi, vă rugăm, Domnule Guvernator, încredinţarea distinsei noastre
consideraţiuni.

Secretar general al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, (ss) Ovidiu
Secretar Cabinet, (ss) N. Protopopescu

Vlădescu

AC.G.G., Universitatea Tel-Aviv, microfilme Cernăuţi
Pe document, rezoluţia: „I.X. Dl. secretar general. Teorie, minciuni, trebuie bani
trimite hârtie. Rog a se ţine chestiunea în evidenţă. (ss) Calotescu".
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1941, septembrie 24, Ismail. Situaţia lagărelor de
muncă pentru evreii de pe raza judeţului
Ismail.
Prefectura judeţului lsmail
No. 692
1941 septembrie 24
Domnului Ministru al afacerilor interne
de Stat Bucureşti

Direcţia Administraţiei

La ordinul dvs. no. 11308 A/1941, avem onoare a raporta următoarele cu
privire la situaţia evreilor din acest judeţ:
1. Din comunele rurale din acest judeţ au fost evacuaţi doi evrei, unul din
Câşliţa-Dunăre şi altul din Dermendere, fiind înaintaţi de către Legiunea de Jandanni
Ismail şi care au fost internaţi în lagărul din localitate.
2. Evreii din oraşele nereşedinţă Reni şi Bolgrad sunt strânşi în lagărele
existente în aceste oraşe.
3. În raza acestui judeţ avem 3 lagăre de muncă pentru evrei: la lsmail, Reni şi
Bolgrad, cuprinzând respectiv 96, 29 şi 50 de evrei.
Lagărele sunt conduse şi administrate de către Cercul de Recrutare lsmail şi
poliţiile respective.
4. Evrei evacuaţi din raza acestui judeţ în alte judeţe nu avem.
5. Paza şi supravegherea evreilor din lagăre se face de armată şi organele
poliţieneşti. În ghetou avem 582 femei, copii şi bătrâni.
Prefect,
(ss) T. Pralea
Şef de serviciu,
(ss) Indescifrabil

A.N., Fond M.A.1., ds. 544/1941, f 341
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353
1941, septembrie, Vertujeni. Situaţia pe profesiuni a
internaţilor evrei din acest lagăr.
Lagărul

Confidenţial

de Internare Vertujeni

Situaţie
numerică

pe profesiuni a internaţilor evrei aflaţi în Lagărul „Vertujeni"
Sexul
Boiangii
Brutari
Frânghieri
Ceasornicari
Cofetari
Cismari
Coiocari
Curelari

Bărbati

Femei

4
113
6
18
5
181
240
26
8
678
6
22
56
126
15
11
137
79
45
35

Cârnătari

Croitori
Dogari
Fotografi
Fierari
Frizeri
Geamgii
Legători

Nuielari
Lăcătusi-electricieni

Morari
Rotari
Ceaorăzari

13
10

Şoferi

6
195
2
49
12
40
7
2 245

Strungari
Tâmplari
Tapiteri
Tinichigii
Ţesători

Vopsitori
Zugravi
Total general
meseriaşi
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14

1

-

1
10

1

-

968

-

6

-

8

1

-

l

13

-

1 024

Meseriaşi

- Total 3 269
de lucru (bărbaţi, femei, necalificaţi) l l 076
Total gl meserii şi mână de lucru ............ 14 345
Mână

A.M.St.M., RS.E.M. 1184, C0394

354
1941,

octombrie 2, Chişinău. Evidenţa evreilor
decedaţi în perioada 4 septembrie - 2 octombrie
1941 în ghetoul din Chişinău.
Inspectoratul Jandarmi

Situaţia numerică

evrei

Chişinău

a evreilor decedaţi în

decedaţi

lagărul

la 4 sept. 1941

7„
8„

12-13 „
15 „
16 „
18 „
21 „
23 „
26-27 „
l oct. „
2„

Ibidem, C0424-554
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din

Chişinău

12 pers.
3„
5„
12 „

7„
8„
11 „
13 „
10 „
11 „
12 „
9 (un copil sugar)

355
1941, octombrie 16, Cernăuţi. Instrucţiuni referitoare la
strângerea întregii populaţii evreieşti din
Cernăuţi într-un ghetou, în vederea evacuării
din localitate.
Comandamentul Militar al Bucovinei

F. urgent

Am onoarea a face cunoscut că s-a hotărât evacuarea populaţiei evreieşti din
BucoV:ina.
Pentru aceasta, populaţia evreiască din Municipiul Cernăuţi va fi mai întâi
strânsă în ghetoul fixat de Primărie, de unde apoi va fi transportată cu C.F.R. treptat.
Operaţiunea strângerii, paza ghetoului, îmbarcarea şi transportul până la
punctele de frontieră revine acelui Comandament şi Inspectoratului de Jandarmi
Cernăuţi.

Pentru aceasta aveţi la dispoziţie:
- Bat. Jand. L.B.I căruia i se va încredinţa paza ghetoului şi escortarea
transporturilor;
- Bat. 430 Inf. şi Bat. [lipseşte în document] Inf. anume aduse la Cernăuţi şi cari
vor asigura ieşirile din oraş şi ordinea şi siguranţa în interior, concurând, după
strângerea în ghetou şi la paza acestuia toate trupele aflate în garnizoana Cernăuţi.
- Garniturile de C.F. necesare, în gara Cernăuţi şi anume câte 2 trenuri a 50
vagoane zilnic.
Operaţiunea strângerii în gheto se va face în ziua de l l octombrie 194 l, după
programul anexat (anexa nr. 1).
- În această zi se vor lua din zori toate măsurile de siguranţă necesare spre a
împiedica orice act dăunător ordinii sau păgubirii Statului, toate averile evreieşti
devenind din acest moment proprietatea Statului.
Planul ghetoului (anexa nr. 2).
Programul transporturilor pe C.F.R. (anexa nr. 3).
Regulamentul de funcţionare a ghetoului (anexa nr. 4).
Ordonanţa 38 (Anexa 5)
Veţi lua toate măsurile de control asupra aplicării întocmai a acestui
regularnent 1•
Inspectoratul de Jandarmi Cernăuţi a primit copia acestui ordin şi toate
instrucţiunile necesare unei strânse colaborări şi în sgecial pentru efectuarea
transporturilor pe C.F.R. până la punctele de primă destinaţie .
Guvernatorul Bucovinei, (ss) general C. Calotescu

A. Y. V.I.,

Colecţia

Matatias Carp, 011/97 A
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1
La 9 octombrie 1941, generalul Calotescu cerea Comandamentului Militar al Bucovinei „până
la noi dispoziţiuni, să se instituie un cordon de pază în jurul municipiului Cernăuţi în scopul de
a face imposibilă orice ieşire din oraş a evreilor.
Această măsură urma să fie aplicată din aceeaşi zi, la ora 19, având în vedere că a doua
zi trebuiau deportaţi evreii din Bucovina". (M. Carp, op. cit„ voi. 3.f 152).
2
Cu prilejul anchetei t!cute de Tribunalul Poporului în perioada 1945-1946, Marele Pretor, gen.
I. Topor, declara:
,,La vizita făcută de M.S. Regele şi Mareşal la Cernăuţi, după reocuparea oraşului, la
masa dată de Guvernator şi la care a luat parte şi fostul Mareşal Antonescu, l-am auzit pe acesta
din urmă adresându-se fostului guvernator Rioşanu: «să-mi scapi Bucovina de evrei, dacă nu mă
scap eu de dumneata». în aceeaşi zi, la despărţirea de fostul mareşal, mi-a spus: «Voi da ordin
de evacuare a evreilor din Bucovina». La masă au fost de faţă Majestatea Sa Regele, colonelul
Mardare, dr. Nicolae Lupu, ca şi reprezentanţi ai statului german. Prin luna august 1941, am
fost trimis de generalul Tătăranu, sub-şeful Marelui Cartier (General), care mi-a atras atenţia,
spunându-mi că grănicerii dau concurs pentru evacuare, iar jandarmii nu. I-am răspuns că nu
ştiu despre care evacuare este vorba întrucât nu am primit nici un ordin.
Prin luna septembrie 1941, fiind la trenul Mareşalului, Generalul Ioaniţiu mi-a spus:
«Organizarea evacuării evreilor din Bucovina fiind gata, poate că este necesar să vă duceţi acolo
pentru a supraveghea evacuarea şi a avea grijă să nu se producă întârzieri în mersul trenurilorn.
în luna octombrie, col. Petrescu Gheorghe mi-a comunicat de la Marele Cartier General
că organizarea evacuării este gata şi să mergem la Cernăuţi, că s-a fixat data începerii. Ne-am
dus la Cernăuţi dl: col. Gheorghe Petrescu cu mine''. (A.S.R.J„ FP. 40011, voi. 5.f 96).

356
1941, octombrie 11, Cernăuţi. Programul elaborat de
Guvernatorul Bucovinei, generalul Calotescu,
pentru strângerea în ghetou a evreilor din
Cernăuţi.

Programul
strângerii în ghetou a evreilor din Cernăuţi
11 octombrie 1941
Ora 7 dim. Adunarea membrilor comunităţii evreieşti din Cernăuţi şi suburbane la
Comandamentul Militar (vor fi anunţaţi între orele 5 şi 7 cu concursul
Inspectoratului Regional al Poliţiei Cernăuţi).
Li se citeşte (la ora 7) alăturata încunoştinţare, ordonanţa nr. 38 şi
regulamentul ghetoului.
Se anunţă că toate autori:zările de întrebuinţare la muncă de folos
obştesc, oricare ar fi autoritatea sau întreprinderea, sunt decăzute. Ca
atare, toată populaţia evreiască intră în ghetou.
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Ora 8-9,30. Se face, de

către

membrii

comunităţii, anunţarea

tuturor evreilor din

Cernăuţi.

In acelaşi timp, organe ale Inspectoratului Regional de Poliţie vor
anunta de asemeni populaţia evreiască prin citirea la răspântii a
încunoştintării.

Ora 9,30-18. Termen acordat pentru strămutarea în ghetou.
Ora 18. Închiderea ghetoului.
Nimeni nu mai poate pătrunde în ghetou decât cu aprobarea scrisă
specială a mea (în afară de creştinii ce locuiesc în cartierul respectiv şi
care vor dovedi aceasta cu acte de legitimaţie) 1 .
Guvernatorul Bucovinei,
general C. Calotescu

M. Carp, op. cit., vol. III, p. 161
1

În legătură cu deportarea evreilor din Cernăuţi, publicistul Marius Mircu relatează: ,,În gara

Cernăuţi,

în faţa trenului care aştepta pe deportaţi, erau înşirate o serie de mese, la fiecare câte
un funcţionar-doi, cu registre. Evreii deportaţi trebuiau să treacă prin faţa fiecărei mese. La
prima masă trebuiau să plătească chiria. Chiria locuinţei din care au fost ridicaţi, dar unde mai
aveau contract. Trebuiau să plătească diferenţa de chirie până la expirarea contractului. Dacă
evreul n-avea bani destui, se tocmea şi obţinea mai ieftin. Dacă n-avea nimic, lăsa haina,
paltonul, rufele; funcţionarii erau oameni înţelegători şi primeau orice, numai să primească.
La a doua masă, evreii trebuiau să plătească taxele datorate Primăriei pentru apă.
Primăria avea bugetul fixat pe un an, nu puteau pierde veniturile ce le-ar fi adus evreii dacă ar fi
rămas în oraş. Şi aici te puteai tocmi.
La a treia masă se plătea lumina.
La a patra masă, bărbaţii (numai ei) plăteau unui funcţionar de la Administraţia
Financiară, taxele militare. S-au tăcut reduceri importante celor ce n-aveau decât haina pe ei.
La a cincea masă, un funcţionar al Băncii Naţionale schimba leii româneşti în mărci de
ocupaţie, a 60 lei marca.
La a şasea masă se cumpăra de la evrei aurul, argintul, bijuteriile, obiectele preţioase.
Pentru o verighetă de aur au dat 3 mărci de ocupaţie.
În sfărşit, la a şaptea masă, evreii erau percheziţionaţi cu multă băgare de seamă. Li se
fura oficial tot ce nu oferiseră de bunăvoie, la celelalte şase mese. Fiind jaf, nu li s-a dat nici o
dovadă pentru tot ce li s-a luat". (Pogromurile din Bucovina şi Dorohoi, Editura Globus,
Bucureşti, 1945, p. 94-95).
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357
1941,

octombrie 11, Cernăuţi. Ordonanţă a
Guvernatorului Bucovinei instituind măsuri
represive pentru cei ce comit acte de dezordine,
jafuri în locuinţele părăsite de evrei.
Ordonanţa no. 38
din 11 octombrie 1941

Noi, general Corneliu Calotescu, guvernatorul Bucovinei, având în vedere
nevoia de a păstra liniştea şi a păzi siguranţa statului,
Ordonăm:

I. Vor fi pedepsiţi cu moartea:
a) Toţi acei care se vor deda la acte de dezordine, de violenţă sau nu se vor
supune imediat ordinelor şi somaţiilor autorităţilor militare;
b) Toţi acei care vor instiga pe alţii să facă acte ca cele arătate mai sus;
c) Toţi acei care se vor deda la jafuri sau îşi vor însuşi sub orice fonnă bunuri
din casele părăsite de locuitorii lor;
d) Toţi acei ce vor ascunde în locuinţele lor persoane străine de locuinţă sau vor
uşura fuga celor ce nu pot părăsi localitatea.
2. Se interzice până la noi ordine cumpărările, vânzările sau schimbul în natură
cu obiecte din metale preţioase ca bijuterii, pietre scumpe etc.
Cei ce vor contraveni, se vor pedepsi cu IO la 20 ani muncă silnică.
Se interzice, sub aceeaşi pedeapsă, primirea în păstrare de la alte persoane a
bijuteriilor, obiectelor din metale preţioase, pietre scumpe etc. cât şi a oricăror altor
obiecte de valoare.
3. Cei ce vor lua cunoştinţă pe orice cale de infracţiuni ca cele arătate mai sus şi
nu vor anunţa imediat autorităţile militare, se fac vinovaţi de complicitate şi se
pedepsesc cu muncă silnică de la 5 la 8 ani.
4. Prezenta ordonanţă intră în vigoare imediat după afişarea ei, care se va face
în ziua de 11 octombrie 1941, orele 7.
5. Autorităţile militare şi civile sunt însărcinate cu aducerea la îndeplinire a
acestei ordonanţe.
Dată la Cernăuţi la 11 oct. 1941

Guvernatorul Bucovinei, general Corneliu Calotescu

A. Y. VI.,

Colecţia

Matatias Carp, 011/97 a
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358
1941, octombrie 12, Cernăuţi. Buletin informativ
privind aplicarea măsurilor de internare în
ghetou a evreilor din Cernăuţi.
INSPECTORATUL GENERAL DE POLIŢIE CERNĂUŢI
Nr. 41563/S.
BULETIN INFORMATIV DIN 12 octombrie 1941
Operaţiunile

de eliminare a elementului evreiesc din porţiunea Municipiului
inaccesibile acestora, s-au efectuat în condiţiunile prevăzute de instrucţiunile
referitoare la înfiinţarea ghettoului.
În cursul zilei de azi, se va proceda la verificarea adreselor unde au lucrat evrei,
spre a se stabili dacă toţi evreii s-au conformat dispoziţiunilor de intrare în Ghetou.
Nu s-au înregistrat acte de nesupunere, rebeliune, cu prilejul acestei operaţiuni.
Legionarii au fost satisfăcuţi de această măsură.
Închiderea în ghetou a culminat ieri cu deznădejdea evreilor, care s-au văzut
puşi în faţa realităţilor ...
Cercurile intelectuale cred a şti că felul cum s-a procedat va stârni ecoul
mondial, care va fi speculat atât de Anglia, cât şi de America.
În rândurile populaţiei române se discută în expiratele 24 de ore că măsura
luată împotriva evreilor, prin izolarea lor în Ghetou, ar fi hotărâtă de interesele
Germaniei, care intenţionează să trimită în oraşele bucovinene un număr de 40 OOO
germani pentru a fi angajaţi în activitatea de refacere economică.
Inspector General (ss) Indescifrabil
Cernăuţi

A.M.St.M., RS.E.M. 1095, C0340-341

359
1941, octombrie 14, Bucuresti. Mihai Antonescu cere
Legaţiei României din Berlin să intervină pe
lângă ministrul de externe german ca să trimită
o delegaţie de informare în România, spre a se
convinge că mareşalul Antonescu aplică cu
consecvenţă măsuri antievreieşti.

Nr. 2186

14 octombrie 1941
Telegramă cifrată
Legaţiunea

Berlin

Fiind informaţi că unele elemente S.S. (dl. Heydrich) ar fi insinuat că guvernul
român ar avea o atitudine de protecţie faţă de evrei, dl. mareşal Antonescu vă roagă să
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interveniţi

pentru a cere d-lui von Ribbentrop să trimită o anchetă pentru a se informa
neexacte, de rea credinţă sau uşurinţă, date de elementele arătate şi a
sancţiona intriga sau uşurinţa.
Măsurile luate de dl. mareşal pentru eliberarea poporului român de influenţa şi
prezenţa evreilor sunt atât de radicale, încât au dus la o seamă de intervenţii care
declară tragică situaţia evreilor din România. Din 350 OOO evrei aflaţi în Basarabia şi
Bucovina cea mai mare parte a fost evacuată, în câteva zile nu vor mai fi evrei în
Basarabia şi măsurile vor continua.
Este deci neadmisibil să se mai încerce, ca în trecut, unele îndoieli sau
insinllări 1•
Mihai Antonescu

asupra

relatărilor

A.M.A.E., Probi. 33, vol. 10, f 89
1

în legătură cu această controversă, vezi şi doc.

343 din volwn.

360
1941, octombrie 14, Bucureşti. Guvernul Antonescu
cere Legaţiei Române din Washington să
contracareze propaganda ungară care susţine
că
în Moldova, Bucovina si Basarabia
autorităţile române au săvârşit atrocităţi contra
evreilor.
Nr. 75566/2190
14 octombrie 1941
Telegramă cifrată
Legaţiunea

Washington

Urmăriţi

cu atenţie toată propaganda maghiară.
Vi se va trimite material pentru contrapropagandă.
După unele informaţii, se va încerca o propagandă anti-românească făcută de
evrei, sprijinită pe fotografii, de atrocităţi săvârşite în Moldova, Bucovina şi Basarabia.
Vă voi trimite fotografii, arătând purtarea evreilor în Basarabia şi Bucovina,
ofensa şi atacarea armatei noastre şi solidarizarea cu Rusia şi bolşevismul la anul
precedent.
·
Informaţi, dacă se va pune problema, că guvernul român a făcut câteva reforme
cu caracter patrimonial, exproprieri de bunuri evreeşti, că a făcut-o pentru a întări
burghezia românească săracă şi ameninţată pentru a restabili un echilibru, din cauză că
evreii acaparaseră în ultimele două decenii bunuri imobiliare, fără nici o măsură.
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În România nu se fac acte de persecuţie sau pogromuri, cum s-a spus şi
guvernul organizează o seamă de măsuri de echilibru economic ...
Mihai Antonescu

Ibidem, voi. 15, f. 48-49

361
1941, octombrie 25, Chişinău. Situaţia numenca a
evreilor din ghetourile Chişinău şi Tarutino.
Situaţia numerică

a evreilor din ghetouri la data de 25 octombrie 1941
Nr.

crt.

Denumirea
ghetoului
Chişinău

Evrei internati în ehetouri
Bărbaţi
Femei Copii
evreilor
intemati
1 700 1 005
3 904
1 199

Observaţiuni

Numărul

1.

Ghetoul

2.

2 270
Ghetoul Tarutino
596
940
734
Total
6 174
1 795
2 640 1 739
D.O. Director Cabmet, lt. col. (ss) Indescifrabil
Şeful Bir. Mobilizare şi adjut., căp. (ss) Indescifrabil

Toţi

sunt în curs de
evacuare

A.N., Fond M.A.I., ds. 479/1941, f. 8

362
1941, octombrie 25, Chisinău. Ordin prin care se
dispune ca organele subalterne germane să nu
utilizeze evrei în raza Guvernământului
Basarabiei.
ROMÂNIA
MINISTERUL AF ACERJLOR INTERNE
Prefectura judeţului Lăpuşna
Nr. 204
Domnului Chestor al Poliţiei municipiului

Chişinău

În conformitate cu Ordinul Strict secret nr. 16 al Guvernământului Basarabiei.
Cu onoare vi se transmite, în copie, Ordinul d-lui. Mareşal Antonescu semnat
de către dl. sub-şef al M.C.G. pentru stricta executare.

26
https://biblioteca-digitala.ro

Acest ordin se va transmite de către dvs. organelor în subordine cu aceeaşi
„Strict Secret" şi de a-l executa fără amânare.
Prefectul jud. Lăpuşna, colonel (ss) Indescifrabil
Copie. Am onoare a vă face cunoscut:
S-a constatat că multe organe subalterne germane utilizeaz.ă elemente evreieşti,
în special din Bucovina, cărora le elibereaz.ă autorizaţii prin care sunt scutiţi de muncă
pentru folos obştesc, de internare, li se acordă dreptul să circule pe întreg teritoriul ţării
etc.
Conform ordinului domnului mareşal Antonescu, toate aceste autorizaţii vor fi
considerate ca fără valoare, iar posesorii lor vor fi arestaţi imediat şi trimişi Marelui
Cartier General, secţia 2-a, pentru anchetă, împreună cu actele ce posedă 1 •
Şeful M.St.M., general (ss) Pălăngeanu
Şeful Secţiei a II-a, lt. col. (ss) R. Dinulescu
menţiune

Selected Records from the Moldova National Archives,
540018 Reel 7(USHMMA), 620/627

Chişinău,

R G.

Pe document, rezoluţia:
,,25 .X.1941, Biroul Siguranţă, spre strictă conformare (ss) Indescifrabil".

Circa a II-a Poliţie comunică Chesturii Poliţiei Chişinău, la 27 noiembrie 1941: pe raz.a acelei
,,nu s-a descoperit nici un caz la care vreun evreu să posede autorizaţii eliberate
de organele subalterne germane, spre a-l scuti de muncă de folos obştesc". (Ibidem, 6211628).
1

circumscripţii

363
1941, octombrie 26,

Chişinău.

Situaţia

materiale lăsate de evreii evacuati
'
depozitul ghetoului Chişinău.
ROMÂNIA
PROVINCIA BASARABIA
DIRECTORATUL ROMÂNIZĂRlI,

CHIŞINĂU

COLONIZĂRlI

ŞI

şi

bunurilor
aflate în

INVENTARULUI,

Str. Regina Maria nr. 58
Nr. 1848/26 oct. 1941
Către

GUVERNĂMÂNTUL BASARABIEI

CABINETUL MILITAR
LOCO
La ordinul dvs. telefonic,
Avem onoarea a vă raporta că în ghetoul municipiului Chişinău a luat
depozit de toate materialele şi obiectele lăsate de evreii evacuaţi.
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https://biblioteca-digitala.ro

fiinţă

un

Materialele sunt în curs de inventariere şi toată procedura inventarierii, cât şi
şi siguranţa acestui depozit şi a materialelor din ghetou, este încredinţată de către
Guvernământ Comandamentului Militar al ghetoului.
Materialele din municipiul Chişinău şi din celelalte oraşe din Basarabia au fost
inventariate şi predate în custodie cu forme legale locuitorilor, funcţionarilor,
organelor militare şi refugiaţilor.

paza

În prezent sunt în curs de revizuire toate imobilele şi mobilele din municipiul
mobilierul găsit la locuitori cu formele neîndeplinite va fi ridicat şi
depozitat în depozitul Primăriei municipiului Chişinău.
Locuinţele evacuate de către evrei au fost octipate de către refugiaţi, armată şi
funcţionari, conform autorizaţiilor eliberate de Primării şi Comandamentul Militar al
municipiului Chişinău. De asemenea, Comenduirea Pieţii a rechiziţionat apartamente
pentru cartiruirea organelor militare în trecere.
Odată cu revizuirea mobilierului se va face revizuirea imobilelor şi cei găsiţi
instalaţi abuziv vor fi evacuaţi.
Directoratul Românizării, Colonizării şi Inventarului a luat fiinţă pe data de 15
septembrie 1941 şi până la această dată majoritatea materialelor de toate categoriile au
fost inventariate şi depozitate de Cercul de Recrutare şi o mică parte din Primării, care
ulterior le-am predat în custodie, după cum am raportat mai sus.
În prezent, Primăria municipiului Chişinău are 2 depozite:
I. Un depozit mic de saltele şi cearceafuri etc.
2. Un depozit de materiale (lemnoase, cărbuni şi fier).
Cercul de Recrutare Lăpuşna, după informaţile pe care le avem, are următoarele
depozite:
I. Depozitul din str. Alexandru cel Bun nr. 67 (cu fier, sârmă, hamuri, ulei şi
alte materiale).
2. Depozitul din str. Tighinei nr. 37.
Depozite constituite de Cercul de Recrutare şi mutate într-o direcţie
Chişinău şi

necunoscută.

I. Depozitul din str. General Averescu nr. 11
2.
Marele Voevod Mihai nr. IO
3.
„ General Broşteanu nr. 68
4.
Mihai Viteazu nr. 6
5.
Albert Thomas nr. 65
6.
Sf. Haralambie nr. 27
7.
„
nr. 28
8.
„
„ Ştefan cel Mare nr. 19
Directoratul are 2 depozite cu materiale lemnoase în construcţie.
Toate materialele din depozitele constituite de Cercul de Recrutare ar trebui să
fie depozitate în depozitele noastre şi administrate de noi, aceasta în conformitate cu
legile în vigoare.
În consecinţă, vă rugăm să binevoiţi a dispune ca toate Cercurile de Recrutare şi
toate unităţile militare să predea cu forme legale, toate depozitele care nu intră în
prevederile ordinului Preşedinţiei Consiliului de Miniştri nr. 9873 din 28 iulie 1941,
Primăriilor din localităţile respective 1 .
P. director, (ss) Indescifrabil
Şeful Serviciului, (ss) Indescifrabil

B.A.R, A.I., Fd. XXW, ds. 3316, f 627-628
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1
La 25 octombrie 1941, acelaşi Directorat comunica guvernatorului Basarabiei că, deoarece
inventarierea bunurilor luate de la evrei „lasă :le dorit", solicită „ca toată procedura inventarierii
să fie flcute de organele noastre", Comandamentul ghetoului urmând a asigura pa:za şi siguranţa
tuturor acestora, nepermiţând nimănui, nici chiar organelor militare, ridicarea obiectelor
inventariate sau în curs de inventariere, Directoratul având răspunderea totală asupra păstrării şi
administrării acestora. (Ibidem, f 739).

364
1941, octombrie 26, Bucureşti. Notă asupra convorbirii
lui Mihai Antonescu cu reprezentanţi ai
Legaţiei germane la Bucureşti.
Notă

asupra convorbirii lui Mihai Antonescu cu reprezentanţi ai
Legaţiei Germane la Bucureşti (fragmente)

D-nii von Ritgen, Richter şi ROdl au venit să discute cu mine posibilitatea unei
germano-române în soluţionarea problemei evreeşti.
Am discutat posibilităţile unei soluţii internaţionale şi modul cum Germania a
rezolvat problema evreiască.
· Le-am atras atenţia d-lor consilieri speciali că problema evreiască în România
are cu totul alt aspect decât în Germania, atât prin numărul evreilor, cât şi prin poziţia
lor economică în ţara noastră.
Dl. Richter mi-a vorbit despre unele interpretări ce au fost făcute în Germania
asupra reformelor antisemite din România, spunându-mi că, deşi noi am făcut reforme
foarte înaintate, mult înaintate, totuşi, în Germania s-a spus că există o tendinţă de
protecţie a evreilor bogaţi şi că numai proletarii evrei ar fi supuşi unui regim aspru în
România.
I-am spus d-lui Richter că nu este prima oară când aud asemenea intrigi şi
amestecări în actele guvernului român.
Dar din fericire ele nu mi-au venit prin- organe oficiale şi competente pentru ca
să pot lua poziţie.
Am aflat însă recent că s-a vorbit despre acest lucru între Legaţia de la
Bucureşti şi între guvernul Reichului, secţia S.S. şi mi-am făcut datoria să trimit
imediat o notă de protest la Berlin, cerând ca să fie rechemat acela care şi-a îngăduit
nu numai să se ocupe de problemele interne ale României în această privinţă, dar şi să
dea informaţii greşite, încercând adevărate intrigi nepermise 1.
Am folosit acest prilej pentru că ştiind că toţi cei 3 prezenţi aparţin serviciilor
speciale germane şi serviciilor de informaţii să le cer să interzică tuturor germanilor
din România, chiar persoanelor cari n-au nici o autoritate oficială de a se mai
introduce în problemele interne româneşti, pentru a încuraja unele tendinţe sau pentru
colaborări
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a încerca ceea ce a fost făcut sub regimul Regelui Carol II de a se lucra cu unii români
în spatele guvernului. [„.]
Dacă guvernul Reichului doreşte o informaţie asupra unor stări interne, el poate
să ne adreseze întrebări prin Legaţiune şi vom avea de ales între a răspunde sau nu,
după cum o vor cere interesele noastre.
Experienţa făcută în special de la venirea d-lui von Killinger, în această
privinţă, a fost dintre cele mai rodnice. [„.]
Consilierii speciali m-au asigurat că venirea d-lui Richter ca ataşat special pe
lângă Legaţie are drept scop tocmai ca serviciul special german să poată unnări el
însuşi activitatea tuturor gennanilor din România şi că d-l ministru von Killinger mă
va ruga să arestez şi să expulzez pe toţi cei care prin activitatea lor aici ating bunele
relaţii germano-române.
Că prezenţa d-lui Richter este o garanţie a colaborării gennano-române şi pe
acest plan pentru a curma orice echivocuri şi a interzice orice fel de iniţiative
particulare care şi-ar pennite să atingă politica internă românească.
D-l ROdl şi d-1 von Ritgen, la expunerea mea asupra poziţiei naţionale şi
internaţionale a guvernului, program, metode şi scopuri, mi-au exprimat satisfacţia că
au avut prilejul să vadă astfel ce preocupări adânci are mareşalul Antonescu şi
guvernul său şi cât de sincer şi serios consideră problemele revoluţiei naţionale
româneşti, astfel că sunt realmente jenaţi de faptul că au simţit la noi o nemulţumire în
ce priveşte respectul care trebuie cuvenit strădaniei noastre.
Toţi trei consilieri mi-au afinnat că dacă unii legionari pretind că guvernul
Reichului întreţine faţă de ei o atitudine de protecţie şi că guvernul Reichului ar
practica vreun echivoc în această privinţă sau că serviciile speciale ale Reichului i-ar
încuraja sau menţine în atitudinea lor de până acum, aceasta ar fi un lucru neexact şi
nedrept, pentru că în toate ocaziunile guvernul Reichului a atras atenţia elementului
legionar că mareşalul Antonescu este singurul girator al destinelor româneşti şi că
ordinea naţională românească reclamă încadrarea disciplinată în spiritul şi organizarea
naţională totală, iar [cei] care nu se supun acestui comandament istoric, lucrează
împotriva ţării lor şi împotriva Gennaniei însăşi.
D-l Richter mi-a transmis din partea d-lui Killinger un gând cordial,
asigurându-mă că trimiterea sa în România este cea mai curată mărturie a voinţii sale
de colaborare întreagă cu noi.

A.M.A.E., Fond Germania, ds. 84, f. 448-451
1

La 14 octombrie 1941, Mihai Antonescu cerea Legaţiei României din Berlin să intervină pe

lângă

Ministerul de Externe german spre a infirma aceste aserţiuni în
de mareşalul Antonescu. (Vezi doc. 359 din volum)

reală dusă
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contradicţie

cu politica

365
1941, noiembrie 1, Soroca. Legiunea de Jandarmi
Soroca raportează situaţia lagărelor de evrei
din oraş şi judeţ.
LEGIUNEA JANDARMI SOROCA
Nr. 8267 din 1 nov. 1941
Către

CERCUL DE RECRUT ARE SOROCA
La ordinul dvs. nr. 30610/1941,
Am onoare a raporta următoarele:
În oraşul Soroca nu se găseşte nici un lagăr de evrei.
Pe raza judeţului este lagărul Mărculeşti, care a fost lichidat de evreii

internaţi

în el.

În prez.ent lagărul Mărculeşti primeşte evreii care sosesc din Bucovina şi-i
la Cosăuţi.
Garda lagărului Mărculeşti se compune din 12 ofiţeri, 17 subofiţeri şi 249 trupă.
Ofiţerii fac parte din lnsp. Bucureşti, iar trupa clin Leg. Jand. Vlaşca.
De asemeni, în târgul Otaci este o gardă compusă din 5 ofiţeri, 20 subofiţeri şi
300 trupă, care păz.esc evreii sosiţi pentru triere şi trecere peste Nistru.
Toţi apartin Companiei 60 Poliţie.
Alte lagăre nu există.
Pentru conformitate, Directorul Siguranţei şi Ordinei Publice, lt. (ss) I. Corciova

expediază

A.N., Fond M.A.I., ds. 36/1941, f 22

366
1941, decembrie 2, Chişinău. Raport care înfăţişează
situaţia ghetoului Chişinău şi măsuri pentru a
asigura conducerea şi paza evreilor din ghetou.
GUVERNĂMÂNTUL BASARABIEI
Nr. 831/C
2 decembrie 1941

SECRET

Pe baza comunicării verbale a d-lui Secretar General
onoarea a înfăţişa mai jos situaţia ghetoului Chişinău:
31
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Vlădescu

Ovidiu, am

I. Înfiintarea ghetoului. conducerea si paza
După

sosirea noastră la Chişinău ( 19 iulie 1941 ), constatând că acest oraş,
forfotelii continue a evreilor pe străzi, are o înfăţişare specific evreiască, am
cerut Comandamentului Militar să purceadă la înfiinţarea unui gheto, aşa cum Marele
Cartier General hotărâse pentru alte centre din Basarabia.
În acest scop, am destinat cartierul de Sud (Visterniceni), unde au fost introduşi
toţi evreii din Chişinău, înlăuntrul lui asigurându-li-se: asistenţa medicală,
aprovizionările etc.
Conducerea şi paza ghetoului au revenit, conform dispoziţiunilor M.C.G„
Comandamentului Militar Chişinău.
II. Disoozitiuni date de Guvernământ în scopul împiedicării neregulilor
semnalate în ghetoul Chisinău
Semnalându-ni-se că ghetoul Chişinău prezintă unele lacune în funcţionare
(lipsă de vigilenţă a paz.ei, ieşiri şi intrări neregulate în gheto etc.), pe măsură ce
lacunele au fost semnalate, am dat o serie de ordine, ce se alătură în copie (a se vedea
Anexa I).
Se menţionează că:
Fiind sesizaţi că în gheto se practică pe o scară întinsă traficul cu blănuri,
lucruri de valoare, mobile etc„ am dispus:
- instituirea unei comisiuni de către Directoratul Românizării, Colonizării şi
Inventarului, cu însărcinarea de a inventaria şi depozita bunurile mobile răm~ de la
evrei (a se vedea ordinul nr. 486/C din 27 octombrie 1941 din Anexa nr. l);
- intrarea şi şederea pe rând în gheto a câte unui procuror-instructor militar de
la Curtea Marţială Chişinău, cu misiunea ca la orice sesizare personală sau din partea
organelor informative, să procedeze la constatări legale, arestări etc.
III. Cazuri caracteristice de încercări din partea evreilor de a anula efectele
internării în ghetoul Chisinău. cu arătarea măsurilor luate la fiecare caz în parte
A se vedea tabelul Anexa nr. 21.
Din examinarea sumară a acestui tabel rezultă că:
l. Evreii au încercat toate mijloacele de a scăpa de rigorile internării şi de
trecerea peste Nistru, mergând până la folosirea acţiunii lor dizolvante de totdeauna:
cumpărare de conştiinţe pentru înlăturarea oricărei piedici şi atingerea scopului
propus.
2. Cazurile în care erau elemente suficiente de acuzare şi convingerea vinovăţiei
era făcută (de exemplu: cazul evadării lui Apoteker, cazul lt. Pop etc.) au fost deferite
datorită

Curţii Marţiale.

3. Restul cazurilor, în care convingerea de vinovăţie din indiciile informative
date nu era completă, au rămas în supraveghere şi adunare de probe, făcând apel şi la
oficiile Serviciului Special de Informaţii C.I. Chişinău.
În acest sens, pentru a se da de urma vinovaţilor, printre care după informaţiuni
se aflau şi ofiţeri de la Comandamentul Militar Chişinău, am aprobat, cu participarea
Parchetului Militar, întinderea unei curse unui grup de 13 evrei, în frunte cu C.
Kremmer, în scopul:
- principal: de a aduna date, ajutând justiţia împotriva persoanelor care s-au
lăsat cumpărate de evrei;
- secundar: de a stabili procedeul folosit de evrei pentru a evada din gheto.
Acest eveniment s-a raportat domniei-voastre în darea de seamă pe timpul 1531octombrie1941, înaintată cu nr. 5619 din 2 noiembrie 1941.
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4. În cazurile de evadare: Solomon Sur şi Michel Schwartzberg apare numele
colonelului Dumitrescu [indicat] de a elibera autorizaţiunile cu pricina, mai ales când
ştia punctul de vedere al Guvernământului, în special cazul evreului Solomon Sur,
căruia ca urmare a repetate cereri pentru diferite motive, i se hotărâse soarta: a urma
pe coreligionarii săi dincolo de Nistru;
- întrucât ordinul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri nr. 15035 din 22
octombrie 1941, care hotărăşte exclusiv chestiunea netrimiterii peste Nistru a unor
categorii de evrei, poate sta la baza unei autorizaţiuni cu efecte pentru mergere în
Palestina (cazul Schwartzberg).
5. De asemenea, în câteva note informative apărând şi numele căpitanului
Alexandrescu, şeful de St. Major al Comandamentului Militar, în cazurile Apoteker şi
mai ales Kreimrner, este de stabilit şi amestecul acestui ofiţer în operaţiunile de
evadare a evreilor din Ghetou. Este probabil că aceasta se va lămuri cu ocazia
cercetări.lor ce se fac de către Curtea Marţială, în cazurile arătate.
Guvernatorul Basarabiei, general C. Gh. Voiculescu

A.M.St.M., RS.E.M. 1183, C0017-18
Tabelul cuprinde 17 acţiuni de urmărire de către organele contrainformative şi de trimitere în
judecata Curţii Marţiale a unor evrei care au încercat „de a anula efectele internării în ghetoul
Chişinău" (B.A.R .. A.l..fond XXIV. ds. 3316, p. 581-583).
1

367
1941,

decembrie 2, Cernăuţi. Memoriu asupra
procedurii de triere şi evacuare a evreilor din
municipiul Cernăuţi.

CENTRUL DE TRIERE ŞI EVACU ARE
A EVREILOR DIN MUNICIPIUL CERNĂUŢI

Cernăuţi,

2 decembrie 1941

MEMORIU
No. 31
Asupra procedurii de triere şi evacuare a evreilor din municipiul Cernăuţi
(urmare rap. No. 19 confid. din 24.XI.1941 şi no. - confid. din
[lipseşte în document] 1941)

***
Acţiunea militară
moldoveneşti, Basarabia şi

a României pentru desrobirea istoricelor provincii
Nordul Bucovinei, cotropite în luna iunie 1940 de U.R.S.S.
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şi eliberarea acestor ţinuturi de necontestată băştinătate română de sub regimul iudeocomunist, care era pe cale de a desfiinţa orice urmă de afirmare naţională pe aceste
meleaguri, a abordat în mod organic atât de spinoasa problemă a evreimii localnice, ce
s-a învederat, prin atitudinea ei faţă de stăpânitorii vremelnici comunişti, a nutri, în
covârşitoare majoritate, sentimente de manifestă duşmănie faţă de statul şi poporul
român.
De aceea, chiar din primele săptămâni ale reîntronării administraţiei româneşti
în capitala provinciei, conducerea provincială şi municipală a procedat, prin tinerea
mai multor consfătuiri „ad-hoc", la examinarea temeinică a problemei evreeşti locale,
spre a dicta o soluţiune în această privinţă, fără însă a periclita interesele economice şi
sociale de viaţă ale românismului localnic, strâns legate de posibilitatea organizării
unei acţiuni de refacere economică generală a Provinciei, cât şi a municipiului.
Plecând de Ia constatarea situaţiei de fapt, că întreaga viaţă economică a acestei
regiuni stă în funcţiune de elementul evreesc, care, pe lângă corolarul său parazitar, a
jucat un rol de căpetenie în valorificarea avuţiilor naţionale, în crearea şi
comercializ:area produselor economice, cât şi pe piaţa schimbului de mărfuri şi de
bunuri - rol pe care evreii I-au deţinut cu netăgăduită precumpănire şi în rosturile
gospodăreşti şi sociale ale municipiului - conducerea municipiului, reprezentată şi
atunci prin cosemnatarul raportului de faţă, a susţinut în faţa reprezentanţilor
diverselor autorităţi, întruniţi la consfătuire, următoarele principii călăuzitoare:
I) Să se dea o satisfacţie integrală elementului românesc, prin punerea la punct
şi sancţionarea riguroasă a tuturor evreilor, cari, fie din interes personal, fie atraşi de
mirajul propagandei comuniste, au pactizat cu regimul sovietic, prin desconsiderarea
criminală a unui elementar sentiment de recunoştinţă, pe care evreimea trebuie să-l
nutrească în orice împrejurare pentru statul românesc şi poporul român.
2) Să se procedeze de către organele autorităţilor de ordine publică la
identificarea tuturor acelor evrei vinovaţi de ingratitudine faţă de ospitalitatea şi
spiritul de toleranţă al poporului român, procedându-se la pedepsirea lor exemplară, fie
chiar prin executarea lor.
3) Toate elementele dubioase din rândurile evreeşti, precum şi întreaga
viermină iudaică, din care s-au recrutat masele simpatizanţilor comunişti, să fie
ridicate şi duse în lagăre de muncă forţată, în afară de raza jurisdicţională a
municipiului.
4) Toţi evreii, veniţi la Cernăuţi după data de 28 iunie 1940, indiferent de
natura motivelor care a impus mutarea lor în localitate, să fie identificaţi şi trimişi la
urma lor.
5) Pentm restul evreimii, care ar fi rămas după aplicarea acestor măsuri de
imperativă epuraţie, din punct de vedere al intereselor româneşti şi al siguranţei
statului, să se observe o elementară distincţiune şi anume:
a) Să fie selecţionate acele elemente din sânul evreimii locale, care, datorită
culturii trecutului lor sub regimul românesc, situaţiunii sociale şi a activităţii lor
politice, nu au avut şi nu pot să aibă nici un punct de contact cu ideologia şi practicile
comuniste. Aceste elemente să fie atrase la colaborare în domeniul vieţii economice
spre a se asigura, prin capacitatea, experienţa şi legăturile lor economice un ritm
accelerat de refacere a vieţii noastre gospodăreşti provinciale şi municipale.
b) Restul elementelor evreeşti, utilizabile în întreprinderile de producţie
industrială, în comerţ, în meşteşugărit şi în diverse alte ramuri de activitate productivă
şi lucrativă, să fie supus anumitor îngrădiri şi măsuri speciale locale, care să
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demonstreze că ochiul autorităţilor scrutează vigilent activitatea şi conduita lor în
fiecare zi.
Aplicarea întocmai a acestor principii diriguitoare în soluţionarea problemei
evreeşti locale şi din Bucovina trebuie să deie în mod automat următoarele rezultate:
- sancţionarea celor vinovaţi cu rigoarea implacabilă a legilor şi a autorităţii
neclintite a statului român, dându-se astfel o justificată satisfacţie sentimentului public
românesc;
- deparazitarea provinciei şi a municipiului de toată plebea iudaică, refractară
ordinei româneşti - de toţi simpatizanţii ideologiei comuniste - de toţi indesirabilii şi de
toţi veneticii, aduşi la Cernăuţi de împrejurări fortuite sau personale, care nu au nimic
comun cu viaţa acestui oraş;
- rămânerea pe loc a elementelor strict utilizabile, care aveau în faţa lor un
convingător aparat pentru o eventuală procedură de mână forte;
- colaborarea cinstită cu elementele care meritau încrederea autorităţilor
româneşti şi numai în măsura indicată de interesele statului nostru.

* *
*

conformitate cu ordinele forurilor superioare, în speţă M.C.G.,
Bucovinei a încunoştinţat în ziua de 9/X/94 l Primăria municipiului
Cernăuţi, iar în ziua de 10/X/l 94 l, Comandamentul Militar al Bucovinei, că în ziua de
l l /X/194 l, toată populaţia evreească din municipiu va fi comasată în curs de l l ore
într-un anumit sector al oraşului, transformat în gheto 1.
Măsura aceasta, deşi cuprindea în esenţa ei diverse şi grele dificultăţi, întrucât
era vorba de a proceda la evacuarea unui număr de circa 47 OOO locuitori într-un
termen excesiv de scurt şi mai ales într-un sector urban, care, dată fiind posibilitatea de
adăpostire a imobilelor din cuprinsul său, putea la maximum să cuprindă 15 OOO de
persoane.
În realitate ghetoul a cuprins circa 50 OOO de evrei, în afară de populaţia ariană,
evident în cele mai precare condiţiuni de higienă şi sănătate publică, de locaţiune şi
alimentare, care privesc îndeaproape şi cad în sarcina responsabilităţii municipiului.
Şi pentru ca operaţiunea comasării evreilor în gheto să aibă deplină siguranţă
din punct de vedere al:
- intrării tuturor evreilor în gheto;
- neevadării evreilor din gheto şi
- evacuării lor în Transnistria,
s-au luat următoarele măsuri:
a) Începând de la data de 9/X/1941, întreg municipiul Cernăuţi a fost înconjurat
de Bat. 430 Inf., pus la dispoziţia Comandamentului Militar pentru ca la data când se
va ordona formarea ghetoului, nici un evreu să nu poată evada şi fugi din Cernăuţi.
b) Cu paza interioară a municipiului, în vederea intrării evreilor în gheto şi paza
tuturor bunurilor rămase în urma plecării lor, a fost însărcinat Bat. 780 Inf., pus la
dispoziţia Comandamentului Militar.
c) Pentru organizarea şi paza ghetoului, precum şi pentru operaţiunile de
evacuare, paza trenurilor până la Nistru, a fost adus în garnizoana Cernăuţi Bat. 1
land. de pe lângă M.C.G. Pentru executarea aceleiaşi misiuni, a fost desemnat
Comandamentul Militar şi Inspectoratul Regional de Jandarmi.
În

Guvernământul
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d) Organizarea şi formarea trenurilor de evacuare, normele de evacuare din
gheto, diverse instrucţiuni şi măsuri de luat pe teren au fost încredinţate d-lor g-ral
Topor, Marele Pretor al M.C.G. şi lt. col. Petrescu, delegat al M.St.M.
e) Atât pentru che?.ăşia siguranţei în cuprinsul ghetoului, pentru posibilitatea
supravegherii cât mai riguroase a întregii populaţiuni din gheto, cât şi pentru
paralizarea numeroaselor încercări de evadare din gheto, s-a ordonat iluminarea
completă a cartierului gheto-ului.
f) Pentru urmărirea tuturor aventurierilor şi speculanţilor de conjunctură, cari
invadaseră Cemăuţii, fie pentru cumpărarea de valori - valute, monede de aur,
bijuterii, pietre şi metale preţioase şi alte obiecte de preţ -, fie pentru specularea
situaţiei critice a evreilor prin asigurări de a-i scoate din gheto, s-a cerut şi s-a aprobat
intrarea în gheto a agenţilor acoperiţi ai Poliţiei, serviciilor speciale acoperite, precum
şi procurorii Parchetului Civil şi Militar, - introducându-se în acelaşi timp şi
autorizaţiuni speciale de intrare în gheto spre a exercita astfel un control cât mai
vigilent asupra tuturor persoanelor care voiau să circule în gheto.
Concomitent s-a atras de repetate ori atenţiunea comandantului Bat. 1 Jand„ în
sarcina căruia a căzut întreaga răspundere a siguranţei şi pazei ghetou-lui, de a păzi
intrările în gheto prin ofiţeri şi a identifica toate persoanele, care nu aveau nimic de a
face cu ghetoul. Prin însuşi regulamentul de organizare al gheto-ului, Bat. 1 Jand. a
fost făcut responsabil de orice infracţiune.
Operaţiunea supravegherii gheto-ului mai comporta o excepţională dificultate,
prin faptul că ghetoul cuprindea instituţiuni publice, şcoli, ateliere, diverse
întreprinderi economice, al căror personal era obligat să circule în gheto, să iasă şi să
intre în gheto - în afară de populaţia creştină domiciliată în gheto.
Această dificultate s-a accentuat din primul moment, întrucât principala arteră a
circulaţiei de la gară spre centrul oraşului şi invers, era cuprinsă în gheto şi astfel s-a
impus necesitatea evacuării întregii populaţiuni evreeşti din cartierul stâng al str. Reg.
Ferdinand - I. C. Brătianu - degajându-se în acest mod circulaţia spre gară.
Operaţiunea comasării evreilor în gheto, trebuind să fie automat urmată de
evacuarea lor, în intervalul de la 10-13 oct. 1941 au fost evacuaţi 7 053 de evrei, cari
fuseseră îmbarcaţi în trei trenuri a câte 50 de vagoane.

*

*

*

În virtutea instrucţiunilor primite de la Guvernământ şi a ordinelor personale
ale Domniei Voastre, comunicate nouă verbal, expedierea evreilor în Transnistria a
fost suspendată. spre a se proceda la o selecţionare a populaţiei evreeşti din punct de
vedere al utilităţii ei pentru statul român, cu rămânerea pe loc a unui număr de I 5 00020 OOO de evrei, aparţinând tuturor categoriilor sociale şi îndeletnicirilor profesionale.
În acelaşi timp cu transmiterea acestor ordine, s-a investit Comandamentul
Militar al Bucovinei şi Primăria municipiului Cernăuţi cu plenitudinea discreţionară în
ce priveşte operaţiunea selecţionării ~vreilor, care de asemenea s-a desfăşurat într-un
tempo precipitat şi anume din cauza temerii ca garniturile de tren, afectate evacuării
evreilor în Transnistria, să nu primească o altă destinaţie şi deci să nu fim puşi în
situaţia de a nu putea proceda la evacuarea evreilor. Din acest motiv ni s-a fixat un
termen de 4 zile, în care Comandamentul Militar al Bucovinei şi Primăria
municipiului trebuiau să îndeplinească o copleşitoare operă de statistică şi selecţionare,
care în mod fortuit ar fi trebuit să reclame câteva săptămâni, dacă nu chiar luni, de
lucru normal organizat şi normal executat.
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Spre a face faţă acestui imperativ de forţă majoră, am dispus constituirea unui
comitet evreesc ad-hoc, care să ne prezinte în timp de 2 zile un recensământ general al
tuturor evreilor din gheto, cuprinzând tabele nominale pe întreaga diversitate a
categoriilor şi specialităţilor profesionale, intelectuale, economice, comerciale,
industriale, meşteşugăreşti şi manuale.
În 48 de ore, comitetul evreesc ad-hoc a reuşit să întocmească aceste tabele de
categorii şi specialităţi profesionale, în număr total de 174, dar care, din cauza
scurtului termen, nu au putut fi întocmite nici sincer şi nici real; numeroşi evrei
înscriindu-se în mai multe tabele profesionale cu intenţia de a se salva mai uşor.
Aceste tabele profesionale, cuprin:zând numele capului de familie şi numărul
membrilor fiecărei familii, au fost supuse de noi, cosemnatarii raportului de faţă,
domnului guvernator, care, în discuţie comună cu noi, a binevoit a fixa procentul
evreilor selecţionabili din întreaga scară a îndeletnicirilor şi specialităţilor
profesionale, intelectuale şi manuale, acoperindu-se astfel toate necesităţile de
personal, de muncitori şi de specialişti, reclamate de normala continuare şi desvoltare a
vieţii economice şi sociale locale.
Bazaţi pe procentul fixat, s-a procedat, în calitate de comisiune pentru trierea
evreilor, cu sediul de funcţionare la Primăria municipiului Cernăuţi, la eliberarea
autorizaţiilor de rămânere pe loc, care erau înaintate spre distribuire în gheto,
comandantului Bat. l Jandarmi.
Tocmai în momentul în care comisiunea începuse a-şi desfăşura activitatea ei de
eliberare a autorizaţiunilor, a intervenit o nouă şi neaşteptată dificultate şi anume
intervenţiile şi demersurile tuturor întreprinderilor comerciale, economice, industriale
şi lucrative, pentru aprobări de rămânere pentru personalul lor, precum şi prezentare
de tabele nominative din partea unor instituţiuni de stat sau de altă natură, ca
Directoratul Românizării, Directoratul Muncii, Inspectoratul de Jandarmi, Spitalele
Militare, Spitalul Central, Curtea Marţială, Curtea de Apel, Ateliere de Reparaţii Auto,
Calea Ferată, Liceul Militar, Domenii Militare, P.T.T., S.A.R.T., M.A.T., Cooperaţia,
Consulatul German etc. etc. nemaivorbind de asaltul perpetuu a numeroase persoane
din sânul intelectualităţii româneşti, care garantau prin cuvântul şi autoritatea lor
morală pentru anumiţi evrei, recomandaţi pentru rămânere.
Dacă cererile şi recomandările persoanelor particulare nu au putut fi luate
totdeauna în considerare, provocându-se astfel nemulţumirea şi resentimentul lor
împotriva comisiunii de triere, demersurile şi intervenţiile instituţiunilor de stat şi ale
celor cu caracter economic, au trebuit să fie acceptate - după cum Guvernământul
însuşi a fost nevoit să aprobe tabelele prezentate de directoratul Românizării şi a altor
forţe economice spre a nu primejdui interesele vieţii economice.
În modul acesta s-a ajuns peste noapte ca normele de lucru ale comisiunii de
triere să fie răsturnate, dându-se o explicabilă precădere a acestor cereri cu caracter
oficial, economic sau de intervenţie consulară şi în consecinţă să se producă o
involuntară deviaţiune de la programul şi sistemul de lucru al comisiunii de triere. care
îşi propusese, la eliberarea autorizaţiilor, două comandamente esenţiale:
- respectarea întocmai a procentajului fixat de domnia voastră şi
- rămânerea pe loc a unui maximum de 15 OOO de evrei profesionişti intelectuali
şi manuali.
În desfăşurarea acestei operaţiuni, cosemnatarii raportului de faţă au avut
prilejul să facă următoarele constatări:
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- Că numeroşi intermediari români, unii din ei cu sitnaţiuni sociale remarcabile,
cari veneau să intervină pentru rămânerea pe loc a cutărui evreu din gheto, ştiau cu
anticipaţie că respectivul este introdus în cutare tabel de specialitate, sau că a fost
reclamat de cutare instituţie de stat sau economică.
- Că pentru unul şi acelaşi evreu s-au eliberat două sau chiar mai multe
autorizaţiuni de rămânere - fie că respectivul avusese de la început grija să se introducă
pe mai multe tabele de specialitate. fie că fusese reclamat de mai multe instituţii de stat
sau întreprinderi.
- Că, prin comasarea evreilor în gheto, organele ordinei publice au pierdut orice
evidenţă şi orice posibilitate de control asupra evreilor comunişti sau a celor
indezirabili, astfel că eliberarea autorizaţiunilor de rămânere se făcea fără de avizul
autorităţilor şi al organelor competente în domeniul siguranţei statului.
- Că unele din autorizaţiunile, duble sau triple, eliberate pentru unul şi acelaşi
beneficiar, au intrat în mâinile unor terţe persoane cu nume corespunz.ător, având doar
o altă adresă - şi că în anumite cazuri adevăraţii proprietari aprobaţi au rămas fără
autorizaţii, pe care şi-o însuşiseră omonimii lor neaprobaţi.

*

*

*

În faţa acestei situaţiuni speciale, Comisiunea pentru trierea evreilor s-a văzut
procedeze, cu aprobarea Guvernământului, la luarea următoarelor măsuri:
- edictarea unui avertisment din partea Comandamentului Militar ca toţi evreii
cari au primit mai multe autorizaţiuni, să le depună pe cele primite în plus, la Bat. I
Jand. şi că nici un evreu nu are voie să posede mai mult decât o autorizaţie.
- revizuirea tuturor autorizaţiilor eliberate. prin impunerea obligaţiei pentru
fiecare cap de familie de a se prezenta cu autorizaţia eliberată şi cu două declaraţii-tip,
în care vor fi înscrişi toţi membrii familiei ce beneficiau de această declaraţie.
Această revizuire a avut de scop:
- Să se stabilească exact numărul autorizaţiilor eliberate:
- Să împiedice întrebuinţarea autorizaţiilor. duble sau triple, de către cei
nevoită să

neaprobaţi;

- Să verifice dacă cei înscrişi în declaraţiile-tip sunt membrii familiei
beneficiarului autorizaţiei şi dacă sunt trecuţi ca atare pe autorizaţie.
- Să se dea posibilitate autorităţilor de ordine publică să verifice situaţia fiecărui
beneficiar, prin identificarea comuniştilor, indezirabililor, a celor care au renunţat la
cetăţenia română, trecând în U.R.S.S., precum şi a celora cari s-au stabilit la Cernăuţi
sub regimul sovietic, venind în localitate din alte regiuni.
Operaţiunea verificării s-a făcut prin 12 birouri, cu ofiţeri de la unităţi şi soldaţi
tineri cu termen redus, în total 48 la număr, precum şi în prezenţa delegaţilor
Inspectoratului General de Siguranţă, Chesturii de Poliţie şi ai Siguranţei Militare.
Primele birouri ale comisiunii au verificat individul şi valoarea autorizaţiei, pe
când delegaţii autorităţilor de ordine publică au triat pe comunişti, indezirabili şi cei
veniţi sub ocupaţie.
În modul acesta, toţi cei cari au fost puşi în supliment pe autorizaţie şi
declaraţie, cei identificaţi de delegaţii serviciilor de siguranţă, precum şi cei care au
reuşit pe căi dolosive sau prin fals să intre în posesiunea unei autorizaţii, au fost opriţi
pe loc de comisiune, fiind predaţi Batalionului de Jandarmi spre a fi evacuaţi în
Transnistria, întrucât li s-a luat dreptul de a rănuîne pe loc.
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Această operaţiune de verificare a durat 18 zile, evacuându-se indezirabilii şi cei
în plus în autorizaţie până la 15 .XI.1941, când evacuările au fost suspendate, în
conformitate cu ordinele superioare, din cauza vremii rele.
trecuţi

*

*

*
Rezultatele Trierii-Revizuirii-Evacuării.
a) Triere:
- s-au eliberat.
- s-au revocat, anulat

11 OOO

autorizaţii

4

OOO

autorizaţii

- rămase bune eliberate
. 7 OOO autorizaţii
b) Revizuirea:
- prezentate la revizuire
. 5 619 autorizaţii
restul declarate nule
- totalul persoanelor rămase în Cernăuţi prin revizuire 16 569
Restul urma să fie evacuate, dacă nu se producea ordinul de a rămâne pe Ioc,
din cauza vremii rele.
c) Evacuaţi:
În cele 14 trenuri de evacuare, conduse de Bat. l Jandarmi, s-au evacuat de la
13 octombrie - 15 noiembrie 1941, când s-a oprit orice evacuare, un număr de 28 391
evrei.
d) Comunişti indezirabili:
În timpul celor 18 zile de revizuire s-au identificat şi evacuat 395 evrei
comunişti şi indezirabili.
Pentru cei ce s-au identificat după 15 noiembrie 194 L urmeaz.ă a se hotărî de
Guvernământ.

*
Se anexează 2 tabele - situaţii:
a) Situaţia evreilor rămaşi .
pe tabele alfabetice
b) Situaţia evreilor evacuaţi.

*

*
16 569
28 391

Comand. Militar Cernăuţi, general (ss) C. Ionescu
municipiului Cernăuţi, (ss) Traian Popovici

Primăria

A.C.G.G., Universitatea Tel-Aviv, Fond microfilme Cernăuţi
1

Vezi doc. 354 şi 355 din volum.
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368
1941,

decembrie

5,

Chisinău.

Nernultumirile

autoritătilor
civile 'ale Guvernământului
Basarabiei faţă de lipsa de colaborare a armatei
acţiunea de preluare a
rămase în urma deportării.

în

bunurilor evreilor

ROMÂNIA
PROVINCIA BASARABIA
DIRECTORATUL ROMÂNIZĂRII, COLONIZĂRII ŞI INVENTARULUI
CHIŞINĂU
Str. M. Kogălniceanu nr. 33
Nr. 4799
5 decembrie 1941
REFERAT
Domnule director,
Conform ordinului dvs. verbal, am onoare a vă raporta că în lipsa dvs., dl.
Turdeanu şi cu mine i-am trimis adresa nr. 1854/941 de mulţumire Comandamentului
Militar al Capitalei, pentru concursul pe care „ni-l acordă", numai ca să-l forţăm pe
această cale să ne dea concurs, întrucât atunci când i-am trimis în copie ordinul
Guvernământului nr. 5103 /941, prin care eram însărcinat a prelua efectiv ghetoul
Chişinău, dl. colonel Dumitrescu şi dl. căpitan Alexandrescu au avut explozii de furie,
admiţând cu greu numai intrarea în ghetou.
După ce i-am trimis adresa de mulţumire pentru un concurs pe care de fapt nu
l-am avut, măsurile au fost mult mai îndulcite, iar dl. colonel Dumitrescu, cam peste
două săptămâni, în clădirea Comandamentului Ghetoului mi-a declarat că nu-l
interesează decât evreii ca atare şi nu şi averile acestora.
Am căutat prin toate mijloacele posibile să accelerăm preluarea totală a acestui
ghetou numai ca să salvăm cât se poate de multe lucruri pentru a fi valorificate pentru
stat.
Ţin să precizez că mulţumirile pe care le-am adus d-lui cpt. Paraschivescu au
fost cât se poate de sincere, întrucât din partea d-lui am avut un concurs foarte larg.
Inspector, (ss) I. Andreiaş
NOTĂ

Întrucât nu s-a comunicat Directoratului Românizării data plecării evreilor din
ghetou, când ar fi trebuit să procedăm la luarea în primire a bunurilor părăsite de ei şi
care prin acest fapt au devenit proprietatea statului, am cerut în scris
Comandamentului Militar al Chişinăului să permită acest lucru, la care, cu nr. 5354
din I 7 octombrie 1941, anexat în copie, ni se comunică că această operaţiune se va
face după completa evacuare a evreilor.
Intrarea în ghetou era cenzurată de către organele Comandamentului Militar,
iar manifestarea oricărui act de administraţie pornit de Directorat era oprită pe motivul
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că

ghetoul, cu tot ce se află în el, se găseşte sub autoritatea şi administrarea
Comandamentului Militar al Chişinăului.
În faţa baionetelor de sub comanda Comandamentului Militar, autoritatea civilă
a fost pusă în situaţiunea de a nu-şi putea exercita atribuţiunile.
Pentru a ilustra mentalitatea conducătoare a Comandamentului Militar, redau
faptele de mai jos:
Într-una din zilele lunii octombrie 1941, în Cabinetul d-lui cpt. Dimitriu,
aghiotant al domnului guvernator, unde mai era şi altă lume, am cerut explicaţii d-lui
colonel Dumitrescu, comandantul militar al Chişinăului, în privinţa posibilităţilor de a
se exercita mandatul de administrator dat de lege. La aceasta, d-sa ne-a afirmat
categoric că nimenea în afară de d-sa nu se poate amesteca în ghetou. Întrebând în
baza cărui drept sau dispoziţiuni lucrează, d-sa mi-a comunicat că execută un ordin
confidenţial al M.C.G.
Discuţia a avut loc în cabinetul aghiotantului Dimitriu, fiind şi el de faţă,
putând confirma. Mai mult, chiar tonul întrebuinţat de dl. colonel Dimitrescu era
foarte autoritar.
În ceea ce priveşte adresa de mulţumire nr. 1854 din 31 octombrie 1941, făcută
în lipsa mea, are un caracter de stratagemă de a îndupleca Comandamentul Militar la o
atitudine favorabilă putinţei de exercitare a drepturilor Directoratului. Totuşi, personal,
nu-şi însuşesc această metodă şi nici adresa sus-menţionată.
Director, (ss) D. Giurgiuveanu

A.M.St.M., RS.E.M. 1183, C0638-639
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Chişinău. Raportul Directoratului
Românizării, Colonizării si Inventarului către

1941, decembrie 5,

în

Guvernatorul Basarabiei
problema preluării
bunurilor rămase de la evreii deportaţi din
ghetoul Chişinău.
ROMÂNIA
PROVINCIA BASARABIA
DIRECTORATUL ROMÂNIZĂRII,
COLONIZĂRII ŞI INVENTARULUI
Str. M. Kogălniceanu nr. 33
Nr. 4 764 din 5 dec. 1941
Domnule guvernator,
Completare la rapoartele noastre nr. 1031, 2943 şi 4574/941, privind imixtiunea
organelor militare în administrarea bunurilor intrate în patrimoniul statului, avem
onoarea a vă raporta că în cursul lunii octombrie a.c. s-a comunicat că din ghetoul
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Chişinăului,

în cursul nopţii se scoteau cu camioane mobilier şi materiale rămase de la
fapt constatat şi de organele noastre.
În afară de aceasta, conform rapoartelor primite, am stabilit că Corpul III
Armată a ridicat materiale din ghetou fără nici o aprobare, fapt care este cunoscut de
dvs. şi asupra modalităţii reglementării acestor materiale urmează a se lua măsurile în

evreii

evacuaţi,

consecinţă.

Pentru ca să stabilim abuzurile şi pentru ca să putem intra în administrarea
acestora· în conformitate cu dispoziţiunile legilor de românizare, am intervenit la
Comandamentul Militar al municipiului Chişinău cu rugămintea să ne permită
inventarierea şi ridicarea mobilierului şi a materialelor din ghetou şi depozitarea lor,
pentru a le conserva şi a le valorifica.
Comandamentul Militar al municipiului Chişinău, cu adresa nr. 5354 din 17
octombrie 1941, ne comunică că nu poate admite ridicarea mobilierului până când nu
se va termina evacuarea evreilor.
Cu raportul nostru nr. 1848 din 26 octombrie 1941, am solicitat guvernului
aprobarea pentru intrarea în ghetou, inventarierea şi preluarea tuturor bunurilor
rămase de la evreii evacuaţi şi cu ordinul nr. 5103 din 28 octombrie 1941,
Guvernământul a dispus în consecinţă.
Domnul inspector Andreiaş, delegatul nostru, s-a prezentat cu ordinul
Guvernământului la Comandamentul Militar al Chişinăului, unde, după o discuţie
furtunoasă cu dl. col. Dumitrescu şi dl. cpt. Alexandrescu, a obţinut numai intrarea în
ghetou.
Ulterior a venit şi decizia Guvernământului care reglementează inventarierea şi
evaluarea tuturor bunurilor din Chişinău şi din ghetou, prin Comisiunile de
inventariere şi evaluare de pe lângă Primărie, Comisiuni conduse de magistraţi, iar
prin desfiinţarea Comandamentului Militar al Chişinăului, toată procedura aprobării
intrării în ghetou şi a ridicării materialelor o dă Comisiunea de inventariere şi evaluare
din ghetou şi Comandamentul Militar al ghetoului 1.
Director, (ss) D. Giurgiuveanu
Pentru conformitate, (ss) Indescifrabil

Ibidem, C0643
Acest raport vădeşte controversele, relevate şi în documentul 384 din acest volum, privind
pentru inventarierea, preluarea şi depozitarea bunurilor evreieşti, rămase după
deportarea acestei populaţii.
1

răspunderea

" Se au în vedere bunurile evreieşti rămase în urma evacuării acestei populaţii.
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1941, decembrie 10, Bucuresti. Ordin al P.C.M. de
sistare temporară a' deportării evreilor în
Transnistria.
ROMÂNIA, PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
IO decembrie 1.
CONFIDENŢIAL

Cabinetul Civil Militar pentru Administrarea Basarabiei, Bucovinei
Nr. 260 C.B.B.T.

şi

Transnistriei

Către

PROVINCIA BUCOVINA
Secretariatul General
Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că domnul mareşal Antonescu a hotărât
oprirea tuturor evreilor pe loc, până la primăvară.
Vă rugăm să binevoiţi a da dispoziţii pentru executarea ordinului domnului
mareşal.

Dispoziţiunile

date de dvs. se vor comunica şi acestui Cabinet.
Secretar General al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, Ovidiu
Şeful Secţiei Militare, maior Stelian lamandi

Vlădescu

A.M.A.E., Probl. 33, val. 21, f 277

371
1941, dec'embrie 17, Rădăuţi. Neconcordanţe juridice
privind
bunurile rămase prin deportarea
evreilor, semnalate de Parchetul Tribunalului
Rădăuţi.

ROMÂNIA
PARCHETUL TRIB. RĂDĂUŢI
No. 8864
17 dec. 1941
DOMNULE MINISTRU,
Avem onoare a vă raporta următoarele:
În urma repatrierii germanilor, în toamna anului 1940, a emigrării ungurilor, în
primăvara anului 1941, precum şi a evacuării evreilor în ultimul timp, s-a creat în
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Bucovina o situaţie de fapt, nereglementată încă de nici un text de lege asupra unor
bunuri mobile şi imobile rămase de pe urma acestora.
Această stare de lucruri este dăunătoare atât bunului mers al justiţiei, în lipsa
unor forme juridice concrete, cât şi justiţiabililor.
I. Astfel, prin decretul-lege din august 1940, s-au instituit administratori
sechestri asupra averii mobile şi imobile a evreilor rămaşi sau trecuţi în U.R.S.S. şi
cari administratori sechestri sunt în fiinţă şi astăzi. Toate averile mobile rurale au
trecut în Patrimoniul statului prin efectul decretului-lege nr. 3347 din 5 octombrie
1940, iar imobilele urbane prin efectul legii de expropriere din martie 1941, modificat
în 1O octombrie 1941.
Care este situaţia bunurilor mobile rămase de la aceşti evrei şi apoi actele de
dispoziţie le mai fac administratorii sechestri sau toate acestea au trecut de partea
Ministerului Coloni7.ării, Naţionalizării şi Românizării?
II. Prin decretul-lege nr. 3347 din 5 octombrie 1940, art. 5 sunt exceptate de la
expropriere locuinţele şi terenurile din jurul locuinţelor evreeşti, situate în vetrele
satelor şi târgurilor în întinderea de cel mult 2 OOO mp; care este situaţia acestor
imobile, cine le administrează şi are răspunderea, ele până azi nefiind expropriate?
III. În urma evacuării evreilor în octombrie a.c. au rămas fonduri de comerţ,
mobilă, fonduri industriale şi în lipsa unei legi care să le fi trecut în proprietatea
statului, care este situaţia lor juridică? Pot aceşti evrei evacuaţi în Transnstria, să
dispună astăzi prin acte autentice de vindere-cumpărare sau donaţii, confecţionate
acolo, asupra averii mobile, fonduri de comerţ etc. şi în caz afirmativ, ce se va
întâmpla când un fond de comerţ sau industrial este vândut de evreul evacuat unei
persoane, iar aceasta, prezentându-se pentru a prelua fondul (prăvălia) găseşte că este
vândută prin contract cu toate taxele plătite de către comisia judeţeană (C.N.C.) unei
alte persoane, care continuă comerţul?
Care este situaţia juridică a evreilor evacuaţi, pot fi ei citaţi înaintea instanţelor
judecătoreşti ca martori, pârâţi, inculpaţi etc. şi care este situaţia proceselor penale sau
civile în curs de judecată unde figurează evrei, cum se îndeplineşte procedura şi în fine,
cum se execută sentinţele de condamnare şi unde se emit mandatele de arestare, unde
se dau în debit pentru cheltuielile de procedură şi cum se valorifică pretenţiunile
civile?
Vă rugăm să binevoiţi a dispune.
Procuror, (ss) Vasile Moloco
secretar, (ss) Indescifrabil
Domniei Sale, domnului ministru al justiţiei - Direcţia

A.N, fond M./.D./., ds. 116/1942, f 292-294

Judiciară Bucureşti

Pe document, rezoluţia:
„30.12.1941
1) În copie Subsecretariatului de Stat al Colonizării, Naţionalizării şi Românizării, cu
rugămintea de a ne comunica avizul asupra acestor chestiuni.
2) În privinţa stării evreilor evacuaţii (pct. 3 şi final) se va răspunde că toate procesele în
care figurează evreii evacuaţi (ca reclamanţi, pârâţi, martori etc.) se vor putea audia dacă partea
potrivnică nu se opune, în care caz procedura se va îndeplini la ultimul domiciliu pe riscul părţii
care înţelege a se judeca în astfel de condiţiuni. Mandatele de arestare se vor executa când va fi
posibil, executarea lor se va amâna, fixându-se termen pro-memoria''.
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Chişinău. Raportul com1s1e1 de
pentru cercetarea neregulilor din

1941, decembrie,
anchetă

ghetoul

Chişinău.

RAPORT DE ANCHETĂ NR. 2 AL COMISIUNII INSTITUITĂ
CONFORM ORDINULUI DLUI MAREŞAL ION ANTONESCU,
CONDUCĂTORUL STATULUI, PENTRU CERCETAREA
NEREGULILOR DE LA GHETOUL DIN CHIŞINĂU
(Decembrie 1941)

........... ii".. I

~i;~·ş~·~;~~. ~~;~i·i~·;

........................................................................................

A În timpul internării
1. Din ghetoul Chişinău.
La 1 august 1941 se prezintă la preşedintele comunităţii din ghetoul Chişinău
un lt. german care a cerut să-i predea pentru lucru, în câteva ore, un număr de 250
bărbaţi şi 200 femei.
Evreii au fost adunati, iar la ora hotărâtă s-a prezentat ofiterul german însoţit de
3 soldati care, după ce i-a triat, alegând în special intelectuali şi femei frumoase - în
care scop, dintr-o declaraţiune din dosar, rezultă că a fost folosit chiar binoclu - a
plecat acest grup de 450 evrei. În seara aceleiaşi zile s-au întors dintre cei plecaţi un
număr de 39 evrei bătrâni, care au declarat că restul de 411 evrei au fost împuşcaţi
lângă Visterniceni şi că ei au fost special trimişi ca să anunţe acest eveniment.
A doua zi, a venit în ghetou chiar locotenentul german, care a confirmat
săvârşirea acestui fapt.
Verificarea s-a făcut de către însuşi preşedintele comunităţii, însoţit de 20 evrei,
care au fost trimişi la groapa comună unde fuseseră înmorn1ântate cadavrele celor
împuşcaţi pentru a o acoperi chiar ei, deoarece înhumarea se făcuse cu totul superficial.
Acest fapt e confirmat şi de col. Tudose, comandantul militar al Chişinăului.
Menţionăm că, cu acest prilej, a fost omorât şi creştinul Ion Carmen din
Ploieşti, care se afla în ghetou împreună cu soţia sa evreică, Fenia Carmen, el fiind
venit în Basarabia încă din luna decembrie 1940, la familia sa, pe care o lăsase sub
ruşi.

Alt caz este acela întâmplat la 7-8 august 1941, când un inspector de drumuri
s-a prezentat în ghetou şi a cerut pentru lucru la şantierul Ghidighici un număr de 500
bărbaţi. I s-au dat aceşti evrei şi în plus 25 femei, ca să le pregătească hrana. După
vreo săptămână, s-au întors din dânşii 200 evrei, care deveniseră cu totul inapţi pentru
muncă, iar restul de 325 nu s-au mai întors nici până astăzi.
2. În lagărul Tătăreşti, jud. Cetatea Albă.
În ziua de 9 august 1941, se prezintă comandantului lagărului din Tătăreşti cpt.
Rcz. Vetu Gh. Ioan, sit. german Frt:ihlich din Marele Comandament al unităţii
germane din Chişinău şi îi comunică că din ordinul dlui mareşal I. Antonescu, toţi cei
451 evrei aflaţi în sus-menţionatul lagăr trebuiesc executaţi imediat.
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Cpt. Vetu aduce faptul la cunoştinţa Comandamentului Legiunii care îi ordonă
execute această dispoziţiune şi urmare căreia evreii au fost împuşcaţi.
S-a încheiat un proces verbal între ofiţerul german şi cpt. de jandarmi, procesverbal care se alătură în copie la acte 1•
Menţionăm că, cu prilejul acestei executări, cpt. Vetu şi-a însuşit de la evreii
omorâţi următoarele obiecte de valoare: trei ceasuri, un inel de aur, patru verighete de
aur, un lanţ de metal şi suma de 20 OOO lei. Inspectoratul Regional de Jandarmi a
intervenit la Inspectorul General al Jandarmeriei pentru ca ofiţerul să fie trimis
înaintea Consiliului de Reformă.
Urmează să se hotărască:
a) Dacă procesul verbal original trebuie păstrat la Inspectoratul Jandarmeriei
sau depozitat în altă parte.
b) Dacă este oportun ca ofiţerul vinovat de jefuire a cadavrelor să fie trimis şi în
faţa Curţii Marţiale, unde s-ar desfăşura un proces public sau este suficientă reforma.
B. În parcursul evacuării
Cu privire la chipul în care organele de execuţie a evacuării urmau să se poarte
faţă de evreii care nu se supun, instrucţiunile din 7 septembrie 1941 ale generalului
Topor conţin următoarea dispoziţiune:
„Modul de comportare faţă de cei ce nu se supun" (Alexianu).
Declaraţia locotenentului Roşca Augustin din Legiunea de Jandarmi Roman şi
însărcinat cu evacuarea evreilor de la Secureni şi Edineţi, este edificatoare asupra
înţelesului dispoziţiunii menţionate mai sus.
Într-adevăr, ofiţerul declară în esenţă următoarele:
„Fiind chemat de către lt. colonel Palade, delegatul Marelui Cartier General,
pentru a-i(mi) da instrucţiuni asupra modului de evacuare, i-am comunicat cu acest
prilej că va mai primi, fie prin Jandarmerie, fie prin cpt. Popescu, ofiţer informator de
la Atachi, un consemn special''.
Acest consemn special i-a fost comunicat de către comandantul Legiunii Hotin,
maiorul Drăgulescu, care i-a spus că din ordinul Marelui Cartier General, evreii care
nu se vor putea ţine de convoaie fie din neputinţă, fie din boală, să fie executaţi. În
acest scop i-a ordonat să trimită cu două zile înainte de plecarea fiecărui convoi câte un
reangajat pe traseu, care cu ajutorul posturilor de jandarmi din localităţile pe unde
urmau să treacă. evreii, să facă din 1O în 1O kilometri câte o groapă pentru cca 100
persoane, unde vor fi adunaţi acei rămaşi de coloane, împuşcaţi şi înhumaţi. La facerea
gropilor şi înhumarea celor împuşcaţi trebuiau să ajute şi premilitarii din satele aflate
pe traseul de evacuare.
Locotenentul Roşca a executat întocmai dispoziţiunile date, care au avut drept
rezultat împuşcarea a circa 500 evrei, dintre cei evacuaţi pe traseul Secureni-Cosăuţi.
Acelaşi sistem a fost întrebuinţat şi pentru convoaiele din traseul Edineţi
Cosăuţi, unde executarea evacuaţilor a avut-o locotenentul Popovici, din aceeaşi unitate
şi de sub ordinele locotenentului Roşca Augustin.
Din cauza procedurii urmate pentru facerea gropilor şi executarea înhumărilor,
au luat cunoştinţă de evenimentele care urmau să se întâmple ţăranii din satele de pe
traseu, şi care aşteptau pe la margine de drumuri prin porumburi şi diferite ascunzişuri
faptul executărilor, pentru a se arunca asupra cadavrelor spre a le jefui.
Din declaraţia verbală a locotenentului Roşca Augustin reiese că operaţiunea de
pregătire şi mai ales executarea ordinelor date au înregistrat momente aşa de dramatice
să
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încât cei ce au luat parte vor purta

multă

vreme impresiunile

reţinute

în acele

împrejurări.
Preşedintele

comisiunii, (ss) gl. G. Niculescu
Gl. Magistrat (ss) St. Stroe
Preşedintele Curţii de Apel, (ss) L. Păunescu
Procuror general, lt. col. magistrat, (ss) A Madarjac
Inspector General

(ss) I. Preuţescu
(ss) Traian Niculescu

M. Carp, op. cit., voi. III, p. 62-65
1

Vezi doc. 354 din volum.
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1941, decembrie, Chişinău. Memoriu al Guvernământului
Basarabiei privind situaţia ghetoului Chişinău 1 .
Memoriu asupra problemei evreilor din Basarabia
I. GHETOUL DIN CHIŞINĂU
în ziua de 19 iulie a.c. pentru executarea unei dispoziţiuni a
dvs. 2 , transmisă telegrafic de Marele Cartier General prin Comandamentul Militar
laşi, am găsit în Basarabia situaţia inerentă unei zone pe unde a trecut războiul.
Este de remarcat însă că însărcinarea ce ni se încredinţase la acea dată nu putea
să capete o investitură oficială şi categorică, precizându-se atribuţiunile, raporturile de
conlucrare, subordonare etc.
Aşa încât, din acest punct de vedere, condus numai de directivele mari primite
de la dvs„ am pornit la lucru, pentru a mă încadra în însărcinarea primită.
Prima problemă care s-a pus în mod imperios, ţinând seama de starea de spirit a
populaţiunii, de ideile directoare de Ia Centru, precum şi de faptul că evreii trebuiau
supuşi unui regim corespunzător atitudinii şi faptelor din epoca cedării Basarabiei, a
timpului petrecut sub dominaţiunea sovietică şi a comportării lor pe timpul
operaţiunilor militare din iunie şi iulie 1941, a fost problema evreească.
În această ordine de idei, constatând că evreii forfotesc în întreaga Basarabie şi
în special la Chişinău, numai la 5 zile după sosirea subsemnatului la Chişinău, am dat
ord. nr. 61 din 24. VII.1941 (se alătură în copie), privitor la înfiinţarea de lagăre şi
gheto-uri. Prin acelaşi ordin am prescris ca operaţiunile de înfiinţarea gheto-ului
Chişinău să fie accelerate.
Aceste dispoziţiuni au fost luate cunoscând ideea de bază a dvs. asupra felului
cum trebuiau să fie trataţi evreii.
După sosirea mea în localitate, s-a prezentat colonelul Tudose D„ în calitate de
comandant militar al Chişinăului, cu atribuţiunile specificate în ordinul Armatei IV-a
ce se alătură în copie.
Din el rezultă că acest Comandament nu avea nici un raport de subordonare
Împuternicitului dvs. în Basarabia.
Sosit la

Chişinău
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Se

menţionează că

acest ordin al Armatei IV-a nici nu a fost comunicat în scris
lui a fost adus verbal Ia cunoştinţa mea).
În cadrul ordinului nostru nr. 61 /1941 şi pe baza instrucţiunilor ce
Comandamentul Militar avea de Ia Marele Cartier General, paza şi conducerea ghetoului Chişinău au revenit de drept autorităţilor militare, fiind în zona de operaţiuni,
respectiv Comandamentului Militar Chişinău, iar în alte lagăre ofiţerilor numiţi în
acest scop.
În raport de necesităţi operative şi de ordinele ce a primit de la Marele Cartier
General, Comandamentul Militar Chişinău a făcut paza gheto-ului cu o serie nesfârşită
de unităţi, din care unele nu au concurat la această pază decât câteva zile.
Dintre unităţile ce au participat la pază, se citează:
- Compania 1 din Reg. 50 Inf.; o unitate din Reg. 68 Inf.; Bat. 20 M.D. lt. col.
Grigorescu N.; Comp. IO Poliţie Subit. Puşcaşu; Comp 23 Poliţie cpt. Paraschivescu.
Succedarea multor unităţi Ia paza gheto-ului nu putea să ducă decât la rezultate
nesatisfăcătoare din punct de vedere al executării dispoziţiunilor de pază în ghetou.
Consecinţă a acestei stări de lucruri, a determinat Guvernământul să intervină
în mod repetat prin ordine şi măsuri ce se cereau a se lua, ca rezultat al inforn1aţiunilor
de abuzuri semnalate şi cari nu se încadrau în ideile dvs. în privinţa problemei evreeşti.
Pentru ilustrare, se alătură anexele nr. 1, 2 şi 3.
Se accentuează şi de astă dată, cum am făcut-o şi în alte rânduri, că hoţii au fost
foarte mulţi, depăşind mijloacele noastre de a ne informa şi a putea lua toate măsurile
de sancţionare.
De asemenea, se accentuează că în întreaga această activitate de urmărire a
hoţilor, am cerut concursul Serviciului Special de Informaţii, C.I. Chişinău, singurul
element pe care l-am socotit capabil să ne ajute în această operă de purificare.
Concursul acestui Serviciu a dus Ia descoperirea majorităţii cazurilor arătate în
anexele 2 şi 3.
II. EVACUAREA EVREILOR.
Această operaţiune ne-a fost hotărâtă de dvs. într-un Consiliu la Tighina, la care
au luat parte şi ceilalţi guvernatori de provincii, cu care ocazie am primit indicaţiuni
precise de felul cum urmează să se execute operaţiunea trimiterii evreilor pe Bug.
Executarea acestei operaţiuni cădea asupra Marelui Cartier General, care prin
Marele Pretor a luat măsuri de executare.
Într-adevăr, la baza acestei operaţiuni stă instrucţiunea Marelui Pretor General
Topor de la Marele Cartier General din 7 septembrie.
Pornind de la această instrucţiune, Inspectoratul Jand. Basarabia, în unire cu
delegatul Marelui Cartier General lt. colonel Palade, a întocmit instrucţiunile necesare,
cari urmăreau ca operaţiunea evacuării să fie făcută în cât mai bune condiţiuni.
Din examinarea documentelor ce constituie această anexă, rezultă că:
- evacuarea evreilor a fost ordonată, organizată şi condusă de Marele Cartier
General, prin Inspectoratul Jand. Basarabia şi un delegat al Marelui Cartier General;
- dispoziţiunile Marelui Pretor, precum şi ale Inspectoratului Jand. Basarabia,
supuse nouă, au fost aprobate pentru că operaţiunea era bine organizată şi în mod
civilizat (este suficient să se indice că numai pentru ghetoul Chişinău s-au pus la
dispoziţie circa l OOO căruţe). Deşi această operaţiune ca executare cădea în sarcina
organelor Marelui Cartier General, am urmărit modul cum s-a desfăşurat şi am
satisfăcut diferitele cereri ce mi s-au făcut pentru înlăturarea piedicilor ce survenwm,
astfel că astăzi se poate afirma că programul de evacuare a fost executat întocmai - deci
nouă (conţinutul
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a fost bine organizat - şi că în mod practic în Basarabia nu se mai află decât circa 130
evrei în gheto-ul Chişinău (din care aproape jumătate copii şi bolnavi).
III. OPERAŢIUNILE ORGANELOR B.N.R.
Călăuzit de grija de a nu se risipi valori importante de la evrei, am luat
următoarele măsuri:

- am dat Ordonanţa nr. 4 (se alătură) privitoare la aur sub orice stare sau formă,
precum şi la bancnote ori monede străine;
- am cemt în mod repetat ca organele B.N.R. să vie pe teren pentru a proceda la
ridicarea valorilor de la evrei, cu împlinirea formelor legale. O parte din corespondenţa
purtată în jurul acestei chestiuni se alătură în copie:
- am cerut sucursalei B.N.R. Chişinău verbal de a înfiinţa în gheto-ul Chişinău
un oficiu de schimb. Aceasta, din cauza informaţiunilor pe cari le primeam în legătură
cu neregulile ce se săvârşeau în gheto.
Din activitatea desfăşurată de organele B.N.R. se poate constata că:
- Aceste organe s-au prezentat cu întârziere pe teren, deşi intervenţiunile noastre
au fost făcute la timp. Când au venit, o bună parte din evrei fuseseră evacuaţi (lagărul
Vertujeni, iar evreii din Chişinău şi Mărculeşti - primele transporturi - au fost prinşi pe
drum la Orhei şi Rezina).
Operaţiunea de evacuare fiind organizată de Marele Cartier General,
Guvernământul nu o putea opri, întrucât nu primise de la B.N.R. nici o comunicare,
deşi era interesată în cauză.
Acţiunea delegaţilor B.N.R. locali cari cunoşteau Ordonanţa nr. 4 şi care ca
oameni de finanţe trebuiau să ştie că la evreii din ghetouri şi lagăre se găsesc valori pe
care aceştia nu le declaraseră, potrivit ordonanţei citate - a fost inexistentă.
Din această cauză, operaţiunea transporturilor de evrei din gheto-ul Chişinău a
început fără asistenţa organelor B.N.R.
- În modul de a lucra, organele B.N.R. nu au luat toate măsurile de a fi ferite de
suspiciuni.
În această ordine de idei, se alătură copie de pe raportul nr. 38 din 22 octombrie
1941 al Companiei 23 Poliţie.
Sesizat de acest raport, am chemat în aceeaşi zi la Guvernământ pe directorul
B.N.R. Chişinău şi delegatul B.N.R. pentru schimb, cetindu-le raportul de mai sus,
accentuând asupra procedeului întrebuinţat, pe care ofiţerul îl considera ca defectuos.
Mi s-a replicat de către ambii că persoanele delegate sunt de foarte mare
încredere, că nu se pot juca şi compromite situaţia pe care o au în B.N.R. şi că
propunerile făcute de ofiţer nu pot fi satisfăcute faţă de posibilităţile cari le au.
În ceea ce priveşte şoferii, mi-au afirmat că sunt persoane de încredere, pe care
pot conta, deşi au făcut oarecari mici nereguli.
M-au asigurat că totul se petrece în ordine şi legal.
Totuşi, analizând şi cercetând astăzi procedeul întrebuinţat de delegaţii B.N.R„
se desprind următoarele:
l. Comisia a lucrat la Chişinău pe baza unei delegaţii dată de Ministerul de
Finanţe şi nu pe bază de lege.
2. Comisia de luarea aurului de la evrei n-a avut o constituire cu un magistrat
care să procedeze legal.
3. Nu s-a consemnat într-un proces verbal, semnat de toţi membrii comisiei
cantitatea aurului precum şi evaluarea bijuteriilor ridicate de la fiecare, astfel că nu se
poate controla de nimeni dacă nu s-au comis sustrageri.
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4. Nu s-a sigilat pe loc aurul ridicat zilnic astfel ca seara să nu se poată sustrage.
IV. INVENTARIEREA ŞI DEPOZITAREA BUNURILOR MOBILE
Din momentul care evreii au început a pleca peste Nistru, punându-se problema
inventarierii şi depozitării bunurilor mobile ce rămâneau de la aceştia, în grija de a nu
se risipi nimic din tot ce trebuiau să aparţină statului, am dat o serie de dispoziţiuni.
Conţinutul lor se arată în anexa nr. 5.
Din examinarea acestor documente rezultă că:
Guvernământul a întâmpinat rezistenţă din partea Comandamentului Militar
Chişinău. În această privinţă, este cu totul caracteristică Nota conducătorului
Directoratului Românizării Giurgiuveanu, care fixează atitudinea comandantului
militar al Chişinăului, colonel Dumitrescu Eugen, din care reese în mod evident
tendinţa de independenţă faţă de Guvernământ, ca o consecinţă a dispoziţiunilor
primite de la Marele Cartier Generai3.
V. IMIXTIUNEA DE ATRIBUŢIUNI
Vă este cunoscut dvs. ce grave consecinţe decurg din imixtiunea de atribuţiuni
pentru rezolvarea multor probleme ce se pun în Basarabia.
Rezolvarea problemei evreeşti a suferit de acelaşi neajuns pentru că:
- evacuarea a fost organizată şi condusă de Marele Cartier General, folosind
Inspectoratul Jand. Basarabia;
- Guvernământul a ajutat când i s-a cerut ca operaţiunile să nu fie stingherite;
- deci, lipsa unei acţiuni unitare.
Totuşi, pe răspundere proprie, de câte ori am constatat că se petrec lucruri
neregulate, am intervenit imediat prin ordine şi măsuri (a se vedea raportul nr. 831 /O
din 2 decembrie 1941 ).
Este locul să înfăţişez aci şi situaţia Curţii Marţiale Chişinău. care:
- a fost înfiinţată la cererea mea, aşa cum făcusem şi la Cernăuţi;
- ca funcţionare a fost dată însă Comandamentului Militar Chişinău (a se vedea
D.M. nr. 1552 din 29.VII.941 dată de Ministerul Apărării Naţionale şi instrucţiunile
relative ce se alătură în copie).
Se citează cazurile de clasare a dosarelor fostului prefect de Ismail, Stoenescu şi
fostului chestor al Poliţiei Chişinău, maior Vasilescu, pe care n-am putut să le
urmăresc neavând calitatea (se alătură ordonanţele de clasare).
Am socotit întotdeauna că în concepţiunea dvs. şi din toate ordinele verbale ce
aţi dat, respiră că guvernatorul este atotputernic şi autorizat pentru măsuri generale
asupra tuturor autorităţilor ce există şi funcţionează în cuprinsul provinciei.
Statutul Basarabiei - art. 6 şi 7 - contravine însă acestei concepţiuni, de o
manieră cu totul desarmantă, pentru că: a) Poliţia şi siguranţa aparţin Centrului;
b) Jandarmeria - idem; c) Justiţia - idem; d) Armata - idem; e) Învăţământul superior;
f) Porturile şi căile de comunicaţie pe apă: g) Drumurile naţionale: h) Vămile;
i) Regiile publice; 1) Casele Autonome: m) Administraţiile comerciale cu caracter
general; n) Propaganda; precum şi toate serviciile de competinţa celorlalte ministere,
pentru cari nu s-au creat Directorate corespunzătoare.
Responsabilităţile guvernatorului sunt de cadrul general însă.
În consecinţă, este normal că dacă guvernatorului i se cere întreaga
responsabilitate să i se dea şi întreaga autoritate şi mijloacele de a conduce.
Măsurile luate în ultimul timp de dvs. prin oprirea _categorică de a se mai
amesteca autorităţile centrale în conducerea şi administrarea Provinciilor, precum şi
normele de coordonare prin Preşedinţia Consiliului de Miniştri, sunt foarte binevenite.
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VI. ACŢIUNEA DE PURIFICARE
de directiva dvs. de a pune pe baze noi de cinste, muncă,
dreptate, abnegatie şi omenie noua orânduire în Basarabia, am căutat prin toate
mijloacele să imprim elementelor chemate să activeze în această provincie punctul dvs.
de vedere. În acelaşi timp să sancţionez fără milă pe toti cei care nu înţeleg să se
încadreze în aceste idei fundamentale.
În acest scop, pe lângă elementele (9 detectivi) pe cari dvs. personal mi le-aţi
pus la dispoziţie, jandarmerie şi poliţie, am făcut apel şi la ajutorul Serviciului Special
Informaţii C.I. Chişinău.
Astfel, în ceea ce priveşte problema evreiască, acţiunea de purificare pe care am
dus-o constă din:
I. Înlocuirea colonelului Tudose D. din fruntea Comandamentului Chişinău.
2. Respingerea cererii colonelului Tudose, ofiţer activ, de a i se da în arendă via
Weissberg, în suprafaţă de circa IO ha.
Acest ofiter, încă de pe când se găsea ca comandant militar, luase în custodie
această vie, fără nici o aprobare.
De altfel. acest fapt a stat la baza cererii mele de a fi înlocuit.
3. Pentru cei găsiţi că au făcut fapte reprobabile în legătură cu valorile [luate] de
la evrei, i-am trimis la curtea Marţială (a se vedea anexele 2 şi 3).
4. Pentru cei împotriva cărora nu au fost probe suficiente, am dispus să fie
urmăriţi şi când convingerea va fi făcută, să fie trimişi şi aceştia în faţa Curţii
Marţiale. Între aceştia figurează şi colonelul de Stat Major Eugen Dumitrescu,
comandantul militar al Chişinăului.
5. Pentm a putea executa opera de purificare, în special în ghetoul Chişinău, am
cerut Marelui Stat Major să ni se pună la dispoziţie 2 magistraţi militari. Ni s-a
comunicat că ni se dau 4, cari s-au şi prezentat, însă cu destinaţiunea Curtea Marţială,
iar nu Guvernământul cum se ceruse. Totuşi, am utilizat aceşti ofiţeri, introducându-i
în gheto, cu misiunea de aresta pe oricine ar fi contravenit legilor.
Acţiunea acestora nu a putut fi la înălţime, întrucât unii din ei erau căsătoriţi cu
evreice.
6. Urmărindu-se aceeaşi acţiune de purificare, în special pentru a stabili
vinovăţiile ofiţerilor, Serviciul Special de Informaţii semnalează că un grup de 13 evrei
încearcă să părăsească gheto-ul oferind o sumă importantă. Se propune a li se întinde o
cursă, ceea ce s-a aprobat, cu asistenţa Parchetului Militar şi executat în scopul:
- principal: de a se identifica ofiţerii care ar fi amestecaţi în operaţiunile de
evadare a evreilor din gheto;
- secundar: de a stabili procedeele folosite de evrei pentru evadare.
Această operaţiune s-a raportat dvs. prin darea de seamă pe timpul 15-31
octombrie a.c., înaintată cu nr. 5619 din 2 noiembrie 1941.
Modul cum s-a executat această operaţiune se arată mai jos:
Parchetul Militar Chişinău a fost sesizat de Guvernământ de evadarea unor
evrei din ghetoul Chişinău şi din informaţiunile S.S.I. reeşind că sunt amestecaţi şi
ofiţeri în această înlesnire de evadare, s-a dat asistenţa unui procuror militar pentru
dovedirea faptelor.
- La 28 octombrie 1941, funcţionarul Madan de la S.S.I. însoţit de un procuror
militar s-au transportat în apropierea gheto-ului, unde într-adevăr s-au prezentat 13
evrei, în frunte cu Kremer Kisil;
Ţinând seamă
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Au fost

urcaţi

într-o

maşină militară şi după puţină

vreme

după

plecarea

maŞinii, evreii prin Kisel Kremer achită lui Madan suma de 120 OOO lei în bancnote de

40 piese în monede de aur, în asistenţa procurorului.
- debarcaţi la S.S.I., au fost identificaţi şi li s-a făcut o percheziţie de către
procurorul militar, care după încheerea actelor i-a lăsat la dispoziţia S.S.I. pentru
cercetarea lor în legătură cu ofiţerii care erau amestecaţi la evadarea evreilor din
ghetou.
După plecarea procurorului, pe la orele 23 noaptea, funcţionarii S.S.I. (Madan,
Nodu, Cojocaru) fac o nouă percheziţie, fără a mai cere autorizaţia şi fără a înştiinţa
Parchetul Militar.
- Evreii fiind trimişi pentru a fi evacuaţi, la punctul de control Visterniceni, au
declarat că au avut aur mult, dar le-a fost luat de S.S.I. când li s-a efectuat a 2-a
hârtie

şi

percheziţie.

Cercetarea îşi urma cursul la Parchetul Militar.
Aurul şi bjuteriile de la percheziţie s-au predat cu forme legale

Băncii Naţionale

Chişinău.

- La 21 decembrie 1941, S.S. raportează direct Serviciului Control de pe lângă
au găsit 352 monede aur într-o hrubă la sediul serviciului.
- la 22 noiembrie curent, dosarul cu cercetarea penală este luat de la Parchetul
Militar de Inspectorul Băncii Naţionale, domnul Păunescu şi nu 1-a mai înapoiat cu
toate că la venirea şefului Parchetului Militar din permisie, la 26 noembrie a.c. i-a
cerut în repetate rânduri pentru a continua cercetările.
- Parchetul Civil în posesia dosarului luat de la Parchetul Militar de Inspectorul
Păunescu, care l-a dat acestuia, arestează 3 funcţionari de la S.S.I. bănuiţi că ar fi furat
aurul de la evrei şi cărora le-a deschis acţiune penală pentru furt calificat (funcţionarii
Madan, Nodu şi Cojocaru).
7. În sfârşit, în afara cadrului problemei evreeşti, toate cazurile din domeniul
administraţiei, jandarmeriei, poliţiei etc. ce s-au semnalat, au fost sancţionate pe loc şi
Preşedinţie, că

fără cruţare.

VII. CONCLUZIUNI
Este posibil ca unele din măsurile luate să nu-şi fi atins în mod total ţinta.
Este cert însă că n-au scăpat atenţiunii noastre.
De asemenea, este posibil ca unele măsuri să nu fi fost pe placul anumitor
persoane interesate sau de rea credinţă.
În această ordine de idei, se alătură câteva decupări din ziarul „Raza„, condus
de cunoscutul legionar preot V. Tepordei, care este şi şeful redacţiei din Chişinău al
ziarului „Basarabia'" editat de Ministerul Propagandei.
Ca rezultat, în Basarabia este obiect de discuţie curentă chestiune;i inutilitătii
Guvernământului ca organ administrativ şi aceasta din cauza neîntrebuinţării
elementelor autohtone.
Guvernatorul Basarabiei, general C. Gh. Voiculescu

A.M.St.M., RS.E.M. 1183, C0055-C0060
1

Vezi doc. 265 din volum.
Acest document a fost înaintat, după cum rezultă din conţinutul său, mareşalului Antonescu.
' Vezi doc. 363 din volum.
2
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XIII. TRANSNISTRIA.
SEPTEMBRIE-DECEMBRIE 1941

374
1941, septembrie, Chişinău. Instrucţiuni cu privire la
evacuarea evreilor din lagărul VertujeniSoroca.
Strict secret
Instrucţiuni

cu privire la evacuarea evreilor din lagărul Vertujeni-Soroca.
Evreii din lagărul Vertujeni se evacueaz.ă la Est de Nistru, conform
superioare.
Evacuarea se face pe la podurile Cosăuţi-Iampol şi Rezina-Râbniţa.
Până la podurile Cosăuţi şi Rezina, transportul evreilor cade în sarcina
comandantului lagărului Vertujeni şi a comandanţilor de legiuni jandarmi Soroca şi
Orhei.
După trecerea la Est de Nistru, grupurile de evrei sunt luate în primire de
organele jandarmereşti ale Inspectoratului Jandarmi Transnistria, care le conduce în
regiunile de destinaţie.
Trecerile peste poduri se vor efectua cu începere din ziua de ... · (care se va
comunica ulterior de M.C.G. prin lt. colonel Palade) aceasta fiind în funcţie de data
când podurile de la Cosăuţi şi Rezina vor fi reparate şi redate circulaţiei.
ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA MĂSURILOR PÂNĂ LA PUNCTELE
DE TRECERE PESTE NISTRU
a. Trei etape astfel ca în ziua hotărâtă pentru trecere, coloanele să fie prezente la
poduri.
b. Constituirea coloanelor: din două în două zile se expediaz.ă de la lagărul
Vertujeni coloane de câte I 600 evrei (în care se va socoti bărbaţi, femei şi copii) din
care o coloană de I 600 se expedia:z.<i spre podul Cosăuţi-Iampol, iar altă coloană tot de
I 600 se expediază spre Rezina.
Din grupele de I 600 ce ajung la pod, se trec în prima zi numai 800, rămânând
ca restul de 800 să fie trecuţi în a 2-a zi.
La fel se va proceda cu grupul ce soseşte la celălalt pod.
dispoziţiunilor
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c. În principiu, pentru cei ce merg la Cosăuţi, prima etapă până la Alexandru
cel Bun, a 2-a etapă până la pădurea Rediu (nord-vest Soroca), iar a 3-a etapă până la
platoul Sud-Cosăuţi (conform schiţei alăturate). Pentru cei ce merg la Rezina, prima
etapă până la pădurea Sud Cuhureşti, a 2-a etapă până la Mihăileni, iar a 3-a etapă
până la Rezina (conform schiţei alăturate).
Aceste etape pot suferi modificări după o recunoaştere la fata locului de către
comandanţii legiunilor Orhei şi Soroca, justificate de mijlocul de cazare (adăpostirea
contra intemperiilor).
d. Itinerarii
Pentru punctul de trecere Cosăuţi-Iampol se va urma drumul: Vertujeni,
Slobozia, Vorâncău, Racovăţ, Voioasele, Ceolina, Cosăuţi (pe platoul Sud-Cosăuţi),
conform schiţei anexate.
Se va evita marşul pe şoseaua principală Floreşti-Soroca, şi trecerea prin oraşul
Soroca.
Pentru punctul de trecere Rezina, se va urma drumul: Vertujeni-Vertujeni-Sat,
Cosăuti-Unchiteşti-Cuhureşti-Cobâlnia-Otaci-Szibiko-Miguleni-Mateuti-Cioara-Rezina

(conform schiţei anexate).
e. Trecerile
Se vor face în grupe de câte 800 evrei zilnic sub supravegherea căpitanului
Ramadan Victor de la Legiunea Soroca pentru punctul Cosăuti şi a Jocot. Popoiu de la
Legiunea Jandarmi Orhei pentru punctul Rezina 1.
Predarea grupelor jandarmilor de la Est de Nistru fără nici o formalitate, care au
deja ordin pentru primirea şi escortarea lor.
Ofiţerii de la punctele de trecere sunt obligaţi ca din ziua începerii trecerilor să
raporteze în fiecare seară la orele 20 prin Legiunea Jandarmi respectivă la
Inspectoratul Jandarmi Chişinău, numărul celor ce au trecut în ziua respectivă.
Această comunicare se va transmite de Inspectorat la Marele Pretor.
Comandanţii de Legiuni, în acord cu autorităţile administrative, vor dota fiecare
convoi cu câte 50-60 căruţe, pentru transportul celor ce nu pot executa marşul pe jos
(bătrâni, bolnavi, copii mici etc.).
De asemenea, vor lua măsuri pentru curăţirea terenului, adunând pe cei rămaşi
în urmă şi pentru îngroparea imediată a celor ce eventual vor înceta din viaţă în timpul
marşului.
f. Hrănirea

pe timpul mersului până la punctul de trecere
Prin mijloacele băneşti de care dispun evreii la lagăr şi prin mijoacele proprii la
care vor concura şi Prefecturile de judeţ, înlesnind procurarea pâinii şi făinii de
porumb contra cost.
g. Tratament din punct de vedere disciplinar
Pentm cei ce nu se vor supune, se va proceda conform normelor stabilite în
lege, ordonanţele şi decret-lege în vigoare.
Se atrage atenţia comandanţilor de convoaie a supraveghea şi aplica cele mai
severe sancţiuni jandarmilor care pe timpul marşului vor comite acte de jaf asupra
evreilor din convoaie.
h. Prescriptiuni diverse
Executarea marşului se va face în cea mai perfectă ordine. evitându-se pe cât
posibil trecerile prin sate şi contactul cu populaţia.
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Cartiruirea la sfârşitul etapelor de marş se va face în localităţi numai în caz de
timp nefavorabil. Pe timp frumos, coloanele se vor repauza în câmp, la ferme izolate
sau la adăpostul improvizat de Legiuni.
Trecerile peste Nistru se vor efectua în principiu între orele 7-9 în fiecare zi,
dându-se posiilitatea ca şi escortele de la est de Nistru să îndepărteze grupul de evrei la
o distanţă de I O km de punctele de trecere 2 .
Inspector Jandarmi Chişinău, colonel, (ss) T. Meculescu

B.A.R, A.I., Fond XXW, ds. 3 316, f. 605-606
1
Postul de Jandarmi Cosăuţi comunica, la 6 octombrie 1941, căpitanului Ramadan: „Conform
ordinului nr. 30 şi 31 al domnului colonel Palade, cu începere de mâine, trecerile zilnice se
măresc la 10 OOO în loc de 800. Maior (ss) Indescifrabil". (A.N., Fond M.A.I., ds. 3611941,
f 21).
2
La data de 30 septembrie 1941, Legiunea de Jandarmi Soroca comunică Spitalului de izolare
Soroca: ,,La adresa dv. nr. 90/1941, cu onoare vă comunicăm că evreii din judeţul Soroca au fost
strânşi în lagărul Vertujeni, care în prezent este în curs de deplasare pe direcţia Ucraina şi nu
putem să vă trimitem meseriaşii ceruţi". (Ibidem, f 18).

375
1941, octombrie 1, Bucureşti. Evacuarea lagărului
Vertujeni, înfiinţarea lagărului Mărculeşti şi
măsuri pentru transportul evreilor.
Nr. 25

NOTĂ
Către

Legiunea Jandarmi Soroca
Începând de joi 2 oct. 1941, lagărul Vertujeni nu va mai expedia transporturi de
evrei decât într-o singură direcţie şi anume în direcţia Cosăuţi.
Deci de joi, 2 oct. 1941, lagărul Vertujeni nu va mai expedia transporturi spre
Rezina.
Transporturile ce se expediază spre Rezina vor fi tot de 1 600 şi se vor expedia
tot din 2 în 2 zile.
2. Începând de joi, 2 oct. I 94 I. se vor transporta spre Rezina transporturi de la
lagărul Mărculeşti.
Mărimea coloanelor

va fi de câte I 600 şi se vor expedia tot din 2 în 2 zile.
Joi, 2 oct. va pleca de la Mărculeşti primul transport spre Rezina.
Marşul se va executa în 3 etape şi anume:
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Etapa I până la
Etapa II până la
Etapa III până la
Itinerariul de

Cele ce am stabilit verbal în
Legiunii în ziua de 29.IX. dimineaţa.
urmărit:

Mărculeşti-Floreşti-Gara

legătură

cu dl. col. al

Camenca-Bedeşti-Cobâlnia

Szistaci-Mateuţi-Rezina.

Rog luati următoarele măsuri:
a. Să se înştiinţeze lagărul Vertujeni asupra celor

arătate

la punctul 1 de mai

sus.
se dea ordinele necesare comandantului lagărului Mărculeşti în vederea
expedierii în ziua de 2 oct. a transportului ce urmează a pleca spre Rezina.
c. Să se dea dispoziţiunile necesare posturilor de jandarmi interesate, pentru a
scoate căruţele ce urmează a însoţi transportul, a concura la îndrumarea coloanelor pe
itinerariu şi a face curăţirea terenului de cei ce ar înceta din viaţă în mers.
b.

Să

pregătirii şi

Delegatul M.C.G„ lt. col. (ss) Palade
Pentru conformitate, şeful Biroului II Ordine Publică, locot. I. Corciova
Copie: nr. 3
D-lui lt. colonel Agapie
Din ordinul d-lui general Topor, luni, 6 octombrie 1941. după ce se va expedia
ultimul transport de la Vertujeni, întreg efectivul lagărului nr. 5, ofiţeri şi trupă se
deplasează la Mărculeşti, unde se ia în primire lagărul de acolo.
2. Lagărul Vertujeni se va preda cu proces-verbal încheiat între dl. colonel
Agapie ca predător şi notarul comunei Vertujeni ca primitor.
În proces verbal se va specifica următoarele:
Lagărul se va păstra în starea în care se găseşte în vederea unei eventuale
întrebuinţări ulterioare în acelaşi scop.
- Nu se va putea ridica din lagăr nici un fel de material spre a fi dat la populaţie
sau autorităţilor, ca lemne de construcţie, cărămidă, mobilier etc. şi nu se va putea
aduce nici un fel de modificare clădirilor existente.
Gardul de sârmă ce înconjoară lagărul va fi păstrat complet în starea actuală şi
nu i se va putea aduce nici o modificare în ceia ce priveşte forma perimetrică.
Nu se vor putea instala în interiorul lagărului locuitori sau autorităţi de nici o
categorie.
Delegatul M. Cartier G-1., lt. col. (ss) Palade
3 oct. I 941, ora 9, 1O
P. conformitate, Corn. Legiunei Jandarmi Soroca, maior (ss) D. Iliescu

A.N., Fond M.A.l., ds. 36/1941, f 15, 17
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376
1941, octombrie 6, Bucuresti. Ordinul maresalului
Ion Antonescu pentru internarea în lagărele
de pe Bug a tuturor evreilor aflaţi în
Transnistria, averile acestora urmând a fi
preluate de autorităţile locale.
M.C.G.,

Secţia

II nr. 6761 B. din 6 octombrie 1941
Către

Armata IV-a
În conformitate cu ordinul Domnului Mareşal Antonescu, toţi evreii aflaţi în
Transnistria vor fi internaţi imediat în lagărele de pe Bug, stabilite de dl. Guvernator al
Transnistriei prin grija autorităţilor administrative.
Averile se iau în primire de autorităţile locale, după dispoziţia Guvernatorului
Transnistriei.
Rugăm a da tot concursul executării acestor măsuri.
Subşeful Marelui Cartier General, gen. (ss) N. Pălăngeanu
Şeful Secţiei a II-a, lt. col. (ss) R. Dinulescu

A.M.St.M., RS.E.M. 1079, C0222
Pe document, adnotarea: Jn ziua de 9.X., ora 12 s-a vorbit cu Guvernământul şi s-au
cerut dispoziţiunile ce le-au dat în privinţa evreilor, precum şi inclusiv care se cer
recomandate".

377
1941, octombrie 8, Chi~inău. Ordinul mareşalului
Ion Antonescu privind modalitatea de plată
de către B.N.R. a bijuteriilor şi metalelor
preţioase luate de la evreii care se evacuează
din Basarabia şi Bucovina.
Guvernământul Basarabiei
Nr. 9 din 8.10.1941
Către,

Comandamentul Militar şi Banca Naţională -

Chişinău

Avem onoare a vă face cunoscut că Domnul Mareşal Antonescu ordonă ca în
cu Banca Naţională să se procedeze la schimbul bijuteriilor şi metalelor

înţelegere
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pretioase pe care le posedă evreii ce se evacuează din Basarabia şi Bucovina, după
norme:
Se vor plăti aceste valori la cursul oficial Kassenschein, eventual în ruble, în
nici un caz nu în lei.
Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se evita vânzările pe sub mână şi
dosirea prin îngropare sau distrugere.
Operatiunile de schimb se vor face înainte de plecarea evreilor din lagăre şi la
punctele de trecere în Ucraina.
Cu această ocazie li se vor schimba şi lei contra Kassenschein în mod
obligatoriu.
Comunicându-vă cele ce preced, vă rugăm să binevoiti a lua măsuri pentru
executare 1.
p. Guvernator, (ss) Indescifrabil
următoarele

B.A.R, A.I., Fond XXW, ds. 3316, f 599
Acest ordin este urmarea Notei trimise Ia 5 octombrie 1941 de către B.N.R„ Serviciul
cu Străinătatea, către Guvernământul Basarabiei şi cel al Bucovinei. (M. Carp, op.
cit., voi. III, p. 144).
La 3 octombrie 1941, filiala Soroca a B.N.R. comunica Legiunii de Jandarmi Soroca
următoarele: „Suntem autorizaţi a primi de la autorităţi valorile, numerarul, bijuteriile etc.
confiscate de pe teritoriul Basarabiei şi Bucovinei de Nord. Aceste valori urmând a fi remise
Centralei noastre". (A.N., Fond M.A.I., ds. 3611941.f 24).
1

Relaţiunilor

378
1941, octombrie 10, Chişinău. Instrucţiuni referitoare Ia
evacuarea peste Nistru a evreilor din ghetoul
Chisinău si a celor din sudul Basarabiei.
'

'

Nr. 2830
Anul 1941, luna oct. ziua IO
Inspectoratul Jand. Chişinău
Către

Leg. Jand. Cahul, Chilia, Ismail, Orbei,
Compania 23 Pol. şi 82
Vi se înaintează anexat instructiunile strict secrete, referitoare la evacuarea
evreilor din ghetoul Chişinău şi a celor din sudul Basarabiei, de care veţi lua
1
cunoştintă şi urgent măsuri de executare .
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În Tarutino se va forma temporar un ghetou 2, iar de la Tarutino înspre Tighina,
convoiul va pleca numai când veţi primi ordin în acest sens, întrucât trecerea la podul
Tighina s-a întrerupt temporar.
Confirmaţi primirea cu prima poştă.
Inspector jandarmi Chişinău, colonel (ss) Meculescu
Şeful Biroului Poliţiei, locot. (ss) E. Lujanschi
INSTRUCTIUNI
Referitor la evacuarea evreilor din ghetoul
şi a celor diR sudul Basarabiei

Chisinău

Evreii din ghetoul Chişinău şi cei din ghetourile din sudul Basarabiei, Bolgrad,
Cahul, Chilia, lsmail şi Vâlcov se evacuează la Est de Nistru, conform dispoziţiunilor
superioare.
Trecerea lor peste Nistru se face astfel:
Pentru ghetoul Chişinău, la punctul de trecere Rezina-Râbniţa şi TighinaTiraspol.
Pentru cei din ghetourile din sudul Basarabiei, la punctul de trecere TighinaTiraspol.
După trecerea la Est de Nistru, convoiurile de evrei sunt luaţi în primire de
organele Jandarmeriei, ale Inspectoratului Jandarmi Transnistria, care le conduc în
regiunile de destinaţie.
Trecerile peste punctele de mai sus se vor efectua cu începere din ziua de 16
octombrie 1941.
A. EVACUAREA GHETOULUI CHIŞINĂU
I. ORGANIZAREA EVACUĂRII
Evacuarea evreilor din ghetoul Chişinău, se va face în convoiuri de 1 500
suflete fiecare (în care se socotesc bărbaţi, femei, copii) sub paz.a Jandarmeriei
Inspectoratului Jandarmi Basarabia, Chişinău, Companiei 23 Poliţie şi Companiei 82
Poliţie.

Convoaiele se deplasează spre punctele de trecere peste Nistru. în marş pe jos.
Pentru transporturile celor neputincioşi (bolnavi, copii şi bătrâni) şi al bagajelor,
fiecare convoi se va dota prin grija comandantului de lagăr, respectiv în unire cu
autorităţile administrative, cu l 00-120 căruţe de rechiziţie.
2. CONSTITUIREA COLOANELOR
Cu începere din ziua de 12 octombrie 1941, orele 7,30 se expediază zilnic din
ghetoul Chişinău coloane de I 500 evrei, din care o coloană se îndrumează spre podul
Rezina, iar coloana zilei următoare spre podul Tighina. În consecinţă, coloanele spre
punctele de trecere Rezina vor pleca din Chişinău în ziua de 12, 14 şi 16 octombrie
a.c., unde vor ajunge conform tabelei de marş alăturată prezentelor instrucţiuni.
Din convoaiele de 1 500 ce ajung la podul Rezina, se trec în prima zi numai
750. urmând ca restul de 750 să fie trecute în a doua zi.
La fel se va proceda şi cu convoiul ce vine la punctul de trecere Tighina, dacă se
pot trece toţi 1 500, se vor trece toţi.
Constituirea coloanelor în ghetoul Chişinău, se va face de organele
Comandamentului Militar Chişinău, iar primirea acestora de către escortele de
jandarmi, se va face în afară de ghetou.
3. ITINERARU
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Evacuarea către cele două puncte de trecere - Rezina şi Tighina, se va executa
itinerare:
A) ITINERARUL NR. 1: Chişinău-Perisecina-Orhei-Chiperceni-Rezina.
Acest itinerar se va parcurge în 4 etape:
- Chişinău-Perisecina, 28 km; - Perisecina-Orhei, 14 km; - Orhei-Chiperceni,
20 km; - Chiperceni-Rezina, 18 km.
Escortarea convoiului până la Orbei se va executa de Compania 23 Poliţie, iar
de aici cade în sarcina Legiunii Jandarmi Orbei, care ia măsurile necesare în vederea
rechiziţionării căruţelor şi constituirii escortei. Legiunea Orbei destină un ofiţer care
porneşte convoiul şi-l conduce până la punctul de trecere Rezina. Primirea convoiului
se va face în afara oraşului Orbei.
Compania 23 Poliţie va primi convoiurile constituite de organele
Comandamentului Militar Chişinău, la 500 metri dincolo de C.F.R. Vistemiceni, unde
Legiunea Jand. Lăpuşna va trimite şi cele 120 căsuţe necesare convoiului.
B) ITINERARIUL 2: Chişinău-Mereni-Bulboaca-Tighina. Acest itinerar se va
parcurge în 3 etape:
- Chişinău-Mereni, 18 km; Mereni-Bulboaca, 22 km; Bulboaca-Tighina, 16 km.
Escortarea convoiului până la Bulboaca se va executa de Compania 82 Poliţie,
iar de aici cade în sarcina Legiunii Jandam1i Tighina, care ia măsurile în vederea
rechiziţionărilor de căruţe şi constituirea escortelor. Compania 82 Poliţie va primi
convoaiele constituite de Comandamentul Militar Chişinău, în afară de ghetou 300
metri, dincolo de bariera Tighinei, unde Legiunea Jand. Lăpuşna trimite şi cele 120
căruţe necesare convoiului.
Legiunea Tighina destină un ofiţer care primeşte convoiul de la Compania 82
Poliţie şi-l va conduce până la punctul de trecere.
C) TRECERILE
Trecerile evreilor peste Nistru se vor executa zilnic în grupe de câte 750, sub
supravegherea locot. Popoiu de la Legiunea Orbei pentru punctul Rezina şi a sit. Strat
de la Legiunea Jandarmi Tighina de la punctul Tighina.
Operaţiunea propriu-zisă a trecerilor peste Nistru se va executa în dimineaţa
zilei următoare ajungerii convoiului la punctul de trecere, între orele 7-12, în principiu.
Primirea convoiurilor de evrei, de către organele jandarmeriei de la Est de
Nistru se va face fără nici o formalitate, acestea având deja ordin pentru primirea lor şi
ducerea mai departe.
Ofiţerii de la punctele de trecere sunt obligaţi să raporteze în fiecare seară la
orele 18 prin Legiunile respective Inspectoratului numărul evreilor ce au trecut Nistru!
în ziua respectivă.
B. EVACUAREA EVREILOR DIN SUDUL BASARABIEI.
I. Organizarea evacuării
Evacuarea evreilor din ghetourile Cahul, Ismail, Bolgrad, Chilia şi Vâlcov se va
face într-un singur convoi, care va pleca din localitatea respectivă în direcţia Tarutino,
jud. Chilia Nouă, unde aceste convoiuri rămân până când sosesc toate convoiurile din
localităţile sus-amintite.
De la Tarutino se va face un singur convoi, care se îndrumă spre punctul de
trecere Tighina.
Convoiurile se deplasează în marş pe jos. Pentru transportul celor neputincioşi,
fiecare convoi se va dota prin grija Comand. Leg. respective în unire cu aut. ad-tive, cu
după două
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numărul de căruţe necesare transportării bolnavilor şi copiilor mici şi bătrânilor, cât şi
a bagajelor strict necesare.
2. Constituirea coloanelor
Expedierea coloanelor de evrei din sudul Basarabiei se va executa după cum
urmează:

a. Din oraşul Cahul, cu începere din ziua de 15 octombrie 1941, orele 7,30, cu
Tarutino pe următorul itinerar: Cahul, Taraclia, Congaz, Benzi-GhiozTarutino.
Acest itinerar se va parcurge în 4 etape:
- Cahul-Taraclia, 18 km; Taraclia-Congaz, 20 km; Congaz-Bezghioz, 22 km;
Bezghioz-Taraclia, 18 km.
Din toţi evreii aflaţi în ghetoul Calmi se va forma un singur convoi.
b. Din oraşul lsmail, cu începere din ziua de 15 octombrie 1941, orele 7,30, cu
direcţia Tarutino, pe următorul itinerariu: lsmail-Caraclia-Dermendere-Vaisal-CubeiTraianul Nou-Maldiarosaliva-Tarutino.
Aceste itinerare se va parcurge în 4 etape:
- Ismail-Dermendere, 20 km; Dermendere-Cubei, 30 km; Cubei-Traianul Nou,
18 km; Traianul Nou-Tarutino, 30 km.
Din toţi evreii aflaţi în ghetoul lsmail se va forma un singur convoi care în
comuna Cubei va primi şi convoiul de la Bolgrad, contopindu-se cu acesta şi
continuând deplasarea spre Tarutino împreună.
c. Din oraşul Bolgrad, cu începere in ziua de 16 octombrie 194 L orele 7,)0, cu
direcţia Tarutino, pe următorul itinerar: Bolgrad-Cubei-Traianul Nou-Tarutino.
Acest itinerar se va parcurge în 3 etape:
- Bolgrad-Cubei, 18 km; Cubei-Traianul Nou, 18 km; Traianul Nou-Tarutino,
30 km.
Din toţi evreii aflaţi în ghetoul Bolgrad se va forma un singur convoi cu direcţia
Tarutino. Acest convoi în comuna Cubei se contopeşte cu convoiul sosit de la lsmail,
predându-se evreii escortaţi ai lsmailului, iar escorta venită de la Bolgrad se înapoiază
la Bolgrad.
d. Din oraşul Chilia Nouă, cu începere din ziua de 15 octombrie 1941, orele
7.30, cu direcţia Tarutino, pe următorul itinerar: Chilia Nouă-Dumitreşti-Burgugii
direcţia

Ploţk-Tepliţa-Crasna-Tarutino.

Aceste itinerare se vor parcurge în 4 etape:
- Chilia N.-Dumitreşti, 24 km; Dumitreşti-Burgugii, 22 km; BurgugiiFerşampenhaus, 22 km; Ferşampenhaus-Tarutino, 24 km.
Din toţi evreii aflaţi în ghetoul Chilia, se formează un singur convoi cu direcţia
Tarutino. Acest convoi, în comuna Dumitreşti primeşte convoiul venit de la Vâlcov. cu
care se contopeşte. continuând împreună deplasarea spre Tarntino.
e. Din ghetoul Vâlcov, cu începere din ziua de 15 octombie 1941, ora 7,30, cu
direcţia Tarutino, cu următorul itinerar: Vâlcov-Jibrieni-Dumitreşti-Burgugii-Ploţk
Tepliţa-Crasna-Tarutino.

Acest itinerar se va parcurge în 4 etape:
- Vâlcov-Dumitreşti, 34 km; Dumitreşti-Burgugii, 22 km; BurgugiiFerşampenhaus, 22 km; Ferşampenhaus-Tarutino 24 km.
Din toţi evreii aflaţi în ghetoul Vâlcov, se va forma un singur convoi cu direcţia
Tarutino. Etapa Vâlcov-Dumitreşti se va parcurge începând din comuna Jibrieni cu
căruţele, luând în considerare mărimea etapei (34 km) şi numărul mic de evrei ce se
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află internaţi în ghetoul Vâlcov, pentru transportarea cărora ar necesita un număr
redus de căruţe, care se vor scoate de Legiunea Chilia din comuna Jibrieni.
Acest convoi din comuna Dumitreşti se va contopi cu convoiul venit de la Chilia
Nouă. Evreii se predau escortei venite de la Chilia, iar escorta de la Vâlcov se
înapoiază.

Escorta convoiurilor de la localităţile Cahul, lsmail, Bolgrad, Chilia Nouă şi
Vâlcov se vor face de către jandarmii Legiunilor respective cu o escortă dată de Poliţia
oraşului respectiv.
În acest scop, Comandanţii de Legiuni iau contact cu Poliţia oraşului de
reşedinţă şi hotărăsc de comun acord tăria escortelor pentru fiecare convoi. Se va cere
ca pentru fiecare convoi, poliţia respectivă să detaşeze un comisar.
În Tarutino se va forma un singur convoi, care va pleca de aici în ziua de 19
octombrie 194 l, orele 7,30, cu direct.ia Tighina, pe următorul itinerar: TarutinoBorodino-Manzir-Căuşani-Tighina.

Acest itinerar se va parcurge în 4 etape:
- Tarutino-Borodino, 18 km; Borodino-Manzir, 21 km; Manzir-Căuşani, 20 km;
Căuşani-Tighina, 21 km.
Escorta acestui convoi până în comuna Manzir se va face de o unitate a Legiunii
Chilia Nouă, sub comanda unui ofiţer pe care-l va desemna Legiunea; în comuna
Manzir acest convoi va fi luat în primire de escorta Legiunii Jandarmi Tighina, sub
comanda unui ofiţer destinat de Legiune. Parcurgerea itinerariului până la Tarutino şi
de aici până la Tighina se va executa conform tabelului de marş alăturat prezentelor
instrucţiuni. Legiunea Jandarmi Chilia Nouă va asigura din timp paza, cazarea şi
hrana la Tarutino a convoaielor ce vor sosi aici. De asemeni, va concentra din timp la
Tarutino un număr de 60 căruţe necesare transportului bolnavilor, copiilor şi bătrânilor
de la Tarutino la Manzir.
Idem Legiunea Tighina va concentra din timp în Manzir 60 căruţe necesare
transportului neputincioşilor pe distanţa Manzir-Tighina.
PRESCRIPTIUNI DIVERSE
a. Hrănirea pe timpul marşului
Prin mijloace băneşti de care dispun evreii la lagăr şi prin mijoace proprii.
b. Tratament din punct de vedere disciplinar
Pentru cei ce nu se vor supune, se va proceda conform normelor stabilite în
lege, ordonanţele şi decretele-legi în vigoare.
Se atrage atent.ia comandanţilor de convoaie a supraveghea şi aplica cele mai
severe sancţiuni jandarmilor care pe timpul marşului vor comite acte de jaf asupra
evreilor din convoaie.
c. Executarea marşului
Se va face în cea mai perfectă ordine, evitându-se pe cât posibil trecerea prin
sate şi contactul cu populat.ia.
Comandanţii coloanelor iau măsuri în timpul marşului pentru curăţirea
terenului, adunând pe cei rămaşi în urmă şi îngropând imediat pe cei ce eventual vor
înceta din viaţă.
Se atrage atenţia că operaţiunea de evacuare se execută de Comandantul de
Legiuni, în unire cu poliţia locală (în cazul evacuării din sudul Basarabiei). Ambele
aceste organe rămân răspunzătoare dacă se va mai găsi un singur evreu pe teritoriul
urban sau rural, după executarea acestor operaţiuni.
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Pentru transportul jandarmilor, a Companiei 23 Poliţie de la Orbei la Chişinău,
i se pune la dispoziţie căpitanului Paraschivescu un număr de două camioane ale
Inspectoratului, în care scop acesta va lua contact cu locot. Zahalca Traian de la Bir.
Armament al Inspect.
Inspector Jandarmi

Chişinău,

colonel (ss) Meculescu

Comunicat: M. Pretor cu raport, Leg. Jand.
lsmail, Cahul, Comp. 23 Poliţie, Comp. 82 Poliţie
P. conformitate, Inspector jandarmi

Chişinău,

Lăpuşna,

Orbei, Tighina, Chilia,

colonel (ss) Indescifrabil

Ibidem, ds. 3316, f 608-612
În aceeaşi zi, Inspectoratul de Jandarmi Chişinău comunica Legiunilor de Jandarmi în
subordine şi Companiilor de Poliţie 23 şi 82: ,.În Tarutino se va forma temporar un ghetou, iar
de la Tarutino înspre Tighina, convoiul va pleca numai când veţi primi ordin în acest sens,
întrucât trecerea la podul Tighina s-a întrerupt temporar". (Ibidem, f 608).
Acelaşi Inspectorat de Jandarmi comunica Legiunii de Jandarmi Cetatea Albă şi Chilia
Nouă, la 23 octombrie 1941: „Evacuarea la Est de Nistru a evreilor aflaţi în ghetoul Tarutino va
începe în ziua de 25 octombrie 1941, ora 8. După trecerea la Est de Nistru, convoaiele de evrei
vor fi luate în primire de organele Jandarmeriei, ale Inspectoratului de Jandarmi Transnistria·'.
În continuare se dau indicaţii şi sunt anexate schiţele privind traseul ce trebuie urmat în
conformitate cu instrucţiunile de mai sus (A.M.St.M.. R.S.E.M. 1183, C06l 9).
2
La 22 octombrie 1941, s-a întocmit „situaţia numerică nr. 3" privind evreii ce nu se evacuează,
rămânând în continuare în Basarabia, ca urmare a ordinului P.C.M. nr. 15035, din 22 octombrie
1941, 753 de evrei (71 bărbaţi, 196 femei şi 486 copii). (A.M.A.E., Probi. 33, voi. 21.f 134).
1
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379
1941, octombrie 13, Chişinău. Ordinul Guvernământului
Basarabiei de preluare de către Direcţia
Românizării a bunurilor evreieşti din ghetoul.
Chişinău, în urma deportării proprietarilor.
Guvernământul

Nr. 2711

Basarabiei
13 octombrie 1941
Către

Comandamentul Militar al Municipiului

Chişinău

Pentm executarea dispoziţiunilor Decretului-Lege de intrare în patrimoniul
statului a bunurilor evreieşti şi pe baza hotărârii relative la luarea măsurilor de intrare
în patrimoniul statului, prin Direcţia Românizării, a bunurilor evreieşti din ghetoul
Chişinău, în urma plecării acestora şi pentru a nu se irosi sau a intra în mâna
speculatorilor pe căi lăturalnice;
Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a dispune:
I. Să se detaşeze 30 oameni de la Corn. Gamiz. C.F. Lăpuşna, care să fie
întrebuinţaţi pentru patrulare pe străzi în ghetou.
2. Să se interzică cu desăvârşire intrarea în ghetou a celor ce nu au nici o
legătură cu autorităţile din ghetou.
3. Să se interzică circularea vehicolelor de orice fel, în ghetou.
4. Să se dea tot concursul, atât de dv., cât şi de Comandamentul ghetoului,
delegaţilor Directoratului Românizării pentru inventarierea şi depozitarea tuturor
bunurilor evreieşti.
Pentru executarea acestei dispoziţiuni, s-a detaşat pe lângă Directoratul
Românizării, căpitanul E. Haşdeu, de la acest Guvernământ cu misiunea de a dirija şi
identifica bunurile evreieşti ce se iau în primire de delegaţii Directoratului
Românizării.

Guvernatorul Basarabiei,
general (ss) C. Gh. Voiculescu

Ibidem, f. 29
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380
Chişinău. Ordin de 11 curăţire
a teritoriului Basarabiei de evrei.

1941, octombrie 15,
totală"

Guvernământul

general al Basarabiei
15 octombrie 1941

Ordin
Cu ocazia ultimei operaţiuni de curăţire a pământului Basarabiei de evrei, atrag
asupra următoarelor:
Curăţirea va fi totală, nefiind îngăduit sub nici un motiv ca după ce operaţiunea
va fi încheiată, să se mai găsească pe teritoriu vreun evreu, indiferent din ce cauze. În
consecinţă, se vor lua măsuri de strângerea lor de peste tot (de la muncă de folos
obştesc, împrumutaţi la germani etc.). Din încălcarea acestei dispoziţiuni, vor decurge
grave răspunderi şi sancţiuni 1•
atenţia

Guvernatorul Basarabiei,
(ss.) gen. C. Gh. Voiculescu

Arhivele de Stat ale Moldovei,
2,f 214

Chişinău,

USHMMA, RG - 5400 M, rola

La 24 noiembrie 1941, Poliţia oraşului Orhei raporta Inspectoratului Regional de Poliţie
„problema evreiască în sector şi în judeţ nu mai există, deoarece toţi evreii au fost
trecuţi în Transnistria. Şeful Poliţiei Orhei, (ss) P. Mâşcov·'. (Ibidem, f 270). Ve'li şi nota la
doc. 378 din volum.
1

Chişinău că
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381
1941, octombrie 15, Suceava. Prefectura judeţului
Suceava raportează rezultatul evacuării evreilor
şi unele acte de jaf săvârşite de militari şi civili,
după deportarea populaţiei evreieşti.
România
Prefectura judeţului Sueava
Nr. 1065/Rez/41
21 oct.
539/inf.

Conf.
Domnule guvernator,

Conformându-ne ordinelor şi dispoziţiunilor date de dv. referitoare la evacuarea
evreilor din cuprinsul judeţului Suceava, avem onoare a vă raporta următoarele:
În ziua de 9 octombrie 1941 au fost evacuaţi din:
I 386 evrei
Suceava.
113
Solca .
982
Burdujeni
300
Iţcani .
"
2 781 evrei
Total .
I 295 evrei
În ziua de IO octombrie I 94 I au fost evacuaţi din Suceava
957 evrei
În ziua de I I octombrie au fost evacuaţi din Suceava
2 252 evrei
Total .
3
638
În total deci, din Suceava au fost evacuaţi
evrei,
iar din comunele din judeţ şi anume: Solca, Burdujeni şi Iţcani, au fost evacuaţi
în total I 395 evrei.
Au mai rămas izolaţi şi internaţi în spitalul din localit"dte 2 evrei şi anume:
I). Grossman Eisig şi 2). Dr. Marcovici Lazăr. cari n-au fost evacuaţi, fiind absolut
intransportabili.
De asemenea. conform ordinelor transmise de dv. telefonic, au rămas în
Suceava 3 evreice botezate şi anume: d-na Rica Schlafer, căsătorită cu Bogdan
Bănăţeanu, d-na Rudolfina Ana Maria Hoffman, căsătorită cu d-l dr. Eduard Kinel şi
d-na Berta Maria Parola, căsătorită cu d-l Gheorghe Dorofteiu. precum şi evreul
botezat dr. Leon Wachtel.
Au fost evacuaţi dr. Lupu Heinrich şi soţia Rosalia, deoarece ordinul dv.
telefonic s-a primit prea târziu şi anume în ziua de I4 octombrie 1941, iar numiţii au
fost evacuaţi în ziua de 11 octombrie I 941.
De asemenea, în ziua de I I octombrie 1941, cu transportul al treilea, au fost
eYacuaţi şi supuşii străini Nuchim Beer, Leinburd, Gavon Herşlich şi Abraham Noe
Neuberger. precum şi supusa germană Engler cu fiul ei, evacuarea acestora din urmă
făcându-se cu consimţământul lor.
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De la evacuarea evreilor din acest oraş, terminată în ziua de 11 octombrie 1941,
din împrejurimi au pătruns în oraş pe cărări putin frecventate sau peste
câmp, încercând să comită furturi, cu toate măsurile de pază luate de organele Poliţiei.
Au fost identificati şi în curs de cercetare, până în prezent, următorii indivizi:
1. Maftai Mihai Reguş, din comuna Ipoteşti, judeţul Suceava.
2. Strugaru Dumitru, din comuna laslovăţ, judeţul Suceava, prinşi cu lucruri de
furat.
3. Plutonierul Morar Ioan din Regimentul 3 Grăniceri Pază, care a fost surprins
de către gardianul public Oloeru Petru, pe când încerca să fure dintr-o casă evacuată de
evrei şi sigilată de Comisiune, situată în strada Ştirbului nr. 19.
Numitul a fost înaintat Comenduirii Pietii Suceava.
Diferiti militari au ocupat casele evacuate de evrei, fără aprobarea Comisiunii,
săvârşind o serie de alte abuzuri, cari sunt în curs de verificare de către Poliţie şi
Comenduirea Pietii Suceava.
Raportându-vă cele de mai sus, vă rugăm să binevoiţi a decide, comunicându-vă
că verificarea şi inventarierea bunurilor evreieşti decurg în mod normal 1•
P. prefect. (ss) subprefect, I. Ioachimescu
diverşi săteni

A.C.G.G., Universitatea Tel-Aviv, microfilme Cernăuţi
Buletinul inspectoratului regional de jandanni Cemăuti nr. 41841 /S din 1J oct. 1941, relata, la
rubrica ,.Evenimente'': ,.În ziua de 12 octombrie 1941, orele 19, din oraşul Câmpulung au fost
evacuaţi ultimii 29 evrei din acel oraş şi din jud. Câmpulung. în total au fost evacuaţi 7 200
evrei din acel judeţ". După ce se precizeazii că din Rădăuţi au plecat în aceeaşi zi 2 500 evrei cu
50 de vagoane, două femei decedând pe drum în timpul evacuării, se arată în continuare: ,,În
aceeaşi zi s-a găsit de către Comisiunea care sigila casele evreieşti evacuate, pe str. Regina
Maria nr. 13, o evreică în etate de 80 de ani, care era încuiată în casă, iar cheia se atla la
Comisiune".
în B. I. din 14 octombrie 1941, se arată că Mitropolitul Bucovinei ar fi fost impresionat
de exodul evreilor din Cernăuţi. (A.M.St.M., R.S.E.M. 1095, C0342, 346).
1

382
Bucureşti. 5.5.1. relevă acţiunea
conducătorilor evrei în legătură cu deportarea
coreligionarilor lor din Bucovina şi Basarabia.

1941, octombrie 17,

S.S.I. 17 octombrie 1941
Presedintia Consiliului de Ministri
NOTĂ
ACTIUNEA CONDUCĂTORILOR EVREI ÎN LEGĂTURĂ CU EVACUAREA
CORELIGIONARILOR LOR DIN BUCOVINA SI BASARABIA
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Ştirea că evreii din Bucovina şi Basarabia sunt trimişi în Polonia şi
Transnistria, a produs în cercurile evreeşti din Capitală o efervescenţă excepţională.
Dr. Filderman, care a încercat în ultimele trei zile să facă personal o intervenţie,
a întocmit un memoriu prin care „imploră să nu trimită la o moarte sigură I 00 OOO de
oameni nevinovaţi".
În după amiaza zilei de 13 octombrie a.c., dr. Filderman a fost primit de către
Iuliu Maniu .
Şeful Rabin Al. Şafran a fost primit de S.S. Patriarhul Nicodem.
In cercurile evreeşti se discută că întrevederea a avut loc într-o atmosferă
cordială, ca între doi prelaţi cari, deşi reprezintă două culturi [culte] diferite, au
deplină condescendenţă unul faţă de celălalt.
Cercurile evreieşti comentează că S.S. Patriarhul a declarat Şefului Rabin că sub
regimul legionar s-a sesizat de excesele unor elemente legionare radicale faţă de evrei
şi că a făcut personal unele intervenţiuni, ceea ce i-a atras neplăceri.
În ce priveşte măsurile luate recent pentru evacuarea populaţiei evreeşti din
Bucovina şi Basarabia, aceleaşi cercuri afirmă că S.S. Patriarhul a avut cuvinte
dezaprobatoare şi a făgăduit că va face intervenţii pe lângă guvern, adăugând însă că
este nevoie ca cele două Biserici Creştine să facă demersuri în acelaşi timp.
În acest scop, S.S. Patriarhul a îndemnat pe Şeful Rabin să viziteze şi pe
Nunţiul Papal.
De asemeni - discută· cercurile menţionate - S.S. Patriarhul 1-a îndemnat pe
Şeful Rabin să.solicite o audienţă d-nei Maria Mareşal Antonescu, ceea ce Al. Şafran a
făcut.

Dr. Filderman a fost primit în dimineaţa de 14 octombrie a.c. la Preşedinţia
Consiliului de Miniştri, unde a înfăţişat situaţia evreilor din Bucovina şi :Basarabia,
solicitând să se suspende măsura de evacuare forţată.
În cercurile evreeşti se discută că dr. Filderman a obţinut unele ameliorări şi
excepţiuni.

Dr. Filderman a afirmat colegilor săi din conducerea Uniunii Comunităţilor că
guvernul ia măsuri de evacuare, totuşi la demersul său a întâmpinat „un spirit de
mare omenie" 2 .
Comunicat: vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri, Preşedinţiei Consiliului
de Miniştri, Cabinetul Militar - Biroul Informaţii

deşi

A.N., Fond P.C.M., Cabinet, ds. 86/1941, f 226, 227
A se vedea şi doc. 383 din volum.
Liderii PNL şi PNŢ adoptau o atitudine ambiguă faţă de politica antisemită a guvernului
Antonescu. În unele memorii adresate Conducătorului Statului, ei atrăgeau atenţia asupra
riscurilor pe care le comportă măsurile represive faţă de populaţia evreiască şi a consecinţelor
pentru România după încheierea războiului.
Serviciul Special de Informaţii analiza aceste comportamente ale conducătorilor celor
două partide şi ecoul în opinia publică. Astfel, într-o notă informativă din 5 octombrie 1942, se
arată: ,,Înainte de a părăsi Capitala, Maniu a declarat intimilor săi că e timpul să se cunoască în
mod limpede în opinia publică atitudinea grupării naţional-ţărăniste fată de măsurile luate
împotriva evreilor.
1

2
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Maniu a cerut deci ca partiz.anii săi să răspândească, prin mijloacele care le foloseau de
obicei, că a tăcut o intervenţie pe lângă dl. mareşal Antonescu, căruia i s-a pus chestiunea în
felul următor: «Dacă Germania va câştiga războiul, guvernul Antonescu va avea posibilitatea,
lără să atragă vreo primejdie pentru ţară, de a rezolva problema evreiască prin orice măsuri ar
crede de cuviintă (subl. ns.).
Dacă însă nu câştigă războiul, măsurile luate împotriva evreilor se vor răsfrânge în mod
grav asupra ţării, nu numai asupra celor care au conceput şi executat măsurile antievreieşti.
Este deci în interesul ţării ca orice noi măsuri antievreieşti să fie curmate până la
stărşitul războiului»''. (A.S.R.I., F.D. 8180, ds. 6.f 280).
într-o altă notă, din l oct. 1942, în legătură cu un discurs al lui Hitler şi ecoul acestuia în
România, se arată: ,,Cu privire la ameninţările pe care Filhrerul le adresează din nou evreilor,
maniştii observă că conducătorul Germaniei îşi arogă dreptul de a dispune şi de soarta evreilor
din ţările aliate, ca România de pildă, dar că urmările acestei politici de exterminare vor fi mai
puternic resimţite de statele mici, care mâine vor rămâne la discreţia evreilor intluenţi din
Anglia şi America.
Evreii din America îndeosebi nu vor lăsa nerăzbunate crimele ce se săvârşesc împotriva
coreligionarilor lor din Europa sud-estică, mai ales că aproape toţi evreii din aceste părţi au rude
apropiate peste ocean". (Ibidem, f 4).

383
Bucureşti. Noi intervenţii ale
conducătorilor evrei pentru salvarea vieţii celor
deportaţi din Bucovina şi Basarabia.

1941, octombrie 19,

S.S.I.
19 octombrie 1941
Secret
Notă

Demersuri ale conducătorilor evrei pentru coreligionarii lor
evacuaţi din Bucovina şi Basarabia
I. Şeful Rabin dr. Al. Şafran, căruia d-na Maria Mareşal Antonescu consimţise
acorde o audienţă, întârziind de la ora fixată, nu a mai putut fi primit.
În cercurile conducătoare evreeşti se afirmă că dr. Şafran a trimis o scrisoare de
scuze.
Aceleaşi cercuri arată că dr. Şafran intenţionează a solicita din nou o audientă
d-nei Mareşal Antonescu, iar că întârzierea a fost datorită faptului că în ziua când·
solicitase audienta fiind sărbătoare religioasă evreiască nu a putut - conform
prescripţiilor mozaice - să se deplaseze cu un automobil, aşa încât, mergând pe jos şi
calculându-şi greşit timpul, a sosit cu întârziere.
să-i
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audienta avută de dr. W. Filderrnan în ziua de 14 octombrie a.c. Ia
Consiliului de Miniştri. cercurile conducătoare evreeşti s-au crezut
îndreptăţite a spera în unele ameliorări şi excepţiuni privind situaţia populaţiei evreeşti
evacuată din Bucovina şi Basarabia.
Întrucât, după această audienţă, informaţiile primite din provincie de Uniunea
Comunităţilor Evreeşti arătau că nu se luase vreo măsură în sensul speranţelor
manifestate de cercurile conducătoare evreeşti, dr. Filderman a făcut un nou demers.
scris, la Preşedinţie, rugând a se lua aceste măsuri.
Ca urmare. dr. Filderman a căpătat unele asigurări, iar informaţiile primite
ulterior de Uniunea C~:mmnităţilor au arătat că măsurile solicitate au început a se
aplica. prin instituirea unor criterii de triere a celor evacuaţi.
3. În dimineaţa zilei de 16 octombrie a.c., Şeful Rabin dr. Şafran a fost primit
de I.P.S.S. Mitropolitul Tit Simedrea, care i-a dat asigurări că împreună cu fruntaşul
bucovinean Flondor, au intervenit pentru evreii din Bucovina, invitându-I ca ori de
câte ori va socoti necesar, să-l viziteze, promiţându-i sprijinul său.
2.

După

Preşedinţia

Sursă serioasă.

Comunicat: Vicepreşed. Cons. de
Militar - Bir. 2 Inform.

Miniştri, Preşed.

Cons. de

Miniştri,

Cabinetul

Ibidem, f 234-235

384

1941, octombrie 19, Bucuresti. Scrisoarea maresalului
Ion Antonescu adres'ată preşedintelui F.U.C.E.,
ca răspuns Ia intervenţiile făcute împotriva
deportărilor din Basarabia şi Bucovina.
Domnule Filderman.
În două petiţii succesive îmi scrieţi „de tragedia sguduitoare şi mă imploraţi'", în
cuvinte impresionante, reamintind de „conştiinţă" şi de „omenie" şi subliniind că
sunteţi „dator iar să apelaţi Ia mine" şi „numai" la mine. pt. evreii din Basarabia care
sunt trecuţi în ghetouri pregătite pentru ei pe Bug.
Pentru a amesteca şi tragicul în intervenţia dvs .. subliniaţi că această măsură
„este moartea. moartea, moartea fără vină. fără altă vină decât aceea de a fi evrei".
Domnule Filderman. nimeni nu poate să fie mai sensibil ca mine la suferinţa
celor umili şi fără apărare. Înţeleg durerea dvs.. dar trebuie. mai ales trebuia, să
înţelegeţi şi dvs., toţi la timp, pe a mea care era aceea a unui neam întreg.
Vă gândiţi, v-aţi gândit ce s-a petrecut în sufletele noastre anul trecut la
evacuarea Basarabiei şi ce se petrece astăzi, când zi cu zi şi ceas cu ceas, plătim cu
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manmmte şi cu sânge, cu foarte mult sânge, ura cu care coreligionarii dvs. din
Basarabia ne-au tratat la retragerea din Basarabia şi ne-au primit la reîntoarcere şi
ne-au tratat de la Nistru până la [indescifrabil]" şi pe meleagurile Mării de Azov?
Dar, potrivit unei tradiţii, voiţi să vă transforma"ţi şi de astă dată din acuz.aţi în
acuzatori, făcându-vă că uitaţi pricinile care au deteminat situaţiile pe care le plângeţi.
Să-mi daţi voie să vă întreb şi pe dv., să întreb pe toţi coreligionarii dvs., care au
aplaudat cu atât mai frenetic cu cât suferinţele şi loviturile primite de noi erau mai
mari.
Ce-aţi făcut dvs. anul trecut când aţi auzit cum s-au purtat evreii din Basarabia
şi Bucovina fată de trupele româneşti care se reîntorceau şi care până atunci apăraseră
liniştea şi belşugul acelor evrei? Vă reamintesc eu:
Înainte chiar de apariţia trupelor sovietice, evreii ce apăraţi, din Basarabia şi
Bucovina, au seu.ipat ofiţerii noştri, le-au smuls epoleţii, le-au rupt uniformele şi când
au putut, au omorât mişeleşte soldaţii cu bâtele. Avem dovezi.
Aceiaşi ticăloşi au întâmpinat venirea trupelor sovietice cu flori şi au sărbătorit-o
cu exces de bucurie. Avem fotografii doveditoare.
Pe timpul ocupaţiei bolşevice. aceia pentru care vă înduioşaţi astăzi, au trădat pe
bunii români, i-au denunţat urgiei comuniste şi au adus jalea şi doliul în multe familii
româneşti.

Din pivniţele Chişinăului se scot zilnic, oribil mutilate, cadavrele martirilor
care au fost astfel răsplătiţi pentru că 20 de ani au întins o mână prietenească
acestor fiare ingrate.
Sunt fapte ce se cunosc, pe care le cunoaşteţi desigur şi dvs. şi pe care le puteţi
afla oricând în amănunt.
V-aţi întrebat dvs. de ce şi-au incendiat evreii din Basarabia casele, înainte de a
se retrage? Vă puteţi explica de ce înaintea noastră am găsit copii evrei de 14-15 ani,
cu buzunarele pline de grenade?
V-aţi întrebat câţi din.ai noştri au căzut omorâţi mişeleşte de coreligionarii dvs.,
câţi din ei au fost îngropaţi înainte de a fi morţi? Voiţi şi în această privinţă dovezi, le
veţi avea.
Sunt acte de ură, împinsă până la nebunia pe care evreii dvs. au afişat-o
împotriva popomlui nostru tolerant şi ospitalier, dar astăzi demn şi conştient de
drepturile lui.
Drept răspuns la mărinimia cu care au fost primiţi în mijlocul nostru şi trataţi,
evreii dvs .. ajunşi comisari sovietici, împing trupele sovietice din regiunea Odessei
printr-o teroare fără seamăn, mărturisită de prizonierii ruşi. la un masacru inutil,
numai pentm a ne provoca nouă pierderi.
In regiunea Mării de Azov, trupele noastre retrăgându-se temporar şi-au lăsat
câtiva ofiţeri şi soldaţi răniţi pe loc. Când au reluat înaintarea şi-au regăsit răniţii
mutilati îngrozitor.
Oameni care puteau fi salvaţi şi-au dat ultimul suspin în chinuri goaznice.
Li s-au scos ochii. li s-au tăiat limba, nasul şi urechile.
Îţi dai domnule Fildcrman seama de spectacol?
Te îngrozeşti? Te îngrozeşti?
noştri,

• În textul manuscris, cuvântul este indescifrabil. În ziarul „Universul'' din 27 octombrie 1941,
scrie „Odessa".
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Te întrebi de ce atâta ură, din partea unor evrei ruşi cu care nu am avut
nimic de împărţit?
1
Dar ura lor este ura tuturor, este ura dvs .
Nu vă înduioşaţi, dacă avep cu adevărat suflet, de ceea ce nu merită,
înduioşaţi-vă de ceea ce merită.
Plângeţi cu mamele care şi-au pierdut în astfel de chinuri copiii şi nu cu aceia
care şi-au făcut şi lor şi vă fac şi dvs. atâta rău 2 .
niciodată

Mareşal

Antonescu, 19 .X.1941

Ibidem, ds. 104/1941, f 134-138
Acuzele aduse întregii populaţii evreieşti din Basarabia şi Bucovina şi mai mult chiar, din
întreaga Românie, reflectă teza larg răspândită în anii 1940-44 şi, din păcate, reluată de unii
istorici în lucrări publicate după 1989, după care: ,,numai·'; ,,în special"; „în majoritate" evreii
au agresat trupele româneşti în retragerea din vara anului 1940 şi în evenimente petrecute în
timpul războiului declanşat în 1941.
Doc·umentele de care dispunem, publicate în parte şi în prezentul volum, pun în evidenţă
faptul că printre agresori au fost şi membri ai altor etnii, inclusiv de origine etnică română.
De asemenea, un rol important, dacă nu chiar principal, în actele de agresiune împotriva
armatei române, l-au jucat trupele sovietice, care n-au respectat perioada şi ritmul înaintării lor
în Basarabia şi Bucovina. A se vedea documentele din cap. II, VI, XIV.
Prejudecata răspunderii exclusiv evreieşti a dus şi la pogromul de la Dorohoi şi Iaşi, la
masacrul din Odessa, lară a mai vorbi de deportarea totală a populaţiei evreieşti din teritoriile
redobândite după declanşarea războiului din 22 iunie 1941.
2
Scrisoarea mareşalului Antonescu către dr. Filderman, preşedintele F.U.C.E.R. a apărut în
ziarul „Universul" cu următorul comentariu:
,,D-1. W. Fildennan, preşed. «F.U.C.E.» din România, a adresat d-lui mareşal Ion
Antonescu multe cereri în care se plângea de tratamentul aplicat evreilor din Basarabia şi
Bucovina şi de măsurile luate pentru trimiterea şi instalarea lor în ghetouri pe Bug·'. (Ziarnl
„ Universul" nr. 292, 27 octombrie 1941).
În legătură cu răspunsul conducătorului statului, Legaţia României din Berlin informa
M.A.S„ la 28 octombrie 1941:
„Scrisoarea deschisă a domnului mareşal Antonescu către preşedintele Comunităţii
Evreieşti de la noi s-a publicat in exfenso de întreaga presă germană, cu comentarii extrem de
favorabile.
Atitudinea fermă a României în chestiunea colonială evreiască, prezentată ca un
îndreptar care ar trebui să servească ca model şi altor state pentru rezolvarea aceleiaşi probleme,
constituie pentru presa locală evenimentul politic al zilei de azi. Stănescu". (A.M.A.E., Probi.
33, voi. 10.f 184).
1
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385
1941, octombrie 21, Bucureşti. Ordinul mareşalului
Ion Antonescu de a fi informat asupra
măsurilor luate pentru paza caselor şi avutului
evreilor deportaţi din Basarabia şi Bucovina si
dispoziţia ca „puful şi lâna din perne şi saltefe
să fie strânse şi folosite pentru armată".
Confidenţial-personal

Domnului general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei
Domnului general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei
În conformi late cu ordinul domnului mareşal Antonescu, Conducătorul Statului,
cu onoare vă rugăm să binevoiţi a dispune să se comunice cât mai grabnic Cabinetului
Militar al Conducătorului Statului (Biroul 2), măsurile luate de dumneavoastră pentru
paza caselor şi avutului evreilor evacuaţi.
Totodată, se face cunoscut că s-a hotărât ca puful şi lâna din saltele, pături şi
efectele diverse din locuinţele evacua\ilor să se strângă şi să se cureţe. pentru a nu se
irosi. Toate acestea vor fi folosite pentru nevoile armatei.
O.O.

Şefo)

Cabinetului Militar, colonel (ss) R. Davidescu

Ibidem, ds. 107/1941, f 3

386
1941, octombrie 23, Chişinău. Telegramă adresată
maresalului Ion Antonescu de „români crestini
basarabeni", cu apelul de a nu li se „ridica
tovarăşele de viaţă născute din părinţi evrei".
Telegramă
Excelenţei

Sale,
mareşal

Ion Antonescu
Bucureşti

Chişinău

În numele românilor creştini basarabeni care au soţii născute din părinţi evrei,
sprijinul Excelenţei Voastre să nu ne distrugă căminurile încheiate de

vă implorăm
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mai mulţi ani, să nu ne ridice tovarăşele de viaţă care au îndurat şi suferit alăturea de
noi mizeria şi jugul bolşevic şi au intrat în familiile noastre.
Implorăm să fim trataţi ca fraţii de peste Prut; daţi-ne liniştea căminului nostru,
soţiile noastre să rămână cu noi. Rugăm dispoziţiuni către Guvernământul Basarabiei.
Împuternicitul suplicanţilor şi personal, avocat Stepancovschi
Chişinău, str. Broşteanu nr. 51

Ibidem, ds. 554/1941, f 34
Pe document, în rezoluţia pusă de mareşalul Antonescu: ,,D-lui. Gl. Voiculescu pt. a opri
trimiterea peste Nistru a acelora care sunt în această situaţie, cât şi pentru creştinaţii mai de
mult sau care au fost cu adevărat buni români. La fel în Bucovina. M.şal Antonescu".

387
1941, octombrie 26, Soroca. Legiunea de jandarmi nu
acceptă solicitarea Prefecturii judeţului Soroca
de a retrage căruţele ce trebuiau să transporte
„evreii neputincioşi" în Ucraina.
Nr. 7739 din 26 octombrie 1941
Legiunea jandarmi Soroca
Către

PREFECTURA JUDEŢULUI SOROCA
La ordinul dvs. nr. 5964/1941:
Am onoarea a ~omunica că folosirea căruţelor pentru transportul evreilor
neputincioşi este ordonată de Marele Cartier General, prin organele în subordine,
respectiv Biroul Militar Bălţi, caz comunicat de Guvernământ.
Evacuarea evreilor impune măsuri excepţionale şi căruţele sunt absolut
necesare.
Contrar, ne expunem ca neputincioşii să rămână pe itinerar'.
COMANDANT LEG. JAND. SOROC A
(ss) D. Iliescu

Ibidem, Fond M.A.l., ds. 36/1941, f 22
1

Această comunicare constituie

retrage

căruţele

w1 răspuns la demersul Preli:cturii judeţului Soroca de a se
afectate transportului evreilor ce urmau să lie deportaţi în Ucraina. (Ibidem, f

19).

74
https://biblioteca-digitala.ro

388
1941,

octombrie 28, Cernăuţi. Guvernământul
provinciei Bucovina transmite Prefecturii
judeţului Dorohoi criteriile pentru deportarea
evreilor.

GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BUCOVINA
Nr. 45 din 28 octombrie 1941
Secret

Copie

Către

PREFECTURA JUDEŢULUI DOROHOI
Domnule prefect,
Pentru executarea dispozitiunilor în legătură cu evacuarea evreilor din
Bucovina, vă rog ca împreună cu delegatul Marelui Cartier General - lt. colonel
Petrescu Gh. - să binevoiţi a dispune de urgenţă măsurile necesare pentru evacuare.
Vor fi evacuaţi în ordinea de urgenţă:
- toti evreii veniti pe teritoriul judeţului din alte părţi:
- toţi evreii comunişti;
- toţi evreii ce nu execută, într-un loc stabil, o profesiune bine definită şi de
folos general şi de a căror prezenţă ne putem dispensa fără repercusiuni imediate şi
grave asupra vieţii economice a oraşului Dorohoi.
În aprecierea evreilor ce urmeaz.ă a fi opriţi - cât mai pu\ini - se va ţine seama
ca aceştia să fie:
- din cei mai bătrâni, cu mai puţini membri în familie, cu sentimente mai
apropiate de Neamul Românesc;
- dintre acei care prin cultura şi situaţia lor, nu s-ar putea preta ideologiei
comuniste sau la acte contra statului român.
Legiunea de Jandarmi Dorohoi a primit ordin să dea tot concursul.
Se vor aduce încă forţe, la nevoie, prin grija delegatului M.C.Gl.
Guvernatorul Bucovinei, (ss) general Calotescu
pt. conformitate, căpitan (ss) V. Păcuraru

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 21, f 263
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389
1941, octombrie 29, Tighina. Comandantul Companiei
23 Poliţie raportează evacuarea din ghetoul
Chişinău a 1 004 evrei.
Nr. 57

1941, luna octombrie, ziua 29
Compania 23 Politie
Către

Serviciul Pretorat Gloria I
Tighina

Am onoare a raporta că în ziua de 29 octombrie 1941, Compania 23 Poliţie a
evacuat din ghetoul Chişinău un număr de 1 004 evrei cu 123 căruţe.
Transferarea lor pe itinerarul stabilit se face de Batalionul 20 Mitraliere.
conform Ordinului prezent nr. 24206 din 26.X.1941 al Corpului III Anna tă 1.
Comandantul Companiei 23

Poliţie,

(ss) Indescifrabil

]. Ancel, op. cit., val. V., p. 131
La 31 octombrie 1941, aceeaşi companie de poliţie raporta evacuarea a 882 de evrei din
ghetoul din Chişinău, cu 123 de căruţe şi a altor 257 de evrei, cu 80 de căruţe (Ibidem, p. I 321

133).

390
1941, octombrie 31, Moghilău. Memoriul adresat
mareşalului Ion Antonescu de un grup de evrei
din comuna Burdujeni, deportaţi cu familiile
lor în Transnistria.
Domnule

mareşal,

Subsemnaţii, în numele unui număr de 360 familii evreeşti din comuna
Burdujeni, actualmente aparţinând jud. Suceava, cu cel mai profund respect venim
înaintea Domniei Voastre, rugându-vă să binevoiţi a asculta justa noastră plângere:
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Evreii din comuna Burdujeni, odată cu ordinul de evacuarea Bucovinei, au fost
ca făcând parte din jud. Suceava.
Prin această măsură, ni s-a făcut o nedreptate strigătoare la cer, pentru că noi,
evreii din comuna Burdujeni, suntem născuţi în Vechiul Regat, din părinţi şi strămoşi
de asemeni născuţi în Vechiul Regat şi niciodată în decursul existenţei noastre în Ţara
Românească n-am dat ocazia vreunui act ostil faţă de ţara în care ne-am născut.
Părinţii noştri în 1877 şi o mare parte din noi în 1916-1918 am luat parte la
Războaiele României pentru independenţă şi întregire, mulţi din noi căzând ca eroi pe
câmpul de luptă. şi o mare parte fiind decoraţi pentru fapte de vitejie pe câmpul de
onoare.
Până în anul 1927 am aparţinut judeţului Botoşani, încă de la înfiinţarea
târguşorului nostru şi odată cu reforma administrativă, am fost repartizaţi judeţului
Suceava.
Credem deci că nouă, evreilor născuţi în Vechiul Regat, cari întotdeauna am dat
dovezi de înalt patriotism ni s-a făcut o mare nedreptate prin faptul că am fost evacuaţi
de la casele noastre şi trimişi în Transnistria.
Ne pennitem deci, cu cel mai profund respect. să vă adresăm un călduros apel şi
să vă rugăm din adâncul sufletului să reveniţi asupra acestei nedrepte măsuri şi să
dispuneţi retrimiterea noastră la vetrele noastre unde suntem născuţi şi crescuţi de
multe g_eneraţii şi unde ne-am făcut datoria faţă de ţară în toate ocaziunile.
In credinţa că apelul nostru disperat şi just va găsi ecou în inima domniei
.voastre bună şi dreaptă şi nu veţi lăsa să moară în cea mai neagră mizerie atâtea familii
nevinovate. împreună cu micii noştri copilaşi.
Vă rugăm să primiţi asigurarea recunoştinţei noastre veşnice.
Moghilău. 31 oct. 1941
·
Urmează 11 iscălituri.
Domniei-Sale. domnului mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului român şi dânşii evacuaţi,

Bucureşti

A.F.C.E.R, Fond C.E.R, ds. 157/Vl, f 542 /Iv
Pe document,

rezoluţia:

„D.M. - nu se aprobă··.

391
1941, noiembrie 2, Bucureşti. Ministerul Justiţiei
sesizează
unele consecinte ale deportării
evreilor din Basarabia şi Bucovina.
Buletin rezumativ
asupra situatiunii interne alcătuit de Ministerul Justiţiei,
după rapoartele Parchetelor Generale si Parchetelor Tribunalelor
27 octombrie - 2 noiembrie 1941 (fragmente)

Starea de spirit:
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a) Evreii. Parchetul General laşi semnalează că evreii sunt îngrijoraţi din cau:za
coreligionarii lor din Basarabia şi Bucovina au fost transportaţi în
ghetouri pe Bug. Din această cau7..ă, comercianţii evrei nu-şi mai aprovizionează
magazinele.
informaţiei că

Parchetul Tribunalului Storojineţ raportează că cu ocazia plecării evreilor din
peste 90% din imobile rămânând goale, se comit zilnic numeroase
furturi, majoritatea prin efracţiunea ferestrelor sau uşilor sigilate de primărie. Ele se
comit în mare parte de locuitorii ucraineni din comunele învecinate, cari, constituiţi în
grupuri de 2 până la 3 persoane, se introduc în locuinţe pe cari le devalizează complet.
Aceste furturi se comit însă şi de militari, cum a fost cazul unor grăniceri ce a fost
semnalat de Primăria Vijniţa. Printre autori ai devalizării sunt bănuiţi şi jandarmii ce
au fost detaşaţi de la posturile de jandarmi din apropiere, pentru a executa paza în oraş,
precum şi unii dintre gardienii publici de la Poliţia Vijniţa. Faţă de această situaţiune.
s-a ordonat ca accesul în oraşul Vijniţa să fie permis numai persoanelor ce vor fi
verificate.
Parte din bunurile mobiliare rămase de la evrei au fost sustrase de la
inventarierea prevăzută de lege, prin diferite acte de vânzare fictivă. (Cazul d-lui
secretar al Preturii Vijniţa, care pretinde că a cumpărat mobilierul aflat în imobilul fost
proprietatea evreului Moses Şnap. de la acesta, în baza unui act de vindere-cumpărare
sub semnătură privată cu data de 4 septembrie 1941, actul neavând data certă.)
Acest caz nu este izolat, sustragerile sunt foarte numeroase, ele realizându-se
prin diferite acte fictive, lipsite de orice valoare juridică.
oraşul Vijniţa,

A.CT., Fond Parchet Curtea de Apel, ds. 38/1941, f 72-77

392
1941, noiembrie 2. Cercul de Recrutare propune
M.C.G. clasarea definitivă a lucrărilor privind
evreii din raza C.R. Câmpulung, aceştia fiind
deportaţi în totalitate din oraş.
Nr. 37646 din 2 noiembrie 1941
Cercul de Recrutare Câmpulung Sv.
Biroul M.O.
Către

Marele Cartier General
Secţia I-a, Bir. 7 B.
La ord. Nr. 50305 din 25 oct. 1941, am onoare a raporta
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următoarele:

Toţi evreii, fără nici o excepţie, de pe teritoriul acestui cerc, au fost evacuaţi în
zilele de I O. 11 şi 12 octombrie 1941 de către Prefectura şi Legiunea de Jandarmi şi
transportaţi într-un loc necunoscut.
Faţă de această stare de fapt, cu onoare vă rugăm să binevoiţi a ordona dacă
chestiunea evreilor mai este actuală pentru acest Cerc sau urmează să fie definitiv
clasată, căci Cercul, odată cu evacuarea evreilor, a sistat orice lucrări în legătură cu ei.

Comand. Cerc. Recrutare Câmpulung Sv., lt. col. (ss) I. Gheorghiu
Şeful Biroului l Recrutare şi Mob., (ss) Indescifrabil

A.M.St.M., RS.E.M. 894, C0580
Pe dornment, rezoluţia: ,.M.C.G. Secţia I-a, Biroul 7 8. Telegrama către Cercul de
Recruture Câmpulung. La nr. 3764611941. Clasaţi defini.tiv chestiunea. Stop. D.O. Şeful Secţiei
l-a, colonel Georgescu, nr. 57800 din 11 noiembrie 1941 ".

393
1941, noiembrie 4, Bucureşti. Legaţia Statelor Unite ale
Americii la Bucuresti sesizează actiunile
represive şi masacrele ia care sunt supuşi' evreii
din RomâniG).
Raportul Ministrului S.U.A. la Bucureşti
către Departamentul de Stat (fragmente)
LEGAŢIA STATELOR UNITE ALE AMERICII
Bucureşti. 4 noiembrie 1941
Nr. 2108
Referitor la: Evenimente recente în situaţia evreilor din România: Evacuarea forţată
din Bucovina şi Basarabia: Masacre raportate, brutalităţi şi spoliere
(prădare): contribuţia exorbitantă forţată cu cantităţi foarte mari de
îmbrăcăminte pentru cerinţe publice.

Telegramele mele nr. 931 şi 934 din l noiembrie, 6 p.m. şi respectiv 4
noiembrie. IO a.m. arătau că problema evreiască în România trece iar printr-o etapă
critică. Rapoartele oficiale anterioare, îl\ special nr. 2015 din 19 august 1941 şi
telegramele de la Legaţie se refereau la diferite atrocităţi împotriva populaţiei evreieşti
din România în timpul ultimilor ani, în special în timpul regimului violent antisemit al
lui Goga de la începutul anului 1938. rebeliunea legionară din luna ianuarie şi
dezlănţuirea ostilităţilor cu Rusia sovietică în vara aceasta. Prin prezenta am onoarea
să dau o anumită informaţie fundamentală care ar trebui să uşureze o înţelegere mai
clară a evenimentelor.
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În aceste timpuri de conflict sângeros, când creşterea numărului de ramam
a devenit un fapt aproape obişnuit. când relatări despre teroare
şi barbarie răsună de-a lungul Europei, se poate presupune că denunţarea unui program
de exterminare a evreilor, prin împuşcare şi masacre, ca să nu menţionăm deportările
în masă şi spolierea generală, ar atrage mai puţin atenţia opiniei publice mondiale
decât în vremuri normale.
Oricum, devine din ce în ce mai evident că românii - desigur, cu sprijinul moral
al germanilor - se folosesc de perioada actuală pentru a manipula problema evreiască
într-un mod specific. Deţin din sursă autorizată că mareşalul Antonescu, într-o
declaraţie şi afirmaţie făcută în cadrul unei audienţe a ministrului spaniol (care este în
mod special interesat de problemă din cauza evreilor spanioli din România). că „acum
este vreme de război şi un moment bun pentru a se soluţiona problema evreiască odată
pentru totdeauna'·.
Departamentul [de Stat] cunoaşte deja că ocuparea militară a Basarabiei şi
Bucovinei de Nord a fost urmată de concentrarea evreilor în ghetouri în oraşele mai
mari şi că un mare număr, în special din Basarabia, a fost evacuat treptat într-un
teritoriu de dincolo de Nistru. Aceste măsuri au fost înfăptuite în condiţii îngrozitoare
şi au fost însoţite de nenumărate grozăvii, incluzând jaf, înfometare, omoruri şi alte
brutalităţi. Se crede acum că numai un număr relativ mic de evrei au fost lăsaţi în
Basarabia - estimările variind de la IO OOO la 30 OOO dintr-un total de peste 200 OOO
care au trăit acolo înainte de ocuparea rusească a Basarabiei în iunie 1940 -, în timp ce
în Bucovina există, după unele surse evreieşti demne de încredere, cca 15 OOO până la
20 OOO de evrei care aşteaptă acum deportarea spre est, în Transnistria şi în alte părţi
ale Ucrainei. Mulţi, fără îndoială zeci de mii, au fost deja evacuaţi.
În timpul ultimelor trei săptămâni s-au acumulat mărturii - întâi sub forma unor
zvonuri vagi şi a unor relatări neconfirmate, apoi din surse de informaţie substanţial
sporite şi în final dintr-un schimb de scrisori între mareşalul Antonescu şi şeful
Comunităţii Evreieşti locale - că cei rămaşi din populaţia evreiască în Bucovina şi
Basarabia au fost evacuaţi spre est în teritoriul devastat de război al Ucrainei, în
condiţii atât de îngrozitoare, încât ar fi puţine şanse de supravieţuire pentru o parte
importantă a evacuaţilor. Mi-au parvenit zilnic relatări persistente privitoare la aceşti
oameni nenorociţi - bărbaţi, femei şi copii, incluzând bătrâni şi bolnavi - care au fost
anunţaţi numai cu câteva ore înainte despre dreptul de a lua cu ei numai nişte bagaje
minime cuprinzând zece kilograme de bunuri şi o sumă echivalentă cu doi dolari.
Relatările adaugă aproape invariabil că aceste bunuri şi banii li se iau pe drum, iar
oamenii sunt mânaţi spre est pe jos, în căruţe sau în vagoane de marfă spre regiunile
devastate de război unde clădirile au fost distruse, iar hrana şi alte necesităţi nimicite
sau mutate; foarte curând în aceste zone va domina vremea de iarnă. Această
captivitate modernă ar părea calculată deliberat să servească un program de virtuală
exterminare. Pare sigur că multe mii vor pieri, chiar dacă zvonurile persistente precum
că evacuaţii, în nenumărate cazuri, sunt prădaţi de bunurile lor, că zeci şi sute sunt
împuşcaţi pe drum, îmbrânciţi de pe poduri sau morţi de epuizare, sunt mult exagerate
sau neadevărate. Desigur, aşa cum se sugerează în ultimul paragraf al primei telegrame
citată mai sus, multe din aceste relatări şi zvonuri sunt neconfirmate sau chiar
propagandă făcută de persoane interesate - de exemplu, un individ mi-a pasat o poveste
„autentică" precum că cinci mii de evrei au fost înecaţi în Nistru - dar eu trebuie să
spun că chiar minimul de adevăr care sunt sigur că se găseşte în aceste poveşti este
suficient pentru a constitui o preocupare serioasă pentru lumea civilizată.
morţi, răniţi şi dispăruţi
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Dr. Filderman. preşedintele Comunităţilor Evreieşti din România, a adresat
câteva scrisori mareşalului Antonescu, protestând contra acestor atrocităţi împotriva
evreilor1 .
Dr. Filderman, într-o discuţie cu un secretar al Legaţiei, a făcut referire la cei
15 OOO - 20 OOO de evrei care aşteaptă acum deportarea şi a afirmat că nu există
îndoială că toţi aceşti oameni se vor confrunta cu moartea în caz că ar fi trimişi în
Transnistria. El spunea că primise asigurări de la mareşalul Antonescu că evreii din
Transilvania şi Vechiul Regat nu vor fi deportaţi, deşi el şi-a exprimat temerile sale
personale că mareşalului i s-ar putea forţa mâna în legătură cu aceasta şi că, aşa cum
se tem mulţi evrei acum. măsuri de evacuare similare se vor lua contra tuturor evreilor
din ţară 2 . (Dr. Fildemmn estimează numărul evreilor din Transilvania, în prezent, la
treizeci de mii şi al celor din Vechiul Regat la două sute patruzeci de mii).
În 7iua de 20 octombrie, s-a publicat în ziarele româneşti un decret-lege care
cerea tuturor evreilor. sub pedeapsa unor amenzi grele şi a închisorii, să aducă o
„contribuţie„ autorităţilor româneşti în interval de 30 de zile, pentru distribuirea către
săraci a unor cantităţi exorbitante de haine şi alte articole. proporţional cu veniturile
lor. [... ) Desigur, aceste cereri lipsite de sens au panicat din nou populaţia evreiască,
i-au şocat pe toţi observatorii serioşi şi au atras chiar o critică ascuţită şi jenată din
partea românilor raţionali şi inteligenţi.
Aşa cum ştiţi, eu am susţinut constant şi persistent faţă de cele mai înalte
oficialităţi româneşti inevitabila reactie a guvernului american şi a poporului american
faţă de un astfel de tratament inuman şi faţă de masacrarea unor oameni inocenţi şi
fără apărare. citând pe larg atrocităţile comise contra evreilor din România.
Observaţiile mele au smuls de la mareşalul Antonescu şi de la premierul în
funcţie. Mihai Antonescu. vii declara(ii de regret pentru fostele excese comise „din
greşeală .. sau de către „elemente iresponsabile·· şi de moderaţie în viitor. (Vă rog să
vedeţi telegrama mea nr. 874 din 3 octombrie, ora 9 p.m.). Programul de exterminare
sistematică continuă şi eu văd puţină speranţă pentru evreii români atâta timp cât este
la putere regimul controlat de Germania. Politica sa hăituieşte indiscutabil fiecare
evreu din provinciile recucerite ale Bucovinei de Nord şi Basarabiei şi. de asemenea,
din Transilvania şi chiar din Vechiul Regat, exceptându-i, desigur, cei care îi sunt sau
îi pot fi utili după ce le-au luat practic toate bunurile; această politică va fi tradusă în
viaţă cu condiţia ca s.1 nu le lipsească timpul necesar, afară de cazul în care - ceea ce
pare foarte improbabil (vă rog s;i vedeţi telegrama mea nr. 931 din I noiembrie. ora 6
p.m.) - se găseşte un refugiu undeva în străinătate către care acest nefericit popor ar
avea posibilitatea să emigreze, chiar fără nici un fel de bunuri materiale.
Cu respect, Franklin Mott Gunther

]. Ancel, op. cit., voi. III, p. 334-339
1
Unele rezolutii şi scrisoarea mareşalului Antonescu în legătură cu demersul <lr.-ului W.
Fildennan sunt publicate în prezentul volum. Ve7j doc. 3K2-3R4.
2
O încercare de evacuare a evreilor din Transilvania şi Vechiul Regat, în lagărele de
exterminare de pc teritoriul polonez a fost tăcută de autorită\ile hitleriste în vara anului 1942.
Deşi a existat agrementul lui Mihai Antonescu în acest sens, proiectul nazist nu a fost plL~ în
aplicare. (Vezi doc. 542 din volum).
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394
1941, noiembrie 6, Bucureşti. Raportul guvernatorului
Transnistriei privind modul în care au fost
primite eşaloanele de evrei deportaţi peste
Nistru.
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Cabinetul Militar pentm Administrarea
Basarabiei şi a Bucovinei şi Transnistriei

Secret
6 nov. 1941
Cabinetul Militar

Bucureşti.

Avem onoarea a vă înainta alăturat. în copie, capitolul VII .. Evreii''. din
raportul d-lui profesor Alexianu, guvernatoml Transnistriei, cuprinzând situa\ia
generală din I noiembrie 1941 pe care dl. mareşal Ion Antonescu a pus următoarea
rezolu\ie: .. Da! Ordin Voiculescu şi Calotescu. Mareşal Antonescu„.
Şeful Sec\iei Militare, maior Stelian lamandi
Copie. VII. Evreii
Problema evreiască se prezintă în condi\ii destul de graYc. Mi s-a adus un
număr de evrei mult mai marc decât m-am aşteptat şi cu împrejurările de azi, pc vreme
rea, cu dmmuri impracticabile. aşezarea lor la locurile destinate se face în condi\iuni
foarte grele.
Numai în Basarabia şi Bucovina mi-au trecut prin punctul de Nord peste Nistm
50 OOO evrei, iar acum încep să-mi \'ină de la Isaccea. con\'oaic de IO 000-15 OOO o
dal<i. deşi m-am în\clcs cu toată lumea să-mi dea treptat spre a-i putea !mini. mai ales
în regiunea de sud. care este sccătuit<i şi unde nu am posibilitate s;i Ic dau o bucată de
p<îinc.
Starea sanitară a evreilor este foarte proastă. To\i medicii mei sunt la faţa
locului. penim a asigura izolarea celor bolna\'i şi penim a feri popula\ia de
contaminare.
Rog ca în pm·rnta aceasta s;i da\i dispozi\ic tuturor organelor care sunt
însărcinate cu trecerea evreilor în Transnistria s;i respecte normele stabilite fiindcă
altminteri se produce dezordine. autoritatea nu poate s<i mai facă fa\<i împrejurărilor şi
nu ,·rc<m ca să se spună apoi c;.i această c\·acuarc a C\'Tcilor în Transnistria s-a făcut în
condi\ii neomenoase.
Primesc pc toti evreii care îmi sunt trimişi din \ară, dar am de luptat cu
rezistenta popula\ici locale şi nu am suficiente mijloace de a putea st;ipâni con\'oaie
mai mari dcccît acele convenite.
Nu Yrcau s<i ajungem la rezultate contrarii acelora dorite. atunci când s-a
hotărcît această 1misură.

A.N., Fond P.C.M. Cabinet, ds. 86/1941, f 288
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1941, noiembrie 10, Chişinău. Situaţia epidemiei de
tifos exantematic din lagărele de evrei deportaţi
peste Nistru şi măsurile de carantină luate.
Nr. 1020 din 10 noiembie 1941
INSPECTORATUL DE JANDARMI CHIŞINĂU
Către

INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI

Raportăm:

l. Compania 60 Poliţie nu are nici un caz de „tifos exantematic"·. Bagajele
acolo se inventariază de o comisie locală sub preşedinţia locot. Roşca,
comandantul Companiei.
2. La Mărculeşti sunt l 200 evrei sositi cu ultimul tren, în curs de transportare
peste Nistru.
Am comunicat telegrafic Inspectoratului Cernăuţi să nu mai dirijeze evrei prin
Mărculeşti. Cele 10 vagoane cu bagaje triate de Comandamentul 4 Teritorial au plecat.
Au rămas numai mărunţişuri şi lucruri fără valoare.
Au dispus intrarea detaşamentului în carantină timp de 15 zile cu începere de la
14.XI. l 94 l, cu măsuri de izolare absolută şi deparazitare completă.
Carantina pe loc în cantonament.
Dacă în 15 zile nu se va mai ivi nici un caz se va putea dispune dislocarea
detaşamentului acolo unde se va hotărî.
3. Am mai pus în carantină Plotonul 3 Iampol şi Plot. 5 Râbniţa din Compania
23 Poliţie şi 15 jandarmi din Plotonul de Poliţie al Legiunii Jandarmi Orhei, aflaţi la
Rezina, unde de asemenea s-au ivit cazuri de tifos exantematic.
rămase

Col. (ss) Meculescu

A. Y. V.I.,

Colecţia

.

Matatias Carp, 011/97 a

Pe document, adnotarea:
,Am intervenit la Marele Stat Major
Atachi. ( ss) Indescifrabil".

şi

s-a dat

dispoziţiuni să
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1941, noiembrie 12, Odessa. Ordonanţa numărul 23,
emisă de guvernatorul
Alexianu, privind
regimul evreilor în Transnistria.
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
AL TRANSNISTRIEI
ORDONANŢA

Nr. 23

Noi, Ion Antonescu. mareşal al României, comandant de căpetenie al armatei;
Prin profesor G. Alexianu, guvernator civil;
Văz.ând că pe teritoriul Transnistriei se găseşte o numeroasă populaţie
evreiască, care a fost evacuată din diferite zone de luptă, pentru a asigura spatele
frontului;
Văz.ând necesitatea organizării traiului în comun a acestei populaţii evacuate;
Văzând că această populaţie trebuieşte să-şi poată găsi un mijloc de existenţă pe
proprie socoteală şi prin muncă;
În virtutea deplinelor puţeri acordate prin decretul nr. I din .19 august 1941. dat
la Tighina;
ORDONĂM
Art. I. Toţi evreii veniţi din zonele de luptă ale frontului din Transnistria.
precum şi evreii din Transnistria. cari pentm aceleaşi consideraţiuni au fost deplasaţi
în anumite centre. sau acei care vor mai fi deplasaţi, sunt supuşi regulilor de viaţă
stabilite prin prezenta ordonanţă.
Art. 2. Inspectoratul Jandarmeriei din Transnistria fixează localităţile unde
evreii pot fi cazaţi.
Evreii vor fi cazaţi, ţinându-se în seamă numărul membrilor familiilor. în
locuinţele părăsite de refugiaţi ruşi sau evrei.
Fiecare familie de evreu care primeşte o locuinţă va avea îndatorirea să o pună
de îndată în bună stare şi să o ţină curat.
Dacă aceste locuinţe nu vor fi suficiente. evreii vor fi cazaţi şi în locuinţele
particularilor ce se vor destina, um1ând a plăti chiria ce se va stabili.
Art. 3. Toţi evreii dintr-o comună vor fi înscrişi într-un registru special, în care
se va trece:
Numele şi pronumele, naţionalitatea, religia, vârsta, profesiunea, şi localitatea
de unde vine.
Fiecărui evreu i se va elibera un bilet de identitate, cu arătarea tuturor acestor
date.
Art. 4. Nici un evreu nu poate părăsi comuna în care i-a fost fixat domiciliul,
decât cu autori7..aţia prefectului judeţului.
Art. 5. Toţi evreii dintr-o comună formează o colonie. aire se administrează de
şeful de colonie, numit dintre evrei de pretoml raionului.
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Şeful de colonie este ajutat de conducătorii de grupuri.
Fiecare şef de colonie va numi dintre evrei, la un grup de 20 de evrei, un
conducător de grup care răspunde de prezenţa tuturor membrilor grupului, îngrijeşte de
buna stare a grupului şi aduce la cunoştinţa autorităţii orice abatere a vreunui membru
al grupului.
Art. 6. Şeful coloniei şi conducătorii grupului răspund personal de prezenţa
tuturor evreilor din colonie şi de executarea tuturor dispoZiţiunilor ce se ordonă de
Administraţie şi Jandarmerie.
Şeful coloniei este obligat a da tablou de toţi profesioniştii, meseriaşii şi oamenii
valizi buni de muncă ai coloniei. Pe baza tablourilor date de şeful coloniei, primarul
comunei va organiza munca în colonie şi în comună astfel:
Meseriaşii vor fi obligaţi a presta orişice muncă ce s-ar cere potrivit specialităţii
lor.
Profesioniştii vor sta la dispoziţia autorităţilor comunale şi vor fi întrebuinţaţi
ori de câte ori nevoia va cere.
Muncitorii cu braţele vor sta la dispoziţia primăriei şi vor presta orice muncă li
se va cere, în folosul coloniei şi în folosul comunei sau la munci de folos obştesc.
Ei vor fi utilizaţi la muncile agricole, la reparaţiuni de drumuri sau poduri, la
tăiatul lemnelor în păduri, cărat de piatră sau alte materiale.
În schimbul lucrului real efectuat, muncitorul va primi un bon de alimente în
valoarea unei zile de muncă. socotindu-se ziua de lucru la una marcă pe zi pentru
muncitorii cu braţele şi două mărci pe zi pentru profesioniştii calificaţi.
Organele Jandarmeriei vor inspecta şi controla încontinuu coloniile evreieşti
aducând la cunoştinţă organelor superioare constatările făcute.
Art. 7. Întrebuinţarea evreilor la muncă dintr-o comună într-alta se face cu
aprobarea prefectului de judeţ.
Aducerea specialiştilor dintr-un judeţ într-altul pentru a presta munci se face
numai cu aprobarea directorului Administraţiei şi Muncii din Guvernământ.
Art. 8. Orice evreu găsit în altă localitate decât aceea în care li s-a fixat
domiciliul, fără să aibă aprobarea autorităţii, va fi considerat spion şi sancţionat
imediat după legile militare în timp de război.
Art. 9. Evreii specialişti vor putea fi utilizaţi, cu aprobarea Guvernământului, în
toate lucrările necesare refacerii industriei distruse de război, punerii în funcţiune a
fabricilor sau în orice alte întrebuinţări se vor socoti necesari.
Art. 10. Domnii prefecţi de judeţe şi dl. inspector al Jandarmeriei sunt
însărcinaţi cu aducerea la îndeplinire a prezentei ordonanţe.
Dată în cabinetul nostru astăzi, 11 noiembrie 1941.

Guvernator, (ss) profesor G. Alexianu

Ziarul „Transnistria", anul I, nr. 19/1, decembrie 1941
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1941, noiembrie 18, Bucureşti. Sinteza convorbirii
avute de secretarul general al M.A.S. cu Mgr.
Cassulo, Nunţiul Apostolic, privind situaţia
evreilor deportaţi.
NOTĂ

ASUPRA CONVORBIRII AVUTE
în 7jua de 18 noembrie 1941 de dl. Secretar General Gh. Davidescu
cu Mgr. Cassulo. Nunţiul Apostolic, la Ministerul Afacerilor Străine
l) Mgr. Cassulo, Nunţi ul Apostolic. m-a rugat să transmit la locul competent
sa de a fi autorizat să viziteze lagărele de prizonieri sovietici.
Vizita sa nu ar avea decât un scop spiritual, Sf. Părinte dorind a-şi manifesta
interesul ce poartă soartei acestor prizonieri.
Nunţiul Apostolic ar face aceste vizite însoţit de un secretar care să vorbească
ruseşte. Dacă i s-ar da această autorizare, dânsul ar dori să aibă o listă a lagărelor şi să
fie încredin\at că s-au dat instrucţiuni autorităţilor competente în ceea ce priveşte
primirea sa în lagăre.
2) Nunţiul Apostolic m-a rugat de asemenea a întreba autorităţile competente
dacă poate vizita lagărele evreeşti.
În legătură cu problema evreească la noi, Nunţiul Apostolic se întreabă dacă nu
s-ar putea avea în vedere, în noile legi, situaţia evreilor încreştinaţi.
3) Nunţiul Apostolic m-a rugat a-i procura lucrarea „Pe marginea prăpastiei'",
pe care a căutat-o fără rezultat în librării.
4) În legătură cu Episcopul Glaser care a plecat la Odessa şi este asistat de
preoţii Pigar şi Kampe. Nunţiul Apostolic roagă guvernul român să aprecieze dacă nu
s-ar putea găsi modalitatea să li se acorde un subsidiu.
Am răspuns Mgr. Cassulo că voi ruga Ministerul Culturii să examineze această
dorinţă a sa.
rugămintea

(ss) Gh. Davidescu

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 10, p. 209
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1941, noiembrie 22, Suceava. Starea de spirit a
populaţiei creştine din Suceava după evacuarea
evreilor.
NOTĂ INFORMATIVĂ (fragmente)

Nr. 1765
Pe cât de mare satisfacţie şi destindere a produs la începutul lunii trecute în
rândurile populaţiei româneşti din circumscripţia noastră. evacuarea evreilor.
recunoscuţi ca elemente de pennanentă dezagregare. sabotaj şi piedică în reclădirea
vietii naţionale din această regiune a ţării. unde întreaga economie, comerţul şi
industria le deţineau aproape exclusiv aceştia. pe atât de multă îngrijorare manifestă în
prezent cei mai mulţi locuitori din diferite pături sociale sau care au aparţinut la
diferite grupări politice, cu roluri mai importante sau mai mici, faţă de consecinţele la
'
început neprevăzute ale evacuării.
Din informaţiile ce am obţinut. aceeaşi părere o au chiar şi cercurile germane,
atât ale locuitorilor băştinaşi, cât şi ale militarilor, care se găsesc în cantonament de
iarnă. Astfel. pe lângă faptul că aproape întreaga viaţă economică a încetat brusc,
lovind în primul rând pe românii de la oraş, care din cauza stării lor materiale precare
nu aveau provizii suficiente pentru un timp mai îndelungat, până ce să se poată umple
golul mare lăsat de evrei, populaţia simte şi se plânge în prezent din numeroase
motive, din care se remarcă mai ales nemultumirea şi părerea că măsura evacuării n-a
fost precedată sau imediat succedată de una corespunzătoare a înlocuirii evreilor cu
români cel puţin în cele mai urgente şi importante compartimente ale vieţii de toate
zilele. menite să perpetueze un curs pe cât de posibil normal al vieţii.
De asemenea, se resimt nemulţumiri mari şi de pe urma perturbaţiunilor
provocate în raporturile juridice, fie economico-comerciale. fie de drept civil, care
existau în mod fatal între evreii evacuati şi populaţia băştinaşe. care nu numai că n-a
avut timpul necesar să le reglementeze în vreun mod dar nici n-a aflat despre plecarea
evreilor decât ulterior. rămânând astfel mulţi români păgubiţi. fără mijloace de
existenţă, fără o posibilitate de a-şi realiza un câştig din desfacerea produselor lor etc.
O altă consecinţă comentată mult şi care a produs mari nemulţumiri. învrăjbire
între români cum de mult nu se mai produsese şi o stare de permanentă agitare. cu
acuzatiuni. procese, condamnări etc. este şi cea a bunurilor rămase de pc urma evreilor.
pentru administrarea cărora abia în ultimul timp încep să se primească oarecari
instrucţiuni mai clare.
După evacuarea evreilor fiind totul aproape improvizat. sigilarea caselor,
inventarierea bunurilor mobile şi măsurile de conservare ale acestora s-au luat cu totul
defectuos şi rapid. cu oameni neinstruiţi suficient, rămânând fără voie sau şi cu
intenţie. multe imobile deschise, de unde, în urma tentaţiei unora, a sărăciei celor mai
mulţi. a lipsurilor aduse de un început de iarnă aspră etc. s-au sustras diferite obiecte,
îmbrăcăminte. alimente şi lemne. Cercetările se fac cu cea mai mare asiduitate şi toţi
cei identificaţi cu probe sunt înaintaţi instanţelor de judecată.
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Din cauz.a spiritelor agitate şi a pretenţiilor exagerate cu care au sosit în
localitate unii militari - mai ales reangajaţi de pe front - şi părerii greşite pe care o
aveau alţii că bunurile rămase după evrei nu trebuiesc atât de mult respectate, s-au ivit
mari dificultăţi şi din acest punct de vedere, întrucât multe imobile cu bunuri în ele au
fost ocupate fără forme, fără asistenţa membrilor comisiunii, astfel că nu se mai poate
şti ce a fost în ele, ce a mai rămas.
[... ] Românii care în primele zile asaltau comisiunea administrării bunurilor cu
cereri pentru locuinţe, prăvălii, ateliere se retrăgeau cu încetul, aflând că impozitele
sau chiria pentru acestea sunt mai mari cu 25% faţă de cele ce le plăteau evreii. De
aceea. mulţi cari ar fi dorit să deschidă câteva magazine aşteaptă să vadă dacă se vor
scădea aceste dări sau chirii pe care ei ca începători fără capitaluri şi fără legăturile pe
care le aveau evreii în viaţa comercială şi industrială, nu le pot plăti.
Foarte mulţi români îşi exprimă mirarea asupra acestui fapt, spunând că dacă
este vorba de româniz.are, apoi statul ar trebui să înlesnească lotul în acest scop, credite
ieftine şi pe termen lung, chirii scăzute faţă de evrei, funcţionarilor să li se fie permis
să-şi cumpere bunuri mobile, ieftine chiar de la evrei, cu un timp oarecare înainte de
evacuare etc. în care caz nu s-ar fi petrecut atâtea abuzuri şi ilegalităţi, de pe urma
cărora au de suferit toţi românii şi care ar fi fost de dorit să fie ajutaţi şi avantajaţi.
[... ] În general, intelectualii sunt îngrijoraţi că problema evreiască n-a fost
soluţionată în această regiune după un plan bine studiat, cum afirmau germanii că s-a
făcut în Reich sub regimul naţional-socialist prin timp de 7 ani, când orice evreu scos
din locul său a fost înlocuit cu un german pregătit, din care cauză există temerea că pe
lângă nevoile actuale mai pot surveni şi altele neprevăzute.
Problema aceasta, comportă o deosebită atenţiune.
lnformaţiunea sigură.

B.A.R, A.I., Fond XXW, ds. 2115, f 245

399
1941,

noiembrie 22, Dorohoi. Ancheta
evacuarea populaţiei evreieşti din
judeţul Dorohoi.

privind
oraşul

şi

REFERAT

asupra modului cum s-a făcut evacuarea populaţiei
din judeţul şi oraşul Dorohoi

evreeşti

La 25 octombrie a.c. s-a primit la Garnizoană un ordin de la Marele Stat Major,
în care se spunea că din ordinul personal al domnului mareşal Antonescu s-a interzis
evreilor să părăsească localitatea sub orice motiv; prin acest ordin se anulau excepţiile
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ce exista înainte (adică copii Ia şcoală, cei muşcaţi de câini turbaţi,
etc.).
Între timp, s-a încheiat un proces verbal semnat de secretarul Guvernământului
din Bucovina, Lupu, primarul oraşului Dorohoi, Pascu şi prefectul judeţului, colonel
Barcan, în care stabileau absoluta necesitate de a se evacua din oraşul Dorohoi pe cei
evacuaţi din orăşelele din judeţ, anume: Darabani, Săveni şi Rădăuţi şi Mihăeni, care
constituie, spuneau, un surplus de populaţie dăunător vieţii normale a oraşului
Dorohoi.
După aceasta a urmat o epocă de zvonuri că Dorohoiul se evacuează etc. În
seara de 5 noiembrie au fost chemaţi la Prefectură reprezentanţii Comunităţilor din
Dorohoi şi judeţ şi li s-a pus în vedere că averea lor rămasă în orăşelele evacuate în
luna iunie. constând din îmbrăcăminte şi aşternut, li se va aduce în termen de 2 zile la
Dorohoi, pentru a fi distribuite celor în drept. Aceste obiecte n-au fost aduse nici până
la

prohibiţia

justiţiabilii

astăzi.

Joi. 7 noiembrie. la orele 5 I /2 a fost chemat reprezentantul Comunităţii din
Dorohoi la Poliţie, unde şeful Poliţiei reîntors de la Prefectură, a citit o ordonanţă
privitoare pe evreii băştinaşi la Dorohoi, în care se spunea că în termen de 24 ore să
predea Băncii Naţionale toate obiectele din aur, argint, bijuterii, precum şi toate
sumele în numerar, titluri, valute străine, fiecare persoană neavând drept a-şi opri
decât suma de una mie lei. Cu această ocazie li s-a citit ordonanţa no. 6, dată de către
Comandamentul Militar al Bucovinei. în care era prevăzut că cei ce nu se vor supune
somaţiei vor fi împuşcaţi pe loc, de asemenea şi cei ce vor ascunde persoane etc.
În schimbul leilor prezentaţi la cassă. s-au dat ruble calculate 40 de lei o rublă,
iar pentru obiectele de metal preţios sau bijuterii era un funcţionar expert, care stabilea
preţuri derizorii ce trebuiau plătite. Un exemplu edificator. Pentru trei ceasuri de aur,
dintre care unul cu trei capace, s-a evaluat şi s-a plătit suma de 40 de ruble, adică lei
una mie şase sute lei.
Un funcţionar al Băncii Naţionale. în special controlorul Munteanu, s-a
comportat de o sălbăticie nemaipomenită, smulgând din degete până şi verighetele de
cununie. La protestul vicepreşedintelui Comunităţii, acesta a fost chemat într-o cameră
separată şi bătut crunt. În gară, înainte de îmbarcare. li s-au făcut percheziţii şi li s-au
luat şi ultimele obiecte de valoare ce mai aveau, de asemenea păturile, hainele.
cămăşile şi toate alimentele, fără a li se da în schimb nici o despăgubire, chiar ridicolă.
După ce s-a enunţat cuprinsul acestei ordonanţe date de Primăria Dorohoiului,
dar nesemnată de nimeni, care a fost anunţată în oraş prin bătăi de tobă. După aceasta
a urmat aproape o devastare a magazinelor şi caselor, lumea intrând prin magazine şi
luând fără nici un control mărfuri, patronii nemaiputând exercita nici un control,
făcându-se o risipă aproape revoluţionară {?) a tuturor mărfurilor şi valorilor din
magazine şi farmacii. După reprezentantul Comunităţii evreilor din Dorohoi, au fost
chemaţi reprezentanţii Comunităţilor din orăşelele din provincie cărora li s-a pus în
vedere că, începând din ziua de 8 noiembrie, vor fi evacuaţi toţi, fără nici o distincţie
sau triere de către Poliţie. Primul lot şi anume cel din Darabani şi Rădăuţi. plecând
chiar în ziua de vineri 7 noiembrie, cu această ocazie li s-a citit ordonanţa no. 6 a
Guvernământului, în care se spunea că cei ce nu se vor supune vor fi împuşcaţi pe loc
etc.
Nu s-a permis rămânerea nici celor bătrâni de 80-90 ani, a bolnavilor, copiilor
mici, a infirmilor, demenţilor, decoraţii de război, invalizii şi văduvele de război,
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ofiţeri de rezervă, medici. avocaţi. farmacişti, dentişti. în sfârşit nu li s-a permis nici un
fel de amânare în privinţa plecării.
Condiţiunile plecării: i-au dus în căruţe angajate de evacuaţi, plătindu-se sume
ce variau între 2-3 OOO lei, pentru o distanţă de la 5-800 m. La gară. înainte de
îmbarcare au fost percheziţionaţi şi li s-a luat tot ce mai aveau asupra lor, după cum s-a
descris mai sus şi băgaţi în vagoane de marfă 50-60 la un loc şi apoi încuiaţi. Aceştia
fiind evacuaţi din orăşelele lor încă din luna iunie, nu aveau, majoritatea din ei. decât o
cămaşă pe dânşii, desculţi şi în haine rupte de vară, copii mici şi bătrânii înghetaţi de
frig, [ceea ce) a prilejuit un spectacol care făcea lumea să plângă când îi vedea.
A doua zi. sâmbătă, 8 noiembrie, cu acelaşi spectacol au plecat şi cei din Săveni
şi Mihăileni. de asemenea fără nici o amânare. Duminică 9 noiembrie au început
măsurile pentru evacuare, cu aşa-zisă triere din Dorohoi. Comisiunea de triere care
funcţiona la Prefectură, era compusă din prefectul jud. colonel Barcan, inginerul Jean
Pascu. primarul oraşului, şeful Poliţiei Panfil. preşedintele Camerei de Muncă şi doi
ofiţeri veniţi de la Cernăuţi. Comisiunea a lucrat două zile, populaţia dând petiţii
individuale prin care cereau exceptarea de la evacuare pe motiv că sunt comercianţi,
intelectuali, infirmi, bătrâni, decoraţi de război, orfani şi văduve de război etc.
Comisiunea a lucrat cu un arbitrar desăvârşit, neţinând seama de nici un
criteriu obiectiv, li s-a refuzat bătrânilor de 90 ani o amânare de la un astfel de dmm
distrugător. Persoane paralitice sau cu proteze (picioare de lemn) n-au căpătat nici o
amânare, în schimb toţi paşaportarii străini au rămas pe loc, anunţându-se aceasta prin
anunt special, iar pe de altă parte, oameni tineri sub 50 ani, mulţi fără nici o ocupaţie,
fără nici o utilitate. fără nici un merit, au fost autorizaţi a rămânea pe loc, mijloacele
lor de stăruinţă întrecând valoarea unui certificat medical oficial, întrecând merite şi
activitatea în linia de foc din marele război. Fiindcă la Comisiunea de triere aveau
influenţă decisivă anumite persoane din oraş. funcţionari, doamne, care au traficat cu
sume ce variau între 200 OOO şi un milion lei. obiecte de preţ în natură, ca paltoane de
astrahan, bijuterii etc„ pentru a obţine câte o autorizaţie provizorie. care peste 24 ore
era anulată.
Astfel că nimeni nici din cei triaţi şi cu autorizaţie nu aveau măcar o relativă
speranţă de rămânere. Ordinul de evacuare după toate indicaţiunile a fost dat de
Guvernământul Bucovinei, în colaborare cu autorităţile militare. Deşi aproape I 200
capi de familie erau plecaţi la munca de folos obştesc, la Brăila şi Cetatea AJbă,
Svoriştea etc„ totuşi, femeile şi copiii şi părinţii acestora au fost evacuaţi singuri, cu
toate implorările lor. ca măcal să plece împreună cu soţiile, copiii şi taţii lor. Astăzi
sunt reîntorşi la Dorohoi, numai o parte din cei plecaţi la munca de folos obştesc, care
venind şi negăsindu-şi familia şi neştiind unde se află, iar casele fiind sigilate. sunt în
disperarea cea mai cumplită, nu ştiu ce să facă. Unii din ei au cemt să fie trimişi la
familiile lor.
Miercuri. 12 noiembrie, a început evacuarea oraşului Dorohoi pe străzi.
anunţarea pentru plecare s-a făcut în timpul nopţii aşa că toată lumea să fie prezentă la
ora 8 dimineaţa. Aşa că, temându-se şi de ordonanţa no. 6, toată lumea a plecat la gară
în convoaie. ce înnebunea de durere pe cel mai rău om. În urma lor. funcţionarii
Primăriei, aplicau sigilii pe uşa caselor celor evacuaţi, punând pc uşă un bilet cu
inscripţia: averea statului cine se va atinge va fi împuşcat pc loc. Dar în case n-a mai
putut să rămână nici o avere deoarece 90% din avere. mobilierul vechi. casnice. au fost
risipit şi însuşit de diferiţi indivizi, în condiţii ce au constituit o anarhie şi un dispreţ la
ceea ce se numeşte drept de proprietate.
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Mai reamintesc că autorităţile [autorizatiile] de rămânere se dau nu la întreaga
familie, ci numai la o parte din membrii familiei. astfel că mulţi renunţau la
autorizaţiile de rămânere spre a merge cu surorile şi părinţii lor. Joi 13 noiembrie a
plecat al doilea lot, în aceleaşi condi\ii descrise mai sus. iar Poliţia anunţa că este
ultimul transport, pentru a putea presa ca să plece cât mai multă lume cu aceeaşi
încunoştinţare că cei ce vor rămâne vor fi executaţi.
Vineri, 14 noiembrie. ultima treime din populaţie se îndrepta spre gară, trenul
era garat şi la ora 9 dimineaţa lumea a fost reîntoarsă în oraş, comunicându-li-se că ar
fi sosit un ordin de suspendare a plecării, provizoriu, în lipsă de vagoane. Membrii
comisiunii, în răutatea lor, dczmin\eau că ar fi vorba de o suspendare sau renunţare a
plecării şi spuneau că este o amânare de 24 ore. De subliniat că în oraş circula zvonul
revocării încă de miercuri seara. când primul lot de dorohoieni era scos şi pornit la
gară, lucm confirmat şi de unii funcţionari care spuneau că l-au văzut şi citit.
Număml celor evacuaţi este um1ătorul: Darabani, Rădăuti. Mihăileni. circa
6 OOO, iar din Dorohoi băştinaşi cca 3 OOO suflete. Astăzi se mai găsesc în Dorohoi cca
2 500 suflete. Preşedintele Camerei de Comerţ, farmacistul Timuş. care nu vroia să
apară un învins [probabil „învinuir· - n.n.] de scoaterea tuturor evreilor scoşi din
Dorohoi. cerea comercianţilor rămaşi, făcând adevărate presiuni, ca să-şi predea
magazinele lor soţiilor de funcţionari sau altor persoane fără nici o chemare pentm
comerţ. fără cad-sa să-şi dea seama că în acest mod se distmge şi ultimul rest de viaţă
comercială. În orăşelele sus-amintite nu mai este nici un comerţ.
Din cau;r..a evacuării şi a risipei tuturor efectelor de îmbrăcăminte. restul
populaţiei rămase, oricâtă bunăvoinţă ar avea. nu are posibilitatea în termen legal să
satisfacă obligaţiunile prevăzute de d.1. din 21 octombrie 1941. De asemenea, pc piaţa
Dorohoiului nu se găsesc nici o pereche de bocanci, pături, flanele de lână, care au
ajuns în zilele de evacuare să se cumpere de ocazie cu sume şi în condiţii fabuloase,
astfel se plătea între 15-20 OOO lei o pereche de bocanci, 30 OOO lei o pereche de cizme,
sau în natură, un pian pentru o pereche de bocanci. Comisiunea de triere nu a exceptat
de la triere nici Comitetul restrâns al Comunităţii, decizând ca preşedintele şi toţi
funcţionarii să plece. Autorităţile. printr-un arbitrar neexplicabil, reţinând 3-4
persoane ca reprezentanţi ai Comunităţii, persoane la dispoziţia lor pentru manopere
favorabile lor.
N-au fost lăsaţi reprezentanţii Comunităţii să pătrundă la nici o autoritate.
Locul unde au fost îndmmaţi cei evacua\i nu se ştie, o parte prin punctul Ungheni şi o
parte prin punctul Atachi. de acolo, după cum suntem informaţi de la cei ce au însoţit
transportul, urmeani să mergă mai mult pe jos. Astfel că. din acest punct de vedere, au
fost lăsate în vagoane majoritatea obiectelor care au fost luate cu dânşii. Pe drum. unii
au îngheţat de frig şi au murit, aşa că la al doilea transport s-a luat din oraşul Dorohoi
târnăcoape şi cazmale, pentru a fi înmormânta\i cei căzuţi în drum.
Printre cei evacuaţi se află întreg clerul cu rabinul şef David Schachter în
frunte. Pentru persoanele care au rămas în localitate şi n-au fost evacuate. li s-a refuzat
eliberarea obiectelor de pret. pentru care li se plătiseră în ruble, obiectându-se că
aceasta a fost o vânz.are, nu un depozit. li s-au schimbat însă numai rublele, dându-li-se
înapoi leii.
Averile celor plecaţi se ridică în fiecare zi de organele primăriei, fără nici o
inventariere şi fără să ia parte vreun delegat al Comunităţii (cum s-a făcut la Cernăuţi),
toată operaţia făcându-se de funcţionarii inferiori, iar casele celor rămaşi se dau în
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custodie, au fost sigilate şi unele dintre sinagogi, unde au locuit evacuaţii din judeţ,
punându-se pe uşi bilet cu inscripţia „Averea Statului".
Până în ziua de 22 noiembrie, afară de o notă telefonică dată de la
Guvernământul Bucovinei, în care se spunea că se suspendă evacuarea evreilor
băştinaşi şi era semnat Secretar General Florescu, din ordinul domnului guvernator al
Bucovinei, general Calotescu.
În ultima zi [înaintea] plecării mele din Dorohoi circula zvonul că a sosit o
comisie din Bucureşti ~ntru a cerceta modul cum s-a făcut evacuarea 1 •
(ss) av. C. Muşat 2 ' 3

/. Ancel, op. cit., voi. III, p. 412-415
1
Publicăm telegrama trimisă de Comitetul celor evacuaţi din Dorohoi la Moghilev, la 26
noiembrie 1941, către
FEDERAŢIA UNIUNILOR DE COMUNITĂŢI EVREEŞTI DIN ROMÂNIA

BUCUREŞTI

INTERVENIŢI URGENT LOCULUI ÎN DREPT PENTRU REÎNTOARCEREA
URGENTĂ A EVREILOR DIN ORAŞUL DOROHOI, CARE ÎN PARTE AU FOST
EVACUAŢI PESTE NISTRU DEŞI FAC PARTE DIN VECHIUL REGAT. MAJORITATEA
SUNT FEMEI ŞI COPII A CĂROR BĂRBAŢI ŞI FII SUNT LA MUNCA DE FOLOS
OBŞTESC. PÂNĂ LA REZOLVAREA ÎNTOARCERII NOASTRE OBŢINEŢI RĂMÂNEREA
NOASTRĂ ÎN ORAŞUL MOGHILEV. (Ibidem).
2
Avocatul C. Muşat a fost mandatat de F.U.C.E.R. să întreprindă o cercetare privind deportarea
evreilor din Dorohoi.
~ Ven şi doc. 209 şi 406 din volum.

400
1941, noiembrie 23, Tiraspol. Ordinul Armatei a III-a ·
de a expedia toţi evreii din Tiraspol în lagărele
de pe Bug.
ARMATA A III-A
STATUL MAJOR Nr. 27988/25.XI.1941
Către

Serviciul Pretorat al Armatei a III-a
La număml 122448 din 20JCT.1941.
,,În scopul de a expedia pe toţi evreii din Tiraspol în lagărele de pe Bug, cu
onoare vă rugăm să cercetaţi dacă în afară de cei 21 meseriaşi utilizaţi de
Guvernământ şi 27 evreice de la Primărie se mai găsesc şi alţi evrei în Tiraspol" 1.
O.O„ Şeful de Stat Major, (ss) col. Chirnoagă
Şeful Secţiei a II-a, lt. col. (ss) Grosu

A.M.St.M., RS.E.M. 1095, C0684
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1
Serviciul Pretoral răspunde: „Să fie trimişi toţi pe Bug, mai ales că unii sunt bolnavi de tifos
exantematic şi pot molipsi populaţia. (Ibidem, C0686). Primăria oraşului Tiraspol vrea să Ie
menţină pe cele 25 de evreice. (Ibidem, C0688). Disputa este tranşată de Secţia a II-a a Armatei
a III-a. (Vezi doc. 403 din volum).

401

1941, noiembrie 26, Odessa. Înfiinţarea lagărelor
pentru evrei pe Bug.
Nr. 2501
26 noiembrie 1941
Inspectoratul Jand. Transnistria
Către

Comandamentul Annatei a 3-a
Statul Major, Secţia 2-a
La Ordinul nr. 27808
Am onoare a raporta următoarele:
l. Lagărele pentru evrei pe Bug au luat fiinţă încă din septembrie 1941.
2. Lagărele sunt înfiinţate după cum se arată mai jos.
a. Pentru evreii veniţi prin punctul Moghilev, în comunele Cuciucik-GorojKerishov-Kopaj-Gorod-Kudievke-Ktitki.
b. Idem pentru cei veniţi prin lampo), comunele: Balanovka-ObodovkaTeraconovka-Zabacnita-Pinteoska-Lorena (cuvânt indescifrabi I)- Voitovka-U stije şi
Mankova.
c. Idem prin punctul Râbniţa, comunele: Krizkipina-Slobodca-KitovilaucaLucariovka-Gozdovka-Sirova-Velaschina-Agerejovka-Stepanovka-Beurik-ZezenovaGolbinova-Li ubosvka-Poznevka-Gereopcova.
d. Idem pentru punctul laska, în comunele: Bogihnovka.
e. Idem pentru cei veniţi din Tiraspol: în ghetoul din Tiraspol.
Afară de aceste lagăre, mai sunt ghetouri în: Odessa, Tiraspol, Balta şi Golta.
3. Numărul evreilor depuşi în lagăre este după cum urmează:
a) În comunele unde sunt intemati cei veniţi prin Moghilev 49 545
30 981
b) Idem lampol
27 113
c) Râbniţa
163
d) Tiraspol
2 200
e) Jeska
În total 11 O 002 evrei.
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4. Comunele unde sunt aceste lagăre nu mai pot suporta alt număr de intemabili
evrei, plasându-se un număr mult mai mare decât capacitatea de cartiruire a
comunelor.
Efective de pază nu sunt destinate, evreii sunt predaţi în supravegherea
Primăriilor şi a plutoanelor de jandarmi respective, care prin patrulările ce fac asigură
paza lor.
Inspector jandarmi Transnistria, colonel (ss) B.

Broşteanu

Ibidem, C0700

402
1941, noiembrie 26, Dorohoi. 300 de evrei fosti în
detaşamente de muncă obligatorie în' alte
localităţi, reîntorşi în Dorohoi, solicită să li se
readucă familiile deportate în lipsa lor sau să
fie trimisi si ei alături de familii.
' '
PREŞEDINŢIA

CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul Civil Militar
PENTRU ADMINISTRAREA BASARABIEI ŞI BUCOVINEI
Nr. 16473, data 19.XII.1941
TIMBRATĂ 9 FISCAL I AVIAŢIE EP. 20 CUVINTE
DOMNULUI MAREŞAL ANTONESCU CONDUCĂTORUL STATULUi
BUCUREŞTI
PREŞEDINŢIA

Dorohoi 1763

94

22

CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Nr. 17251
26.XI.1941
11

Evreii evacuaţi din oraşele Săveni, Darabani, Mihăileni şi Rădăuţi din judeţul
Dorohoi, întorcându-se în oraşul Dorohoi de la munca -de folos obştesc, am găsit
familiile noastre, soţii şi copii, evacuaţi într-o direcţie ordonată de autorităţi. Vă rugăm
să binevoiti a dispune sau să ni se readucă familiile în Dorohoi, dacă este posibil sau să
fim şi noi trimişi acolo unde au fost trimise soţiile şi copiii noştri. În numele a trei sute
evrei întorşi de la munca de folos obştesc, Haim Buimovici.

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 21, f. 33
Pe document, rezoluţia: ,.Evreii să plece după familiile evacuate. (ss) Indescifrabil" 1•
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1
Această rezoluţie se bazează pe un ordin al M.C.G. din 19 noiembrie 1941, care cerea ca evreii
din Dorohoi a11aţi în detaşamente de muncă din alte localităţi să !ie retrimişi în oraş pentru a
pleca împreună cu familiile în Transnistria. (Vezi doc. 406 din volum).
Oficiul Judeţean Dorohoi al Centralei Evreilor din România a întocmit un dosar cu
numele şi prenumele celor aflaţi la muncă obligatorie in diferite detaşamente de muncă, ale
căror familii au fost deportate în Transnistria şi care au fost rcaduşi la Dorohoi în noiembrie
1941, pentru a-şi unna familiile peste Nistru, precum şi componenţa familiei deportate.
Dosarul cuprinde S1S capi de familie din diferite localităţi ale judeţului, aduşi de la
Şantierul de îndiguiri Brăila, Terasament Pod Lipcani, detaşamentele Zvoriştea, Craiova,
Bucureşti, Serpenita, Batalionul 7 drumuri Ediniţa, Atelier confecţii laşi. (A.S.R.J„ F.P. 7638,

f

1-./2).

403
1941, decembrie 9, Tiraspol. Propuneri de internare
într-un lagăr de pe Bug a 85 de evrei rămaşi
încă în Tiraspol.
Armata a III-a
Secţia a II-a
REFERAT Nr. 28798
9 decembrie 1941
Am onoare a refera următoarele:
În oraşul Tiraspol se găseşte şi azi un număr de 85 evrei, bărbaţi, femei şi copii.
Aceştia sunt grupaţi astfel:
a) 34 persoane (19 bărbaţi, 13 femei şi 2 copii) în lagărul nr. 1, la dispoziţia
Guvernământului Transnistriei: bărbaţii sunt folosiţi ca meseriaşi.
Acest grup este păzit de ostaşi din Batal. S Jand.
Printre acesti evrei s-a ivit tifosul exantematic şi au fost câteva cazuri mortale;
unul dintre sanitarii batalionului, care a lucrat la deparazitarea evreilor, s-a îmbolnăvit
şi el de tifos exantematic.
b) 45 persoane (36 femei şi fete între 15-35 ani şi 9 copii) în lagărul nr. 2, la
dispoziţia Primăriei pentru diferite lucrări.
Acest grup este deţinut într-o singură încăpere situată hîngă baia comunală, iar
lângă uşa localului sunt cazaţi, într-o altă încăpere, cei 4 ostaşi care fac paza lor.
Starea lor higienică lasă foarte mult de dorit. lipsindu-le strictul necesar pentru
întreţinere.

c) La Spitalul nr. 6 se găsesc internate 6 femei bolnave.
La Tiraspol nu există un gheto propriu-zis, unde evreii să fie izolaţi de restul
populaţiei. În situaţia actuală prezintă un pericol permanent atât pentru sănătatea
locuitorilor, cât şi a ostaşilor cari îi păzesc.
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Aceşti

evrei sunt finuţi în parte ca meseriaşi, iar restul pentru diferite munci şi
înlocuifi cu meseriaşi şi femei din oraş.
Propunem:
Să se intervină la Guvernământul Transnistriei, ca tofi evreii din oraşul
1
Tiraspol - 85 la număr - să fie expediaţi cât mai grabnic, într-un lagăr de pe Bug •
Şeful Secţiei II-a, lt. colonel N. Stănescu
pot fi

uşor

A.M.St.M., RS.E.M. 1095, C0698
Pe document, rezoluţiile:
,.Sunt de părere să se intervină pentru aprobare. Col. (ss) Indescifrabil".
„10.XII.1941. A se interveni la Guvernământ. (ss) Indescifrabil".

Referatul este însoţit de nota: „Transportarea evreilor se face prin îngrijirea Legiunei de
Jandanni Tiraspol şi anume: cei valizi merg pe jos, bătrânii, copiii mici şi neputincioşii sunt
transportaţi cu căruţe de rechiziţie". (Ibidem, C0697).
1

404
1941, decembrie 10, Bucureşti. Ion Antonescu· aprobă
trimiterea de ajutoare în bani şi medicamente
evreilor deportaţi în Transnistria.
ROMÂNIA
PREŞEDINŢIA

CONSILIULUI DE

MINIŞTRI
CONFIDENŢIAL

I O decembrie 1941
Cabinetul Civil Militar pentru Administrarea Basarabiei, Bucovinei
Nr. 259 C.B.B.T.

şi

Transnistriei

Către

FEDERATIA UNIUNILOR DE COMUNIT ĂTI
EVREEŞTI DIN ROMÂNIA
.
Avem onoare a vă aduce la cunoştinfă că domnul mareşal Antonescu a aprobat
ca Federatia Uniunilor de Comunităţi să poată trimite oficial ajutoare în bani şi
medicamente evreilor deportaţi în Transnistria1 .
Secretar General al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, (ss) Ovidiu
Şeful Secţiei Militare, maior (ss) Stelian Iamandi

A. Y. V.I.,

Colecţia

Matatias Carp, 011/95 b
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Vlădescu

1
Într-o comunicare, tot din decembrie 1941, se preciz.eazA: „Ulterior s-a încuviinţat trimiterea
de diferite materiale, obiecte casnice şi îmbrăcăminte tot prin intermediul Guvemi\mântului".
(A.M.A.E., Probi. 33, voi. 21.J 212).

405
1941, decembrie 15, Chisinău. Numărul evreilor
deportaţi din Basarabia în Transnistria.
INSPECTORATUL JANDARMI TRANSNISTRIA
Extras din Buletinul Informativ nr. 63 73 din 15 decembrie 1941:
„Până în prezent au fost aduşi în Transnistria pentru plasare la Bug 118 847
evrei" 1.
Inspector Jandarmi Basarabia-Chişinău,
colonel (ss) T. Meculescu

A.M.St.M., RS.E.M. 1094, C0530-531
Rapoarte succesive ale aceluiaşi inspectorat de jandarmi, către Guvernământul Basarabieiîn ziua de 27 sept. 1941, de la Legiunea de Jandarmi Orhei au trecut peste
Nistru 794 de evrei, de la Soroca 650; la 29 septembrie, de la Soroca 567, de la Orhei 38.
(Arhiva de Stat a Republicii Moldova (C0206); document obţinut prin amabilitatea USHM!v!A
din Washington).
Un alt document indică numărul de evrei trecuţi zilnic în Transnistria: la 30 sept., de la
Orhei 739, de la Soroca 744; la I octombrie, Orhei 784, Soroca 717; 2 octombrie, Orhei 764,
Soroca 700; 3 octombrie, Soroca 700, Orhei 666; 4 octombrie, Soroca 800, Orhei 787; 5
octombrie, Soroca 700, Orhei 598; 6 octombrie, Soroca 730, Orhei 800; 7 octombrie, Soroca
800, Orhei 795; 8 octombrie, Soroca I OOO, Orhei 771; 9 octombrie, Soroca 1 OOO, Orhei 800;
10 octombrie, Soroca 1 200, Orhei 800; 11 octombrie, Orhei 554, Soroca 1 120; 12 octombrie,
Orhei 807, Soroca 1 190; 13 octombrie, Orhei 795, Soroca 2 001; 14 octombrie, Orhei O, Soroca
2 195; 15 octombrie, Orhei 785, Soroca 777; 16 octombrie, Orhei 547, Soroca 76. (Ibidem.
C0207-2 l 2).
Aceste deportări s-au făcut pe baza instrucţiunilor Inspectoratului de Jandarmi Chişinău
din 25 septembrie 1941. În acest document, care indică parcursul şi punctele de trecere peste
Nistru, se spune, între altele: ,,Predarea grupelor (de evrei) jandarmilor de la est de Nistru tără
nici o formalitate (subl. ns.), care au deja ordin pentru primirea şi escortarea lor". De asemenea,
se preciz.a ,.îngroparea imediată a celor ce eventual vor înceta din viaţă în timpul marşului".
Totodată, se atrăgea atenţia că vor fi aplicate „severe sancţiuni jandarmilor care în timpul
marşului vor comite jafuri asupra evreilor''. (Ibidem, C 1065-1606).
1

Chişinău, arată:
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406
1941, decembrie 30, Dorohoi. Raportul Prefecturii
judeţului Dorohoi despre modul în care s-a
desfăşurat acţiunea de evacuare a evreilor din
acest oraş.
ROMÂNIA
PREFECTURA JUD. DOROHOI
Nr. 1555
1941 decembrie 10

Confidential-personal

Către

GUVERNĂMÂNTUL BUCOVINEI
CERNĂUŢI (fragmente)

La ordinul Domniei Voastre nr. 92 din 22/XIl/941, de a raporta detaliat cum s-a
evreilor din Dorohoi„ am onoare a raporta cele ce
urmea7...:1 1:
În dimineata zilei de 5/XI a.c. abia sosisem de la convocarea din ziua de
4/XI. 9.t 1 de la Ministerul Afacerilor Interne.
Sosise la Prefectură dl. lt. col. Petrescu şi maior Tarnavschi de la M.C.GI.
împreună cu colonel Mânecută. Inspectorul Jandarmeriei Provinciei şi Inspectorul
Marin Florescu de la B.N.R„ cu câtiva functionari.
Lt. col. Petrescu îmi înmâneazc'i ordinul Domniei-Voastre secret nr. 45 din 28
octombrie 1941 şi îmi comunică verbal că are ordinul de a începe imediat o conferintă
a şefilor autorităţilor interesate în această opera\iune [„.)
Am cemt ca conferinţa şi pregătirea evacuării să se ţină după amiaz.ă pentm a
putea lua parte. (Această solicitare era determinată de faptul că prefectul jude\ului
pregătea desfăşurarea plebiscitului ce trebuia să aibă loc la 9.Xl.1941. cu menirea de a
da un suport politic de masă mareşalului Antonescu - n. n.).
[„.] am trecut imediat la cealaltă [opera\iune - n.n.], evacuarea. cu atâtea
răspunderi. dat fiind mai ales graba cu care trebuia să se facă deoarece primele două
transporturi mi s-au anunţat pentru zilele de 7 şi 8/XI/1941.
Cum vestea acestui eveniment a produs o mare fierbere în oraş şi pentru a pune
stavilă criticilor acerbe şi bănuielilor ce circulau. am instituit o comisiune compusă din
primarul oraşului, şeful Poliţiei şi preşedinţii Camerelor de Comerţ şi Muncă, care a
lucrat continuu. sub conducerea mea, pentru trierea populatiei evreeşti şi pentru a
stabili cine vor fi exceptati de la evacuare. având în vedere normele stabilite prin
ordinul d-stră sus-citat nr. 45/1941.
Faţă de dificultăţile ivite, acest triaj s-a făcut de două ori, analizând cu toată
comisiunea fiecare caz în parte pentru ca nici echitatea şi nici viata economică a
oraşului să nu fie lezate, iar numărul de evrei rămaşi să fie minim.
La unele din aceste şedin\e au asistat şi colonelul Mânecuţă, inspectorul
Jandarmeriei provinciei Bucovina, împreună cu maiorul Tarnavschi din M.C.Gl.
Evacuarea s-a făcut în următoarele conditiuni:
făcut operaţiunea „evacuării
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Cu primele două transporturi din zilele 7 şi 8 au fost evacuaţi toţi evreii .. pe
teritoriul oraşului din alte părţi„, adică acei veniţi din târgurile şi satele din judeţ sau
de aiurea. Aceasta, conform ordinului Domniei Voastre nr. 45/1941 şi accentuat de lt.
colonel Petrescu care mi l-a înmânat.
Parte din aceştia şi toţi cei localnici din Dorohoi au fost trecuţi prin minuţioasa
şi repetata triere făcută de comisiune împreună cu mine, penim a nu face vreo eroare
nici de omenie, nici în dauna interesului general.
Au fost examinate nu mai puţin de 905 cereri cu certificatele şi actele
sprijinitoare respective.
Au fost reţinuţi 16 invalizi de război, după tabloul dat de 1.0.V.R., au fost
reţinuţi bolnavi din spital care crescuseră repede la 40.
Au fost reţinuţi bătrâni care au fost internati în azil al căror efectiv a crescut de
la 17, câţi erau în ajunul evacuării. la 170 în timpul evacuării.
În fine, au fost reţinuţi decoraţii cu „Bărbăţie şi Credinţă„ sau „Virtutea
Militară„.

Nu s-au putut reţine toţi acei ce au luat parte la războiul din 1916-1918 (cei din
1877 nu mai sunt), deoarece aceştia cu familiile lor însumează mai bine de 2/3 din
efectivul total al evreilor şi în acest caz evacuarea ar fi fost aproape anihilată (subl.
ns.).
Cu toată minuţiozitatea trierii făcută de noi s-au strecurat desigur şi excepţii de
la norma ce am urmat-o, adică au fost cazuri din cele arătate în ordinul Preşedinţiei
Consiliului de Miniştri nr. 259 din 11 decembrie al. I. care ar fi fost îndreptăţiţi să fie
scutiţi de evacuare.
Aceştia însă au plecat din proprie iniţiativă cu familii sau cunoscuţi de care erau
legaţi, fără să-i silească nimeni.
Avem de asemenea cazuri de profesionişti reţinuţi ca foarte necesari şi cu toate
acestea au plecat în dauna interesului general.
Plecarea transporturilor de evacuare s-a făcut după cum urmează:
Evreii aflaţi în Dorohoi din târgurile din judeţ au plecat în două transporturi în
zilele de 7 şi 8. iar cei localnici din oraş urmau să plece în trei transporturi în zilele de
12. 13 şi 14 [noiembrie].
Din aceştia s-au executat numai transporturile din zilele de 12 şi 13, căci în ziua
de 14, înainte de plecarea ultimului transport, evacuarea s-a oprit din ordin superior ...
Cu această ocaziune li s-a confiscat: stofe, pânzeturi, piele, pentru motivul,
afirmă inspectorul Marin Florescu, că acestea, după Legea vămilor, nu puteau fi trecute
peste frontieră.
Nu este adevărat că li s-a luat haine, iar alimentele s-au confiscat numai
surplusurile considerate ca stocaj.
Li s-au mai confiscat de asemenea lucruri voluminoase ca: saltele. perne,
covoare etc., lăsându-li-se numai ce puteau duce cu ei fiecare.
Această măsură inspectorul Florescu a motivat-o prin faptul, constatat de
domnia sa, că de la Atachi evacuaţii sunt porniţi peste Nistru în coloană pe jos în mai
multe etape până spre Bug.
Din această cauză, la transporturile anterioare de evrei din Bucovina. aceştia au
luat cu dânşii fel de fel de bagaje grele, care au rămas în gările Atachi şi Mărculeşti.
Au trebuit apoi inventariate şi înapoiate localităţii de plecare. producând o
mulţime de perturbări.
Neregulile din acele staţii au fost cercetate de ofiţerii special trimişi de M.C.GI.
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În vagoanele de transport nu au fost puşi mai mulţi de 50. pentru că nici nu ar fi
iar uşile vagoanelor au fost încuiate numai pe o parte a trenului, lăsând libere
numai uşile dintr-o parte pentru a se putea supraveghea mai uşor de către garda
însoţitoare la opririle din staţii.
Din cauz.a grabei cu care s-a făcut evacuarea s-a mai petrecut un accident
încăput,

supărător.

La primirea ordinului de evacuare (5.X.1941), se găseau vreo 800 de evrei la
munci în diferite localităţi din ţară, iar cei suspecţi erau internaţi în diferite lagăre.
Cu începere din ziua de 6.XI.1941 am intervenit în mai multe rânduri teleşrafic
şi telefonic la Ministerul Afacerilor Interne să ne fie înapoiaţi pentru a fi evacuaţi .
Nu am primit nici un răspuns.
După terminarea evacuării, care s-a oprit în ziua de 14, nu am mai intervenit ca
evreii răspândiţi prin ţară să fie înapoiaţi, în credinţa că Ministerul Afacerilor Interne
cunoaşte situaţia.

Rezultatul a fost că la începutul lunii decembrie a.c .. [după] aproape o lună de
zile, ne-am pomenit sosind pe rând toţi evreii plecaţi, creându-se următoarea situaţie:
Cei ce fuseseră internaţi ca suspecţi a trebuit să-i internăm şi să-i păzim noi
aici, fără a-i putea izola completamente de testul populaţiei evreeşti rămase.
Cei ce fuseseră la lucru (cca 1 OOO), mulţi au găsit familiile lor evacuate şi
casele sigilate.
În urma ordinului domniei voastre aceştia au fost caz.aţi la coreligionarii lor.
Raportându-vă cele de mai sus, vă rugăm să binevoiţi a dispune.
Prefectul judeţului Dorohoi, colonel (ss) Ion Barcan
Pt. conformitate, căpitan (ss) Păcuraru

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 21, f 264-266 /Iv
Documentul de mai sus constituie detalierea unui alt raport, trimis Guvernământului Bucovinei
la 20 decembrie 1941, menit a contesta o reclamaţie împotriva prefectului după care
„Comisiunea pentru trierea evreilor în vederea evacuării din luna trecută„. a lucrat „cu părtinire,
iar prin Ordinul dvs. sus-citat este acuz.a.tă chiar de «incorectitudine»". (Centml Goldstei11
Goren - T.A .. Arhiva Microfilme, Guvemământul B11covi11a). (Vezi şi doc. 209, 399).
2
Vezi doc. 402 din volum.
1

407
1941, decembrie, Transnistria. Numărul persoanelor
deportate, ucise sau decedate în ghetourile din
Transnistria, majoritatea acestora fiind evrei.
Notă

Evrei împuşcaţi în Transnistria.
1941. evacuaţi din Basarabia
Tiraspol şi din Tiraspol peste Grebenic

şi

parte din Bucovina din ghetouri
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până

la

- Catargii - spre Berezovca cca
40 OOO
corn. Bogdanovka, jud. Golta
48 OOO
corn. Dumanovka
14 OOO
corn. Ahmecetka
14 OOO
corn. Mostovoi jud. Berezovca
32 600
Evacuaţi din Nicolaev, Herson şi Odessa prin etape şi prin trenuri şi executaţi de
SS şi parţial de jandarmi
150 OOO
în coloniile germane Reichstat, Lichtenfeld etc. raionul Mostovoi.
La Odessa arşi de vii în barăci
I O OOO
spânzuraţi
drept represalii după explozia în clădirea
comandamentului german din Odessa
25 OOO
ţigani evacuaţi în corn. Covaliovka
20 OOO
Raion Mostovoi, jud. Berezovca
Ridicaţi şi împuşcaţi de SS la gara Trihaţka
11 500
Morţi de exantimaticus
7 OOO
Întorşi în ţară
I 500
NOTĂ. Acest document a fost găsit după război în dosarele lui Radu Lecca,
împuternicitul pentru problemele evreieşti din România, cuprinzând numărul de evrei şi
ţigani asasinaţi în Transnistria.

A. Y. V.I., fond Matatias Carp, 011/47. Vezi

şi

Jean Ancel, op. cit., voi. 5,

p.541

408
1941, decembrie, Moghilev. Situaţia evreilor deportaţi
la Moghilev şi în alte lagăre din Transnistria,
consemnată într-un raport al comandantului
Armatei a 3-a, pe luna decembrie 1941.
Comandantul Armatei a lll-a
Stat Major, Secţia 11-a
Raport contrainformativ pe luna decembrie 1941
[ ... ] Corpul 2 Armată semnalează că la Moghilev pentru a se da viată oraşului,
Prefectura a dat magazinele, farmaciile şi industriile pe mâna evreilor, care şi-au
completat întreg personalul tot cu evrei, ceea ce este contrariu scopului ce urmăresc şi
produce nemulţumirea în rândurile populaţiei [ ... ]
Evreii
Continuă a fi elementul cel mai PRIMEJDIOS (în text) şi alarmist[ ... ]
Evreii evacuaţi din România intervin zilnic, în special de la Moghilev, pentru
întoarcerea în ţară sau rămânerea lor la Moghilev.
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din Transnistria sunt într-o situa\ie critică deoarece
a-i primi sau a le da vreun ajutor.
Plasarea evreilor în lagărele fixate de-a lungul Bugului nu s-a terminat complet.
Se mai găsesc evrei în oraşe, cum sunt Odessa. Moghilev, Iampol, Balta, Pervomaisk.
Inspectoratul Jandarmi Transnistria comunică că se vor evacua şi aceştia de îndată ce
se termină transporturile din Basarabia.
Între timp s-au primit ordine categorice ca to\i evreii din Odessa să fie evacuaţi,
măsurile sunt în curs de executare [„.]
Inspectoratul de Jandarmi semnalean'l că în lagăre sunt foarte multe cazuri de
dezinterie, boli pulmonare şi tifos exantematic.
Cei plasa\i în

lagărele

populaţia ucraineană refuz.ă

A.M.St.M., RS.E.M. 1094, C0285-287

409
1941, decembrie, Bucuresti. Raport al P.C.M. referitor
la eliberarea din iagărefe din Transnistria a 23
de evrei din 200 de cereri supuse aprobării
maresalului Ion Antonescu si rezolutia acestora.
'

PREŞEDINŢIA

'

CONSILIULUI DE

'

MINIŞTRI

DOMNULE

MAREŞAL.

"

Am onoare a supune aprecierii domniei-voastre alăturatul tabel cuprinzând 23
cazuri. alese din circa 200 de cereri. înaintate Preşedin\iei Consilului de Miniştri, de
diferiti evrei. prin care solicită eliberarea din lagăr sau strămutarea domiciliului.
Primi\i. vă rog, domnule mareşal. asigurarea profundului meu respect'.
Secretar General. (ss) O.

Vlădescu

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 21, f 328
Pe document, rezolutia:
„Nu pol examina fiecare caz în parte. Am pus principiile. Ele si1 se aplice strict. Acei
care descind din Vechiul Regal şi din părinti care şi-au făcut datoria pe front sau faţă de tară, nu
trebuie să intre în categoria deportaţilor. În târguri nu mai sunt toleraţi însă nici un jidan. M.A.
(Mareşal Antonescu)".

Între 16 m<Ji şi 4 iunie 1942, au fost elibernti din lagărele din Transnistria, ca unnare 11
ordinelor C.B.B.T. şi ale lui Radu Lecca, 48 de evrei. (8.A.R.. A.I., Fond X\"IV, ds. 3342.f 49).
1
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XIV. ODESSA. OCTOMBRIE 1941

410
1941, octombrie 22, Odessa. Telegrama generalului
Trestioreanu, care anunta aruncarea în aer a
clădirii în care a fost instalat Comandamentul
Militar Român din Odessa.
Telegramă

Gorun către Vrancea
22.X.1941
La orele 17,35 clădirea în care a fost instalat Comandamentul Militar Odessa şi
„Gorun·', a sărit în aer. Sunt morţi şi răniţi.
General, (ss) Trestioreanu

A.M.St.M., RS.E.M. 1080, C0661

411
1941, octombrie 22, Odessa. Raport adresat P.C.M. în
legătură cu explozia de Ia Odessa.
Armata 4-a
către

Preşedintia Consiliului
Cabinetul Militar

deMiniştri

La ordinul nr. 3154 din 22.X.1941:
Până la ora 20.-lO. generalul Glogojanu - comandantul militar al Odessei - nu a
fost

găsit.

Este probabil sub dărâmături.
Numănil mortilor şi rănitilor nu s-a putut stabili.
Operatiunile de salvare continuă.
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Din

clădirea ocupată

de Comandament a

sărit

în aer partea

centrală şi

aripa

dreaptă.

Trupele din Odessa sunt la locurile lor. în stare de alarmă.
Până la ora 22 nu s-a mai semnalat nici o altă explozie şi nici un eveniment de
altă natură.

Pentru a conduce opera de salvare şi a lua la faţa locului măsurile impuse de
evenimente, s-au trimis la Odessa:
- generalul Macici, comandantul C.2 A; - subşeful de Stat Major al Armatei 4-:
a: - şeful Secţiei II-a de la Armata 4-a; - comandantul Transmisiunilor Armatei 4-a, cu
echipele necesare restabilirii imediate a transmisiunilor.
Ca represalii şi pentru a da un exemplu populaţiei, s-au luat măsuri a spânzura
în pieţele publice un număr de evrei şi comunişti suspecţi.
Comandantul Armatei IV, general de corp de armată adjutant, I. lacobici
Nr. 302827 din 22.X.941, ora 23,25

Ibidem, C0662

412
1941, octombrie 23, Odessa. Text parţial al unei
telegrame privind cauzele şi consecinţele
exploziei, precum şi represaliile împotriva
populaţiei.

Telegramă-

32 ranitzi - 3 represiunea s-a executat in interiorul orasului prin impuscare si
spanzurare si afisarea unei plancarde pentru prevenirea tuturor celor ce se vor deda la
acte teroriste ... iar executarea evreilor din ghetouri este in curs pentru efectivul raportat
- 5/colonelul stanescu in colaborare cu col ciocan studiind modalitatea atentatului au
gasit o usa de casa de bani care prin forma capatată in urma exploziei duce la
concluzia aproape sigura ca explosivul a fost chiar in casa de bani, cu aprindere de
ceasornic electric-: se va continua cu examinarea chimica a reziduurilor ramase pe usa
casei de bani, unnarindu-se in acelasi timp si alte piste - 6/maiorul german weidemann
seful grupului de legatura cu armata germana pe langa comand odessa a sugerat
diviziei 10 prin dl general trestioreanu sa se permita aducerea unui batalion de pionieri
pentru deminare ca avand dotarea technica completa precum si a unui batalion s s
pentru curatzirea evreilor si a bolsevicilor - dl general a supus chestiunea d-lui gral
macici care va roaga a hotara si da raspuns urgent
7 I comandamentul militar este in curs de a stabili totalul pierderilor in ofitzeri
si trupa in acest atentat - sub daramaturi se afla inca sigur dl general glogojeanu.
- Telegramă găsită în arhivă tără punctele I, 2 şi 4.
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colonel badulescu. lt. colonel manescu, maior belcic eugen."•cpt. popescu alex. cpt
magistrat fetea ion. locot rez tautu gh, subit rez dumbraveanu comei si cpt guha. 8/ am
vizitat pe cei de la spital... multzi din ei fiind oribil mutilatzi cu lovituri grave la craniu
- medicii spitalului 10 I si ambulantzele locale au dat tot ajutorul medical.

Ibidem, C0677

•
1941, octombrie 23,

413
Bucureşti.

Ordinul de represalii al
Ion Antonescu în legătură cu
explozia de Ia Odessa.
mareşalului

Preşedintia

Consiliului de Miniştri, nr. 562. din 23 .X.1941, ora 12.30,
Cabinetul Militar al Conducătorului Statului
Către

Vrancea I
Ca urmare a celor petrecute la Comandamentul Militar Odessa, în ziua de 22
octombrie a.c .. d-1. Mareşal Antonescu ordonă:
I. Comandamentele Militare şi autorităţile [... ] din Odessa se vor instala în
afara oraşului sau în clădiri din oraş, care au fost în prealabil şi în mod perfect şi sigur
curăţate de echipe speciale şi deminate, se vor cerceta cu atenţie şi împrejurimile lor.
2. D-1. mareşal Antonescu ordonă să se raporteze cine este responsabil de
neexecutare [... ]sau de incompleta executare[ ... ] a ordinului [... ]
3. Deoarece este aproape sigur că actiunea de la Odessa a fost pusă la cale de
către comuniştii locali şi pentru a se înlătura pe viitor o asemenea actiune, d-l Mareşal
ordonă să se treacă la represalii severe, astfel:
a. Pentru fiecare ofiţer român sau german, mort în urma exploziei, vor fi
executati 200 comunişti; pentru fiecare soldat mort. câte 100 comunişti: executiile vor
avea loc în cursul zilei de astăzi.
b. Toţi comuniştii din Odessa vor fi luati ca ostatici, de asemenea câte un
membru din fiecare familie evreiască.
Li se vor aduce la cunoştinţă represaliile ordonate ca urmare a actului terorist
săvârşit şi li se vor pune în vedere. lor şi familiilor lor, că la un al doilea act
asemănător. vor fi toţi executaţi.
c. Măsurile luate vor fi date publicităţii şi afişate în Odessa şi împrejurimi chiar
în cursul zilei de astăzi.
D.O. Şeful Cabinetului Militar. semnat (ss) col. Davidescu
1
Nr. 3161 din 23 octombrie 1941, ora 12,30

„Procesul mareşalului Antonescu, documente", ediţie prefaţată şi
îngrijită de Marcel Dumitru Ciucă, Editura Saeculum, L.O., Editura
Europa Noi1a, Bucureşti, 1995, p. 106-107
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1

În interogatoriul de la Tribunalul Poporului, Ion Antonescu a dat cifra de 3 OOO de evrei ucişi

după

ce au fost închişi în patru barăci. De asemenea, a sustinut că în Consiliul de Miniştri nu
s-ar fi discutat niciodată despre cele petrecute la Odessa.
În şedinta Consiliului de Miniştri cu guvernatorii, din 13 noiembrie 1941, când Alexianu
l-a informat pc Antonescu despre represaliile împotriva populaţiei evreieşti din Odessa, acesta
ar fi replicat: „Ce s-a întâmplat la Odessa s-a întâmplat, dar să nu se mai întâmple. Du-i într-un
loc sigur, să se pună regulă.
Represiunea a fost destul de severă?
Alexianu: A fost, domnule mareşal.
Domnul mareşal: ... ce înţelegeti prin „destul de severă''? Dumneavoastră sunteţi cam
miloşi cu altii, nu cu neamul românesc.
Dl. prof. Alexianu: ... a fost foarte severă, domnule mareşal.
Domnul mareşal: ... am spus să se împuşte câte 200 evrei pentru fiecare mort şi I 00
evrei pentru fiecare rănit. S-a tăcut aşa?
Dl. pror Alexianu: ... au fost şi împuşcaţi şi spânzuraţi pe străzile Odessei.
Domnul mareşal: ... să faceţi aşa pentru că eu răspund în fata ţării şi a istoriei. Să vină
evreii din America să mă tragă la răspunderel
(... ]
Evreii nu trebuiesc menajaţi pentru că dacă ar putea, nici ei nu ne-ar menaja pe noi, nici
pe mine, nici pe dumneata, nici pe dwnnealor ... nu-i las eu pe evrei. Să nu credeţi că ei n-au să
se răzbune atunci când vor avea posibilitate. Dar ca să n-aibă cine să se răzbune, termin eu cu ei
mai înainte. Şi aceasta n-o fac pentru mine personal, ci pentru populaţia acestei ţări. (A.S.R./.,
F.P., ds. 40010, voi. 45.f 320-321).
Discuţia din Consiliul de Miniştri contrazice afirmaţiile lui Antonescu, care şi la
procesul din 1946 a declarat că nu cunoaşte câţi evrei au murit la Odessa.
Generalul Macici declară, la ancheta de la Tribunalul Poporului, că şi-ar fi manifestat
nemulţumirea fată de măsurile luate de Trestioreanu. Ordinul lui Antonescu pentru represalii a
fost descifrat în prezenţa lui Trestioreanu şi Ghineraru şi apoi ars. Generalul Macici spune că a
băgat ordinul în buzunar şi nu i-a dat nici o urmare. (Ibidem, voi. 2, f. 98-100).
Iacobici comunică P.C.M. - la 14 noiembrie 1941 - că, sub supravegherea generalului
Nicolae Macici, s-au executat represaliile ordonate. Tot el declară că generalul Trestioreanu a
început şi Macici a amplificat represaliile. (Ibidem,/ /01-104).
Declaraţiile generalului Iosiflacobici la Tribunalul Poporului, în anul 1946:
,.După explozie a fost numit general Trestioreanu, care putea să ia măsurile dictate de
împrejurări lără să ceară aprobarea superiorilor. Dacă ar li primit un ordin de la gen. Macici,
trebuia să-l execute. Când l-am trimis pe gen. Macici la Odcssa, nu s-a dat ordinul să-l
înlocuiască pe gen. Trestioreanu cu gen. Ghineraru. Pe gen. Ghincraru cred că l-a numit Marele
Cartier.
Nu-mi amintesc să-l li văzut pc generalul Macici şi ordinul rn:d că 1-a primit de la
generalul Tătăranu, şef de Stat Major, dar c posibil să-l li văzut. În raportul primit de la
Trcstioreanu, în fra7. a finală, se spune: «am luat măsuri de spânzurarea câtorva evrei şi suspecţi
comunişti», iar în raportul primit de la gen. Macici se menţionează că s-au luat măsuri de
represalii. Raportul pe care l-am văzut la Preşedinţia Consiliului de Miniştri spune că
represaliile de la Odessa au avut loc sub supravegherea generalului Macici.
Din acest raport nu rezultă că la orcic 7 din dimineaţa zilei de 23 octombrie, măsurile de
represalii erau declanşate. Ştiu că şetill meu de Stat Major, Tătăranu, a avut o convorbire cu
gen. Trestiorcanu.
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N-am fost de acord cu cele întâmplate la Odessa". (Ibidem, voi. 6, f 158 f1v).
Maiorul Ovidiu Oncu, martor al apărării, fost oliter de Stat Major la Odessa înainte şi
după explozie, declară că Treslioreanu ar fi dat unnătorul ordin: „Du-te şi raportează situaţia şi
că se vor lua măsuri de represalii.
Ajunşi la Poştă, colonelul Moldoveanu a raportat, adăugând de la d.sa unnătoarele
cuvinte: «prin spânzurătoare», la care am replicat: «când se vor face spânzurători», când
generalul Tn:stioreanu îmi va comunica acest lucru, iar în timp de 1 ore nu s-au putut ridica
aceste spânzurători, la care colonelul Moldoveanu (m-a întrebat): «de unde ştii dumneata"».
Pânr1 a doua zi dimineaţă şi până la sosirea d.lui general Macici, nu s-a tăcut altceva
decât s-au sms cadavrele de sub dărâmături.
După sosirea generalului Macici, l-am văzut cu generalul Trestioreanu şi din gesturi am
văzul că era o discutie agitată. Aceasta se înUîmpla la locul exploziei.
Grupul s-a deplasat spre coltul străzii, unde am auzit unnătoarele cuvinte spuse de dl.
general Macici: «sunteti nişte laşi, niştt: fricoşi, până la această oră Odessa trebuia să fie
întoarsă pe dos». După aceasta, a venit un ofiter de la Poşta Centrală şi a adus un ordin, probabil
secret, iar generalul Macici l-a chemat pe dl. căpitan Marian Ionescu de la descifrat. Aceasta
s-a petrecut cam la jumătate de oră de la venirea generalului Macici în dimineaţa zilei de 23
octombrie 1941. După aceasta, a ieşit gen. Trestioreanu, roşu la faţă, spunând că i s-a luat
comanda ...
Accentuez că în noaptea 11113 octombrie 1941, nu s-a luat nici o măsură de represalii.
Am auzit însă că au venit ordine încă din seara de 11 octombrie, după explozie s-au tăcut
execuţii de către trupele gennane". (Ibidem.[ 161-162).

414
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1941, octombrie 23, Odessa. Armata a IV-a raportează
executarea ordinului mareşalului Ion Antonescu.
Armata 4-a
Către

Preşedintia

Consiliului de Miniştri
Cabinetul Militar

La ordinul nr. 3161 din 23.X. l 94 l:
l. S-a dat ordin ca toate Comandamentele Militare şi autoritătile din regiunea
Odessa să se instaleze la periferia oraşului, în clădiri cari au fost perfect şi sigur
curătate de mine şi dispozitive de distrugere; clădiri care se pot uşor păzi şi
supraveghea.
În acelaşi timp s-a dispus evacuarea populaţiei civile. pe o rază care va fi găsită
necesară. din jurul clădirilor alese pentru Comandamente şi autorităti.
2. S-a ordonat generalului Macici să ancheteze şi să stabilească vinovaţii de
nenorocirea întâmplată.
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Divi7ja 10-a raportează însă că, înainte de instalarea Comandamentului Militar,
a fost deminată de germani şi apoi verificată amănun\it cu detectorul de mine,
de către un ofi\er din Batalionul de Pionieri al Divi7jei.
3. S-au luat măsuri pentru executarea imediată a celor ordonate de către
Domnul Mareşal Antonescu cu ordinul nr. 3161, punctul 3, literele a, b, c.
4. La ora 13, 10 a fost scos de sub dărâmături generalul Glogojan I.
clădirea

Comandantul Armatei IV, general de corp de
Nr. 302858 din 23.X.941, ora 16,45

armată

adjutant, I. Iacobici

A.M.St.M., RS.E.M. 1080, C0658

415
1941, octombrie 23, Odessa. Telegramă care confirmă
ordinul de reprimare a celor circa 18 OOO de
evrei din ghetouri şi spânzurarea în pieţe
publice a cel puţin 100 de evrei în fiecare sector
al oraşului.

Telegramă

23 oct. 1941. ora 9,45
Colonel Stănculescu către dl. gen. Tătăranu - şef de Stat Major Vrancea.
La ora 3 prezentat la Comandamentul Militar şi predat d-lui gen. Trestioreanu
ord. nr. 302826.
Dl. gen. Trestioreanu, convocând comandanţii de regimente, a dat dispoziţiuni
pentru represalii imediate între care intră reprimarea celor aproximativ 18 OOO evrei
din ghetouri şi în fiecare sector suprimarea a cel puţin 100 evrei prin spânzurarea în
pieţe ...

Ibidem, C0675-676
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416
1941, octombrie 23, Odessa. Raportul comandantului
Armatei a IV-a cu privire la explozia de la
Comandamentul Militar Odessa si numărul
morţilor şi răniţilor.
'
URGENT
Vrancea
către

Carpaţi

pentru domnul general Mazarini Nicolae
Spre ştiinţă se comunică următoarele:
I. În ziua de 22.X. ora 17 ,45, clădirea în care a fost instalat în Odessa
Comandamentul Militar. a sărit în aer.
Nenorocirea este asemănătoare prăbuşirii blocului Carilon, adică dărâmarea
până la pământ· .
Sunt morţi şi răniţi.
Până la 23.X. seara, s-au scos de sub dărâmături:
- 41 morţi:
- 39 răniţi.
Morţi:

A. Români
a) Ofiteri
I. General Glogojanu I., comand. militar
2. Colonel Ionescu Mangu, comand. militar
3. Lt. col. rez. Davila Teodor, prefect poliţie
4. Lt. comandor rez. Balaş Alexandru, comand. Odessei
5. Maior Bucur Ştefan, divizia 10
6. Căpitan Guha Felix, comand. militar
7. Sblt. Gospodin Dumitru, divizia IO
8. Sblt. Iorgulescu P., divizia 10
b) Subofiteri
I. Serg. Maj. Adm. Spătaru C-tin, divizia 10
c) Funcţionari civili
I. Arhitect Măcărescu Nicolae. Ministerul Interne
d) Grade inferioare: 22
e) Sub dărâmături se mai află încă sigur:
I. Colonel Bădulescu Gr.

• Această clădire <lin Bucureşti s-a prăbuşit din caUZll cutremurului ce-a avut loc la I O noiembrie
1940.
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2. Lt. col. Mănescu Ştefan
3. Maior Belcic Eugen din Jandarmi
4. Căpitan Popescu Gh. din Jandarmi
5. Căpitan Magistrat Fetea Gh.
6. Locot. rez. Axene C-tin, Jandarmi
7. Locot. rez. Trăită
8. Locot. rez. Costăchescu
9. Locot. Ionescu Haralambie
10. Locot. Ionescu Nicolae, Jandarmi
8. Germani
a) Ofiteri
1. Comandor Hervard Schmidt. Marină
2. Căpitan corvetă Walter Reichart Facilide
3. Cpt. Comandor Valentin Kern
4. Subit. Iordan Hanscurt, R. 196 A
5. Subit. Gtiltner Walter.
b) Functionari civili
1. Novicov Eugen. marina germană
c) Se află sub dărâmături
1. Locot. rez. Weber Peter
C. Civili străini: 3
Răniti

A. Români
a) Ofiţeri
1. Medic lt. col. Marta C-tin. divizia I O
2. Maior Nisipeanu Mihai, Comand. Militar
3. Căpitan Covrig Petre, Reg. I Transm.
4. Locot. Comşa Val., comand. militar
5. Locot. Ionescu Ion, Reg. 59 Inf.
6. Lt. colonel Vlad. Divizia 10
7. Locot. Goran, Comand. Militar Odessa
8. Un căpitan intendentă, divizia 10
b) Subofiţeri
I. Plot. Adj. Lupu Manolachc. Comand. Militar
2. Plot. Gălăteanu Manolache, Batal. 13 Pion.
3. Serg. Maj. Tarău Ilie, Diviz. 36 A.G.
c) Funcţionari civili
1. Inginer Danielencu Ilie Slănic Prahova
d) Tmpă: 27
C. Civili străini: 3
Răniţii sunt internaţi în spitalul nr. 1OI din Odessa.
Majoritatea au răni foarte grave.
2. Pentru a se împiedica pe viitor repetarea unor asemenea acte, s-au ordonat
represalii severe asupra comuniştilor şi evreilor în proporţia:
- pentru fiecare ofiţer sau funcţionar român sau german mort sau rănit. se vor
executa 200 comunişti;
- pentm fiecare soldat mort sau rănit se vor executa 100 comunişti.

110
https://biblioteca-digitala.ro

Executatii sunt expuşi în pietele publice, cu placarde pentru avertizarea celor ce
s-ar mai g_ândi la executarea unor asemenea atentate.
3. ln oraş domneşte linişte.
4. S-au luat măsuri ca toate comandamentele militare şi autoritătile să se
instaleze la periferia oraşului în clădiri care vor fi în prealabil în mod perfect şi sigur
curătate de mine şi de dispozitive de distrugeri.
În acelaşi timp se va evacua din jurul acestor clădiri populatia civilă pe o zonă
cât va fi apreciată necesară la fiecare caz în parte.
S-a raportat direct Preşed. Cons. de Miniştri.
Comandantul Armatei IV. general de corp de
Nr. 302890 din 23.X.1941. ora 1.45/24/x

armată

Ibidem, C0667-669
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adjutant I. lacobici

417
1941, octombrie 24, Bucureşti. Ordinul mareşalului
Ion Antonescu (cifrat) dispunând: „executarea
tuturor evreilor din Basarabia refugiaţi la
Odessa"; adunarea în barăci şi apoi aruncarea
în aer a celor închisi, conform ord. 3161;
distrugerea ordinului după citirea lui 1•

Ibidem, C0702
Unii cercetători contestă acest procedeu şi deci şi existenta telegramei privind represaliile. Pentru a pune în
utilizarea sistemului de ardere a benzilor cu telegrame cifrate, redăm următorul document din 30
decembrie 1940: „Divizia 14 lnt: Stat Major, Biroul 2 lnformaJii - Proces Verbal - Astăzi, anul 1940, luna
decembrie, ziua 30, Noi locot Colonel Mâria E., şeful de Stat Major şi locot rezervă Andrei Ştefim, şeful
Biroului 2 lnformaJii, am procedat la distrugerea prin ardere a telegramei cifrate trimisă de Corpul 4 Armată
cu nr. 51494 din 30 decembrie 1940. Drept care am încheiat acest proces verbe.I ~ cele legale. Şef de Stat
Major(~) lt colonel E. Mârza, p. şefBirou, 1.t (~)Ştefan Budeci". (Ibidem, R.S.E.M 1098 C0917).
1

evidenfă

• Este supraadăugat şi nr. Ord. 302852 (vezi doc. 414 din volum), care arată ce represalii s-au
întreprins înainte de cele ordonate de mareşalul Antonescu.
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418

1941, octombrie 27. Armata a IV-a raportează P.C.M.
„executarea întocmai a ordinului cifrat nr.
563/24.X. l 941 ".
Armata 4-a
Către
Preşedintia

Consiliului de Miniştri
Cabinetul Militar

La nr. 3218/1941;
Raportăm că ordinul cifrat nr. 563 din 24.X. l 94 l a fost executat întocmai.
D. 39 X.B.
Nr. 302997 din 27.X.941, ora„.

Ibidem, C0706

419

1941, octombrie 24, Odessa. Telegramă care confirmă
primirea şi distrugerea prin ardere a telegramei
nr. 563.
aici dl kapit Ivănescu
Rog confirmaţi primirea cu menţiunea să fie arse toate 3 benzile de dl căpitan ?=:+aici kapitan ivănescu da am intzeles si primit telegrama no. 563, -„. ku trei benzi
pe kare o voiu distruge prin ardere + - „. s s am onoare să vă salut... dle kapitan
telegrama este strict secreta--- după descifrare se va preda numai dlui gl Iacobici sau in
lipsa dlui gl. tataranu fara intem1ediari. dl gral iacobici si dl gral tataranu au plekat
acum o jumatate de ora la tyghina + eu voiu retransmite telekrama aceasta la gloria
tyghina pentru a o preda dlui gral iacobici - dupa transitare voiu distruge textul
cifrat/toate benzile/ fara a le mai decripta urmand ca decriptare sa se faca numaizlzc n
urmand tct pardon + cine e mai mare la dvs. acuma? Si cat stau la tyghina dnii
gşgeneraliţ?

gorun catre vrancea
24 oct. orele 21,30. confirmare telekrama cifrata pentru dl general macici a fost
predata la ora 21=d3 9* b +

Ibidem, C0704
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420
1941, octombrie 27, Odessa. Raportul generalului
Nicolae Macici, despre evenimentele de la
Odessa, adresat generalului lacobici.
Corpul 2 Armată
Stat Major
CONFIDENŢIAL-PERSONAL

Nr. 37459
27 octombrie 1941
Generalul Macici Nicolae (comandantul Corp 2 Armată)
Către

Domnul general de C.A. adjutant lacobici Iosif
La ordinele (ilizibil în text - 11.11.) nr. 302832 din 22.X. l 94 l şi nr. 302858 din
21.X. l 94 I. am onoare a raporta:
Am sosit la Odcssa la orele 6 în dim. de 21.X. 1941 şi m-am dus direct la locul
clădirii foste a Diviziei IO-a lnf. şi a Comandamentului Militar al Odcssci. aruncată în
aer.
P;îm1 la acea oră. se scoseseră deja de sub dăr:îmături c;îtcva cadavre.
Opcrapunca deblocării am găsii-o bine organi1~11ă şi bine condusă.
Identificarea cadavrelor se făcea pc loc şi se continua la Spitalul nr. IO I din
Odessa. unde se transportau şi răni\ii.
Cadanelc se îmbălsămau cu mijloacele de care dispunea spitalul.
În zilele de 21. 24 şi 25 oct. 1941. m-am informal continuu la fa\a locului. am
interogat difcri\i ofitcri de la ambele Comandamente şi am luai în scris şi 9
dcclara\iuni (pc care Ic alătur). spre a mă convinge c;ll mai pozitiv:
- dacă ordinele Armatei IV-a nr. 302320 din 16 oct. şi nr. 78994 din 18.X.1941
s-au primii la Divizia IO lnf.;
- dacă au fost transmise unită\iloc
- cum s-a executat controlul operatiunilor dictate de acele ordine:
- cum s-a procedat la deminarea oraşului în general:
-cine a ales ca local de comandament fostul local al G.P.U.-ului:
- dacă şi cum s-a deminat eL
- asupra cui cad răspunderile şi c\·entual.
- vinovatii de neglijenta că nu s-a putut preveni dezastrul produs.
Am constatat:
- La Divizia 16-a lnf. nu s-a primit dcc;îl ordinul Armatei IV-a nr. 302320 din
I6.X.194 l şi anume in ziua de 16 oct. ora 16.50.
Ordinul Armatei IV-a nr. 78994 din 18 oct. nu s-a primit la Divizia 16-a.
- Generalul Glogojeanu a dat în chiar după-amia/.a zilei de 16 oct. instmcţiuni
verbale comandan\ilor de unităţi: apoi Divizia IO-a a dat în scris (în copie) ordinul nr.
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302320/941 al Armatei IV-a cu instrucţiunile sale anexe la unităţi cu nr. 23276 din 17
oct. 1941.
În afani de aceasta. Divizia IO-a a mai dat în scris şi alte instmcpuni tehnice
(alăturate) cu ord. nr. 23968 din 18 oct. 194 L referitoare la modul de comportare al
tmpelor în Odessa şi la operaţiunea de curăţire şi deminare.
- În după-amiaza zilei de 16 oct. pătrunseseră în Odessa primele elemente ale
Diviziei 10 lnf.: grosul Diviziei a intrat în dimineaţa de 17.X.
- Divizia 10-a nu a avut şi nici nu are până astăzi nici Batalionul său organic de
pionieri: i se pusese la dispoziţie Compania 3-a (2 plot.) din Batal. 61 Pionieri.
Operaţiunile dictate de ordinele de mai sus au fost executate de unităţile de
pionieri regimentare şi de cele două plutoane ale Batal. 61 Pionieri.
- Iniţial Divizia 10-a Inf. se instalase într-o şcoală de ucenici aflată la bariera
intrării la vest şi l<îngă C.F., iar Comandamentul Odessei l-am găsit instalat iniţial în
dim. de 18 oct. în localul închisorii G.P.U. Această închisoare este instalată în oraş.
însă la bună distanţă de localul fost al G.P.U.
- Localul în care se instalase definitiv P.C. al D. IO laşi al Comandamentului
Militar al Odessei a fost ales personal de către răposatul general Glogojeanu. ajutat
fiind de prefectul Poliţiei (lt. colonel Davilla) şi de colonel Ionescu Mangu, decedaţi şi
ei sub dărâmături.
Răposatul general Glogojeanu s-a interesat personal de deminarea acestui local.
Prima operaţie de deminare a clădirii G.P.U. a fost executată de către un
batalion de pionieri germani. venit în Odessa în după-amiaza zilei de 17 oct., însă care
a plecat imediat după deminarea acelui local.
Aceeaşi operaţiune destul de amănunţită a fost executată a 2-a zi (19 oct.) de
către căpitanul Niculescu cu unitatea sa (Comp. 3/Batal. 61 Pi).
Deşi deminarea părea sigură, localul acela era încă suspect. că se primise la
ambele Comandamente indicaţiuni de la informatori cum că localul este minat şi
periculos.
Notez că deşi răposatul colonel Ionescu Mangu şi-a exprimat părerea faţă de
generalul Glogojeanu că este suspect. căci ceasornicele din pereţi mai funcţionează
încă, cum o casă de fier de dimensiuni respectabile nu a fost înlăturată, localul a fost
totuşi ocupat.
De altfel. camerele (birourile) din acel local erau complet amenajate. mese de
scris şi birouri complete, fotoliuri de birouri ademenitoare, scaune rânduite în jur de
masă aştept<înd numai instalarea membrilor unui consiliu. nici tablourile mari din
pereţi nu fuseseră înlăturate.
Din toate informaţiile şi declaraţiile ce am adunat, rezultă în mod categoric că i
s-a atras atenţiunea generalului Glogojeanu încă din ajun de a se instala acolo, de către
colaboratorii săi direcţi. între alţii general Trcstioreanu, comandantul secund al
Diviziei IO lnf.. lt. colonel Niţulescu. şeful de Stat Major al Diviziei. lt. colonel Vlad.
şeful Biroului 2 Informaţii. colonel Moldoveanu, comand. R. 32 I. şi fost şef al Secţiei
16-a din M.S.M. şi chiar de către răposatul colonel Ionescu Mangu.
La Comandamentul Odessei s-a primit de la S.S.l. o schiţă cu reţeaua de
subterane (catacombe) de sub oraşul Odessa.
Cred că nu s-a studiat îndeajuns această schiţă înainte de a se alege localul. că
s-ar fi văzut că sub clădirea fostă a G.P.U. se întretăiau mai multe ramuri de
catacombe. catacombe care reclamă încă de azi înainte o operaţiune specială pentru o
curăţire quasi radicală.
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După deducţiile mele, explozibilul s-ar fi găsit introdus în casa de fier (bani) şi
în peretele din spate, în afară de alte puncte minate cu explozibile puternice şi în mare
cantitate.
Nu se poate preciza dacă focul a fost dat la comandă de la distanţă (prin fir) sau
prin dispozitiv cu întârziere (ceasornic special). S-a mai găsit unul într-un dispozitiv de
peste 600 kg trotil, aşezat de terorişti pe C.F., la 200 m sud bariera Tatarca.
Tuturor celor care îşi arătau teama, le-a răspuns generalul Glogojeanu că
operaţiunea de deminare a fost făcută de specialiştii germani sau altora că ar fi fricoşi.
Localul a fost ocupat în dim. de 20 octombrie.
În aceeaşi zi. pe la prânz, când fusesem pentru a 2-a oară la Odessa, am găsit în
faţa localului pe toţi ofiţerii de la ambele Comandamente ieşiţi în stradă, în frunte cu
generalul Glogojeanu, din cauză că se primise cu câteva momente înainte o informaţie
cum că în curând localul va sări în aer.
Cu toate cele arătate mai sus. s-a continuat rămânerea în local, până în seara
zilei de 22 octombrie. când a sărit în aer.
Măsurile de deminare au fost luate în felul arătat mai sus, totuşi alt vinovat nu
poate să fie găsit decât fatalitatea, care a tras de mânecă pe generalul Glogojeanu,
încăpăţânându-l să se permanentizeze în localul periculos.
Ordinele şi instrucţiunile autorităţilor superioare referitoare la deminări au fost
transmise la timp unităţilor pentru execuţie: operaţiunea însă~i a deminărilor s-a
executat cu mijloacele pe care le-au avut la îndemână (specialişti şi aparate detectoare).
În această privinţă, nimeni nu poate fi acuzat de vreo neglijenţă sau neexecutare
a dispoziţiunilor date.
În prezent şi conform instrucţiunilor verbale ce am primit de la dl. comandant
al Armatei IV-a, am readus şi s-a instalat atât P.C. al Comand. Div. 10 Inf., cât şi al
Comandamentului Militar al Odessei în clădirile foste ale Şcoalei de ucenici ruşi de la
bariern Tatarca. Aceste clădiri sunt cu încăperi numai la parter şi se amenajează
continuu pentru a corespunde scopului.
Tot astfel am dat dispoziţiuni ca toate posturile de comandă şi localele
autorităţilor noastre din Odessa să părăsească clădirile cu multe etaje şi mai ales acelea
pe care bolşevicii le-au lăsat aproape intacte şi nelocuite 1 •
Comandantul Corpului 2 Armată, general de divizie N. Macici

Ibidem, C0563-568
La 4 noiembrie 1941, Împuternicitul Germaniei pentru probleme de informaţii, Rodier, a
înaintat autorităţii germane următorul raport privind evenimentele din Odessa:
„Director, Biroul de Informaţii al forţelor Annate Gennane din România
Până la 22 octombrie, întreaga activitate militară s-a dcslăşurat pc strada Engels,
Cartierul central militar român era localizat în fosta clădire a NKVD-ului (Poliţia secretă
sovietică) de pe această stradă. În timpul perioadei bolşevice, toate clădirile <lin jur erau locuite
de cei care favorizau sistemul comunist. Chiar din prima zi a ocupaţiei, Serviciul Secret Român
a prezentat, pe baza materialului adunat, rapoarte de avertisment Cartierului General. Fără nici
o excepţie, rapoartele arătau că clădirile de pe strada Engels erau minate. În ziua de joi, 21
octombrie, în urma unei alarme false, Cartierul General a fost evacuat temporar. În după-amiaza
zilei de 22 octombrie, la orele 15,30 se spune că doi comunişti şi-au tăcut apariţia avertizând că
clădirea va fi aruncată în aer într-o jumătate de oră. Acest avertisment nu a fost luat în seamă
din pricina alannei false din ziua precedentă. La orele 17,30 clădirea a fost efectiv aruncată în
1
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aer. În momentul exploziei, în clădire se aflau ofiţeri gennani: căpitanul (de marină) Reichart,
artileriei de coastă Kem şi un locotenent al artileriei de coastă. Au murit cu toţii.
Potrivit unor rapoarte neconfinnate, în clădire au mai fost doi ofiteri gennani ai trupelor de
blindate. În ceea ce-i priveşte pe români, în clădire se afla generalul maior Glogojeanu cu
întreaga suită. În momentul plecării mele au fost găsite 46 de cadavre, dintre care 21 de ofiţeri.
Alte cadavre vor li descoperite după degajarea dărâmăturilor în camerele de la parter. Numărul
estimativ de morţi este de 80. Degajarea dărâmăturilor s-a lăcut cu elicientă deosebită şi foarte
repede. La I O minute după explozie, două reflectoare ale artileriei antiaeriene române au fost
duse la locul explo1jei. După catastrofă au fost evacuate clădirile din vecinătate. Acest lucru a
fost necesar deoarece se zvonea că toate clădirile din jur unnează să fie aruncate în aer în
aceeaşi noapte.
Nu există nici unnă de îndoială că detonarea s-a făcut electric din control de la distantă.
În primele ore ale dimineţii din 23 octombrie a fost descoperită în imediata vecinătate a clădirii
distruse, o centrală telefonică completă, plasată sub patul unui evreu, despre care se spune că
era conectată cu oamenii NKVD-ului din catacombe. Evreul arestat a declarat că activităţile
partiz.anilor erau direcţionate din catacombe.
Ca represalii pentru asasinatul comis, au avut loc împuşcări în masă în timpul nopţii din
22 sau 23 octombrie. În timpul diminelii de 23 octombrie, aproximativ 19 OOO de evrei au fost
. împuşcaţi în piaţa de lângă port, care era înconjurată cu un gard de lemn. Corpurile lor au fost
stropite cu benzină şi arse. Supraveghetorul sistemului telefonic român mi-a spus că vineri, alţi
40 OOO de evrei au fost duşi din Odessa la Dalnic. Acolo, ei au fost băgaţi în tranşeele pentru
tancuri şi împuşcaţi·'. (Natio11al Archives, US.A., Record Gro11p 242, T. 501, rola 278).
căpitanul

421
1941,

noiembrie

11,

Bucuresti.

Măsurile

Guvernământului Transnistriei si ale M.C.G.

pentru internarea tuturor evreilor din Odessa
într-un ghetou.
CABINETUL MILITAR
B. 2
NOTĂ

1941 luna noiembrie ziua 11
Marele Cartier General raporteaz.ă următoarele:
1. În cadrul măsurilor de curătire a Odessei de elementele suspecte, Marele
Cartier General luase măsura ca evreii din acel oraş să fie organizaţi într-un ghetou.
unde ar fi putut mai bine să fie triaţi şi supraveghea\i.
2. Guvernământul Transnistriei - de acord cu Comandantul Corpului 2 Armată
- a suspendat executarea măsurii ordonate de Marele Cartier General şi evreii - cari
fuseseră strânşi în ghetou - au fost puşi în libertate.
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Acest fapt a produs îngrijorare în nîndurile populaţiei creştine şi prezintă un
pericol pentru viaţa functionarilor si a ostaşilor români.
Se semnalcani astfel că. în ultimul timp. un oli\er şi un soldat au fost răniţi pe
stradă. iar câteva imobile au fost incendiate.
3. Penim a preîntâmpina noi atentate la viata românilor si a asigura liniştea
populatici. Mareic Cartier General roagă a se aproba strângerea tuturor evreilor din
Odessa şi internarea lor într-un ghetou, într-un cartier periferic al oraşului.
Ulterior. aceşti evrei urmeaz:ă a fi transporta\i în ghetourile de pc Bug.

A.N., Fond P.C.M., Cabinet, ds. 86/1941, f 295
Pe document, rezoluţia: ,.Va discuta cu dl. Alexianu şi de awrd vor lua o
Alexianu are primul cuvânt în această privinţă. Mareşal Ion Antonescu·'.

măsură.

Dl.

422
1941, noiembrie 18, Bucureşti. Telegramă cifrată
adresată
de Mihai Antonescu Legaţiei
României la Washington, prin care încearcă să
diminueze semnificaţia măsurilor represive
luate împotriva evreilor.
Nr. 2936/84554
18 noiembrie 1941
TELEGRAMĂ CIFRATĂ
Legaţiunea

Washington

Rog desmintiti telegrama apărută în ultima vreme privitoare la persecuţiile
evreilor.
La Odessa a fost o explozie gravă a clădirii Comandamentului care a omorât pe
generalul comandant al Odessei (generalul Glogojeanu - n.n.), mai mulţi generali,
colonei şi funcţionari superiori administrativi.
Ca urmare şi pentru a evita atentate au fost execut<Jti ostateci 1•
Aceasta îns<i nu a fost un masacru ca în imaginaţia transmiţătorilor de ştiri
false.
De asemenea, evreii din Vechiul Regat nu vor avea nici un regim greu de
suferit.
Dimpotrivă, lucrez la un statut al evreilor care să aşeze poziţia lor în stare de
drept şi să evite de acum înainte orice fel de interpretare sau alte atacuri împotriva
noastră.

Vă voi trimite copia unei note adresate Ministrului Statelor Unite la Bucureşti
ca răspuns la două Note diplomatice, care exagerând mici incidente locale aveau ca
concluzie dificultatea de a-şi exercita misiunea în România, atunci când d-l Gunther
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se bucură de o largă atenţie din partea guvernului şi chiar a
statului.
Insistaţi asupra faptului că România a avut până azi o atitudine plină de
deferenţă faţă de Statele Unite şi că totuşi a fost supusă unui regim de grave prejudicii
prin blocarea disponibilităţilor şi a vaselor.
Mihai Antonescu
s-a bucurat

şi

Conducătorului

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 10, f 205
Mihai Antonescu se reforă la demersurile ministrului plenipotenţiar al S.U.A. la Bucureşti,
care lua atitudine împotriva persecutării evreilor din România. Vezi doc. 413, 415, 417, 420,
421, 423 din volum.
1

423
1941, decembrie 5, Odessa. Scrisoarea lui Gherman
Pântea, fost primar general al oraşului Odessa,
adresată maresalului Ion Antonescu, referitor la
represaliile contra evreilor.
Domnule

mareşal,

Folosesc împrejurarea că doamna Cantacuzino" a venit Ia Odessa, pentru a vă
înainta prin ea un raport detailat asupra celor petrecute în ultimele zile în acest oraş.
Îmi îngădui să mă adresez direct dumneavoastră. domnule mareşal şi nu prin d-1.
guvernator Alexianu. bazat pe motivul că d-l general lacobici, comandantul Armatei a
IV-a, venind în ziua de 22 octombrie la Odessa pentru a pregăti venirea Maestăţii Sale
Regelui şi a dumneavoastră în această localitate. la sfârşitul conferinţei ne-a declarat
următoarele: „Pe răspunderea mea. vă dau cuvântul de onoare că guvernatorul
Alexianu nu va şti nimic din această pregătire".
Domnule mareşal.
Desigur că organele militare ,·-au raportat despre cele petrecute în ziua de 22
octombrie în Odessa. Dar, domnule mareşal. cred de datoria mea de a vă relata şi eu
faptele acum aşa cum s-au petrecut ele. poate sub alt aspect. În ziua de 21 octombrie,
pe la orele 1I. subsemnatul fiind în cabinet la d-l general Glogojeanu. comandantul
militar al Odessei. s-a anunţat o femeie bătrCÎl1ă rnsă. care cu o înfăţişare speriată a
spus că vrea s;'l comunice ceva urgent personal d-lui gen. Comandant. Subsemnatul
servind ca interpret. doamna a declarat d-lui general că ştie precis că organele l.K. V.
('?) la plecare au minat această clădire cu scopul de a fi aruncată în aer. când se ,·a
crede necesar. D-l general a mulţumit doamnei pentrn informaţii şi a dat ordin imediat
Alexandrina Cantacuzino a fost
Transnistria.

delegată

de Crucea

Roşie
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din România pentru a vizita

d-lui colonel Ionescu Mangu să ia măsuri pentru o nouă verificare a clădirii. chemând
pentru aceasta pionieri români şi germani. A doua zi diminea\a. pe 22 octombrie. d-l
general mi-a spus că organele de specialitate au controlat clădirea din nou şi au
raportat că nu există nici un pericol. Am mgat totuşi pc d-l general să schimbe localul.
căci femeia care a dat infom1aţiuni nu putea să mintă. neavând nici un interes. D-l
general a convenit. dar nenorocirea s-a întâmplat în aceeaşi zi la orele 7 seara. Deci.
dacă era puţină prudenţă din partea Comandamentului. toată catastrofa cu toate
consecinţele ei era desigur evitată. Am asistat până noaptea târziu la dezgroparea
cadavrelor. Plecând spre casă şi aţipind câteva clipe, m-am trezjt dimineaţa având în
faţă o scenă îngrozitoare şi anume. pe toate străzile principale şi pe la col\uri stăteau
spânzuraţi câte 4-5 oameni, iar populaţia înspăimântată fugea din oraş în toate părţile.
Revoltat. am întrebat cine a tăcut această barbarie, această ruşine de care noi nu ne
vom spăla niciodată în faţa lumii civilizate. Cei în drept mi-au spus că ei nu ştiu nimic.
Pe de altă parte, pe zidurile Odessei a apărut un comunicat fără semnătură al
Comandamentului Militar, prin care se dispunea ca toţi evreii să părăsească oraşul în
cursul zilei de 23 octombrie şi să plece în coloane spre Dalnic. Evreii îngroziţi de cele
petrecute în oraş au părăsit locuinţele şi a\11tul lor şi s-au îndreptat cu miile spre
Dalnic, iar populaţia rămasă în oraş a început o jefuire totală a locuinţelor.
Dându-mi seama. în calitate de primar al oraşului, că am şi eu o răspundere faţă
de populaţia aceasta şi fiind infonnat că în localitate a venit d-l gl. Macici.
comandantul Corpului II Armată, m-am prezentat domniei sale. D-1 general avea
însărcinarea de a supraveghea şi cerceta situaţia din Odessa. L-am găsit Ia locul
catastrofei şi fiind îngrijorat de situaţia populaţiei. l-am întrebat dacă din ordinul
d-sale a apămt ordonanţa pentru evacuarea totală a evreilor din oraş. D-l general mi-a
răspuns categoric că el nu a dat nici un ordin de asemenea natură şi nici nu ştie nimic
de acest ordin. I-am arătat d-lui general pericolul ce va decurge din această evacuare
neomenoasă şi i-am cerut aprobarea d-sale ca pe cale administrativă să iau măsuri
pentru întoarcerea evreilor în oraş. O-sa mi-a dat cuvenita aprobare. Am rugat de
asemeni pe d-l gen. Macici să-i dea delegaţie d-lui prefect de Poliţie, maiorului în
rezervă Dimitrie Bogos, fost ministru. care, cunoscând limba msă. va putea contribui
la liniştirea spiritelor agitate. D-l general i-a dat în scris această delega\ie până la
numirea titularului. După instalarea noului prefect, am plecat spre Dalnic pentru a
înapoia evreii în oraş. Până în momentul de fată circa 50 OOO de evrei rămaşi în oraş
[neclar în text] coloanele de mii de oameni le-am oprit şi le-am vorbit ruseşte, arătând
că s-a produs o greşeală şi că domnul mareşal a dat ordin să vă înapoiaţi la casele
voastre. S-au petrecut cu această ocazie scene sfâşietoare. Au năvălit asupra noastră.
sărutându-ne mâinile, hainele, maşinile şi strigând cu toţii: Trăiască mareşalul
Antonescu. salvatoml lor. Era un act drept, căci popula\ia nu a avut nici un amestec în
catastrofa de la 22 octombrie. Coloana înaintată de cvacua\i a fost îns;i reţinută de
organele militare. Mi s-a spus că aceştia vor fi executa\i ca represalii în urma ordinului
dv. Sunt convins. domnule mareşal. că dumneavoastră m1 craii informat" asupra
situaţiei şi anume că populaţia nu a avut nici un amestec în actul de la 22 octombrie.
totul fiind pregătit de organele I.K. V.: revocati ordinul de represalii şi nu lăsa\i să fie
pedepsiti oameni care nu aveau nici o vină. Sunt convins, domnule mareşal. că
măsurile acestea pripite şi nedrepte mai t<îrziu ne vor face mare rău. Dar situa\ia nu
este mai bum! nici acum. d-l general Ghineram. noul comandant al Div. IO
Adăug<1t

cu mîm<t: ,.nu sunt

<tpărătorul

evreilor".
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retrăgându-se

cu Divizia la Tatarca a dispus că şi primarii să se evacueze, d-sa fiind
toate clădirile mari din oraş sunt minate şi oraşul va fi aruncat în aer. Am
răspuns d-lui general că retragerea autorităţilor din oraş va produce o şi mai mare
panică şi situaţia se va agrava mai mult. Insistând ca pe răspunderea mea să rămân cu
primarii în oraş, în mijlocul populaţiei, d-sa pe un ton supărat mi-a spus textual
următoarele: .,N-am nevoie nici de oraş, nici de cetăţenii d-tale. Dacă eu aş fi în locul
mareşalului, aş da foc acestui infect oraş cu toţi cetăţenii d-tale în 24 de ore„. Am
răspuns d-lui general că probabil d-1 mareşal are o altă părere decât domnia sa în
această chestiune, de îndată ce a jertfit atâta lume pentru ocuparea acestui oraş.
Domnule mareşal,
Mă iertaţi pentru îndrăzneală, dar cu asemeni comandanţi ai Odessei şi cu
asemenea mentalităţi nu vom putea aduce linişte în Odessa. Ca basarabean cunosc bine
ruşii, cu binişorul, cu vorbă bună faci cu ei ce vrei, cu brutalitate şi teroare nu faci
decât să-i îndârjeşti şi mai mult. Am dorit să conduc Odessa cu blândeţe, după cum
mi-aţi recomandat şi d-voastră, căci mi-aţi dat această însărcinare, dar toate bunele
mele intenţii sunt nesocotite de organele militare. Faţă de această situaţie, vă rog
respectuos domnule mareşal să numiţi o altă persoană în locul meu ca primar al
Odessei, subsemnatul cu toată bunăvoinţa fiind pus în imposibilitate de a-mi îndeplini
1
misiunea încredinţată în condiţiile create .
informat

că

(ss) Ghem13n Pântea 2

A.S.Rl., F.D. 21401, voi. 2, f 98-100
O scrisoare cu conţinut asemănător a fost adresată de Ghennan Pântea guvernatorului general
al Transnistriei, G. Alexianu. G. Pântea a fost militant pentru independenţa Basarabiei, tăcând
parte din Sfatul Ţării în anii 1917-1918, îndeplinind şi unele ti.mcţii în domeniul militar. După
revenirea Basarabiei în cadrul României, a fost deputat din partea P.N.Ţ., primar al oraşului
Chişinău. În august 1941, a fost numit de mareşalul Antonescu primar general al Odessei.
2
La ancheta întreprinsă de instanţele judecătoreşti, după 23 august 1944, Macici recunoaşte că
Pântea a cerut, pe răspunderea sa, întoarcerea coloanei formată din zeci de mii de evrei, în ziua
de 23 octombrie 1941, pentru fi împuşcaţi. Macici ar fi admis această cerere, aprobând lui
Pântea „ca acesta, personal, pe cale administrativă, să ia măsuri pentru întoarcerea coloanei de
evrei de la Dalnic·'. (Ibidem, voi. 4.f 8).
Tribunalul Militar Bucureşti, Secţia a IV-a, cu unanimitate de voturi, achită pe Pântea
de orice penalitate, acesta fiind eliberat în 1955, după zece ani de detenţie.
1
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XV. MĂSURI DISCRIMINATORII ÎN VECHIUL
REGAT, TRANSILVANIA DE SUD ŞI BANAT.
IANUARIE - DECEMBRIE 1942

424
1942, ianuarie 14, Bucureşti. Precizări referitoare la
aplicarea de către organele judecătoreşti a D.L.
privitoare la exproprierea bunurilor mobile şi
imobile evreieşti.
SUBSECRETARI ATUL DE ST AT AL
INVENTARULUI

ROMANIZĂRII COLONIZĂRII ŞI
Către

MINISTERUL

023849/14.ian. I 942
JUSTIŢIEI

Direcţia Judiciară

- Loco -

Răspunzând

adresei dvs. nr. 622/3 Ianuarie 1942, avem onoare a vă comunica
în legătură cu problemele ce formează obiectul preocupărilor consemnate
în raportul Parchetului de pe lângă Trib. Rădăuţi.
l. Toate bunurile imobile - rurale şi urbane - prevăzute în Decretele-Lege din 3
Octombrie 1940, 17 Noiembrie 1940 şi 28 Martie 1941, au intrat în patrimoniul
Statului şi sunt administrate de către Centrul Naţional de Românizare prin organele
sale exterioare. cari sunt Comisiunile Jude\ene, în conformitate cu dispoziţiunile
Decretului-Lege Nr. 1256/Mai 194 I: chiar dacă aceste bunuri nu au avut numiţi
administratori sequestri potrivit Decretului-Lege din August 1940.
2. În ce pri,·cşte chestiunea locuintelor şi terenurilor evreieşti mai mici de 2.000
m.p. situate în Yatra satelor şi a târgurilor. conform art. 32 din Legea Nr. 903 din IO
Oct. 1941. ele pot li ,·ândute românilor etnici. cu aprobarea Subsecretariatului de Stat
până la 10 Aprilie 1942, dată de la care trec în proprietatea şi administrarea Statului
prin Centrul Na\ional de Români1..arc.
Până la data de I O Aprilie 1942 se în\elege că administrarea acestor categorii de
bunuri o au cncii dacă sunt în localitate, iar pentru cei abscn\i o lege special<i va
reglementa situa\ ia acestor bunuri.
3. Cu priYirc la fondurile de comerţ. bunuri mobile. bunuri industriale şi altele
cc nu au format obiectul nici unei exproprieri. o lege special;i în curs de elaborare va
decide exproprierea lor. P<înă atunci este recomandabil ca autorită\ile judecătoreşti.
notarii publici şi Directorii Căf\ilor Funciare, să refuze perfectarea şi intabularea
actelor de înstrăinări.
următoarele
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4. În sfârşit problema proprietăţilor ce au aparţinut Germanilor şi Ungurilor
de Comisiunile mixte de repatriere în a căror competenţă intră

repatriaţi. este rezolvată
această chestiune.

MINISTRU SUBSECRETAR DE ST AT.
(ss) Ri zescu

DIRECTOR.
(ss) Indescifrabil

A.N., Fond M.].D.]., ds. 116, f 228

425
1942, ianuarie 20, Rădăuti. Propunere ca evreii
rechiziţionaţi să fie scutiţi cfe a purta la lucru

steaua
„Aprob.
,.Alcoolul„

galbenă.
Pe document,
Să se poarte în oraş".

Soc.Anonimă Bucovineană

alcoolului

şi

penim comerţul
derivatelor Bucureşti.

rezoluţia:

şi

industria

Rădăuţi.

20.1.1942

Domnule Prefect,
Subsemnatele Întreprinderi ALCOOLUL S.A.R. Bucureşti Exploatare Rădăuţi
RABOT. Industria şi Comerţul Lemnului Rădăuţi. vă mgăm respectuos să binevoiţi
a aproba ca funcţionarii specialişti evrei ocupa\i în aceste intreprinderi să fie scutiţi de
a purta semnul distinctiv în timpul exercitării serviciului lor 1•
Menţionăm că acest personal evreesc este rechiziţionat la aceste întreprinderi,
purtând insigna fabricei militarizate.
Acest procedeu este uzual şi la Cernăuţi. unde evreii rechiziţionaţi la diferite
întreprinderi nu poartă în timpul serviciului semnul distinctiv~.
şi

.. RABOT„
INDUSTRIA LEMNULUI
Rudici & CO.

Cu profund respect
.. ALCOOLUL„ S.A.R.
Exploatare R<ldău\i
(ss) Indescifrabil

COMERŢUL ŞI

A.SV, Fond Pref Jud.

Rădăuţi,

ds. 34/1942, f 3

Pe document, rezolutia: ,.Cabinet Aprob. Sii se poarte în
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oraş.

(ss) ln<lcscifrahil".

Deşi generalul Antonescu a dat ordinul de a nu se mai purta semnul distinctiv, la 9 septembrie
1940, măsura discriminatorie a fost menţinută. Vezi doc. 317 din volum.
2
Cererea medicilor Taitelbawn Samuiel, Schwitzer Maximilian, Brecher Isac din Rădăuţi,
adresată la aceeaşi dată prefectului jud. Rădăuţi, a fost soluţionată astfel: „Vi se face cunoscut
că aprobăm să fiţi scutit de a purta semnul distinctiv în timpul deplasării la bolnavi în cuprinsul
Oraşului Rădăuţi" (Ibidem, f 4).
1

426
1942, ianuarie 28, Bucureşti. Deplasările evreilor
dintr-o localitate în alta se pot face numai cu
aprobări ale M.A.I. sau Prefecturilor de judeţ,
în cazuri deosebite.
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIŢIEI
DIRECŢIUNEA JUDICIARĂ

Nr. 14.435 din 28 Ianuarie 1942

Domnule .................... .
Potrivit instrucţiunilor privitoare la reglementarea călătoriei pe calea ferată pe
care le-am primit de la Ministerul Afacerilor Interne, autorizaţiile de călătorie pe căile
ferate au fost desfijnţate cu începere de la 25 Ianuarie 1942.
Se exceptează însă evreii care, în regulă generală, sunt opriţi a se deplasa dintro loc&litate în alta.
Totuşi, în mod excepţional. se poate admite, în anumite cazuri şi deplasarea
evreilor dintr-o localitate în,.alta, dar numai pe baza unei aprobări prealabile, dată după
caz fie de Ministeml Afacerilor Interne, fie de către Prefectura Politiei Capitalei şi
prefecturile de judet.
Astfel. evreii chemaţi de instanţele judecătoreşti civile sau militare se vor putea
deplasa, pe baza aprobării prealabile a Ministerului Afacerilor Interne, cu următoarele
restrictiuni:
Implicaţii în penal. care vor fi conduşi numai cu mandate de aducere şi sub
escortă.

Acei cu procese civile, numai pe baza unei adeverinţe eliberate de preşedintele
instantei respective, care să confirme necesitatea prezenţei la judecată a celui
condamnat.
În ce priveşte martorii în penal sau civil nu se vor transporta la instanţele
respective, ei urmând a fi audiaţi numai prin comisie rogatorie.
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Aducându-vă la cunoştinţă cele de mai sus, am onoarea a vă ruga să le aveţi în
vedere la ocaziune şi a lua măsuri de executare atunci când este cazul 1•
P. Ministru,
Paul Porumbeanu
Directo1: N. Dumitrescu

AN., Fond M./.D.]., ds. 111/56, f 54
La data de 28 fobruarie 1942, Prefectura judetului Bacău, serviciul administrativ, a tăcut
cunoscut Comunităţii Evreilor din Bacău să pună în vedere evreilor din acest oraş să nu mai
adreseze cereri pentru autorizaţii de călătorie pe C.F.R. decât pentru următoarele cazuri:
„nebunii furioşi; moarte în familie ca tată, mamă, frate şi surori; boală gravă care să necesite o
intervenţie urgentă pe bază de certificai medical eliberat de Dl. Medic Primar al judeţului Bacău
şi învinuiţii chemaţi telefonic sau telegrafic de instanţele respective"... (A.BC., Fond
Comunitatea Israelită Bacău, ds. 711941.f 422).
1

427
1942, ianuarie 31, Bucecea. Se propune folosirea
cărămizilor rezultate din dărâmarea celor trei
sinagogi din Bucecea, judeţul Botoşani, la
construirea unei biserici.
ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI BUCECEA
JUDEŢUL BOTOŞANI

Nr. 336 din 31 Ianuarie 1942
REFERAT
Subsemnatul Theodor Fottea, Primar al Comunei Bucecea, Judeţul Botoşani.
memoriul C.S. Preot Paroh Gh. Al. Cojocaru, din Tg. Bucecea către Dl.
Ministru al Economiei Naţionale, adeveresc că Sfatul Comunal. compus din toţi
funcţionarii şi intelectualii acestei comune, în şedinţa din 28 Decembrie 1941, am
constatat cu strângere de inimă că în această fruntaşă comună îi lipseşte un locaş de
închinăciune corespunzător, care să domine întreaga vale a Siretului din această
regiune. au adoptat întru totul propunerea făcută de S-sa Preot Gh. AI. Cojocaru Paroh
şi Preşedintele Comitetului de Construqie a bisericii proiectate şi-au înscris această
lucrare în planul de activitate al comunei.
Mijloacele de realizare ar fi:
a. Piatra existentă depozitată pe terenul destinat construcţiei pentru zidirea
temeliei.
b. Cărămida recuperată din clădirea fostelor sinagogi din Târgul Bucecea 1.

văzând
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c. Pietrişul şi nisipul din albia apropiată a râului Siret.
d. Transportul şi mâna de lucru, salahori, cu muncă de folos

obştesc

a

enoriaşilor.

de la

e. Var. ciment,
stat.

lemnărie şi maiştri specialişti

cu plata din ofrande

şi

dona\iuni

enoriaşi şi

PRIMAR.
(ss) Th. Fottca

]. Ancel, op.cit., voi. III, p. 513
Subsecretariatul de Stat al Româniu1rii, Coloniziirii şi Inventarului a trimis lui Radu Lecca
referatul de mai sus, pe care acesta a pus unniitoarea rezoluţie: ,.7 martie 1942: Tot materialul
care rezultii din diirâmarea celor 3 sinagogi de la Bucecea să lie întrebuinţat la construirea
bisericii proiectate„.
Aceastr1 hotărâre a fost comunicată Primiiriei Bucecea, la 13 martie 1942. (lhidem,
1

.r 558, 559)

428
1942, februarie 6, Bucureşti. Scrisoarea Conducătorului
Statului
adresată
arhitectului
Clejan
(proiectantul vilei de la Predeal a lui Ion
Antonescu).
CONDUCĂTORUL STATULUI ROMÂN

Bucureşti.

6 Februarie 1942

DOMNULE CLEJAN.

Am primit scrisoarea Dvs. în care îmi cereţi asentimentul de a prelua
conducerea obştci cvrccşti din România.
Vă cunosc de mult şi vă ştiu un om de treabă şi în consecinţă n-aşi avea nimic
împotriva alegerii Dvs. la conducerea acestei obşti. Vă anunţ însă că nu mă amestec în
această chestiune. Comunitatea evreiască trebue să-şi aleagă şef pe cine crede ea de
cuviinţă.

Fiindcă îmi vorbiţi însă de un mănunchi de evrei „cu sentimente patriotice„ cu
cari voiţi .,să vă opuneţi oricărei manifestări politice şi oricărei influenţe cc ar putea să
prejudicieze sau să anihileze înaltele teluri urmărite de Mareşalul Antonescu··. ţin să
atrag atcntia că nu cerem de la evrei sentimente patriotice. fiindcă nu este normal a le
cerc. dar cerem tuturor cari trăiesc în mijlocul nostru să nu ia drept slăbiciune toleranta
noastră şi să nu abuzeze de ca fiindcă acei cari vor încerca de acum înainte să se opună
în orice fel. intereselor noastre nationale. vor fi loviti fără de nici o cruţare.
Evreii cari nu se vor încadra total şi în ad<încime pe linia intereselor Statului
Român. se exclud singuri de la beneficiul de a mai fi toleraţi pe teritoriul \ării.
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Nu aveţi dreptul să vă plângeţi fiindcă Statul Român nu a făcut şi nu face decât
se apere împotriva duşmăniei evreilor. Fiindcă ei sunt aceia cari au scumpit viaţa
sabotând măsurile guvernului; ei au fost şi sunt colportatorii svonurilor alarmiste: ei au
întrcpnut spionajul, au practicat defăimarea şi defetismul: ci au încurajat pe comunişti.
Toţi cei cc s-au făcut vinovaţi de asemenea acte s-au plasat deci în tabăra duşmanilor
ţării şi nu pot fi consideraţi decât ca atare.
Dacă evreii sunt urâţi aceasta se datoreşte numai faptelor şi atitudinii lor
fiindcă. deşi au prosperat şi s-au îmbogăţit în această ţară în care Românii au sărăcit,
ei n-au arătat decât duşmănie şi rea credinţă pentru Statul Român. Şi dacă s-ar
întâmpla să avem o înfrângere. evreii aceştia ar fi cei dintâi cari ar căuta să exploateze
nenorocirea noastră şi să-şi bată joc de acest neam. Este datoria noastră să ne apărăm
şi o vom face fără cruţare.
La cele de mai jos adaog că ce i-am spus d-lui Filderman vă repet şi Dvs.
Dacă evreii se hotărăsc să se încadreze sincer şi fără de ezitare pe linia
intereselor Statului Român, dacă atitudinea lor va fi aceea pe care o datoresc ţării
acesteia care le-a dat o atât de largă ospitalitate, cei aşezaţi în România înainte de 1914
vor găsi înţelegere şi îngăduire, vor fi ocrotiţi prin legi ca şi celelalte elemente străine
şi nu vor avea nimic de suferit. Posibilităţile lor de trai şi de desvoltare vor fi asigurate
după criterii de proporţionalitate în domeniul economic şi în unele compartimente ale
vieţii publice.
Aceasta bun înţeles până se va găsi o soluţie echitabilă pe plan mondial a
chestiunii evreeşti şi numai pentru acei care sunt cu adevărat de treabă şi încetează
total cu sistemele de corupţie. de intrigă şi de acţiuni subversive. la cari s-a recurs până
acum de foarte multi dintre evrei pentru a ne slăbi fiinţa natională şi a ne domina viaţa
să

economică şi politică.

Aceasta nu o voi mai tolera şi nu o va mai tolera nimeni fiindcă nu o mai
tolereaz<1 Poporul Românesc care s-a desmeticit şi s-a săturat de farisei şi de lipitori.
Cei care au venit însă după 191-l şi s-au îmbogăpt aci pe căi necinstite. prin
corupţie şi prin jefuirea banului public şi exploatarea muncii şi sărăciei româneşti.
aliment;înd mereu dezordinea şi sprijinind aqiunilc dăunătoare intereselor Neamului
Românesc pentm ca apoi să se ridice chiar împotriva armatei care le-a
asigurat liniştea şi prosperitatea, aşa cum au făcut în Basarabia. Bucovina de Nord şi
dincolo de Nistru, vor fi loviţi fără de milă şi vor fi aruncaţi dincolo de hotarele ţării.
Aceştia nu au dreptul să invoace spiritul de omenie, fiindcă omenie nu
însemneaz.ă slăbiciune. După ce au răsplătit cu duşmănie şi crimă toleranţa fără de
limite pe care au găsit-o în Ro1mînia. unde au prosperat mai sus de visurile lor. evreii
aceştia nu mai pot afla omenie nicăieri. Ei îşi iau numai plata dreaptă pentm faptele şi
mişelia lor şi cei ce se solidarizează cu ei vor avea aceiaşi soartă. Ceilalţi pot să stea
liniştiţi. Soarta lor se va decide, în spirit de obiectivitate şi dreptate. Iar acei cari au
adus servicii ţării pe câmpurile de luptă sau în alte domenii de viaţă publică, se vor
bucura de toată consideraţia şi protecţia noastră.
Antonescu
MAREŞAL AL ROMÂNIEI
şi

CONDUCĂTORUL STATULUI

/. Ancel, op.cit., f 521-523
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M.St.M. dispune
1942, februarie 6, Bucuresti.
rechiziţionarea şi trecerea în proprietatea
armatei a autovehiculelor proprietatea evreilor.
6 februarie 1942
MARELE STAT MAJOR GENERAL
Secţia I-a
Biroul Studii-Legi

Prin ordinul Nr. 213.544 din 22JC1.194l, Marele Stat Major (Secţia I-a) a
dispus rechiziţionarea definitivă şi trecerea în proprietatea armatei, a tuturor
autovehiculelor foste proprietatea evreilor şi care nu obţinuseră până la acea dată,
permise de circulaţie.
În executarea acestui ordin. s-au produs unele dificultăţi semnalate prin:
- raportul telegrafic nr. 36.230 din 4.lll.1941 al Cercului de Recrutare Suceava,
prin care arată că unele autovehicule evreieşti din acel judeţ se deţin de către comisia
de administrare a bunurilor evreieşti, care refuză predarea lor;
- raportul nr. 43.162 din 2.XIl.1941 al Comandamentului 4 Teritorial, prin care
arată că unele autovehicule proprietate evreiască sunt folosite de Institutul Naţional al
Cooperaţiei. fiind scutite în acest scop de rechiziţie cu ordinul nr. 213.574 din
27.Xl. 1941 al Marelui Stat Major. altele rechiziţionate în folosul ocoalelor silvice
pentru cărat lemne. confom1 ordinului nr. 208. 758/B din 27. IX.1941 al Marelui Stat
Major.
Pentm îndreptarea neajunsurilor semnalate cât şi pentru lămurirea principiului
general de tratare şi soluţionare a problemei autovehiculelor proprietate evreiască,
propunem aprobarea normelor următoare:
l). Toate autovehiculele proprietate evreiască şi care până la data de l martie
1942 nu vor fi obţinut permise de circulaţie trec în proprietatea armatei, pe baza
juridică a unui ordin de rechiziţie definitivă. Ridicarea şi luarea în posesiune a tuturor
acestor autovehicule se va face numai în raport cu folosirea şi destinaţia lor actuală, aşa
cum se arată la punctul 2.
2). Autovehiculele prevăzute la punctul 1 şi care se găseau în folosinţa
întreprinderilor. instituţiilor economice, instituţiilor şi autorităţilor de stat sub orice
formă juridică precum : închiriere, rechiziţie, folosinţă de fapt şi pentru care s-a cerut
şi obţinut cel mai târziu până la l martie 1942 permisul de circulaţie. vor rămâne mai
departe în folosinţa celor ce le deţin. Pentru aceste autovehicule care de drept sunt
proprietatea statului, cei ce le folosesc vor plăti o chirie ce se va fixa de
Comandamentele Teritoriale, după directivele Marelui Stat Major.
3). Marele Stat Major. Secţia l-a/ Biroul Rechi7jţii va ţine evidenţa tuturor
autovehiculelor foste proprietate evreiască ce au trecut în proprietatea statului atât
acele ce s-au ridicat sau se vor ridica de la foştii lor proprietari pentru Armată cât şi
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acele ce sunt lăsate mai departe în folosinţa propr:ietarilor sau altor persoane fizice sau
juridice sub formă de închiriere (punctul 2 de mai sus).
Revocarea sau suspendarea folosinţei acestor autovehicule, se va face de Marele
Stat Major cu cea mai mare atenţiune, veghind la fiecare caz a nu se paraliza
activitatea instituţiilor sau întreprinderilor economice de orice fel pe lângă care sunt
afectate1 .
SEFUL SECŢIEI I-a
Colonel, E. Borcescu
Şeful Bir. Studii-Legi
Colonel, I.V. Georgescu

AM.St.M., RS.E.M. 886, C0254-255
Ca unnare a dispoziţiilor de mai sus, la propunerea M.A.I., a fost adoptată Decizia Consiliului
de Miniştri nr. 283/16' martie 1942 pentru retragerea permiselor de conducere autoeliberate
evreilor. (Vezi E.R, voi. I, doc. 63).
1

430
Bucureşti. Jurnal al P.C.M. pentru
rechiziţionarea unui imobil al Comunităţii
Evreieşti din Bucureşti pentru Curtea Marţială

1942, februarie 19,

a Capitalei.
JURNAL
Consiliul de Miniştri în şedinţa sa de astăzi 19 Februarie 1942, luând în
deliberare referatul Domnului Ministru al Apărării Naţionale sub Nr. 51464 10 Feb.
1942 şi văzând motivele expuse printr-însul;
DECIDEM:
Jurnalul Consiliului de Miniştri Nr. 119 din 2 Februarie 1942 publicat în M. Of.
nr. 30 din 5 Februarie 1942 se modifică în sensul că imobilul Comunităţii Evreeşti din
Bucureşti str. Negru Vodă nr. 3 rămâne rechiziţionat pentru instalarea Curţii Marţiale
a Capitalei, aşa cum s-a aprobat anterior prin Jurnalul Consiliului de Miniştri Nr. 1428
din 10 Decembrie 1941, publicat în M. Of. Nr. 293/1941.
Domnii Miniştri ai Apărării Naţionale şi Sănătăţii sunt însărcinaţi cu
executarea dispoziţiunilor din prezentul Jurnal.
(ss) Mareşal Antonescu, M. Antonescu, Gral Sichitiu, Dr. Tomescu, I.
Marinescu, T. Dragoş, Const. C. Stoicescu, I. Petrovici, Gl. D. Popescu.

AN., Fond P.C.M., Jurnale, ds. 564, f. 50-51
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1942, februarie 19, Bucuresti. Aprobarea apariţiei
ziarului 11 Gazeta Evreiască" si anularea
autorizapei de publicare a ziarului 11 Renaşterea
noastră'.

ROMÂNIA
MINISTERUL PROPAGANDEI NAŢIONALE
Serviciul Central al Cenzurii presei
Str. Academiei nr. 17
Nr. 422 A
Către

PREŞEDINTIA

CONSILIULUI DE MINIŞTRI
ÎMPUTERNICITUL GUVERNULUI PENTRU
REGLEMENTAREA REGIMULUI EVREILOR
La Nr. 1104 din 12 Februarie 1942,
Am onoarea a face cunoscut că în şedinţa din 16 Februarie 1942, Comisiunea
Permanentă de Control, Revizuire şi Aprobare a Autorizaţiilor Publicaţiilor, ţinând
seama de cererea Dvs., cât şi de art. 14 din regulamentul Nr. 4, apărut în Monitorul
Oficial Nr. 26 din 31 Ianuarie 1942, a aprobat:
a. Apariţia ziarului „GAZET A EVREIASCĂ"
b. A luat act de adresa Dvs. şi de stipulaţiunile regulamentului mai sus
menţionat, prin care autorizaţia de apariţie a ziarului „RENAŞTEREA NOASTRĂ"
devine nulă de drept.
Am onoare a ruga să binevoiţi a dispune, să ni se comunice ce se face cu stocul
blocat, conform dispoziţiunei Dvs., la tipografia „TIMPUL", întrucât proprietarii
fostului ziar „RENAŞTEREA NOASTRĂ" solicită deblocarea acestui stoc, pentru a-1
putea vinde ca hârtie-maculatură; acoperindu-şi astfel cheltuielile făcute cu tipărirea
1
numărului blocat •
Şeful cenzurei presei
Maior Magistrat D. D. Athanasiu
Şeful

Serviciului Autorizaţii
Anchete şi Cercetări
(ss) Indescifrabil

]. Ancel, op. cit., p. 541
Documentul are rezoluţia: ,,Hârtia fiind proprietatea gazetei «RENAŞTEREA NOASTRĂ» nu
ne opunem deblocării şi vânzării ca maculatură. (ss) Indescifrabil".
1
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1942, februarie 20, Bucureşti. Internarea în lagăre nu se
poate face de către prefecturi şi f.rimăriile
municipiilor decât cu aprobarea M.A ..

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Subsecretariatul de Stat
Cabinet
Nr. 25369 din 20 feb. 1942

DOMNULE PREFECT,
Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că acest Departament a hotărât că, de la
primirea prezentului ordin, Prefecturile şi Primăriile Municipiilor nu mai pot dispune
internări în lagăr, fără aprobarea Ministerului Afacerilor Interne, care se va cere cu
raport motivat, căruia i se va anexa datele necesare stabilirii situaţiei celui propus la
internare.
După ce Ministerul Afacerilor Interne îşi va da aprobarea, se va executa
trimiterea la lagărul Tg.-Jiu, care are ordin a nu primi pe nimeni fără ordinul acestui
Departament.
Se anexează modelul de fişă de situaţie.
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să binevoiţi a lua măsuri de conformare.

SECRET AR GENERAL
Colonel Magistrat,
V.T. Gelep
Comunicat:
- Toate Prefecturile, Toate Primăriile de Municipii.

A.AR, Fond Pref Jud. Arad, Cabinetul Prefectului, ds. 82/1942, f 3
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1942, februarie 23, Iaşi. Se propune interzicerea
frecventării zilnice de către populaţia evreiască
a băii comunale, accesul fiind permis numai în
dimineaţa zilei de sâmbătă.
CHESTURA POLIŢIEI
Nr. 95066
23.11.1942

IAŞI

STRICT CONFIDENŢIAL
Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI

Avem onoare a

vă

aduce la

cunoştinţă că

modul cum

funcţionează

baia

comunală a făcut şi continuă să facă obiect de discuţie şi comentarii în rândurile
populaţiei româneşti şi mai ales în rândurile militarilor români şi germani.
Ceea ce dă naştere la nemulţumiri şi indignare este faptul că evreii sunt admişi
să facă în fiecare zi bae la un loc cu creştinii.
Faptul devine cu atât mai grav, cu cât evreii obişnuiesc să vină în număr f. mare

tocmai în zilele în care populaţia românească vine în mai mare măsură.
Astfel Dumineca dimineaţă, când militarii, funcţionarii, profesorii şi
intelectualii în general au posibilitatea să vină la baie, aceasta este găsită complet
invadată de evreii care aşteaptă de la ora 7,30.
Pe lângă acest fapt populaţia evreească n-are acea do:zA de bun simţ, ca fiecare
să se ducă la baia de rangul său, ci din contră vin muncitori, birjari, covrigari etc., care
stau la un loc cu profesorii universitari, ofiţeri superiori, fapt care atentea:zA deopotrivă
la sănătatea publică şi la buna cuviinţă.
Astăzi 23.11. la ora nouă a sosit un domn Lt. Col. român însoţit de un domn
Cpt. din armata germană, care au plecat indignaţi,' arătându-şi surprinderea, cum de se
tolerea:zA această stare de lucruri.
Aşteaptă la aceeaşi cabină aceşti doi ofiţeri împreună cu vopsitorul Druker, care
se găsea într-o stare de necurăţenie indescriptibilă.
Credem că această stare de lucruri trebuie înlăturată, pentru că ar putea da
naştere la incidente, care uşor degenerea:zA în tulburări mai grave.
Soluţionarea care o propunem noi este ca evreilor să li se fixeze o zi pe
săptămână la baia comunală şi anume sâmbătă dimineaţă.
Aplicarea acestei dispoziţiuni nu va lipsi administraţia de venituri, întrucât în
aceste timpuri baia are suficientă clientelă, chiar dacă s-ar interzice cu desăvârşire ca
evreii să frecventeze baia comunală.
Dacă aceste propuneri intră şi în vederile Domniei-Voastre cu onoare vă rugăm
să binevoiţi a da o Decizie în acest sens cu toată publicitatea necesară.
CHESTORUL POLIŢIEI IAŞI
SECRETAR
(ss) Leahu
(ss) Indescifrabil
A.IŞ.,

Fond Chestura de Poliţie, ds. 166/1941, f. 488/489
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434
Bucure~ti. M.A.I. aprobă eliberarea
autorizaţiilor de călătorie pe C.F.R. delegaţilor
Comunităţilor Evreieşti pentru a depune la

1942, martie 2,

Comandamentele Teritoriale obiectele
strânse de la evrei.

de

îmbrăcăminte

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Direcţiunea Administraţiei de Stat
Nr. 40725 din 2 Martie 1942

••

DOMNULE PREFECT,

Motivat de petiţiunea Centralei Evreilor din România primită pe lângă adresa
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, Însărcinatul Guvernului pentru reglementarea
regimului evreesc din România cu No.1124/942, avem onoarea a vă face cunoscut că
Ministerul aprobă să eliberaţi autorizaţii pentru o singură călătorie pe C.F.R. - până la
data de 15 Martie 1942, inclusiv - pe un număr de zile ce veţi crede necesare,
delegaţilor Comunităţilor Evreeşti din acel judeţ, cari unneaz.ă a se deplasa la sediile
Comandamentelor Teritoriale în vederea depunerii efectelor strânse, potrivit
prevederilor Decretului-Lege No. 2909/941 şi Legii No. 5 din 3 Ianuarie 1942.
p. MINISTRU
SECRETAR GENERAL
Colonel Magistrat
(ss) V.T. Gelep
Acest ordin s-a comunicat: Dlor
Bucovina.

Director
(ss) Indescifrabil
Prefecţi

ai judeţelor,

afară

de cei din Basarabia

AGL., Fond lnsp. G-ral Administrativ, ds. 10/1941/1942, f 261
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1942, martie 6, Bucuresti. Hotărârea Guvernului de a se
lua ostateci dintre fruntaşii evrei.
CABINETUL MILITAR
al
CONDUCĂTORULUI ST ATULUI
Biroul 2

6 Martie 1942
PENTRU DOMNUL PROFESOR
MIHAI ANTONESCU
Vicepreşedinte şi Preşedinte

ad-interim al Consiliului de

Miniştri

NOTĂ

(extras din Buletinul de

Informaţii

din 4 Martie 1942)

În ziua de 27 Februarie 1942, Centrala Evreilor din România a invitat pe mai
evrei, în localul Templului Coral din Bucureşti.
Cu această ocaziune. Doctorul Gingold. Secretarul General al Centralei. le-a
citit comunicarea Guvernului. prin care mai mulţi fruntaşi evrei. mari industriaşi şi
comercianţi, sunt consideraţi ca ostateci, în cazul când se vor produce în Capitală acte
de sabotaj sau acţiuni subversive de către comuniştii evrei.
Printre cei vizaţi ca ostateci sunt:
- Doctor W.Filderman. Avocat Bimberg, Avocat Schwefelberg, Fraţii Karmitz,
Kamiol şi alţi fruntaşi evrei.
Din cauză că nici unul dintre actualii conducători ai Centralei evreilor din
România nu au fost propuşi ca ostateci, evreii făcuţi responsabili de actele de sabotaj
comentează măsurile luate şi manifestă nemulţumiri, criticând Comitetul central, care
a înţeles să se eschiveze de la răspundere'.
(Serviciul Special de Informaţii)
multi

fruntaşi şi bogătaşi

A.N., Fond P.C.M., Cabinet, ds. 104/1941, f 226
Pe document,
Antonescu".

rezoluţia: „Conducătorii

trebue

luaţi

ostateci, nu

alţii.

(ss)

Mareşal

La 9 februarie I 942, M.A.I., Direcţia administraţiei de stat, comunica tuturor prefecturilor că
Ministerul a hotărât desfiinţarea imediată a tuturor lagărelor de ostateci şi cerea să aducă la
cunoştinţa C.E.R. această decizie. Ca urmare, conducerea C.E.R. a comunicat telefonic tuturor
oficiilor judeţene conţinutul acestui ordin al M.A.I. (A.BR.. Fond Pre/,
ds. 11511942. f
1

30).
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1942, martie 7, Gura Humorului. Proces-verbal al
Comisiei de verificare a cererilor pentru
repartizarea prăvăliilor rămase de la evreii
evacuaţi.

Dresat în
prăvălii evreieşti

PROCES-VERBAL
Comisiunei de Verificare a cererilor pentru repartizarea de
de la 7 Martie 1942 orele 17.
şedinţa

PREZENŢI

Dl. Dr. Grosariu Vasile, Preşedinte, E.Gramatovici Prim Pretor,
Dl. Lt. Col. rez. Popovici Dumitru, Primar, Onişor Ioan Administratorul
Bunurilor Statului, E. Buzdugan Delegatul Poliţiei.
ORDINEA DE ZI
1) Darea avizelor asupra cererilor incurse [înscrise] pentru repartizarea
prăvăliilor rămase de la evreii evacuaţi.
2) Eventuale
Ad. 1
Comisiunea în unanimitate avizează favorabil pentru închirierea, respectiv
vânzarea mărfurilor rămase în prăvăliile evreilor din Gura Humorului după cum
urmează:

Aviz favorabil pentru aprobarea cererii Dlui Ierhan Dionisie, invalid de război
din comuna Sadova, pentru închirierea hotelului Royal, rămas de la evreul evacuat
Rachmuth Chaim.
Aviz favorabil pentru aprobarea cererii Dlui Stamatin Eugen, pentru vânzarea
mărfii şi închirierea magaziei de fierărie rămasă de la evreul evacuat Genzer David.
Aviz favorabil pentru aprobarea cererii refugiatului Pop Gheorghe, pentru
închirierea tinichigeriei evreului evacuat Doliner Aron.
Aviz favorabil pentru aprobarea cererii refugiatului Timcu lftimie pentru
închirierea unei camere din localul evreului evacuat Iurgrau Israel.
Aviz favorabil pentru aprobarea cererii Dlui Gemerariu Grigore din comuna
Găineşti (Gălăneşti) pentru închirierea localului evreului evacuat Kostiner Otto, din
piaţa I. G. Duca No. 4.
Aviz favorabil pentru aprobarea cererii Dlui Vasilovici Octavian din comuna
Valea-Seacă, pentru închirierea localului evreului evacuat Ludwak Solomon, din str.
Regina Maria.
Acest local se va putea preda după evacuarea obiectelor ce se află depozitate în
el.
Aviz favorabil pentru aprobarea cererii Dlui Olariu Gheorghe, pentru aprobarea
vânzării articolelor de pielărie ridicate de la evreul evacuat Katz Marcus, depozitate la
Casa Germană.
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Aviz favorabil pentru aprobarea_ cererii Dlui Căpitan Ioan Atanasiu pentru
vânzarea mărfii din magazinul de sticlărie al evreului evacuat Ostfeld Iechil str.
Regina Maria.
Aviz nefavorabil pentru aprobarea cererilor următorilor petenţi:
Bulexa Emilian, Marcu Gavril, Cotfas Vasile, Monoreanu Dumitru.
Terminându-se ordinea de zi, Dl. Preşedinte închide şedinţa la orele 18.
Preşedinte,

Membri,
Lt. col. Popovici Dumitru, E. Gramatovici,
E. Buzdugan, I. Onişor

Grospriu Vasile
Secretar
Ioan Spânu

ASV., Fond Primăria Gura Humorului, ds. 207, f. 99flv

437
Bra~ov. Comunicat al Prefecturii
judeţului Braşov care anunţă internarea în lagăr
a evreilor care nu vor evacua până la 31 martie

1942, martie 15,

1942 imobilele expropriate.
PREFECTURA JUD. BRAŞOV
Serviciul Bunurilor Expropriate
Nr. ad. 3.922 - 1942
COMUNICAT
Fiind informaţi că unii dintre chiriaşii şi locatarii evrei intenţionează să nu
execute dispoziţiunile notificării noastre Nr. 3.922 - 1942, flicută în baza D.L. 903 şi
1.216, prin care li s-a pus în vedere să evacueze pe ziua de 30 martie a.c., locuinţele ce
ocupă în imobilele expropriate şi că unii dintre foştii proprietari evrei, plecând din
locuinţe, duc cu ei maşinile de gătit, băile şi alte obiecte afectate folosirii acestor
bunuri _şi considerate imobile prin destinaţie.
In baza dispoziţiunilor D.L. 175 din 6 martie a.c., punem în vedere, tuturor
evreilor cărora li s-a înmânat notificarea de evacuare că în cazul când nu vor evacua
locuinţele pe ziua de 31 martie a.c., precum şi în cazul când vor duce cu ei vreun obiect
ca: sobe de gătit, băi, instalaţii electrice etc., vom califica aceste fapte ca acte de sabotaj
la aplicarea operei de românizarea bunurilor foste evreeşti şi vom lua pe loc măsurile
necesare de internare imediată în lagăr a celor vinovaţi.
; Aceeaşi sancţiune se va aplica şi românilor, care, încheind vreun act, vor face să
beneficieze evreii chiar cu titlul de chiriaş de vreun bun expropriat.
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Nu fac nici o excepţie, nici chiar medicii evrei
către organele militare1•
Braşov

15 martie 1942.
PREFECT
(ss) Col. D. Craiu

rechiziţionaţi

pentru

muncă

de

Adm. General
General, (ss) Ion Schmidt

AF.C.E.R, Fond C.E.R, Contencios, ds. 208/11, f 699
La data de 19 .II.1942, Comunitatea evreilor de rit occidental din Braşov se adresa Centralei
Evreilor din România:
,,Avem onoarea a vă comunica că serviciul exproprierilor evreeşti, de pe lângă Prefectura
Judeţului Braşov prin înştiinţări publicate în ziarele locale, precum şi prin somaţiuni individuale
somează pe toţi foştii proprietari şi chiriaşi evrei de a evacua la data de 1 aprilie 1942,
apartamentele ce ocupă şi între altele s-au trimis somaţiuni şi comunităţii noastre.
Având în vedere că în localitate este o mare criză de locuinţe, că locatarii evrei, care au
fost evacuaţi în luna octombrie 1941 au fost nevoiţi să închirie?.e locuinţe la marginea oraşului,
iar în pre?.ent nici măcar la periferie nu se pot obţine apartamente, astfel că un număr de circa de
150-200 familii vor rămâne pe stradă.
Ceea ce este însă mai trist este situaţia Comunităţii noastre, ale cărei imobile în cea mai
mare parte sunt folosite de Academia de înalte Studii Comerciale, astfel că am fost nevoiţi să ne
restrângem într-o casă veche unde avem: Templul, birourile, comisia pentru recepţionarea
hainelor, birourile de colaborare cu Cercul de Recrutare pentru chestiunile militare, etc„ etc. şi
acum ne vedem somaţi să părăsim şi aceste încăperi, aşa încât nu vom mai putea activa.
în ceea ce priveşte coreligionarii noştri, deşi au fost expropriaţi de bunurile lor, în urma
apelului nostru au subscris şi vărsat ultimele lor re?.erve la împrumutul Reîntregirii, astfel încât
în pre7.ent chiar dacă ar găsi vreo locuinţă nu şi-ar permite cheltuielile de mutare.
Din cercetările ce le-am făcut la Oficiul de închiriere de pe lângă Prefectura Jud.
Braşov, am constatat că nici măcar camere mobilate nu se pot găsi în localitate spre închiriere,
cu atât mai puţin apartamente goale.
A vând în vedere cele de mai sus expuse, vă rugăm foarte mult a intervelli la Centrul
Naţional de Românii.a.re ca să se revină asupra somaţiunilor trimise şi să nu fie evacuaţi la 1
Aprilie 1942.
Ţinând seama de importanţa acestei chestiuni, vă rugăm să ne comunicaţi de îndată
rezultatul demersurilor ce veţi întreprinde2•
Cu deosebită stimă.
JURIST CONSULT,
SECRETAR,
PREŞEDINTE,
( ss) Indescifrabil"
( ss) Indescifrabil
( ss) Indescifrabil
1

(/bidem.f 700)
La data de 18 martie 1942, Comunitatea evreilor de rit occidental din Braşov, adresându-se din
nou C.E.R„ solicită să se intervină în problema evacuării evreilor proprietari sau chiriaşi;
„îndeosebi situaţia medicilor este foarte gravă, deoarece o mare parte dintre aceştia se află
concentraţi în judeţ.
Cu toate că Cercul de Recrutare recunoaşte că medicii evrei concentmţi sunt asimilaţi, în
ce priveşte situaţia lor, cu medicii creştini, totuşi serviciul Bunurilor Expropriate refuză să
amâne executarea acestora, cel puţin până la data când vor reveni din concentrare. Spre
orientarea dvs. vă semnalăm că toti medicii evrei sunt concentraţi în judeţ, fiecare serie câte
două luni". (/bidem.f 703 flv).

2
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438
1942, martie 16, Bucureşti. Consilierul Curţii de Apel
Iaşi, Vasile Panu, evreu după mamă, refuză să
se supună 0.L. privitor Ia contribuţia în obiecte
de îmbrăcăminte şi Legii recensământului celor
de sânge evreiesc.
MINISTERUL JUSTIŢIEI
Cabinetul Ministrului
Nr. 35.693 din 16 Martie 1942

DOMNULE MAREŞAL,
Domnul Prim Preşedinte al Curţii de Apel Iaşi îmi comunică că a primit o
în contra unui Consilier al acelei Curţi, Domnul Vasile Panu, care ar fi
contravenit dispoziţiunilor Decretelor-Legi din 21 Octombrie şi 18 Decembrie 1941,
privitoare la obligaţiunile de contribuţiune cu obiecte de îmbrăcăminte şi de
recensământ impuse evreilor şi celor de sânge evreiesc, prin aceea că deşi, după mamă
evreu, a refu?.at să se supună legilor ţării, şi-mi cere să decid cu privire la măsurile de
luat faţă de această gravă acu?.aţiune.
Cazul acesta aduce în discuţiune întreaga problemă a magistraţilor şi a
funcţionarilor care sunt consideraţi evrei pentru că au un părinte sau un bunic evreu.
· Situaţiunea acestora este din cele mai grele, atât pentru ei, pentru că toţi sunt
creştini şi sunt totuşi obligaţi să se înscrie la comunităţile religioase evreieşti, cât şi
pentru instituţiune, căci este inadmisibil ca un înalt magistrat al Ţării să fie obligat să
facă parte dintr-o comunitate evreiască.
Cred că această situaţiune ar trebui să înceteze, modificându-se legea, fie în
sensul că toţi cei care sunt consideraţi evrei prin definiţiunile date prin legile
actualmente în vigoai:e urmează să fie puşi în disponibilitate, fie în sensul că
funcţionarii publici creştini vor fi puşi pe picior de egalitate cu funcţionarii de origine
etnică română chiar dacă au un ascendent evreu, în caz când au fost bote?.aţi în anul
naşterii lor.
Nu văd o a treia soluţiune şi cred că ar trebui să se aleagă între cele ce
propunem.
În hipote?.a că vă veţi opri la prima soluţiune, adică concedierea funcţionarilor
creştini ce au un părinte sau un bunic evreu este necesar, cred, să se decidă dacă li se
acordă pensie pentru anii serviţi sau dacă li se acordă vreo despăgubire care să
reprezinte cel puţin reţinerea ratelor ce li s-a făcut pentru pensie.
În situaţiunea Domnului V. Panu sunt 3 magistraţi şi anume:
l). Vasile G. Panu - consilier Curtea de Apel Iaşi, cu o vechime de 21 ani, una
lună, 5 zile la l Aprilie 1942;
2). Gheorghe G. Panu, Consilier Curtea de Apel Galaţi, cu o vechime de 21 ani,
9 luni şi 23 zile Ia l Aprilie 1942.
reclamaţiune
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3). Gheorghe A. Cerban, Consilier Curtea de Apel Timişoara, cu o vechime de
17 ani, 9 luni şi 7 zile.
Domnii Vasile G. Panu şi Gheorghe G. Panu sunt evrei numai de mamă, iar
Domnul Gh. Cerban este evreu după tată. Toţi sunt creştini de Ia naştere.
Nici unul nu s-a conformat celor două decrete-legi mai sus menţionate, aşa că ar
unna să fie trimişi în judecată ca infractori.
În sfârşit, trebuie să vă semnalez că primii doi sunt copiii lui Gheorghe Panu,
cunoscutul şi mult apreciatul publicist şi om politic.
Odată

*

cu rezolvarea acestei probleme, vă rog să hotărâţi definitiv şi cu privire la
cei patru magistraţi evrei, dintre care trei aflaţi în cadrul supranumerar, iar unul
încadrat, care intră în excepţiile prevăzute de Decretul-Lege din 9 August 1940 şi ca
atare au fost menţinuţi în magistratură.
Situaţiunea acestora este şi mai grea căci unii din ei au rămas la religia
mozaică.

care

să

Cred că şi pentru această categorie de funcţionari este necesar un text de lege,
ne dea posibilităţi de a aplica măsuri legale.
Primiti, vă rog, Domnule Mareşal, asigurarea înaltei mele consideraţiuni.
MINISTRUL JUSTIŢIEI,
(ss) Stoicescu

A.N., Fond P.C.M., ds. 179/1942, f 9 - f/v

Pe document, rezoluţia mareşalului Antonescu: „Cei care sunt evrei şi de religie mozaică
Cei botezaţi descendenţi dintr-unul din părinţi sau bunici evrei să fie
menţinuţi şi consideraţi români.
Să se studieze modificările legale, ţinând seamă de fapte concrete şi de alte contribuţii în
baza actualei legislaţii".
să

fie

îndepărtati.

439
1942, martie 16, Bucureşti. Somaţie pentru evacuarea
imobilului Şcolii primare evreieşti „Progresul
Culturii", rechiziţionată de Ministerul Muncii.
ROMÂNIA,
MINISTERUL MUNCII SĂNĂT. ŞI OCROT. SOCIALE,
SER VICIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MUNCITORESC
CURSUL PROF. PT. UCENICI INDUST. Nr. 19
BUCUREŞTI

Nr. 79 din 16 martie 1942
DOAMNĂ DIRECTOARE,

În conformitate cu Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 1.371 din 11 noiembrie
1941, publicat în Monitorul Oficial nr. 275, partea I, din 19 noiembrie 1941, imobilul
din str. Salvator nr. 30, fost proprietatea Soc. Evreeşti „Progresul Culturii" şi în care a
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funcţionat Şcoala primar! de fete, a fost rechiziţionat pe seama Ministerului Muncii,
pentru Şcoala industrială de ucenici nr. 19.
In consecinţă, vă invităm şi pe această cale a vă prezenta luni 16 martie, ora 16,
·
cel mai târziu pentru:
1/. A asista la inventarierea imobilului şi mobilierului.
2/. A vă ridica arhiva şcoalei dvs.
3 /. A depune cheile de la dulapuri - cheii~ de la uşi ne-au fost predate de
Comenduirea Germană.
În cazul când nu vă prezentaţi nici de această dată, şi având în vedere că v-am
invitat şi pentru altă zi în urmă Bră a vă prezenta, şcoala noastră având ordin a fi
instalată foarte urgent în acest local, vom proceda în conformitate cu cele legale în
asemenea cazuri.
DIRECTOR.
(ss) Indescifrabil
Domniei sale Doamnei Directoare a Şcoalei Evreeşti de Fete de pe lângă Soc.
„Progresul Culturii" Loco.

AF.C.E.R, Fond C.E.B.,

rechiziţii,

ds. 57, f 185

440
1942, martie 18, Fălticeni. Condamnarea unui evreu
pauper din Fălticeni Ia 5 ani închisoare
corecţională şi 100 OOO de lei amendă, pentru
nerespectarea dispoziţiilor privind pierderea
unor efecte de îmbrăcăminte, impusă evreilor.

Astăzi,

Proces-Verbal
19 Martie anul 1942

Noi Mihail Tanasievici, comisar ajutor la Poliţia de reşedinţă Fălticeni.
Având în vedere ordinul No. 3416/1942 al Parchetului Trib. Baia, prin care ne
înaintează actele primite de la Batalionul 4 Administrativ, pentru a se dresa procese
verbale separate, conform art.138 proc. penală, în parte pentru fiecare din cei arătaţi în
tabelă, care nu şi-au îndeplinit obligaţiunea prevăzută de legea No. 936 din 21 Oct.
1941, publicată în Mon. Oficial No. 250, sau nu le-a îndeplinit complect sau tardiv.
În baza celor de mai sus, am luat cazul în cercetare şi am interogat la oficiul
poliţiei pe învinuitul Cisrnaru Lupu„„ înscris în lista Comisiunii la No. 247, care nu a
depus efectele următoare: una cămaşă, una pereche ismene, una pereche ciorapi, 2
batiste şi un prosop, în valoare de lei 1 850 şi care ne declară:
Mă numesc Cismaru Lupu, de 43 ani, de religie mozaică, născut în corn.
Fălticeni, domiciliat în Fălticeni, str. Meseriaşi No. 92, de profesie cisrnar, căsătorit,
Bră avere, până în prezent necondamnat. Declar următoarele:
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N-am predat efectele cerute de lege din cauz.a situaţiei materiale de mare sărăcie
mă aflu, neavând nici un fel de venituri, trăind din mila publică şi mâncând o
dată pe zi la Cantina Comunităţii, nu am decât un singur rând de rufe şi acestea rupte,
iar hainele şi ghetele complet distruse. Nedepunerea efectelor se datoreaz.ă totalei lipse
de mijloace în care mă aflu.
Susţin şi semnez
(ss) Cismaru Lupu
Din cercetările făcute, rezultă că numitul Cismaru Lupu n-a depus efectele din
cauz.a totalei lipse de mijloace materiale1.
Drept care am ~t prezentul proces verbal, spre cele legale2 .
în care

Asistenţi

Comisar ajutor
(ss) M.Tanasievici

(ss) Indescifrabil

Ibidem, ds.101 a/VI, f. 341
1

La 20 octombrie 1941, a fost emis D.L. nr. 936 pentru obligarea evreilor de a contribui la
constituirea de stocuri de îmbrăcăminte în interes social. (Vezi E.R., voi. I, doc. 47).
2
La data. de 26 martie 1943, s-a judecat recursul în termen: Cab. II. co111pl. 2, dos. Nr. 778/943,
termen la 5 Aprilie 1943.
Recurent: Lupu Cismaru, din Fălticeni str. Meseriaşi No. 92. Recursul în termen,
insuficient timbrat cu 10 lei judiciar.
Condamnat, în prez.enţA, de Tribunal la 5 ani închisoare corecţionalii şi 100 OOO lei
amendă, apelul respins în lipsii, dupii ce s-a respins, în prealabil, cererea de amânare, prin
telegramii, pentru lipsa autorizaţiei de călătorie pe C.F.R.
Referent (ss) Indescifrabil. (A.F.C.E.R., Fond C.E.R., ds. 101, A V/.f 341)).
La 15 mai 1942, LazAr Liz.a din Ploieşti este condamnat! la 5 ani închisoare şi 100 OOO
lei amendă pentru cii nu a depus o pereche de ciorapi şi o batist!. (J. Ancel, op.cit., voi. III,
p. 612-613). Curtea de Apel Secţia II Iaşi emite deciziile Nr. 382 din 16 octombrie 1942 şi
deciziile Nr. 47/10.01.1943 şi Nr. 65121.01.1943 prin care respinge ca nefondate apelurile
declarate de Hava Nadler din Botoşani, Fişer Avram şi Iancu Nusem din Baciiu, menţinând
sentinţele de condamnare la câte 5 ani închisoare şi 100.000 lei amendă (A.RC., Fond Com. Evr.
Bacău, ds. 1711943.f 156, 230).
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ABC, Fond Com. Evr.

Bacău,

ds. 17/1943, f 156, 230
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441
Bacău.
judeţeană Bacău -

Colegiul Medicilor - secţia
face cunoscut textul legii care
interzice medicilor evrei a da îngrijiri şi
consultatii crestinilor.

1942, martie 27,

'

'

REGATUL ROMÂNIEI COLEGIUL MEDICILOR Secţia Jud. Bacău
Nr. 130 Luna Mart. ziua 27

Domnule Prefect,
Am onoare a vă aduce la cunoştinţă următoarele:
Conform legii pentru organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor, nr.
3789, publicată în Monitorul Oficial Nr. 269 din 15 Noembrie 1940, este oprit
medicilor evrei a da îngrijiri şi consultaţiuni românilor creştini (art. 42).
Conform circulării nr. 257 din 27 Martie 1941, a Comitetului Colegiului
Medicilor, Colegiul Medical Judeţean poate autoriza în cazuri excepţionale asemenea
consultaţi uni.
Conform legii şi sus-zisei circulări, numai Colegiul Medical judeţean este în
drept de a da aceste autorizaţiuni excepţionale şi nici o altă autoritate nu i se poate
substitui.
Primiţi, vă rog, Domnule Prefect, vechea şi întreaga mea stimă 1 •
Preşedintele

Colegiului Medicilor Bacău, Medic primar radiolog, (ss) Indescifrabil

A.BC., Fond Com. Isr.

Bacău,

ds. 12/1942, f 10

La 23 octombrie 1942, Directoratul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale al Bucovinei comunica
Bucovina: „La nr. 7358 din 18 oct. a.c., avem onoare a vă face cunoscut
următoarele: În principiu medicii evrei nu sunt îndreptăţiţi, conform legilor în vigoare, a trata
creştini decât în cazuri de urgenţă. Considerând situaţia excepţională în care ne aflăm şi care nu
oferă posibilitatea de a pune la dispoziţia primăriei un număr atât de mare de medici creştini, se
dă aviz favorabil cererii Primăriei Cernăuţi, dacă conform instrucţiunilor ce Ie-a primit acea
autoritate, e de fapt necesar acel număr de medici. Restituim corespondenţa. Directorul Sănătăţii
şi Ocrotirilor Sociale (ss) Dr. Octavian Lupu". (A.C.G.G. Universitatea Tel Aviv, microfilme
1

Guvernământului

Cernăuţi).
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442
Iaşi. Biroul Siguranţei din Chestura
Poliţiei Municipiului Iaşi relatează despre o
percheziţie efectuată de militari germani şi
civili la o sinagogă. Sunt informaţii că un grup
de legionari intenţionează să însceneze acţiuni

1942, martie 29,

împotriva evreilor.
ROMÂNIA
MINISTERUL DE INTERNE
CHESTURA POLIŢIEI MUNICIP.

CONFIDENŢIAL

SECRET
IAŞI

Biroul Siguranţei
Nr. 67.951din29.IIl.1942

DOMNULE PREFECT
Avem onoarea a vă raporta că în seara de 26 martie 1942, trei militari germani
doi ciVili au efectuat o amănunţită percheziţie la Sinagoga din str. Nemţească nr. 12,
care a durat o oră şi 20 de minute.
şi
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Nu se ştie cine a tăcut-o şi ce s-a urmărit, însă avem informaţiuni că un grup de
legionari urmăresc să organizeze anumite înscenări împotriva evreilor ca să se
găsească la ei arme şi material subversiv, cu scopul de a se crea un pretext pentru noi
dezordini de genul celor din iunie 1941.
Este necesar să se intervină la Comandamentul Militar German ca să ne
comunice cine a ordonat percheziţia, cine a efectuat-o, ce s-a urmărit şi care este
rezultatul.
De asemenea, să li se facă cunoscut că pe viitor să nu se mai procedeze în nici o
acţiune cu caracter judiciar, fără asistenţa organelor poliţieneşti legale, în conformitate
cu acordul intervenit între România şi Germania.
Chestorul Poliţiei laşi,
(ss) Constantin Leahu
Şeful Biroului Siguranţă
(ss) Indescifrabil
Domniei Sale Domnului Prefect al judeţului laşi
A.IŞ.,

Fond Chestura de Poliţie, ds. 127/1941, f. 69

443
1942, martie 30, Bucureşti. M.C.N. respinge cererea
C.E.R. ca elevele Gimnaziului israelit de fete
din Timişoara să poată urma, în anul 1942,
cursurile clasei a V-a.
Centrala Evreilor din România
1942,martieJO
DOMNULE MINISTRU,

Bucureşti,

Întemeiaţi pe dispoziţiunile D.L. Nr. 3.415 publicat în M.O. Nr. 299 din
17 .12.1941 şi ale Regulamentului Nr. 4 de organizarea şi funcţionarea Centralei
Evreilor din România, publicat în M.O. nr. 26 din 31.1.1942, avem onoarea a vă
supune următoarele:
Datorită faptului că elevele israelite au fost excluse din şcolile şi atelierele
Statului, Comunitatea Israelită de Rit Occidental din Timişoara a solicitat la Jon 1941
onor Ministerului aprobarea ca absolventele israelite din şcolile de Stat să poată
continua, de la I Septembrie 1941, cursul superior la Liceul Teoretic şi Comercial
Israelit de Băieţi, din acea localitate.
La această cerere, onor Ministerul cu adresa Nr. 191.163 din 11/9.1941 nu a
aprobat „înscrierea fetelor în cursul superior la Liceul Comercial Israelit din
Timişoara, întrucât «coeducaţia>> nu s-a admis la cursul superior''.
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Faţă de acestea, Comunitatea din Timişoara a scindat clasa a V-a de liceu
teoretic, separând elevele, prin înfiinţarea unei clase noi, ce funcţioneaz.ă ataşată
Gimnazului Israelit de Fete din Timişoara, raportând în acest sens Ministerului.
Prin ordinele Nr. 227.496 din 28 Octombrie 1941, respectiv 2.712 din 12
Februarie 1942, onor Ministerul nu aprobă transformarea în liceu a actualului
gimnaziu.
Întrucât cursurile şcolare sunt acum spre sfârşite şi întrucât el. a V-a de fete
ataşată Gimnaziului de Fete din Timişoara a funcţionat tot timpul, cerem respectuos,
Domnule Ministru, să binevoiţi a autoriza privizoriu funcţionarea clasei a V-a fete
pentru anul acesta, pentru ca astfel să nu se prăbuşească un an de muncă şi sacrificii.
Primiţi, vă rugăm, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei noastre
consideraţiuni.

Secretariatul general al Centralei Evreilor din România, (ss) Dr. N. Gingold
Domniei - Sale Domnului Ministru al Culturii Naţionale
Bucureşti

A.N., Fond M.C.N., ds. 1.698/1942, f 10
Pe document, rezoluţia: „S-a conformat art. 11 din Legea
se aprobă". (ss) Indescifrabil.

învăţământului

particular, nu

444
Rădăuţi. Raport al Prefecturii judeţului
Rădăuţi privind numărul evreilor evacuaţi din
acest judeţ.

1942, aprilie 6,

ROMÂNIA
PREFECTURA JUDEŢULUI RĂDĂUŢI
Cabinet
Nr.419 din 6 Aprilie 1942
Domnule Guvernator,
La ordinul Dvs. cu No. 603/42, am onoare a raporta situaţia numerică a evreilor
din judeţul Rădăuţi, bărbaţi, femei, copii, precum şi situaţia numerică a
evreilor rămaşi neevacuaţi până în prezent.
1. Evreii evacuaţi din Rădăuţi şi Siret: Bărbaţi 3624, femei 3773, copii 1772.
Total 9169.
II. Evreii rămaşi neevacuaţi până în prezent: bărbaţi 36, femei 29, copii 9. Total
74.
III. Justificarea evreilor neevacuaţi de la punctul II.
I. Cu aprobarea Prefecturii judeţului Rădăuţi: bărbaţi 17, femei 22, copii 9.
Total 48.
evacuaţi
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2. Cu aprobarea Guvernământului Bucovinei, transmis cu ordinul
Inspectoratului de Poliţie Rădăuţi No. 51083 din 29.XI.1941: bărbaţi 5, femei 2. Total
7.

3. Cu aprobarea Preşedinţiei Consiliului de Miniştri No. 159/161 din 13
Decembrie 1941 şi No. 4109/41: Bărbaţi 1, femei 2. Total 3.
4. Concentraţi şi menţinuţi în localitate de Cercul de Recrutare Rădăuţi: bărbaţi
12.
5. Trimişi la urmă prin Cercul de Recrutare Rădăuţi: bărbaţi 1, femei I. Total 2
de la Constanţa.
6. Au încercat să se sinucidă din care cauză au fost internaţi în spital: femei 2; o
1
nouă triere se va face în curând, când se va raporta •
PREFECT
Lt. colonel (ss) Gh. Benţia
D-sale Domnului Guvernator al Provinciei Bucovina
Cabinetul Militar - Cernăuţi

A.SV., Fond Pref. jud. Rădăuţi, ds. 34/1942, f. ~
1

La 9 mai 1942, Prefectura judetului Rădăuţi raporta Guvernământului Basarabiei următoarea

situaţie:

Jn total în oraşul Rădăuti se găsesc prezenti 72 evrei„.
Urmează să fie evacuati, NEFIIND NECESARI, sub nici o formă 32„.
menţinuti pentru nevoile întreprinderilor ca specialişti 40''. (lbidem.f 20).

Urmează

a fi

445
1942, aprilie 8, Bacău. Peste 1 200 de imobile
din Bacău au fost expropriate.

evreieşti

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PRIMĂRIA ORAŞULUI ŞACĂU

Către

Ministerul Afacerilor Interne
Direcţia Administraţiei Locale
BUCUREŞTI
Răspuns

raporta

(fragmente)
ordinului circular No. 46.714 din 4 Martie 1942, avem onoarea a

următoarele:
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În localitate sunt expropriate peste 1 200 imobile evreeşti, din care se vor putea
credem, aproape toţi îndreptăţiţii români, demobilizaţi la vremea lor şi
conform normelor ce se vor stabili pentru asemenea împroprietăriri.
Primar,
Secretar General
(ss) Indescifrabil
(ss) M. Văgăunescu

împroprietări,

ABC., Fond Primăria Bacău, ds. 20/1942, f 100

446
1942, aprilie 10,
judeţului

Iaşi. Poliţia Iaşi
despre situaţia

(căsătorit cu o evreică) şi
bunică evreică).

sesizează prefectura
unui general român
a unui moşier român

(având

ROMÂNIA
MINISTERUL DE INTERNE
CHESTURA POLIŢIEI MUNICIPIULUI
BIROUL SIGURANŢEI
No. 2883
Anul 1942, Luna IV, Ziua 27

Confidenţial

IAŞI

Către

PREFECTURA JUDEŢULUI

IAŞI

La Nr. 673 din 21 Aprilie a.c.
Avem onoare a vă comunica, că în tabelul înaintat Dvs., cu adresa noastră No.
501/1942, de ofiţerii din Garnizoana Iaşi căsătoriţi cu evreice, n-a fast trecut şi numele
D-lui Comandor Gheorghiu de la Flotila I Aviaţie, deoarece acesta forma obiectul unui
raport special, raportul Nr. 67367, din 3 I Martie a.c., cunoscut de Dvs., fiind primul
identificat de noi dintre militari şi raportat Prefecturei pentru a dispune, întrucât era
vorba de ofiţer activ şi general, înţelegându-se prin acest caz că urmează a ni se da
dispoziţiuni, care este modalitatea de ridicare a aparatelor de radio de la militarii
căsătoriţi cu evreice.
În ceea ce priveşte proprietarul Barbu, utilizând informaţia Dvs., din verificările
făcute, am stabilit că în str. Carol nr. 41, locuieşte proprietarul moşiei Scobinţi, anume
Gh. Barbu, căsătorit cu o creştină cu numele de Maria, născută din părinţii colonel
Ioan Dumitru, fost comandant al Reg. 23 inf. şi Ergas Carolina Maria, de origină
mozaică, botezată la ortodoxie la vârsta de 16 ani de mitropolitul Ghenadie.
Chestorul Poliţiei
(ss) Gh. Leahu
AIŞ.,

Fond Pref Jud.

Şeful Bir. Pol. Sig.
Comisar, (ss) Indescifrabil

laşi

Iaşi,

ds. 3/1942, f 107
148
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447
1942,

aprilie 13, Bucureşti. Comandamentul V
Teritorial somează Cercul de Recrutare Bacău
să colecteze de la evrei valoarea în bani a
efectelor pe care sunt obligaţi să Ie predea.

Comandamentul V Teritorial
Ordin telegrafic Nr. 60.031 din l3 aprilie 1942
Către

C. R.

Bacău

Ca urmare la JU. 509 din 3 aprilie 1942 stop întrucât din unele Cercuri de
Recrutare, Comunităţile evreieşti locale nu au depus nici o stăruinţă pentru a aduna de
la evrei valoarea în bani a efectelor ce trebuiau să predea conform legii JU. 936 şi
46/1941 stop.
Comandamentul acordă ultimul termen pentru colectarea acestor sume prin
grija Comunităţilor şi supravegherea Cercurilor până la 10 mai 1942. Dacă aceştia se
obligă a strânge cel puţin un sfert din valoarea acestor efecte stop în caz contrar
conducătorii acestor Comunităţi vor fi trimişi în judecată conform D.L. JU. 2090/1942
stop.
1
Raportaţi măsurile luate şi rezultatul obţinut .
Comandantul Comandamentului VT.
General (ss) I. Teodorescu
p. Conformitate Şeful Biroului Rechiziţii
Maior (ss) C.Poly

AF.C.E.R, Fond C.E.R, ds. 101, f. 664
Oficiul Bacău al C.E.R. infonneazA C.E.R. Bucureşti: ,,în legătură cu aceste chestiuni, asupra
ne intereseazA în cel mai înalt grad opinia dvs„ vă facem cunoscut că Tribunalul local a
fost sesizat de către Cercul de Recrutare Bacău cu un număr de circa 3 OOO de acte de dare în
judecată a celor ce nu au depus efecte pentru constituirea stocului social, rugându-vă să
binevoiţi a ne comunica de urgenţă care urmeai.li a fi soarta acestor procese, deoarece marea
majoritate a acelor ce nu au depus efecte sunt pauperi şi înscrişi la asistenţa socială a
Comunităţii [... ]
(ss) Mişu Grad
Secretar General (ss) Henrich Rabinsohn
(Ibidem, f 664).
1

cărora
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448
1942, aprilie 21, Bucureşti. Tineri evrei,
pentru activitate sionistă.

condamnaţi

(Extras din raportul Biroului Informativ al Ministerul Afacerilor Interne)
Curtea Marţială a Capitalei a judecat procesul organizaţiei comuniste
clandestine Haşomer Haţair în care a activat şi un grup de elevi evrei de la Liceul
Cultura din Bucureşti, pronunţând în ziua de 21 aprilie, 15 sentinţe de condamnare.
Au fost condamnaţi:
- la moarte 3 elevi evrei;
- la câte 25 de ani muncă silnică 2 elevi evrei;
- la câte 20 ani muncă silnică 6 elevi evrei şi 3 eleve evreice;
- I elevă evreică la 10 ani închisoare corecţională.
1
Condamnaţii la moarte au făcut cerere de graţiere .

A.N.

Bucureşti,

Fond P.C.M., Cabinet, ds. 329/1942, f 152

Într-un document din arhiva F.C.E.R., sunt menţionate numele a 18 sionişti condamnaţi în
anul 1942 şi pedepsele primite: I. Moşe Ghitler, 25 ani închisoare, 2. Abraham (Zisman) Ada,
25 ani închisoare, 3. Paht Rina (Rahel), 25 ani închisoare, 4. Elias Sandu, 20 ani închisoare, 5.
Bercovici Liţiu, 20 ani închisoare, 6. Bronfman Emil, 20 ani închisoare, 7. Blumer Iacob, 20 ani
închisoare, 8. Goldemberg Mihai, 20 ani închisoare, 9. Horovitz Carol, 20 ani închisoare, IO.
HaimsohI1 Mundi, 20 ani închisoare, 11. Haimsohn (Friş) Medi, 20 ani închisoare, 12.
Rozenkrantz Mariana, 20 ani închisoare, 13. Tiodor Rita, 20 ani închisoare, 14. Caiman Chitai,
IO ani închisoare, 15. Goren David, condamnat la moarte, 16. Buium Carol, condamnat la
moarte, 17. Dascălu Abraham, condanmat la moarte, 18. Suler Izu, condamnat la moarte.
1

(A.F.C.E.R., Fond VI. Comunitatea Evr.

Bacău,

ds. 26.f 155).

449
1942, aprilie 26, New York. Cuvântarea lui Carol A.
Davila, tinută la Conventia anuală a U.E.R. din
America.
'
Cuvântarea d-lui Carol A. Davila fost ministru al României în Statele Unite şi
al Mişcării Românilor Liberi din Statele Unite (Free Romanian
Movement), ţinută la Convenţia Anuală de la Hotel Edison, New York (fragmente)
conducător

Este o onoare foarte tristă pentru mine să vorbesc astăzi la Uniunea Evreilor
Români (din S.U.A. - n.t.). Am avut legături bune cu Organizaţia dvs. de când am
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venit în această ţară, în 192 9. Am găsit atunci un grup de bărbaţi care, după ce au
devenit cetăţenii unei ţări mari şi libere, au reuşit să capete o autoritate morală care să
le permită să apere drepturile umane, politice şi economice ale neamurilor lor care
trăiesc în România. Era foarte natural ca să nu vă uitaţi propriul neam care trăieşte
într-o ţară mai puţin norocoasă ca aceasta, întrucât nu a atins încă nivelul de civilimţie
democrată a Statelor Unite. Încercând să-i ajutaţi pe ei, vă ajutaţi ţara de origine prin
faptul că vă aduceţi contribuţia la progresul ei pe calea democraţiei.
Da, prietenii mei americani, ochii voştri se umplu adesea de lacrimi la gândul
nobilelor idealuri ale ţării voastre. Dar, cât de des s-au umplut oare de lacrimi la vestea
ruşinoaselor suferinţe ale oamenilor din rasa şi religia dvs. în ţara de origine, ţara mea!
În trecut, când România mai avea încă un regim constituţional, am colaborat
adesea ca să corectăm greşelile în aplicarea legilor care garantează drepturile evreilor
români. Am amintiri foarte satisfăcătoare privind consultările mele cu oficialităţile
dvs„ dl. Wolfson, pe atunci preşedinte, acum preşedinte de onoare; dl. Speier, fostul
secretar executiv, împreună cu care am fost odată la primul-ministru în Bucureşti,
pentru a stabili contribuţia bugetară legală pentru credinţa evreiască; dl. Sonnenreich,
care a devenit preşedintele dvs. în 1937, când eu am demisionat pentru că fostul rege
l-a adus la putere pe conducătorul pronazist, antisemit, Goga.
Când mă gândesc la toţi aceşti ani, în care împreună ne-am îngrijorat de
amănunte în aplicarea legii, nu-mi vine să cred că de atunci, legea, umanismul,
decenţa au dispărut şi că cea mai mare parte a Europei trece printr-o perioadă mai rea
decât Evul Mediu. Hitler a făcut din poporul evreu ţapul ispăşitor pentru toate relele
din lume. Ultima izbucnire a imperialismului german a găsit, în diferite ţări, numeroşi
aşa-zişi naţionalişti, orbiţi de teoriile rasiste susţinute de propaganda nazistă, jucând în
mod incoştient jocul lui Hitler şi înteţind focul nazist.
În România, am fost martorii spectacolului de necrezut al unor autointitulaţi
„naţionalişti'" ca Goga sau Stelian Popescu, netezind drumul Herren-Volk-ului în
acţiunea de înrobire a proprilor naţiuni. Stelian Popescu a atins limitele absurdului
când a pretins simultan a fi prieten al Franţei democrate şi sprijinitor al lui Nicolae
Titulescu, în timp ce simpatim cu Garda de Fier şi cu toţi antisemiţii. Acest susţinător
al ideologiei naziste şi al teoriilor rasiste era şeful „Ligii Antirevizioniste". Paradoxul a
devenit complet când fostul rege, pentru a-şi apăra prietena, i-a lăsat pe antisemiţi să-şi
facă jocul. Totul s-a încheiat cu aventura lui Codreanu şi a Gărzii de Fier şi ororile ce
au urmat, nedemne de îndelungata tradiţie de toleranţă şi umanism a poporului român.
Putem afirma azi că dacă ar fi fost menţinut regimul democratic: dacă, la fel ca
Iuliu Maniu, creşterea revoluţionară a Gărzii de Fier ar fi fost controlată prin
acceptarea ei ca un partid politic legal: dacă fostul rege ar fi înţeles că trebuie să ducă o
viaţă particulară morală şi să împrăştie clica exploatatoare din jurul lui, România ar fi
avut forţa internă pentru a duce, pe plan extern, o politică de securitate colectivă şi,
dacă acest plan ar fi eşuat din cauza miopiei marilor puteri, să folosească forţa
:zăcămintelor ei petrolifere pentm a evita invazia şi a-şi menţine independenţa. Dar, aşa
cum stăteau lucrurile, dominarea României de către Germania era inevitabilă, iar
aceasta a dat Rusiei sovietice singura justificare posibilă pentru ocuparea Basarabiei şi
Bucovinei.
În actuala situaţie, singura speranţă de viitor este la democraţii români. Ei se
opun regimului lui Antonescu, aservit lui Hitler şi protestează în mod deschis faţă de
fiecare act care duce poporul român mai aproape de propria sa înrobire ajutându-l pe
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Hitler împotriva Naţiunilor Unite. Ei protesteaz.ă în mod deschis împotriva exploatării
de către germani, a înfometării poporului român şi împotriva tratamentului
inuman şi a persecutării ipocrite şi revoltătoare a evreilor. În fiecare din
memorandumurile lor primite aici, ei condamnă cu energie activităţile antisemite ale
actualei dictaturi româneşti aservite lui Hitler.

ţării

Nu mai trebuie să facem deosebire între fascişti cumsecade şi acceptabili şi
necumsecade şi inacceptabili. În fiecare ţară, bărbaţii şi femeile care au cochetat cu
ideile fasciste au fost trădători ai propriului lor popor. În fiecare ţară, evreii care au
cochetat cu regimurile dictatoriale au fost trădători ai poporului evreu.
În România, pe lângă evrei ca decedatul Constantin Graur sau prietenii noştri
prezenţi aici, domnii Rosenthal şi Labin, care n-au făcut niciodată compromisuri de la
principiile democratice, vedem mulţi dintre bancherii, industriaşii sau oamenii de
afaceri evrei, ca şi majoritatea românilor creştini din aceeaşi categorie, stând alături de
regimul lui Carol, din motive de profit personal, în ciuda politicii lui antisemite.
Probabil că şi-au înăbuşit conştiinţa cu afirmaţii că în felul acesta îşi ajută propriul
popor. Am văzut cu toţii rezultatul" final.
.
Sper că acei evrei români care n-au întors spatele democraţiei şi-au învăţat
lecţia până în prezent. Dacă există un popor pe lume a cărui supravieţuire depinde de
supravieţuirea democraţiei, acela e al dvs. Ca şi rana lui Amfort, care nu înceteaz.ă să
sângereze din cauza păcatului neizbăvit, dumneavoastră sunteţi rana omenirii care nu
se opreşte din sângerare din cau:za păcatului neizbăvit al Europei împotriva umanităţii
şi libertăţii. Dar, oricât de tragică şi cumplit de chinuitoare ar fi ea, aveţi misiunea de a
aduce, prin suferinţe, lumea la realitate.

American /ewish Archives, Cincinnati, Ohio,
289, ds. Ru.mania 1944

Colecţia

W.J.C., Cutia H

450
1942, mai 4, Bucuresti. Somatie către C.E.R. de a
strânge de la popula~a evreiască diferite
obiecte pentru dotarea spitalelor.
CENTRUL DE STRÂNGEREA RECIDZIŢIILOR
Nr. 6784 1942 luna mai ziua 4
Către

CENTRALA EVREILOR DIN ROMÂNIA
Str. D. Burghelea nr. 3
Cu onoare vă facem cunoscut:
Marele . Stat Major cu Ordinul Nr. 224564/B din 10/4/1942, a aprobat
rechiziţionarea dela evreii simpli particulari. fără plată, a unei serii de materiale
necesare dotării spitalelor.
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Centrul de S~gerea Rechiziţiilor Bucureşti, spre a veni în ajutorul populaţiei
a dat tot ceea ce a awt disponibil, împlinind astfel mai bine de 75% din
nevoile spitalelor.
Restul este o sarcină exclusivă a populaţiei evreeşti şi vă rog a proceda de îndată
la instituirea comisiilor pe cartiere, care să treacă imediat pe teren, pentru ca în
maximum 10 zile să colecteze aceste materiale.
Ceea ce populaţia evreească are obligaţia de a da sunt următoarele: 1.000
perechi sandale sau papuci; 1.000 halate de baie; 1.000 pijamale; 500 prosoape; 1.000
batiste; 2.000 cearceafuri; 500 isrnene; 400 pături;lOO cuiere mobile cu picior şi late,
de perete, din fier şi lemn; 20 cărucioare pentru marii mutilaţi; 100 mese pentru 12
persoane; 200 scaune, bănci pentru 6 persoane; 1.200 metri muşama pentru mese; 100
coşuri pentru pâine; 200 tăvi pentru servit, de lemn; 1. 100 linguriţe bune; 200
polonice; 300 linguri, lopeţi strecurătoare; 30 oale email de câte 8Q şi 100 litri; 30
crătiţe email de câte 80 şi 100 litri; 20 strecurători; 20 site; 5 tigăi cu coadă; 2 cântare
automate Berkel; 2 decimale de 1 OOO şi 500 kg.; 4 furtune cauciuc: 2 a 40 m. şi 2 a 50
m cu accesoriile necesare; 6 cazane fontă a 100 1 cu pirostriile respective; 50 cuţite
evreeşti,

bucătărie.

Cearceafurile şi

păturile

sunt din cele restante conf. ord. M.S.M. din septembrie

1941.
Veţi

lua măsuri pentru accelerarea vopsirii celor 1.100 bucăţi pături, care
fie gata la 12 mai a.c.
Materialul necesar pentru confecţionarea a 500 saltele, îl veţi procura, cât şi
zegras pentru 1.000 saltele, ce se vor confecţiona în atelierul Centrului.
In cazul când prin colectare de la populaţia evreească nu se vor găsi cantităţile
de materiale mai sus specificate sau calitativ acestea vor fi inferioare scopului, aveţi
obligaţţa de a le procura din comerţ.
În ceea ce priveşte mesele şi scaunele tip, vă rugăm a desemna chiar în cursul
zilei de astăzi. meseriaşii de specialitate, luând totodată măsuri pentru procurarea
materiilor prime necesare (scânduri, clei, cuie).
Dacă eventual veţi întâlni dificultăţi la procurarea materialelor, vă rog !!
interveni imediat la Centru, care va face uz de autoritate, spre a obliga pe negustori să
vândă la preţ de rechiziţie.
Materialele colectate şi confecţionate se vor centraliza la sediul dumneavoastră,
iar predarea lor se va face Sit. Costache, care va emite proces-verbal de primire, cu
trebuie

să

menţiunea „fără plată".

Transportul acestor materiale la spitalele ce se vor indica la timp, se va face
prin mijloacele dvs 1 •
Şeful Centrului de Strângerea Rechiziţiilor
Căpitan (ss) Indescifrabil

]. Ancel, op.cit., voi. VII, p. 17-18
Această solicitare depăşea, printr-o serie de obiecte prevăzute a fi predate, dispoziţiile Legii nr.
936 din 20 octombrie 1941, care se referă la „stocuri de îmbrăcăminte". (Vezi E.R., voi. I, doc.
47).
1
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451
1942, mai 22,
măsurii

Bucureşti. M.A.I. nu revine asupra
de· evacuare a evreilor din oraşul Tg.-

Ocna.
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Direcţiunea Administraţiei de Stat

CĂTRE COMUNITATEA EVREILOR DIN TÂRGU-OCNA

373

Bacău

9138 A22MAI 1942
Ca rezultat la petiţia Dvs. înregistrată sub Nr. 56.358/942, vă facem cunoscut
că, întrucât motivele de îndepărtare a evreilor din acea localitate, nu au încetat,
Ministerul nu revine asupra măsurii de evacuare 1 .
p. Ministru Secretar General, şi Colonel Magistrat V. T. Gelep.

Ibidem, val. III, p. 624
1
La finele anului 1941, reprezentanţii comunităţilor evreieşti din Moineşti şi Tg.-Ocna,
evacuate la Bacău, reşedinţa judeţului, în iulie 1941, pe baz.a Ordinului M.A.I., elaborat din
directiva generalului Ion Antonescu, au solicitat Ministerului de Interne aprobarea de a se
întoarce în localităţile de unde au plecat. În memoriu se scrie: „Vă rugăm, Domnule Ministru, a
examina situaţiunea expusă mai sus, examinând dacă nu au încetat raţiunile care au pricinuit
îndepărtarea noastră de la căminurile şi îndeletnicirile noastre şi dacă nu ar fi folositor pentru
Ţară a se reveni asupra acestei măsuri". („ Curiero/ Israelit", organ al Uniunii Evreilor din
România, anul Xn~ seria II. nr. 23. 25 febrnarie 1945).
.

452
1942, mai 27, Bucureşti. Măsuri menite
pe evrei de a trece la alte culte.
P.C.M.
CABINETUL MILITAR
B.2

să-i

împiedice

NOTĂ

I 942, luna mai, ziua 27
l. Domnul Mareşal, fiind informat că un preot reformat a botez.at, în cursul unui
an, 39 evrei în religia reformată - a ordonat ca : „Evreii botezaţi să fie trimişi pe Bug,
imediat; la fel. cu cei din restul Tării"'.
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2. Evacuarea pe Bug a acestei categorii de evrei este în faza de pregătire a
urmând ca după identificarea evreilor botezaţi în religia reformată şi
adunarea lor, să fie îmbarcaţi în trenuri speciale şi evacuaţi în Transnistria, pe Bug.
3. De asemenea, Domnul Mareşal a fost informat - printr-o notă informativă că numeroşi evrei s-au înscris la biserica maghiară catolică din Bucureşti (str.
Bărăţiei), pentru a fi botez.ati în religia catolică.
Pe această notă, Domnia Sa a pus următorul ordin în rezoluţie:
„Cu sistemul acesta. toţi evreii se fac unguri. Deci, problema trebuie studiată şi
soluţionată. prin măsuri preventive. Justiţia. împreună cu Cultura Naţională şi
Internele vor face propuneri, pentru împiedicarea acestei acţiuni specific evreolucrărilor,

ungară".

4. Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor raportează:
a) La 30 aprilie 1942. s-au întrunit - la Ministerul Culturii Naţionale Secretarii Generali ai Ministerelor Justiţiei, Afacerilor Interne si Culturii Naţionale şi
al Cultelor, pentru a întocmi propuneri cu privire la măsurile legale de luat, pentru
împiedicarea acţiunii de convertire a evreilor la catolicism în general, precum şi la
celelalte culte.
b) La Conferinţa Secretarilor Generali, s-a aprobat în unanimitate avizul
Consiliului Superior Juridic al Statului, constatând că raţiunea de a fi a Statului Român
îi dă dreptul suveran, ca - în limita hotarelor sale - să restrângă anumite libertăţi unei
categorii de locuitori de alt sânge şi credinţă.
c) În consecinţă. conferinţa reprezentanţilor autorizaţi ai celor trei ministere a
hotărât:

- inadmisibilitatea convertirii evreilor la catolicism, sau oricare alt cult istoric;
- slujitorilor şi organelor bisericeşti, care vor înfrânge această interdicţie,
trebuie să li se aphce atât sancţiuni disciplinare, cât şi penale;
- această hotărâre trebuie comunicată Eparhiilor şi reprezentanţilor tuturor
cultelor din Tară, spre ştiinţă şi conformare.
d) Domnul Profesor Petrovici, Ministrul Culturii Naţionale şi al Cultelor - şi-a
însuşit în totul propunerile arătate mai sus.
e) Roagă a se hotărî asupra acestei probleme, pentru a se putea traduce în
realitate - cât mai neîntârziat - soluţia adoptată 1 •

A.N., Fond P.C.M., ds. 179/1942, f 174-175
M.A.I. comunică, în aceeaşi zi, Preşedinţiei Consiliului de Miniştri: „Pentru executarea
Ordinului Domnului Mareşal Antonescu, comunicat acestui departament cu ordinul Dvs. rn.
5.656/1942, am dat dispoziţiuni Direc\iunei Generale a Poliţiei şi Prefecturii Poliţiei Capitalei
de a ne înainta tablouri nominale cu numele, pronumele, vârsta, membrii familiei şi ocupaţia
evreilor botezaţi, în vederea trimiterii lor peste Bug". (Ibidem, f 181). A doua zi, 28 mai,
Ministerul Afacerilor Străine înainta cu adresa rn. 39.422, Pro-Memoriul Nunţiaturii Apostolice
din România, care, referindu-se la faptul că unii evrei, cetăţeni români, doctori în filosofie etc.
au primit ei înşişi ( copiii lor) „Slănta Binecuvântare a Botezului'' după 9 august 1940 (data la
care a fost publicat noul statut juridic al evreilor, mergând până la sfârşitul lui ianuarie 1942,
fiind admişi prin marea milostivenie a Sfintei Biserici Catolice şi conform comunicării oficiale
din 9 mai 1941, către Ministerul Regal al Afacerilor Străine către Nunţiatura Apostolică a
Stăntului Scaun, în sânul bisericii.
1
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Dat fiind că soarta căminelor lor şi viitorul copiilor lor este în joc, ei îşi iau pennisiwiea
de a solicita cu mare wnilinţă pentru a se face o intervenţie ca să fie puşi pe picior de egalitate
cu cei boteiaţi înainte de 9 august 1940, având aceleaşi sentimente şi calitate faţă de Sfânta
Biserică". (A.F.C.E.R, Fond C.E.R.f 110-111).
La 13 iulie 1942, mareşalul Antonescu, fiind informat că trecerea evreilor la alte religii
continuă, a luat decizia „ca toţi evreii care recurg la acest procedeu să fie trimişi pe Bug". Ca
urmare, M.A.I. a întocmit tabele cu evreii convertiţi din toate localităţile, pentru a-i strânge pe
cei viz.aţi şi familiile lor „şi a-i îndruma spre regiwiea care le este destinată". (A.N., Fond
P.C.M., ds. 179142-43.f 23).

453
1942, iunie 16, Bucure~ti. Situaţia întocmită de C.R.
Bucuresti, privind numărul evreilor sancţionaţi
de C.M, precum şi al celor urmăriţi în justiţie.
CERCUL DE RECRUTARE BUCUREŞTI

Situaţia numerică

a evreilor trimişi în judecata C.M.

şi ped~siţi

cum şi a celor negăsiţi la domiciliul indicat1 .

Numind
dosarelor

Numind
dosarelor

întocmite şi soluponate
trimise la
Curtea

Numind
dosarelor

Evrei ce
urmeazlafi

nesoluponate
trimişi în
judecata Curţii
pârul astlzi
16 iunie 1942
Marpale

Numirul
evreilor
pedepsiµ
disciplinar

disciplinar,

Numirul total Numirul total Observapuni
al evreilor
al evreilor
negAsip, care urmirip cu
au indicat
adresa fictivi

telegrame la
domiciliu

443

4535

Marţiali

268

20

106

248

471

Comandamentul Centrului de Recrutare
Bucureşti

Şeful Bir. II
Locot. Colonel, (ss) Costescu

Colonel, (ss) COLAN

A.M.St.M., RS.E.M. 900, C0166
1

în

noiembrie 1942, Cercul Teritorial Botoşani a trimis spre judecare Curţii Marţiale a C4
15 evrei. (Ibidem, R.S.E.M. 1161, C0645).

Armată
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454
1942,

iunie
19,
Bucure~ti.
P.C.M.
aprobă
rechiziţionarea în folosul armatei a două
imobile ale Comunităţii Evreilor din Ploieşti.
JURNAL NR. 630

Consiliul de Miniştri în şedinţa sa de astăzi 19 iunie 1942, luând în deliberare
referatul Domnului Ministru al Apărării Naţionale sub nr. 10903 - 5 iunie 1942 şi
văzând motivele e;cpuse printr-însul.
Având în vedere dispoziţiunile art.2, 8, IO şi 12 din D. Lege asupra rechiziţiilor;
DECIDE
Aprobă rechiziţionarea în folosul armatei, pentru mărirea capacităţii Spitalului
Militar Ploieşti, a următoarelor imobile din Ploieşti:
Imobilul şcoalei evreeşti din str. Vlad Ţepeş Nr. 11.
Imobilul denumit Casa Administratorului, Templul evreesc din Str. Vlad Ţepeş
Nr. 14.
Imobilele de mai sus se vor utiliza pentru Spitalul Militar Ploieşti.
Rechiziţia se va efectua cu începere de la data Jurnalului de faţă şi pe tot timpul
cât localele vor fi necesare.
Domnii Miniştri ai Apărării Naţionale, Justiţiei şi Interne sunt însărcinaţi cu
aducerea la îndeplinire a prezentului Jurnal.
(ss) Mareşal Antonescu, Gral Pantazi, gri. D. I. Popescu, I. Marinescu, Const.
C. Stoicescu, N. Marinescu, A Pană, Titus Dragoş

A.N., Fond P.C.M., Jurnale, ds. 571, f. 281

455
1942, iulie 1, Dorohoi. Evreii nu pot participa la
licitaţia pentru vânzarea unor bunuri ramase
de la evreii evacuaţi.
I

COMISIUNEA JUDEŢEANĂ C.N.R. DOROHOI
PUBLICAJIUNE
Nr. 765 din 1 Iulie 1942
Se aduce la cunoştinţa generală că în ziua de 16 Iulie 1942, orele 9, Comisia
va ţine licitaţia publică orală, la faţa locului în strada Piaţa Unirei No ... din

judeţeană
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oraşul Dorohoi, pentru vânzarea mobilelor şi mărfurilor rămase de la evreii evacuaţi,
depozitate în magazii şi arătate în tabelul ce se găseşte la sediul Administraţiei
Generale din Dorohoi strada Grigore Ghica nr. 43.
Preţul de la care începe licitaţia se va fixa de Comisiune în ziua licitaţiei pentru
fiecare obiect în parte.
Dacă vânzarea nu se va termina, se va continua în zilele următoare.
La licitaţie nu pot lua parte decât cei de origină etnică română, germană şi
12
italiană •
Preşedintele Comisiunei Judeţene
Administrator G-ral
Prefect
Colonel (ss) Indescifrabil
Colonel (ss) Barcan

A.BT., Fond Pref jud. Dorohoi, ds. 27/1942, f 69
La aceeaşi dată s-a emis publicaţia C.N.R. Dorohoi pentru închirierea unor imobile evreieşti,
de C.N.R. (Ibidem).
Condiţiile de participare la licitaţie prevedeau, între altele: ,,Persoanele cari participă la
licitaţie vor trebui să facă următoarele dovezi cu acte oficiale: Persoanele fizice vor dovedi: 1/.
Că sunt de naţionalitate română, care se va dovedi cu certificatul de naţionalitate. 2/. Că sunt de
origine etnică română, care se va dovedi cu certificatul de origine etnică. 3/. Să nu fi manifestat
sentimente şi atitudini contrarii intereselor Statului Român (certificat de la org. poliţieneşti)( ... ]
Persoanele juridice vor dovedi: 1/. Că societatea este românească şi are capital exclusiv
românesc. 2/. Membrii componenti ai societăţilor trebuie să îndeplinească condiţiunile cerute
oricărei persoane fizice (... ] Nu sunt primiţi să ia cu arendă: a/. Funcţionarii publici şi
ofiţerii activi, celălalt soţ precum şi copiii minori. b/. Persoanele de origină etnică
română, căsătorite cu un evreu sau evreică, calitatea de evreu stabilindu-se potrivit
normelor fixate prin art. 2 al Decretului Lege nr. 3347, din 5 octombrie 1940. Director
(ss) D. Giurgiuveanu··. (Ibidem, ds. 2611942.f 33).
1

~reluate

456
1942, iulie 10, Bucureşti. Articol vehement antisemit
apărut în ziarul „ Universul" împotriva
lucrărilor scrise de autori evrei.
O

literatură netrebnică

Gândul mi se duce la una din literaturile care în scrisul european a înflorit
ieri: la acea producţie literară evreiască, alcătuită de scriitori, dată la lumină de
editori şi răspândită de librari şi colportori de aceeaşi origine etnică, hotărâţi - pe de o
parte - să pună în valoare sufletul artistic al acestui popor, iar pe de alta, să strecoare în
conştiinţele omenirii fie idei revoluţionare, comuniste, care tindeau la distrugerea
temeliilor naţionale, fie numai simpatie pentru poporul ales.
până
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Fără îndoială că astăzi ni se pare curios, dacă nu de-a dreptul revoltător, că a
putut înflori o astfel de literatură chiar la noi, unde conştiinţa publică luminată de
câţiva bărbaţi aleşi începuse să vadă pericolul. Nu numai atât, dar - bucurându-se de
avantajele unei prese coreligionare - ea era sprijinită oficial şi, deci, preferită. Autorii
ei împănaseră S.S.R. - de unde dădeau decrete de acceptare ori respingere literară îndeosebi a acelor<1 care nu se împăcau cu aerul pestilenţial al unui anumit scris.
Cutezanţa lor creştea mai ales în ziua cărţii, când îşi camuflau lipsa de talent ori
intenţiile neliterare cu aparatul iscusit al oficialităţii, în suita căreia apăreau.
Acest fapt tăcea să fie înregistraţi în document~le cărţii româneşti, să fie trecuţi
la rând cu marii ctitori ai scrisului naţional în acel „Indreptar bio-bibliografic" tipărit
de „Uniunea Fundaţiilor", ba încă să li se dea biletul alb de trecere liberă spre
nemurire, spre unele istorii literare contemporane sau generale menite să aleagă
neghina de grâu.
Nu am pretenţia de a vorbi despre lucruri necunoscute. Dacă le amintesc, o fac
şi pentru cetitori şi pentru unii dintre confraţii cari trebue să înţeleagă - o dată pentru
totdeauna - că purificarea, pe care a dus-o până la capăt regimul naţionalist în toate
domeniile, în literatură urmează să înceapă cu izgonirea cărţilor ovreeşti, chiar dacă, în
cuprinsul lor, s-ar putea descoperi, ici şi colo, unele calităţi de fond sau de formă. Cu
cât o facem mai repede şi mai complet, cu atât ne dăm mai bine seama de imperativele
vremii, cu atât ajutăm, cu un ceas mai înainte, goana după literatura aleasă clasică sau
modernă, punând în mâinile celor iubitori de lectură, în locul literaturii netrebnice,
prin origina şi scopurile ei lăturalnice, cartea simţită şi trăită, pornită din adâncurile de
nepătruns ale robirilor de veacuri, pe care au plâns şi s-au jertfit atâţia dintre mucenicii
neamului nostru.
E gândul cel mai stăruitor care trebue să stea, ca o candelă veşnic aprinsă, în
vederea celor ce - cu mâini pioase - oficiază în templul literaturii naţionale 1 .

PAUL I. PAP ADOPOL2

Ziarul „Universul", nr. 185, 10 iulie 1942
Acest articol vehement antisemit se înscrie pe linia altora, ca, de pildă, ,,Iudeii în literatura
publicat în „Universul literar", nr. 29 din 13 iulie 1940, ,,Iudeii, editorii literaturii
noastre", nr. 31 din 27 iulie 1940, în aceeaşi publicaţie, semnate de Ladmiss Andreescu.
Ambele enumeră autori evrei care şi-au dobândit un nume în literatura română şi edituri de
mare prestigiu, ca ,,Naţionala-Ciornei'', „Cartea Românească", „Socec", ,,Adevărul", „Cultura
Naţională", ş.a„ cerându-se eliminarea acestora din viaţa culturală. Regimul antonescian a
trimis tuturor prefocturilor liste cu date biografice amănunţite şi titlurile cărţilor autorilor evrei,
pentru afişare în toate bibliotecile în vederea eliminării lor din circulaţie. (Vezi doc. 497 din
volum).
2
Profosor şi publicist, fost conducător al revistei „Universul literar".
1

noastră",
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457
1942, iulie 18, Bacău.

Primăria

orasului

Bacău

interzice

tăierea rituală a animalelor şi păsărilor de

curte.
PRIMĂRIA ORAŞULUI BACĂU
PUBLICAŢIE

Nr. 34 din 18 Iulie 1942
Noi, Primarul Oraşului Bacău;
Având în vedere Deciziunea Secretariatului de Stat al Departamentului
Agriculturii şi Domeniilor Nr. 12.502, publicată în Monit. Of. Nr. 162 din 15 iulie
1942
DISPUNEM:

Art. 1. Cu începere de la publicarea prezentei publicaţii, se interzice tăierea
a animalelor şi păsărilor de curte, atât pentru consumul public cât şi cel
particular, fie chiar cu o ameţire prealabilă.
Art. 2. Autorităţile comunale şi poliţieneşti vor lua măsuri pentru respectarea
dispoziţiunilor prevăzute în Deciz. Nr. 12.502 mai sus menţionată, anulând totodată
autorizaţiile date hahamilor, conform art. 72 din regulamentul pentru abatoare.
Art. 3. Nerespectarea dispoziţiunilor prevăzute în Deciziunea sus-menţionată
constituie o contravenţie şi se poate pedepsi în conformitate cu art. 8 din Legea pentru
protecţia animalelor.
Domnii ofiţeri şi agenţi ai Poliţiei Generale a Statului, Organele Serviciului
Sanitar-Veterinar, precum şi Poliţia Comunală, sunt însărcinate cu aducerea la
îndeplinire a prezentei publicaţii.
rituală

Primar, M.

Văgăunescu,

Lt. Colonel în retr.

A.BC., Fond Primăria Bacău, ds. 21 I 1942, f 66
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458
Bucureşti. Referat al Curţii de Apel
Bucureşti în legătură cu activitatea folcloristului
şi istoricului literar M. Schwarzfeld.

1942, iulie 22,

Dos. Nr. 341/942
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
INSTANŢA SPECIALĂ PENTRU ruDECAREA LITIGIILOR IZVORÂTE
DIN APLICAREA LEGILOR DE TRECERE A BUNURILOR EVREEŞTI
ÎN PATRIMONIUL STATULUl
COMPLETUL V
Instanţa compusă

din d-nii: C. Sinevici

Preşedinte,

Gr.

Pleşoianu

Consilier, I.

Gavrilescu Consilier

Având în vedere că prin deciziunea acestei instanţe cu nr. 250/942, s-a
a se întocmi în cauză referatul prevăzut de art. 6 din D.L. 842/941;
În susţinerea acestui referat, petiţionarul" arată că:
Din frageda tinereţe şi până la zilele bătrâneţii sale, a cultivat cu dragoste
limba, cultura şi literatura română;
Că, din lucrările sale cele mai importante, ar fi cercetarea asupra poeziilor
populare, colecţia V-le Alecsandri;
Că din lucrările sale au fost publicate:
I. O schiţă sentimentală, în „Buciumul Românesc", la laşi, în 1874.
2. Un studiu larg despre poeziile populare române de Vasile Alecsandri aşa cum
trebuesc culese şi publicate, în „Contemporanul" lui Ion Nădejde, apărut în 1888.
3. O cercetare din punct de vedere estetic a poeziilor populare române,
nemodificate, din care reese superioritatea lor faţă de cele modificate de V. Alecsandri,
apărute în 1889 în Craiova.
4. O serie de cercetări folklorice în legătură cu lucrări apărute.
5. O serie de legende şi poezii populare din Muntenia, publicate în
„Contemporanul'", revista „Oltenia", din 1888 şi 1889 şi în „Şezătoarea" din 1890.
6. O vastă monografie asupra dr.-ului Iulius Barasch.
În sprijinul celor de mai sus depun o serie de manuale şi anume:
a) Momente din Istoria Evreilor din România;
b) Evreii în Literatura Populară Română;
c) Poeziile Populare Colecţia Alecsandri (aşa cum trebue culese şi publicate
cântecile populare)
d) „Dr. Iuliu Barasch" de M. Schwarzfeld.
e) „Chazari sau evrei", reflexii critice pe tărâmul folkloric, de M. Schwarzfeld.

încuviinţat

• Este vorba de folcloristul şi istoricul literar M. Schwarzfeld, care, la data întocmirii referatului,
avea vârsta de 85 de ani. A decedat la 14 septembrie 1943.
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f) „Scrisoarea către Dumnezeu", cercetare folcloristică de M.Schwarzfeld.
g) Poezii Populare din Muntenia.
h) „Basmul cu minciunile", schiţă comparativă din domeniul folkloric, de M.
Schwartzfeld.
I) „Gaster Anniversacy Volume" edited by Bruno Schindler Ph. d., in
collaboration with A. Marmorstein Ph. D.
j) „Evreii în literatura lor populară", studiu etnico-psihologic de M.
Schwarzfeld.
Pentru constatarea cărora s-a încheiat prezentul referat în camera consiliu, azi
22 Iulie l 94i1.
(ss) C. Sinevici, (ss) Gr. Pleşoianu, (ss) I. Gavrielescu Grefier - (ss) Indescifrabil

A.N., Fond P.C.M., ds. 1241/1942, f 28 flv
Nu deţinem, până în prezent, documente care să arate cum s-a soluţionat cererea lui
M. Schwarzfeld.
1

459
1942, iulie 25, Bucuresti. Decizia S.S.R.C.I. privind
exproprierea imobilelor aparţinând comunităţilor
evreieşti.

EXPROPRIEREA IMOBILELOR APARTINÂND
COMUNITĂŢILOR EVREEŞTI A ÎNCEPUT
d. Titus Dragoş, ministru subsecretar de Stat al romamzarn,
inventarului, a semnat o decizie prin care se expropriază, în folosul
Centrului Naţional de Românizare, toate imobilele situate în Capitală şi aparţinând
Eri

dimineaţă

colonizării şi

comunităţilor evreeşti.

În scurt timp, imobilele tuturor comunităţilor evreeşti, situate pe cuprinsul
întregei ţări, vor trece în patrimoniul C.N.R.-ului.
Textul deciziei semnate eri de d. ministru Dragoş, are următorul cuprins:
Se declară trecute în patrimoniul Centrului Naţional de Românizare
următoarele imobile, situate în Municipiul Bucureşti şi aparţinând comunităţilor
evreeşti de rit spaniol şi comunităţii mozaice de rit occidental:
I) Grădiniţa de copii „Eckstein", teren şi construcţie situate în str. Argeş nr. 10.
2) Şcolile unite teren şi construcţie situate în str. Col. Orero nr. 30.
3) Şcoala „Fraternitatea Zion", teren şi construcţie situate în str. Sf. Vineri nr. 13.
4) Şcoala Moria, teren şi construcţie situate în str. Epureanu nr. 17.
5) Şcoala primară „Cultura", teren şi construcţie, situate în str. Sevastopol nr. 19.
6) Şcoala de meserii „Ciocanul", teren şi construcţie situate în str. Calea
Dudeşti, nr. 24.
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7) Spitalul Caritas, teren şi construcţie, situate în str. Bradului nr. 53, 55.
8) Şcoala Focşăneanu, teren şi construcţie, situate în str. Anton Pann 44.
9) Şcoala Ronetti-Roman, teren şi construcţie, situate în str. Antim 13.
IO) Şcoala Instrucţiunea teren şi construcţie situate în str. Poetul Cerna nr. I.
l l) Fabrica de azime, teren şi construcţie, situate în str. Procopiu nr. 33.
12) Liceul Cultura A, teren şi construcţie, situate în str. Sborului 13.
13) Şcoala Progresul Culturii, teren şi construcţie, situate în str. Salvador nr. 30.
14) Şcoala Voinţa, teren şi construcţie, situate în str. G. Palade. nr. 53/55.
15) Liceul Cultura B, teren şi construcţie, situate în str. Mircea Vodă 28-30.
16) Spitalul „Caritas-Noua Maternitate", teren şi construcţie, situate în str.
Traian nr. 27-29.
17) Azilul de bătrâni „Elisabetheu", teren şi construcţie, situate în str. Ion
Filipiliu nr. 9.
18) Şcoala primară „Instrucţiunea" şi internatul şcolii Ciocanul, teren şi
construcţie, situate în str. Bradului nr. 19.
19) Şcoala Malbim, teren şi construcţie, situate în Prelung. Trinităţii fost
Parfumului nr. 31.
20) Sanatoriul Coloniei de vară al comunităţii, teren şi construcţie, situate în
Techirghiol-Constanţa, Bui. Ghica nr. 2.
21) Imobil de raport, teren şi construcţie, situate în Fundătura Făurei nr. 12.
22) Imobil de raport, teren şi construcţie, situate în str. Anastase Panu 20.
23) Imobil de raport, teren şi construcţie, situate în stradela Mircea Vodă nr. 4.
24) Imobil de raport, teren de construcţie, situate în str. Căuzaşi nr. l-3.
25) Imobil de raport, teren şi construcţie, situate în str. Prof. Ion Bogdan 23.
26) Imobil de raport, teren şi construcţie, situate în str. Lucaci nr. 20, fost 50.
27) Imobil de raport, teren şi construcţie, situate în str. Udricani nr. 18.
28) Imobil de raport, teren de construcţie, situate în str. Dr. Felix 95.
29) Imobil de raport, teren şi construcţie, situate în str. Oituz 4.
30) Imobil de raport, teren şi construcţie, situate în str. Popa Farcaş 15, fost 20.
31) Imobil de raport, teren şi construcţie, situate în str. Calea Dudeşti nr. 15.
32) Imobil de raport, teren şi construcţie, situate în Bdul. Maria nr. 39.
33) Imobil de raport, teren şi construcţie, situate în str. Filomela nr. IO.
34) Imobil de raport, teren şi construcţie, situate în str. Traian 92.
35) Imobil de raport, teren şi construcţie, situate în str. Unirii 14, fost 98.
36) Azilul de bătrâni, teren şi construcţie, situate în str. Splaiul Unirii 36.
37) Vilele coloniei şcolare, teren şi construcţie, situate în Techirghiol.
38) Şcoala primară de fete, teren şi construcţie, situate în Fundătura Negru
Vodă 5 (7).
39) Şcoala primară de băeţi, teren şi construcţie, situate în str. Epureanu nr. 19.
40) Cancelaria Comunităţii şi Policlinica, teren şi construcţie, situate în str.
Banu Mărăcine 49.
41) Soc. mutuală Ezra Beth:zaroth, teren şi construcţie, situate în str. Spaniolă
nr. 3.
42) Şcoli de băieţi şi de fete, teren şi construcţie, situate în str. Radu Vodă şi
Splaiul Uniri 22.
43) Imobil de raport, teren de construcţie, situate în str. Alex. Ciurcu 7.
44) Imobil de raport, teren şi construcţie situate în str. Schultzer 16.
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45) Imobil de raport, teren de

construcţie,

situate în str. Banu

Mărăcine

nr. 11

(13).
46) Imobile de raport, teren şi construcţie situate în str. Sf. Apostoli nr. 64.
47) Imobil de raport, teren şi construcţie, situate în str. Negru Vodă 3.
48) Imobil de raport, teren şi construcţie, situate în str. Negru Vodă 17 colţ cu
Sf. Ion Nou 38.
49) Imobil de raport, teren şi construcţie, situate în şoseaua Giurgiului nr. 2.
50) Imobil de raport, teren şi construcţie, situate în str. Negru Vodă nr. l colţ cu
Str. 8.
51) Imobil de raport, teren şi construcţie situate în str. Carol 18.
Directorul general al C.N.R.-ului este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a
prezentei deciziuni şi a tuturor formalităţilor legale prevăzute de legea nr. 499 din 3
Iulie 1942.

Ziarul „Universul", nr. 200, 25 iulie 1942

460
1942, august 18, Bucureşti. Elevii aflaţi în detaşamente
de muncă obligatorie primesc aprobarea de a se
prezenta la examenul de bacalaureat.
MARELE STAT MAJOR
Secţia

I-a, Biroul l O
Nr. 71.832 di11 l8 August 1942
NOTĂ

Părinţii mai multor elevi evrei de liceu cari se găsesc în detaşamente de muncă
obligatorie nu s-au putut prezenta la a doua parte a examenului de bacalaureat în
sesiunea de vară, roagă să se dea posibilitatea acestora să dea examen, în sesiunea de
toamnă.

Cum în această situaţie se găsesc şi alţi tineri evrei, Secţia I-a este de părere că
de la 25 August la 15 Septembrie 1942, aceştia să fie lăsaţi liberi de către
detaşamentele de lucru pentru a se putea prezenta la examene, cu atât mai mult, cu cât
părinţii au plătit taxele respective şi au făcut cheltuieli cu întreţinerea copiilor, în
şcoală 1 .

în

răstimpul

ŞEFUL SECŢIEI I-a
Colonel (ss) E. Borcescu

Şeful Biroului IO
Lt. Col. (ss) Ilie Dumitrescu

A.M.St.M., RS.E.M. 903, C0574
Pe document, rezoluţia: ,,Aprob propunerea din notă. Se vor lua măsuri
acei care dau examene. (ss) Indescifrabil".
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să

nu plece decât

1
La 21 august 1942, Marele Stat Major - Secţia I transmite Comandamentelor 1-7 Teritorial:
„Se aprobă un concediu de la 25 august la 25 septembrie 1942, elevilor evrei în clasa VII-a
liceu, aflaţi în detaşamente locale sau exterioare şi care vor să depună examene parţiale, de
corigenţă sau bacalaureat. Vor pleca numai cei care depun examene stop. La înapoiere vor
prezenta certificat de felul examenelor şi data când au fost depuse stop". (Ibidem, C0573).

461
Bucureşti. Lista
comunităţilor evreieşti

1942, august 19,

dispoziţia

imobilelor aparţinând
din ţară, puse la
Ministerului Muncii de către P.C.M.

Bucureşti 19 august 1942
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
ÎMPUTERNICITUL GUVERNULUI PENTRU
REGLEMENTAREA REGIMULUI EVREESC DIN ROMÂNIA

ROMÂNIA

PREŞEDINŢIA

CENTRALA EVREILOR DIN ROMÂNIA
Loco
Vă comunicăm următoarele:

Am aprobat ca imobilele mai jos arătate, care aparţin Comunităţilor Evreeşti, să
fie puse la dispoziţia Ministerului Muncii în scopul instalării şcolilor profesionale de
ucenici şi ucenice:
l. Timişoara, imobilele din str. Luca Caragiale nr. 1 şi Frobl (şcoala); 2. Brăila,
imobilul din B-dul. Cuza nr. 114; 3. Turda, imobilul din str. Avram Iancu nr. 11; 4.
laşi, imobilul din str. Mârzescu nr. 22-24; 5. Nădlac, imobilul Comunităţii Evreeşti; 6.
Tecuci, imobilul din str. Asache nr. 3; 7. Arad, imobilul din Piaţa Luptei; 8. Fălticeni,
imobilul şcoala evreească; 9. Lugoj, imobilul din str. Cuza Vodă nr.12; 10. Piteşti,
imobilul din str. Titu Maiorescu; 11. Rrn. Sărat, imobilul din str. Principele Ferdinand;
12. Şiria (Arad), imobilul fost sinagogă; 13. Sibiu, imobilul din str. Sării nr. 25.
Vă rog să comunicaţi de urgenţă Oficiilor Judeţene respective să predea
imobilele de mai sus delegaţilor Ministerului Muncii, care sunt Inspectorii de muncă
sau Directorii cursurilor profesionale de ucenici acolo unde nu există Inspectori de
Muncă.

De asemenea, vă rog să ne trimiteţi copii după adresele dvs.
deoarece trebue să le comunicăm Ministerului Muncii.

către

Oficiile

Judeţene,

Împuternicitului Guvernului pentru Reglementarea Regimului Evreesc din
România, (ss) M. Eftimiu

A. Y. V.I., Colecţia Matatias Carp, 011/96 a
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462
1942, august 31, Bucureşti. Document statistic privind
starea demografică a populaţiei evreieşti din
România. Adnotări ale maresalului Ion
Antonescu pe document.
'
PREŞEDINŢIA

CONSILIULUI DE MINIŞTRI
SECRETARIATUL GENERAL
NOTĂ

1942, luna august 31
Domnul Mareşal a dat dispoziţiuni să se întocmească o situaiie de evreii veniţi
după 1914, cu arătarea profesiunii şi a locului de origină.
În executarea dispoziţiei Domnului Mareşal, Institutul Central de Statistică
prezintă un referat cuprin?.ând situaţia numerică a populaţiei evreieşti în România în
anul 1941.
Materialul documentar ce se prezintă, cuprinde o serie de 5 grafice şi 3 tablouri
numerice, întocmite pe baza rezultatelor provizorii ale Recensământului General al
României, din 6 aprilie 1941, pentru teritoriul redus al Ţării din acea dată, precum şi
pe baza rezultatelor inventarierii populaţiei şi bunurilor, efectuată în augustseptembrie 1941, pe teritoriile eliberate de sub ocupaţia Sovietică, adică Bucovina de
Nord, inclusiv Herţa şi Basarabia.

în ţară

Situaţia populaţiei

„Nu se poate. Să se verifice.
Ordinul meu a fost să se lase în
Bucovina numai IO mii. Să se
verifice din nou".

evreesti în 1941

1. Pe teritoriul actual al României, s-a
înregistrat în 1941, un număr de 375.422 locuitori
de origine etnică evreiască, reprezentând o
proporţie de 2,2% faţă de totalul populaţiei ţării
de 16.767.567 suflete.
Din aceşti 375.422 evrei, 314.714 evrei, se
aflau pe teritoriul redus al României, din Aprilie
1914 şi 60.708, s-au numărat în provinciile
eliberate cu prilejul inventarierii.
Nu sunt cuprinşi în această ultimă cifră cei
41.742 evrei aflaţi la acea dată în curs de deportare
din lagărele de la: Secureni, Edineţ, Mărculeşti,
Vertujeni sau Ghetoul din Chişinău.
Cei 60. 708 evrei înregistraţi la inventariere se
repartizau astfel: în Bucovina de Nord şi Herţa
53.802, reprezentând 10,5% din populaţie şi
numai 6.900 evrei sau 0,3%, în Basarabia istorică.
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2. Imensa majoritate a acestei populaţii evreesti era
populaţie urbană.

localizaţi

în

Tendinţa evreilor a fost de a se stabili la oraşe, probabil din cauza măsurilor
rurală, survenite înaintea operaţiunilor de recensământ.
Situaţia numerică a evreilor în cele 12 orase mai
importante din ţară în anul 1941

de

Din 375.422 evrei, un
~

număr

de 374.089,

adică

92.5% se aflau

expropriere

Bucureşti„ „„„„. IO I. 728„„„„10,2%

din populaţie
"
" "
~ ... „„„„„„„ ..... 33,135 ... „ ... 29,8% "
Galaţi„„„„„„„„„13.511..„„„14,1% "
Fantastic. Oraşe pur jidoveşti. Timişoara„„„„„„10.950„„„„.9,9% "
Botosani„„„„„„„10.902..„„„36,8% "
(Se
referă
în
oraşele
Bacău„„„„„„„„„10.333„„„.26,5%
"
subliniate - n.n.).
Arad„„„„ ...... „„„„7.835 .... „„.9,0% "
Piatra-Nearnt.„„„„7.207 ..... „.20.0% "
Roman„„„.„.„„„„.5.540 .... „„21.0% "
Dorohoi.. ....... „„„„5.389 .. „„„34.6% "
Brăila„„„ .... „„„„„5.097 ... „„„.5, l % "
Aceste oraşe, singure, concentrează un număr de 257.386 evrei, adică mai mult
de două treimi (68,6%) din totalul de 375.422 evrei, număraţi în 1941, restul oraşelor
şi mediul rural, totalizând 31,4% adică 118.036 evrei.
Din punct de vedere al repartiţiei geografice, importanţa populaţiei evreeşti faţă
de totalul populaţiei respective este variabilă:
În 1941 Bucovina avea 8,6%, Moldova 4,9%, Muntenia 2,3%, Oltenia 0,2% şi
Basarabia 0,3%.
Deşi Bucovina are procentul cel mai ridicat, numărul absolut cel mai ridicat de
evrei îl are Moldova, unde s-a înregistrat 136. 940 evrei.
[În al doilea rând Muntenia cu 114.173, din care Bucureştiul are 101.728,
Bucovina cu 70.731.]
În nici una din toate celelalte provincii numărul total al evreilor nu depăşeşte
cifra de 16.000.
4: Pe judete. repartitia evreilor este si mai inegală:
I. laşi„„„„„„„„„„16,6%
10. Rădăuţi„„„„.4,3%
2. Câmpu Lung„„„.7,5%
l l. Suceava„„„„.3,9%
3. Ilfov„„.„.„.„„„„.7,2%
12. Baia„.„.„.„„.3,7%
4. Botoşani„„.„„„„.6,9%
13. Vaslui„.„„„„3,0%
5. Covurlui„„.„„„„.6,1%
14. Putna„„„„„„2,4%
6. Dorohoi„„„„.„.„.5,2%
15. Timiş„„„.„„.2,4%
7. Piatra-Neamţ.„„„5,0%
16. Arad„„.„„„„.2,2%
8. Roman„„„„.„„„„4,4%
17. Tutova„.„.„„.2,0%
9. Bacău„„„.„„„„„.4,3%
18. Brăila„.„„„„.2,0%
Restul judeţelor prezintă procente inferioare lui 2%.
5. De menţionat este că cifrele populaţiei de „origine etnică evreiască" sunt
superioare numărului locuitorilor declaraţi ca fiind de „religie mozaică".
Cemăuţi„„„„„„„45.759„„„„58.1%
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Evoluţia numerică a evreilor între 1930 şi 1941
Cifra totală de 728.115, evrei rezultată la recensământul din 1930, s-a redus cu
139.607 suflete, din care 138.800 evrei (sau 5,8%) luaţi de Ungaria şi 807 evrei (O, 1%)
reveniţi Bulgariei.
Deci, după recensământul din 1930 pe teritoriul actual al României s-ar fi aflat
588.308 evrei. reprezentând 3.8% din populaţia la acea dată.
În 1941. s-au numărat 375.422 evrei sau 2.2%.
Deci în decurs de 10 ani populaţia evreiască s-a redus cu 213.086 suflete.
Se prezintă evoluţia numerică a evreilor între 1930 şi 1941, pe provincii. Din
această situaţie se poate vedea că numai două provincii din cele nouă, au avut o
creştere a evreilor şi anume: Muntenia şi Banat. Cauza este atracţia pentru evrei ce o
oferă Bucureştiul, 101.728 evrei şi Timişoara cu 10.950 evrei.
În toate celelalte provincii numărul evreilor este în
scădere.

„Nu se poate. Ordinul
meu a fost să se deporteze toţi
evreii". Mareşal Antonescu

Scăderi neînsemnate sunt în: Crişana, Dobrogea,
Oltenia, Transilvania; scăderi mijlocii în Bucovina şi
Moldova şi reduceri masive de evrei în Basarabia,
unde de la 204.850 în 1930 a ajuns la 6. 900 în 1941,
deci o reducere de 96,6%.
În Basarabia şi Bucovina cauzele reducerii sunt,
între altele şi exodul voluntar al evreilor, la venirea
românilor, cât mai ales măsurile de epurare luate de
autorităţile române.

după

Pe teritoriul actual al ţării, mişcarea actuală a
de la 1 ianuarie 1931 la 1 ianuarie
1940, s-a soldat cu un deficit natural de 2. 851 suflete,
numărul deceselor depăşind naşterile cu această cifră.
De la 1 septembrie 1941 şi până astăzi, numărul
evreilor a scăzut probabil simţitor.
Statistica publicată ca fiind a Centralei Evreilor
din România, îi evaluează la 273.000 suflete.
Dacă în acest recensământ s-a cuprins şi
Basarabia şi Bucovina, rezultă că în prezent, se află în
ţară cu 103. OOO evrei mai puţin decât în 1941 şi cu
316.000 evrei mai puţini ca în 1930.
În acest caz, populaţia evreiască a Ţării s-ar fi
redus nu cu 36,2%, ci cu mai mult de jumătate, adică
cu 53,7%.
Se prezintă grafice pentru documentare,
Institutul Central de Statistică arată că alte date
statistice, în afară de acestea, nu posedă pentru a
putea prezenta o expunere analitică asupra greutăţii
specifice, sociale şi economice a populaţiei evreeşti în
ansamblul actual al vieţii româneşti, după 194 l.
Se mai arată că este în curs de executare o lucrare privind evreii veniţi în ţară
1914, pe profesii, care va fi prezentată ulterior.

A.N.

Bucureşti,

„Să

se organizeze de
verificarea pentru a
se vedea care din cele două
date sunt exacte. Verificarea
să se facă pe baze serioase.
Fiecare evreu va primi un
carnet, studiat special, de
identitate,
numerotat
şi
verificat lunar (pentru a nu fi
falsificate).
Verificarea se va face pe
contul evreimii.
Se va începe cu populaţia
Bucovinei, ordinea de urgenţă
fiind: Bucovina, Banatul,
Moldova, Muntenia etc. ".
statistică

populaţiei evreeşti

Fond P.C.M., ds. 290/1943, f 17 - 21
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Pe lângă adnotările de mai sus ale mareşalului Antonescu pe document este o rezoluţie
de ansamblu:
„Să mi se facă propuneri concrete în sensul rezoluţiei mele până, la I O Septembrie.
Să se publice structura oraşelor pentru ca să vadă şi ţara cât era de compromisă şi de
ameninţată viaţa economică şi dezvoltarea spirituală din cauza ticăloşiei politicianiste iudeomasonice, a căror exponenţi erau partidele intitulate «naţionaliste» din Transilvania şi Regat.
Dacă voi lăsa moştenitorilor regimului aceiaşi situaţie, voi face şi regimul meu părtaş la
această crimă. Voi trece peste toţi şi peste orice greutate pentru a purifica total naţia de această
neghină. Voi înfiera la timp pe toţi acei care au venit - ultimul Dl. Maniu - şi vor veni să mă
împiedice a răspunde dorinţei majorităţii imense a acestei naţii.
Excepţie fac acei care au trăit gras, paraziţi pe corpul evreilor, de unde şi-au tras şi
bogăţiile şi sprijinul şi sugestii politice.
Să se publice integral această rezoluţie a mea, odată cu publicarea statisticei şi
memoriului de faţă.
Publicarea până la 10 septembrie. Dl. Vlădescu responsabil. Mareşal Antonescu".

463
1942, septembrie 1, Bucureşti. Dispoziţie ca toţi evreii
veniţi în Bucureşti după 27 iunie 1940 să
părăsească oraşul.

MARELE STAT MAJOR
SECŢIA I-a
Bir. IO

Nr. 77.778 din 1septembrie1942
MARELE ST AT MAJOR
SECŢIA I-a
Către

PRESEDINTIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul Militar
Am onoare a se face cunoscut următoarele:
Potrivit dispoziţiunilor date de Ministerul Afacerilor Interne, Prefectura Poliţiei
Capitalei a dat o ordonanţă prin care obligă să plece la urmă, pe toţi evreii care au
venit în Bucureşti după data de 1 septembrie 1940.
Exodul majorităţii evreilor din Bucovina şi Basarabia în Capitală a avut loc la
27 iunie, când am fost siliţi să cedăm cele două provincii.
Aceşti evrei sunt cei mai periculoşi, deoarece atunci în grabă, nu au plecat decât
cei bogaţi, care au întinse şi adânci legături cu societatea şi finanţa românească.
Cercul Teritorial Bucureşti, numai pe timpul de la 1 septembrie 1941 la 1 iulie
1942 a înregistrat o creştere de 3. 932 a evreilor bărbaţi între 18 - 50 de ani.
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Pentru motivele arătate mai sus, vă rugăm a aprecia dacă nu este cazul ca
Prefecturei Poliţiei Capitalei, să modifice data trimiterii la urmă, a evreilor
pripăşiţi în Bucureşti, pentru 27 iunie 1940 în loc de l septembrie 1940 1.
Direcţia Marelui Stat Major
General, (ss) Arhip
Şeful Secţiei I-a
Colonel, (ss) Borcescu
ordonanţa

A.M.St.M., RS.E.M. 900, CO 1222 - 1223
Cabinetul Militar al Conducătorului Statului comunică, la 8 septembrie 1942: ,,La nr. 77778
din l .IX.1942 am onoare a vă face cunoscut că Domnul Mareşal Antonescu a aprobat ca data de
l .IX.1940 din Ordonanţa Prefecturii Poliţiei Capitalei, relativă la trimiterea la urmă a evreilor
pripăşiţi în Bucureşti, să fie modificată şi înlocuită din 27 iunie 1940. S-a comunicat această
dispoziţie şi Ministerului de Interne D.O. p. Şeful Cabinetului Militar lt. Colonel (ss) Gh.
Corivan". (Ibidem).
1

464
1942, septembrie 15, Iaşi. Evrei agresaţi de un soldat
român, pe când se întorceau de la munca
obligatorie. Un evreu ucis şi altul rănit.
CHESTURA POLIŢIEI
15 septembrie 1942
Nr. 15.803

IAŞI

Telefonic

DOMNULE PREFECT
Poliţiei Tg. Frumos cu raportul nr. 2703 telefonic de azi ne
15 septembrie a.c. orele 5,30 dim. pe când veneau la lucru echipa
de evrei la Tg. Frumos, a ieşit din corpul de gardă al Haltei Petruş, soldatul Ionescu
V-le. din Compania 1 Pază şi a tras cu arma asupra evreilor împuşcând mortal pe
evreul Leibovici Beluc şi rănind la umărul stâng pe evreul Tejghetaru Talie, ambii din
Tg. Frumos.
S-a anunţat Comenduirea Pieţii laşi pentru a trimite un delegat pentru anchetă.
Chestor, (ss) Indescifrabil
15 sept. 1942
Cab. raport

Comisariatul

raportează că astăzi

A.IŞ.,

Fond Chestura de Poliţie, ds. 127/1941, f 162
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465
1942, septembrie 20, Bucureşti. Ordinul mareşalului
fon Antonescu prin care se interzice evreilor să
angajeze personal casnic creştin.
PREŞEDINŢIA

CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Nr. 11.893 bis/1942

COMUNICAT

În conformitate cu Ordinul Domnului Mareşal Ion Antonescu, se face cunoscut
începând de la 1 Octombrie a.c., se interzice, fără nici o excepţie, în întreaga ţară,
ca evreii să aibă angajaţi servitori sau meseriaşi creştini, pe care să-i folosească fie
direct, fie indirect (folosirea servitorului altuia, închirierea unei camere unui meseriaş
sau servitor. care în fond îl serveşte etc.).
Evreii care vor contraveni acestor dispoziţiuni vor fi sancţionaţi cu deportarea
peste Nistru, iar românii vor fi trimişi la lagăre de muncă 1 •
Bucureşti, 20 Septembrie 1942 nr. 384.
că

A.N., Fond P.C.M., ds. 1115, f 65
1
La 30 septembrie 1942, mareşalul Antonescu a pus unnătoarea rezoluţie: ,,Ministerul de
Interne să se pună de acord cu Ministerul Muncii şi cu toţi cei interesaţi înainte de a trece la
executarea dispoziţiei mele. Rolul meu este de a da directive generale şi dispoziţii de principiu.
Executarea cade în sarcina organelor tehnice pe care le am la dispoziţie. Aceste organe în acord
perfect, trebuie să stabilească modalitatea de executare.
Cum puteam să iau o dispoziţie în contra intereselor româneşti economice şi
individuale"/ Am cerul ca Românii să nu mai fie servitori la evrei.
Nu am cerul nimănui ca să dea dispoziţii ca Românii să nu mai fie meseriaşi Ia evrei sau
în fabricile şi magazinele evreeşti, unde au fost trimişi tot de mine ca să înveţe comerţul.
Mareşal Antonescu". (Ibidem, ds. 1278, f 42 - 43).
La 8 martie 1941, a fost dat publicităţii Decretul-Lege nr. 504 pentru evidenţa, plasarea
şi controlul personalului din serviciile casnice, care, între altele, prevedea: ,,Evreii sunt opriţi a
menţine în serviciu, a angaja sau utiliza sub orice formă în serviciile casnice alt personal decât
cel de religie mozaică". (Vezi E.R„ voi. I, doc. 87, inclusiv nota).
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466
1942, septembrie 29. S.S.R.C.I. cere o informare asupra
realizării programului de descongestionare a
Capitalei, prin evacuarea sau deportarea
evreilor.
ROMÂNIA
CONSil..ruLUI DE MINIŞTRI
SUB SECRET ARIATUL DE STAT AL ROMÂNIZĂRII,
COLONIZĂRII ŞI INVENTARULUI
Oficiul de Studii, Documentare şi Îndrumare
Diviziunea SECRETARIAT

PREŞEDINŢIA

Domniei-Sale
Domnului Radu Lecca
Împuternicitul Guvernului pentru
Problema Evreească

020741
29 SEP. 1942

Avem onoare a vă înainta în copie Referatul înreg. cu Nr. 304 Of. S. din 23
Septembrie a.c. al D-lui Elizeu Dumitrescu, Referent la Oficiul de Studii din acest
Subsecretariat de Stat, rugându-vă să binevoiţi a ne informa în ce măsură s-a realizat
sau este în curs de realizare descongestionarea Capitalei, deci a locuinţelor, de evrei,
prin expulzări şi emigrări 1 •
Director
(ss) Indescifrabil

Ministru
(ss) Indescifrabil

]. Ancel, op.cit., val. W, p. 276
Pe document, rezoluţia: ,,În programul nostru este de a evacua toţi evreii găsiţi inutili în
câmpul muncii naţionale în Polonia. (ss) Radu Lecca".

Ministerul Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor a trimis S.S.R.C.I. lucrarea ,J'roblema
construirii de locuinţe ieftine în România".
Acest departament a elaborat un referat, în care se arată, printre altele: ,,În această
lucrare, la punctul 8 (referatul D-lui V. Bogdan), se cere: «expulz.area celor câteva sute de mii
de evrei, cari au fost găsiţi inutili tării, dintre care numai în Capitală sunt circa 100.000, fapt ce
ar rezolva această problemă pentru mai mulţi ani».
Întrucât, singur acest punct e în legătură cu opera de românizare a acestui Subsecretariat
de Stat, relevăm faptul că prin legile de românizare existente s-a tăcut deja exproprierea
proprietăţilor evreeşti, rurale şi urbane (în marea majoritate construcţii de orice natură), cu
scopul de a fi atribuite numai cetăţenilor de origine etnică română". (Ibidem, p. 277).
1
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467
1942, octombrie 1, Bucureşti. Opinia colonelului de
poliţie german Bohme în problema evreiască
din ~omânia.

Nota convorbirii avută în ziua de
1 octombrie de Mihai Antonescu cu Colonelul de Poliţie german Bohme
(fragmente)

···········1~-~~~-~~-pri~~şi~-p~~bi~~-~~~i~ci~··c~i:·05~~-~-~j·~~~-i~-~-~~i~g~~~-~ă·î~
România mai sunt multe de făcut în direcţia aceasta. Dânsul şi cu Dl. Consilier Richter
vor studia măsurile ce ar fi nimerit să se ia şi sunt gata să colaboreze în această
chestiune cu autorităţile româneşti. Aceasta ar avea avantajul că ar uşura soluţionarea
problemei evreieşti în cadrul european, aşa cum a fost preconizată şi în ultimul discurs
al Fiihrerului.
Este informat că recent, cu ocazia ultimelor deportări de evrei în Transnistria,
au fost făcuţi scăpaţi 7 evrei bogaţi, pentru a fi înlocuiţi cu primii evrei săraci găsiţi la
îndemână de autorităţile respective.
Mai ştie, de asemenea, că Dl. General Vasiliu lucrează în dezacord cu Dl. Lecca
în ceea ce priveşte chestiunea evreiască, şi este de părere că ar fi mult mai bine dacă
Dl. Lecca ar fi lăsat să lucreze mai liber.
D-sa va studia temeinic problema evreiască în România. expunând punctul de
vedere şi concluziile la care va ajunge, într-un raport către Hitler, raport pe care ar
urma să-I prezinte, înainte de expediere, şi D-lui Vicepreşedinte al Consiliului de
Miniştri.

Ibidem, voi. IX, p. 461 - 463
Pe document, rezoluţia:
,,Dacă se mai înfiinţează organizaţii asemănătoare «Batalioanelor SS germane». În caz
afirmativ trebuieşte o adresă oficială în acest sens adresată d-lui ministru v. Killinger".
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468
1942, octombrie 1, Bucureşti. M. St. M. solicită
Cabinetului Militar al Conducătorului Statului
dispoziţii pentru trimiterea în localitatea de
origine sau în Transnistria a evreilor stabiliţi în
Bucureşti după 27 iunie 1940.
Foarte urgent

905.869 / l OCT. 1942
2907
Marele Stat Major,

Prin curier

către

CABINETUL MILITAR
Conducătorul Statului
La ordinul Nr. 9.336/ M.l din 24 Septembrie 1942, am onoare a raporta
Domnului Mareşal următoarele:
1/ Ordonanţa Nr. 352 din 11 August 1942, dată de Prefectura Poliţiei Capitalei,
prevede că toţi străinii si evreii stabiliţi clandestin în Capitală, în intervalul de la 1
Septembrie 1940 şi până Ia 11 August 1942, să se întoarcă împreună cu familiile lor în
localităJile din ţară de unde au plecat 1.
In încheere, prescrie sancţiunea cu trimiterea în Transnistria a evreilor care nu
se vor întoarce la urmă în termen de 30 zile.
21 Adresa Ministerului Afacerilor Interne Nr. 3568 din 20 Septembrie 1942 - în
legătură cu aplicarea ordonanţei Nr. 352/1942 - se referă de asemenea la evreii stabiliţi
clandestin în Capitală după data de 1 Septembrie 1940, prevăzând evacuarea pe Bug a
tuturor evreilor din această categorie, fapt ce nu este în concordanţă cu ordonanţa dată
de Prefectura Poliţiei Capitalei.
3/ Intervenţia făcută de către Marele Stat Major prin raportul Nr. 77.778 din I
Septembrie 1942, a avut în vedere ca să fie trimişi la urmă toţi evreii stabiliţi în
Capitală după data de 27 Iunie 1940, adică. atât cei clandestini cât si cei cu acte în
regµlă, având în vedere următoarele consideraţiuni:
a)- Dispoziţiunile Ministerului Afacerilor Interne se referă numai la evreii
stabiliţi calandestin în capitală;
b)- Exodul majorităţii evreilor din Bucovina şi Basarabia în Capitală s-a produs
la 27 Iunie 1940, când am fost siliţi să cedăm cele două provincii.
Dispoziţiunile date în primele zile după refugiu referitoare la autorizaţii de
fixarea domiciliului, înscrieri în cartea de imobil, biroul populaţiei etc., au privilegiat
atât pe români cât şi pe străinii refugiaţi în Bucureşti;
c)- Numărul enorm de mare al evreilor stabiliţi în Bucureşti în ultimii doi ani
(într-un interval de 9 luni Cercul Teritorial Bucureşti a înregistrat o creştere de 3 932 a
evreilor bărbaţi între 18 - 50 ani, ceea ce ar reprezenta un total aproximativ de 12 OOO 15 OOO, socotindu-se şi ceilalţi membri ai familiei).
d)- O mare disproporţie a intelectualilor evrei din Capitală, faţă de cei din
provincie, de exemplu:
- Arhitecţi: 97 din Capitală, 17 în provincie.
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e )- Întreţin în Capitală curente puternice comuniste şi defetiste, care minează
ordinea şi siguranţa publică.
4/- Faţă de cele expuse mai sus, Marele Stat Major vă roagă să apreciaţi
necesitatea descongestionării Capitalei de evrei - elemente dizolvante şi alarmiste - şi
să aprobaţi trimiterea la urmă sau în Transnistria a tuturor evreilor pripăşiţi în
Bucureşti după data de 27 Iunie 1941, atât a celor stabiliţi clandestin cât şi a celor cu
acte în regulă, aşa după cum am propus cu Nr. 77.778 din l Septembrie 1942 2 .
Şeful Marelui Stat Major, General Arhip
Şeful Secţiei I-a, Colonel (ss) Borcescu

A.M.St.M., RS.E.M. 900, C1224
Pe acest document, rezoluţia:
Indescifrabil". (Ibidem, C 1222).

„Secţia

I-a. Se va

urmări

executarea. General (ss)

1

Vezi doc. 463 din volum.
La 8 octombrie 1942, Cabinetul Militar al Conducătorului Statului trimitea următoarea notă
Marelui Stat Major - Cabinet:
„La nr. 905869, 1.X.1942. Pe „Nota" de prezentare a raportului Dvs. relativ la trimiterea
la urmă a tuturor evreilor stabiliţi în Bucureşti (clandestin sau cu acte în regulă) după 27 Iunie
1940.
Domnul Mareşal Antonescu a dat în rezoluţie următorul ordin:
«De acord cu Marele Stat Major, să fie trimişi toţi la urma lor. Capitala să fie
descongestionată»". DO Şeful Cabinetului Militar, Colonel (ss) R. Davidescu
2

469
1942, octombrie 21, Bucureşti. Rezolutia rnaresalului
Ion Antonescu privind atitudinea sa faţă de
evreii din România.
REZOLUŢII

cu caracter de

instrucţiuni

Mareşal

ale Domnului
Antonescu
21 octombrie 1942

Împuternicitul Guvernului pentru reglementarea regimului Evreilor din România.
Nr. 15.394 cc.
REZOLUTIA
„Cu cât evreii se vor purta mai bine, cu atât vor fi trataţi mai bine.
Viaţa economică şi morală a acestei ţări a fost în mare parte tulburată

de ei.
Plătesc toţi
Să

scump greşelile unor netrebnici de ai lor şi de ai
intre în ordine şi vor fi trataţi legal şi omeneşte.
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noştri.

şi viciată

Viaţa şi averea le este asigurată .
Pe cine însă îl voi prinde în defect, nu-l voi cruţa.
Pe cât sunt de bun cu cei buni, pe atât sunt de rău cu cei răi. Dacă sunt şantajaţi
de ticăloşi români, să-mi înlesnească să-i prind şi să fie siguri că nu voi menaja".
1

A.N., Fond P.C.M., Cabinet, ds. 163/1940, f 189
1

Această afirmaţie este în contradicţie cu diferitele D.L. şi măsuri de confiscare a bunurilor

mobile

şi

imobile evreieşti, de

deportări

în

lagăre,

puse în aplicare în anii 1940-1942.

470
1942, octombrie 28, Bucureşti.
cărţi de autori evrei.
MINISTERUL PROPAGANDEI

Interdicţia

NAŢIONALE

de a vinde

Nr. 47 /28.oct.1942

DOMNULE PREFECT,
Alăturat avem onoare a Vă trimite un comunicat privind scriitorii evrei din
1

una mie exemplare din lista Nr. 1 a. şi nr. 1 b.
luaţi măsuri ca lista să fie afişată la toate instituţiile şi
întreprinderile care edite?.ă sau vând cărţi, precum şi la acelea care au biblioteci şcolare
ori publice de orice categorie.
În cazul când stocul de liste nu Vă este îndestulător, Vă rugăm să ne
comunicaţi, arătând şi numele exemplarelor de care mai aveţi nevoie.
Primiţi, Vă rugăm., Domnule Prefect, asigurarea înaltei noastre consideraţiuni.
/Director,
Şeful Serviciului
(ss) Indescifrabil
(ss) C. D. Munteanu
Politia Dorohoi
Preţuri
România

şi

Vă rugăm să

500
500

100
100

100
100

A.BT., Fond Pref /ud. Dorohoi, ds. 26/1942, f 113
şi

Pe document, rezoluţia: ,.30 Noem. 1942. Conformare. Comunicatul
în Buletinul judeţului. (ss) Indescifrabil".

1

şi

lista se va publica

COMUNICAT
Ministerul Propagandei Naţionale publică o întâie listă a scriitorilor evrei din România.
Vânzarea operelor acestor scriitori este oprită cu desăvârşire în librăriile româneşti".
Bibliotecile şcolare şi cele publice de orice categorie, precum şi bibliotecile diverselor
instituţii de stat şi particulare vor înlătura definitiv aceste lucrări.
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Fac excepţie de la această măsură depozitele legale şi următoarele biblioteci: Biblioteca
Scriitorilor Români, Biblioteca Fundaţiei Al. şi Aretia Aman din Craiova, Biblioteca I.
C. Bibescu din Tr. Severin, Biblioteca Comunală din Timişoara, Biblioteca Palatului Cultural
din Arad, Bibliotecile Seminariilor de limbă şi literatură de pe lângă Universităţi, Biblioteca
Astrei din Braşov şi Biblioteca Ureche din Galaţi. Aceste biblioteci ca şi depozitele legale sunt
însă îndatorate să scoată din cataloage fişele cuprinzând lucrările acestor scriitori, întocmind un
fişier deosebit, accesibil numai în interes ştiinţific şi cu aprobarea specială a directorilor acestor
biblioteci.
Lista va fi afişată la toate instituţiile şi întreprinderile româneşti care editeazli şi vând
publicaţii de orice fel sau care au biblioteci.
În Bucureşti listele se ridică de la Dir. Propagandei, Bdul. Lascăr Catargiu 31; în
provincie distribuirea lor se face prin prefecturile de judeţ.
Autorităţile şi întreg publicul românesc sunt rugate:
I. Să arate orice abateri de la dispoziţiile de faţă;
2. Să comunice, în scris, numele adevărate şi pseudonimul scriitorilor evrei cari nu sunt
cuprinşi în această listă, Dir. Propagandei, Bdul. Lascăr Catargiu 31, Bucureşti. (Ibidem, f 114).
Societăţii

Ordinul Ministerului Propagandei cuprinde listele cu un număr de 45 de scriitori evrei,
inclusiv pseudonumul lor literar şi principalele lor opere interzise şi scoase din circulaţie.
Listele complete se află şi la Muzeul de Istorie a Evreilor din România al F.C.E.R.

471
1942, noiembrie 13, Bucureşti. Ordinul mareşalului
Ion Antonescu care interzice aprovizionarea
populaţiei evreieşti de pe piaţa ţărănească.
lncălcarea acestor dispoziţii este sancţionată cu
deportarea evreilor în Transnistria.
CHESTURA POLIŢIEI MUNICIPIULUI ARAD
BIROUL POLIŢIEI ADMINISTRATIVE
Nr. 64922 A din 3 Decembrie 1942

F. urgent

CĂTRE
COMISARIATUL CIRC. I VII DE POLIŢIE ŞI POLIŢIA GĂRII.
Şeful Bir. Pol. Ad-tive.
Direcţia Generală a Poliţiei Nr. 43470 S. din 13 Noemvrie 1942,
Către Inspectoratul Regional de Poliţie T-şoara.

Domnul Mareşal ION ANTONESCU, Conducătorul Statului, ordonă:
I. - Aprovizionarea populaţiei evreieşti cu alimente să se facă de Primării,
numai prin comunităţile respective, în raport cu numărul persoanelor fiecărei familii;

177
https://biblioteca-digitala.ro

Evreii nu mai au voie să cumpere nimic de la fărani;
Această dispoziţie se va aduce la cunoştinţa populaţiei prin „Ordonanţe",
adăugându-se că, evreii cari vor călca dispoziţiunile de mai sus, vor fi trimişi în
Transnistria, iar făranii internaţi în lagăr.
2. - Primăriile vor alege la fiecare barieră a oraşului câteva case din acelea
rămase disponibile de la evrei, pe care le vor amenaja în scopul de a găzdui pe făranii
cari rămân peste noapte în oraş.
Nu se admite sub nici un motiv ca făranii să locuiască peste noapte la evrei.
Pentru controlul acestei dispoziţiuni, organele poliţieneşti locale, vor face din
când în când razie cu toată urbanitatea necesară, iar rezultatul acestor razii ni se va
raporta lunar1•
p. Director: (ss) Bădulescu V.
Şeful Serviciului (ss) Mateescu

A.AR, ds. 72/1942, f. 192
1
Pentru îndeplinirea acestui ordin, prefecturile şi chesturile de poliţie judeţene au luat măsurile
corespunzlitoare.
La 17 decembrie 1942, Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării cerea prefecţilor de
judeţe informaţii fulger despre rezultatul aplicării acestor dispoziţiuni, ,,răspunsul fiind cerut de
Preşedinţia Consiliului de Miniştri".
Ca răspuns, Prefectura judeţului Putna comunica:
„I. Evreii s-au izolat complet de pe piaţă. 2. Pâinea o primesc de la o singură brutărie. 3.
Carnea de la un singur măcelar de la periferia halei. 4. Delegatul comunităţii însoţit de un
funcţionar al primăriei intră în piaţă, după ora I O şi procură pentru toată populaţiunea evreiască
din oraş zanavaturile necesare". (A.VN., Fond Pre/ Jud. Putna, ds. 15111942.f 196-197).
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1942, noiembrie 23, Bucuresti. Stabilirea de către
M.St.M. a condiţiilor în' care se pot trimite sume
de bani evreilor din detasamentele de muncă
obligatorie.
'
MARELE ST AT MAJOR
Secţia I-a
Biroul 10

Nr. 919.532 din 23 nov. 1942
MARELE ST AT MAJOR
Secţia I-a

Către,

PRESEDINTIA CONSILIULUI DE
C.B.B.T.
Urmare la nr. 902.502/1942;
Am onoare a face cunoscut
detaşamentele

exterioare de lucru, în

că

MINIŞTRI

s-a aprobat tnm1terea de bani evreilor din

următoarele condiţiuni:
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- Sumele maxime ce vor fi admise nu vor

depăşi

100 lei pe zi (total 3.000 lei

lunar).
- Expedierea banilor nu se poate face decât prin poştă.
- Mandatele destinate evreilor din detaşamente vor fi predate de către organele
poştale la comandanţii detaşamentelor, care le vor preda destinatarilor.
Comandanţii detaşamentelor vor lua măsuri a se ţine o evidenţă a sumelor
primite de evrei şi vor veghea pe a lor răspundere ca sumele stabilite mai sus să nu fie
depăşite sub nici un motiv.
Rugăm dispuneţi de urmare.
D.O. Şeful Secţiei l-a, Colonel (ss) Borcescu
Şeful Biroului 10, Căpitan, (ss) Apostolide Ion

A.M.A.E., Probi. 33, vol. 22, f. 224
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1942, decembrie 7, Iaşi. Semnalarea unei acţiuni menite
a provoca tulburări împotriva populaţiei
evreiesti din Iasi, similare celor din iunie 1941.
'

'

Şeful

Bir. Pol. Sig. Comisar

Şef (ss)

A. Zglobiu

Suntem informaţi că anumiţi agenţi, din rândurile foştilor legionari, caută să
arunce fel de fel de acţiuni defetiste în sarcina evreilor, pentru a provoca turburări
împotriva populaţiei evreieşti din laşi, similare acelora din 29 iunie 1941, cu scopul de
a jefui.
Aceşti indivizi ar avea de partea lor militari germani, precum şi studenţi
români, pe care îi informează că populaţia evreiască din oraşul laşi în prezent duce o
acţiune defetistă, cu scopul de a slăbi rezistenţa morală a populaţiei şi crea neîncredere
în victoria Germaniei, contra Rusiei Sovietice şi Anglo-Americanilor.
O atare acţiune de dezordine ar fi justificată şi prin susţinerea că în România
problema evreiască nu s-a rezolvat integral, atribuind Guvernului şi tuturor
autorităţilor române vina de a nu avea o concepţie clară şi sinceră în această privinţă,
ceea ce ar prezenta un pericol pentru operaţiunile de război viitoare, în care sunt
angajate şi interesate deopotrivă Germania şi România.
Această stare de lucruri inspiră îngrijorare în rândurile populaţiei evreieşti.
Mulţi dintre ei stau ascunşi şi nu vin nici la magazine.
S-au luat măsuri de identificare a agenţilor provocatori.
Se impune măsuri pentru ca ordinea publică să nu fie turburată.
1

lnformaţiunea sigură .
laşi

A.IŞ.,

7 Decembrie 1942

Fond Pref. Jud.

laşi,

ds. 3/1942, vol. li, f. 160
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Această notă a fost transmisă de Chestura Poliţiei către Prefectura judeţului Iaşi.
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1942, decembrie 7, Arad. Memoriu adresat
Regale de către Ecaterina Ardelean,
română, căsătorită cu un evreu, pentru ca
consideraţi creştini cei patru copii ai săi.

Curţii
etnică

să

fie

Dos. 305/1942
Majestatea Sa Regele Mihai şi Majestatea Mamă Regina Elena,
Subsemnatele Ardelean Ecaterina atât în numele meu, cât ş1 m numele
subsemnatei fiică a mea Lefcovici Mana cu supuşenie mă adresez Către Majestăţile
Voastre cu următoarea cerere:
Eu Ardelean Ecaterina sunt de origine etnică română, născută din părinţi
români, m-am căsătorit cu un evreu şi din căsătoria mea au rezultat 4 copii, 2 fete şi 2
băieţi. Aceşti copii ai mei nici un moment n-au fost evrei, la naştere i-am botezat în
biserica greco-ortodoxă şi i-am crescut creştini şi români, ce dovedesc cu actele
anexate la această cerere.
Fetiţa mea Maria a ajuns la vârsta de măritiş. Prezentându-ne la Primăria
Municipiului Arad, pentru a se cununa, am fost respinşi cu aceia că fetiţa mea, pe
lângă toate, că în extrasul de naştere este de religie ort. română, totuşi se consideră
evreică şi nu se poate cununa cu bărbat român.
Cu aceia umilită cerere, ne adresăm către Majestăţile Voastre să binevoiţi a
dispune forurilor competente ca să scoată copiii mei din tabloul evreilor şi să i se
admită fetiţei mele să se poată cununa cu logodnicul ei care este român şi de religie
ort. română.
Eu, de altcum, m-am divorţat legal de soţul meu evreu şi locuesc separat, numai
cu copiii mei.
Totodată, cu umilinţă, vă rog ca să binevoiţi a da dispoziţie şi în aceia privinţă,
ca să poată copiii mei merge la muncă, că declarându-se copiii mei evrei, nu-i
angajeatii la nici o muncă sau fabrică, aşa cum am ajuns cu copiii mei în situaţia cea
mai desperată.
Majestate Mamă Regina Elena! Cu umilinţă Vă roagă o desperată mamă să-i
daţi mâna de ajutor în cele de mai sus.
Arad, la 7 Decemvrie 1942.
Cu supuşenie: (ss) Ecaterina Ardelean, (ss) Maria Lefcovici

A.N., Fond M.].D.]., ds. 116/142, f 344
Pe document, rezoluţia:
„8. I /1943 Să se răspundă petiţionarei că situaţia copiilor
evreu este reglementată de legile în vigoare. (ss) Indescifrabil".
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rezultaţi

din

căsătoria

cu un
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1942, decembrie 19, Iasi. Rezolutia maresalului
Ion Antonescu privind trimi'terea în i'agăr a
persoanelor care „colportează propaganda
anglo-saxonă şi a evreilor".
CABINETUL PREFECTULUI
Nr. 2032/Cab. 19 dec. 1942
Către

OFICIUL JUDEŢEAN IAŞI
Centrala Evreilor din România
Vi se comunică următoarele:
Marele Cartier General Român a prezentat Domnului Mareşal Antonescu o notă
informativă, referitoare la propaganda făcută în ţara noastră de către organele anglosaxone şi evrei, prin lansarea de svonuri subversive, colportare de ştiri false, etc. Cum
această propagandă duşmănoasă este dăunătoare intereselor superioare naţionale,
Conducătorul Statului a pus pe această notă următorul ordin în rezoluţie:
„Domnul Ministru de Interne - cu organele sale - şi Marele Stat Major, prin
Ministerul de Interne, să trimită imediat în lagăr orice ticălos ştiut sau prins că face
astfel de ticăloşenii.
Să se comunice comunităţilor evreieşti din toată ţara că jidanii, „ce vor comite
asemenea acte, vor fi pedepsiţi conform Decretului-lege nr. 236/941 1, care prevede
pedeapsa cu moartea pentru astfel de infracţiuni".
Comunicându-vă cele ce preced, găsim că este obligatoriu din partea dvs„ de a
atrage atenţiunea tuturor coreligionarilor asupra sancţiunilor aspre de care se fac
pasibili în caz când se dedau la astfel de acte.
Vor fi puşi în cunoştinţă de cauză atât evreii de la Iaşi cât şi cei din oraşul Tg.
Frumos.
Prefectul judeţului Iaşi,
Colonel (ss) I. Adam
A.IŞ.,
1

Fond Pref Jud.

Iaşi,

ds. 3/1942, val. II, f 189

Referirea se face la D.L. din 5 febr. 1941 pentru reprimarea faptelor ce pun în primejdie
interesele statului. (Vezi E.R„ voi. I, doc. 30).

existenţa şi
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XVI. SITUAŢIA EVREILOR DIN BASARABIA ŞI
BUCOVINA. IANUARIE - DECEMBRIE 1942

476
1942, ianuarie 1, Bucuresti. Evolutia situatiei numerice
a evreilor din Basarabia, tntre 28' iunie 1940 1 ianuarie 1942.
INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI
Situaţia

la 28 iunie 1940:
223. 926 evrei
66.990 români
324.345 ruşi
119. 726 ucraineni
77.228 găgăuzi
83.600 bulgari

evreilor din Basarabia
la l ianuarie 1942:
401 evrei
1.469.227 români
201.325 ruşi
171. 719 bulgari
111.206 găgăuzi

A.M.St.M., RS.E.M. 1183, C0501- 502

477
1942, februarie 17, Bucuresti. Proces-verbal încheiat de
Comisia de ancnetă instituită de M.A.N.
privind situaţia bunurilor rămase de la evreii
aeportaţi la Mărculeşti în noiembrie 1941
(fragmente).

astăzi

PROCES-VERBAL
17 februarie 1942, Bucureşti

[„.] Marele Cartier General a propus ca materialele necesare armatei să fie
ridicate urgent prin delegaţii Directiei Intendenţei, deoarece locuinţele unde se aflau
depozitate erau invadate de şoareci. Pe această corespondenţă Dl. Ministru al Apărării
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Naţionale,

General Pantazi, a pus unnătoarea rezoluţie: „Urgent. Intendenţa măsuri
imediate. Mi se va raporta, Trebuie vorbit şi cu B.N.R. 25 Oct. 1941 ".
Direcţiunea Intendenţei cu adresa nr. 77.233 din 25 Oct. 1941, a comunicat
B.N.R. să dea dispoziţiuni Sucursalei Soroca ca bagajele lăsate de evrei în Mărculeşti
să fie predate organelor militare ce se vor prezenta în acest scop. În acelaşi timp
Direcţia Intendenţei cu ordinul nr. 77233 din 23 Oct. 1941, către Comandamentul IV
Teritorial Serviciul Intendenţei a ordonat să trimită la Mărculeşti un ofiţer activ
destoinic, pentru a lua în primire şi expedia la Bucureşti la Depozitul central
echipament efectele alegând numai pe acelea necesare annatei. În acelaşi ordin s-a
comunicat ca ofiţerul să ia contact cu delegatul B.N.R. Sucursala Soroca.
Comandamentul IV Teritorial primind ordin a delegat pe Ad-trator Cpt.
Pârvulescu Gheorghe, dându-i ordinul nr. 181. 993 din 27 Oct. 1941, pentru a se
prezenta în comuna Mărculeşti unde va proceda la luarea în primire a materialelor
lăsate de evrei.
2. Modul cum si-a executat ofiţerul misiunea:
Ad-trator Cpt. P.ârvulescu Gheorghe s-a prezentat în comuna Mărculeşti în ziua
de 28 Oct.1941 şi a luat contact cu delegatul B.N.R., care i-a arătat unde sunt
depozitate obiectele.
Pentru a încărca efecte, Ad-trator Cpt. Pârvulescu Gheorghe a cerut vagoane de
la delegatul M.St.Major, de la Inspectoratul Regional Chişinău, şi apoi la M.C.
General, Secţia Transporturi.
Ofiţerul raportează că nu a luat contact cu autorităţile administrative deoarece
nu a avut ordin în acest sens, ci numai de a lua contact cu delegatul B.N.R.
Ofiţerul s-a limitat să-şi execute ordinul ce a avut.
Delegatul B.N.R. a arătat Dlui Ad-trator Cpt. Pârvulescu Gheorghe unde sunt
depozitate obiectele şi apoi a început să le trieze.
Între timp soseau zilnic coloane de evrei, aşa că nu a fost posibil trierea tuturor
obiectelor aflate prin case şi primirea celor lăsate de evrei.
După sosirea vagoanelor Dl. Inspector Ioan Mihăiescu, văzând situaţia în care
se afla ofiţerul şi imposibilitatea trierei confonn dispoziţiunilor ce primise, i-a dat
sfatul de a le încărca aşa cum se găseau, urmând ca trierea să se facă la descărcarea
vagoanelor. O parte din efecte au fost triate de la 28 Oct. până la 3 Noiembrie 1941,
când au sosit două vagoane şi ulterior au mai sosit opt vagoane. Menţionăm că nu s-a
făcut inventarierea obiectelor triate în zilele de 28 Oct. - 3 Noiembrie 1941, deoarece
ar fi reclamat un timp mult prea lung şi din lipsă de oameni.
Pentru trierea şi încărcarea obiectelor i-au fost daţi 6 oameni de la depozitul
Subsistenţă Floreşti, iar pentru transportul la Gara Mărculeşti căruţe de rechiziţii de
către postul de jandanni. Drumul de la lagăr la gară este de circa 4 km.
Încărcatul obiectelor în trei vagoane a durat dela 3 la 9.Xl.1941. Cele trei
vagoane încărcate cu obiecte, au fost predate gării Mărculeşti, cari le-a plumbuit.
Delegatul a pus la fiecare uşă a vagonului câte un lacăt pentru siguranţă. După
ce s-a terminat încărcarea şi predarea celor trei vagoane (9 .XI. 941) s-a ivit tifosul
exantematic în lagăr şi a împiedicat încărcarea restului de obiecte în cele 7 vagoane,
puse la dispoziţia delegatului.
În ziua de 7 Noiembrie 1941, au sosit 3 delegaţi ai Guvernământului Bucovinei
pentru a lua în primire efectele, invocând motivul că ar fi proprietatea acelui
Guvernământ.
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Ad-trator Cpt. Pârvulescu Gheorghe, arătându-le ordinul ce avea, unul din cei
trei delegaţi a plecat la Guvernământul Bucovinei pentru a expune situaţia şi a primi
noui ordine.
În ziua de 9 Noiembrie 1941, când se împlinise două zile de la plecarea
delegatului, fără a se înapoia cu ordinul Dlui Guvernator, se declarase tifosul
exantematic. Cele trei vagoane încărcate cu efecte au fost expediate la Depozitul
central de echipament, renunţându-se la încărcarea restului de vagoane.
La câteva zile după expedierea celor trei vagoane din Gara Mărculeşti,
Prefectura Soroca s-a sesizat. Dl. Prefect ducându-se la faţa locului însoţit de Dl. Pretor
Pelinescu şi Maiorul Iliescu din Jandarmerie, au constatat starea de fapt. Dl. Prefect a
luat numerile celor trei vagoane expediate şi a dat dispoziţiuni telegrafice ca vagoanele
să fie reţinute pe drum. În acelaş timp intenţiona să institue o comisiune din care ar fi
făcut parte şi dl. Pretor Pelinescu, pentru a tria şi inventaria restul de efecte. Această
intenţiune nu a putut fi pusă în practică, deoarece se declarase tifosul exantematic, iar
medicul lagărului a oprit această măsură (Declaraţia Dlui Pretor Pelinescu). Restul
efectelor au rămas în grija Comandantului Lagărului Mărculeşti.
Dl. Prefect a sesizat Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi
Guvernământul Basarabiei şi-a trimis în urmărirea celor trei vagoane pe Dl. Pretor
Pelinescu şi Maior Pişculescu.
Cei doi delegaţi s-au prezentat la Iaşi la Comandamentul Teritorial, unde dl. şef
de Stat Major le-a comunicat că ofiţerul delegat a procedat bine şi conform ordinului ce
a avut, iar la obiecţiunea Dlui Pretor Pelinescu că nu ar fi încheiat proces verbal de
primirea materialelor, dl. şef de Stat Major a răspuns că ofiţerul este vechi şi nu crede
că nu ar fi îndeplinit formele legale.
Dl. pretor Pelinescu a raportat telegrafic Ministerului Afacerilor Interne, cerând
inventarierea la locul de destinaţie. Între timp cele trei vagoane trecuse prin gara Iaşi,
iar dl. Pelinescu a plecat spre Bucureşti. Cele trei vagoane au sosit în Bucureşti la 24
Noiembrie 1941. Prefectul Jud. Soroca, cu adresa Nr. 7672/941 deci în ziua sosirii
vagoanelor în Bucureşti, către Ministerul Apărării Naţionale, arată între altele, că la
sosirea Dlui Pretor Pelinescu la Bucureşti, efectele se găseau luate în primire de
depozitul central echipament, astfel că nu s-a mai putut proceda la inventarierea lor.
Rezultă că Dl. Pretor Pelinescu a sosit la Bucureşti, înainte de 24.Xl.1941, data
sosirei vagoanelor şi interesându-se de soarta lor, a fost informat greşit că vagoanele
s-ar fi descărcat.
Descărcarea vagoanelor a început la 28 Nov. 1941, în faţa unei comisiuni
instituită de Ministerul Apărării Naţionale, Direcţia Intendenţei şi compusă din:
delegatul M.A.N., delegatul Ministerului de Interne şi Ad-trator Cpt. Pârvulescu
Gheorghe. Comisiunea a constatat că cele trei vagoane au plumburile intacte şi lacătele
puse în gara Mărculeşti de Ad-trator Cpt. Pârvulescu, deci efectele încărcate au ajuns
intacte la Bucureşti.
Inventarierea şi predarea obiectelor a durat de la 28 noiembrie 1941, şi până la
11 Februarie a.c., în care timp s-a făcut şi deparazitarea efectelor găsite cu paraziţi de
corp.
Inventarierea efectelor s-a făcut la scoaterea lor din vagoane şi predarea la
delegaţii: Depozitului central echipament, depozitului central sanitar şi Consiliului de
Patronaj prin încheierea proceselor verbale.
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Procesele verbale încheiate se află în posesia Dlui Ad.tor Cpt. Pârvulescu
Gheorghe care Ie-a îndosariat şi le va preda Direcţiei depozitului de echipament pentru
a le înainta Direcţiei intendenţei.
CONCLUZIUNI:
1. Guvernământul Bucovinei a da~ drumul evreilor cu efecte mai multe decât
puteau duce (maşini cusut, cărucioare copii, saltele, plăpumi, etc. etc.). Nu s-a dat nici
o dispoziţiune precisă de modul cum trebuie procedat la punctul de triere în ce priveşte
ridicarea şi depozitarea obiectelor părăsite de evreii evacuaţi. Din acest motiv, Dl.
Inspector Ioan Mihăiescu, delegatul B.N.R., a fost nevoit ca din proprie iniţiativă să
adune efectele părăsite şi aruncate de evrei şi să le depoziteze în casă, pentru a nu se
irosi bunuri de o valoare considerabilă şi care puteau fi folosite pentru nevoile armatei.
[... ]
3. Nu s-a putut face inventarierea tuturor efectelor la ridi.care, din lipsa
oamenilor necesari executării acestei lucrări a unui local propriu şi a timpului
defavorabil. Autorităţile civile sau militare locale ar fi trebuit să ia măsuri imediate
pentru strângerea, depozitarea şi inventarierea obiectelor părăsite sau aruncate pe
drum. Constatăm însă că această măsură nu s-a luat. Comisiunea nu poale constata
cine e vinovat de această omisiune.
4. ·Ivindu-se tifosul exantematic la începutul !unei noiembrie 1941, nu a mai fost
posibilă inventarierea.
5. Ad-trator Cpt. Pârvulescu Gh. s-a conformat însărcinării date executând
ordinul primit, acesta ar fi trebuit, potrivit dispoziţiunilor legale, să ia în primire
obiectele ridicate cu proces verbal, dar după cum declară nu a avut de la cirţe.
·
6. Vagoanele cu efecte au sosit la Depozitul Central Echipament aşa cum au fost
expediate din Gara Mărculeşti cu plumburile intacte şi lacătele la uşi. Efectele nu au
fost irosite şi li s-a dat destinaţia stabilită de ordinul Dlui Ministru al Apărării Naţ.
7. În ceea ce priveşte dreptul de proprietate a acestor efecte, Comisiunea nu se
consideră în drept a se pronunţa, credem însă că ele aparţin Statului şi ca atare
organele superioare puteau să dispună de ele.
Drept care s-a încheiat prezentul Proces-Verbal spre cele legale 1•
Delegatul Ministerului Apărării Naţionale, Ad-tor Lt. Col. (ss) Georgescu Ioan
Delegatul Ministerului Afacerilor Interne, Director (ss) V. Rusu
Asistent, Pretor (ss) Gh. Pelinescu

A. Y. V.I.,

Colecţia

Matatias Carp, 011/97 b

1

Concluziile anchetei au fost înaintate conducerii M.A.N., care a pus pe acest referat
,2412 1942 Comunicat Pref. Soroca rezultatul anchetei şi că obiectele
apaţinând statului, M.Ap.Naţ. a fost în drept a le ridica şi da întrebuinţare în folosul armatei.
(ss) Indescifrabil''.
următoarea rezoluţie:
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1942, martie 11, Cernăuţi. Ordonanţa Guvernământului
Bucovinei pentru efectuarea recensământului
cetăţenilor având sânge evreiesc.
GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BUCOVINA
ORDONANŢA

Nr. 15

Noi, General C. CALOTESCU, Guvernatorul Provinciei Bucovina,
Având în vedere Decretul Lege Nr. 3416 din 17 Decembrie 1941, modificat la
20 Februarie 1942, pentru recensământul locuitorilor având sânge evreesc 1,
Având în vedere drepturile conferite nouă prin Decretul Lege pentru
administrarea Basarabiei şi Bucovinei din 4 Seytembrie 1941;
ORDONAM:
Art. l. Toţi locuitorii cu domiciliul pe teritoriul Provinciei Bucovina din
judeţele Cernăuţi, Storojineţ, Câmpulung, Rădăuţi, Suceava, Hotin şi Dorohoi, având
sânge evreesc, indiferent de cetăţenia lor, sunt obligaţi să se prezinte la sediul Oficiului
judeţean al evreilor din capitala fiecărui judeţ spre a primi un formular tip „foaie de
recensământ pentru locuitorii având sânge evreesc", pe care îl vor complecta în
condiţiunile Decretului Lege Nr. 3416 din 17 Decembrie 1941 şi vor preda declaraţiile
respective astfel:
a) La Comisariatele de Poliţie sau Posturile de Jandarmi din raza domiciliului
toţi locuitorii care au numai unul din bunici de sânge evreesc;
b) La Oficiul Judeţean al evreilor din capitala fiecărui judeţ, toţi locuitorii care
au amândoi sau unul din părinţi de sânge evreesc;
La Sediul Guvernământului Provinciei Bucovina din Cernăuţi vor prezenta
declaraţiile cu foile de recensământ respective numai locuitorii care vor socoti că nu au
o situaţie clară. Cererile împreună cu foile de recensământ, urmând, după soluţionare a
fi reparti7..ate într-una din categoriile fixate de Lege.
Art. 2. La depunerea foii de recensământ completată, recenzaţii vor obţine o
dovadă contrasemnată de un delegat al poliţiei sau de Jandarmeria locală.
Tem1enul de predarea declaraţiilor expiră la 20 Aprilie 1942.
Art. 3. În conformitate cu Decretul Lege pentru recensământul locuitorilor
având sânge evreesc, sunt consideraţi părinţi şi bunici de sânge evreesc aceia care
aparţin sau nu au aparţinut vreodată religiei mozaice sau sunt sau au fost înscrişi
vreodată la o comunitate israelită.
Copiii având sânge evreesc şi nebotezaţi în religia creştină până la vârsta de un
an se consideră că au aparţinut religiei mozaice.
Art. 4. Copiii până la vârsta de 18 ani vor fi înscrişi de părinţii lor sau de tutorii
lor.
Bătrânii şi bolnavii în imposibilitate de a se deplasa vor fi înscrişi de copiii lor
majori, sau în lipsa lor, de soţiile (soţii) lor sau în lipsa acestora vor cere prin

186
https://biblioteca-digitala.ro

scrisoarea recomandată la Oficiul Judetean al evreilor din capitala judetului trimiterea
unui delegat.
Art. 5. Acei care nu vor completa declaratiunile cerute de art. 1 în termenul
prevăzut de mai sus sau care vor da declaraţiile false, vor fi pedepsiti - conform
Decretului Lege pentru recensământul locuitorilor având sânge evreesc - cu 10 ani
închisoare şi 200.000 lei amendă.
Dată astăzi, 11 Martie 1942
GUVERNATORUL BUCOVINEI, General C. CALOTESCU

A.C.G.G., Tel-Aviv, microfilme Bucovina
1

Vezi E.R., voi. I, doc. 5.

479
1942, mai 6, Chisinău. Măsurile luate de Guvernământul
Basarabiei în vederea deportării ultimilor evrei
rămaşi în această provincie.
ROMÂNIA
GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BASARABIA
CABINETUL MILITAR
PREŞEDINŢIA

CONSILIULUI DE MINIŞTRJ
CABINETUL CIVIL MILITAR
Nr. 799/C
6 Mai 1942

La ordinul Nr. 462/C.B.B.T., am onoare a raporta:
1. După primirea ordinului Nr. 462 din 30 Martie 1942, am intervenit cu Nr.
518 la Guvernământul Transnistriei pentru a ni se preciza:
- Localitatea pe care o destină acel Guvernământ pentru Ghetto-uri.
- Staţia de debarcare cea mai apropiată de localităţile-ghetto.
2. Am luat dispozitiuni pentru accelerarea instrucţiei care se face la Parchetul
Tribunalului Chişinău în legătură cu Banca Naţională - instrucţie în cari erau
amestecati un număr de 13 evrei, aşa fel ca aceştia să nu poată rămâne în Basarabia, ci
să urmeze soarta coreligionarilor lor.
La 22 Aprilie 1942, Parchetul Tribunalului Chişinău ne-a făcut cunoscut cu Nr.
8.524 că instrucţia a fost terminată şi că cei 13 evrei au reintrat în ghetto.
3. Până la primirea rezultatului cerut Guvernământului Transnistriei, s-au dat
dispoziţiuni Inspectoratului de Poliţie şi Jandarmi a se organiza în mod minuţios
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această operaţiune

pentru a

înlătura

orice

putinţă

de nereguli, dezordine, abuzuri sau

excese.
În principiu, s-a fixat pentru data de 20 mai 1942, plecarea primului convoi de
257 evrei cu calea ferată.
Restul de 753 evrei (96 de pe teritoriul urban şi 657 de pe cel rural) cari
urmează a rămâne în Basarabia, potrivit dispoziţiunilor ordinului Nr. 15.035/1941 al
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, urmează a fi revizuiţi pentru a se stabili definitiv
dacă îndeplinesc cu adevărat şi în mod doveditor condiţiunile prevăzute în acest ordin.
Cei cari se vor fi dovedit că nu îndeplinesc acele condiţiuni, vor fi evacuaţi la
rândul lor.
GUVERNATORUL BASARABIEI
GENERAL (ss) C. Gh. Voiculescu

A.M.A.E., Probi. 33, vol. 21, f 271, 272

480
1942, iunie 13, Bucuresti. Dr. W. Filderman este

avertizat de Radu Lecca să nu mai intervină
_P.entru a opri deportarea evreilor „indezirabili"
din Bucovma.
Bucureşti,

ROMÂNIA
CONSILIULUI DE

13 Iunie 1942
Nr. 2561/R.D.L.

PREŞEDINŢIA

MINIŞTRI

Împuternicitul Guvernului
pentru Reglementarea Regimului
Evreesc din România
DOMNULE PREŞEDINTE 1 ,
În repetate rânduri, în ultimele zile, aţi intervenit prin Domnul Secretar General
al Centralei Evreilor din România Dr. N. Gingold, cerându-mă să determin Guvernul
să renunţe la evacuarea evreilor indezirabili, aflaţi în Guvernământul Provinciei
Bucovina.
Vă atrag atenţia că, solidarizându-vă cu indezirabilii acestei ţări, deveniţi şi
Dvs. indezirabil.
Dacă acesta este scopul pe care-l urmăriţi, cred că sunteţi pe calea cea mai bună
de a-1 atinge.
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Să nu vă miraţi, deci, că Guvernul primeşte cu scepticism declaraţiile Dvs. de
devotament pentru această ţară, când în acelaş timp îmbrăţişaţi cauza acelora care
şi-au arătat adevăratele sentimente, faţă de ţara noastră, în grelele momente prin care a
trecut, mai ales în toamna anului 1940.

ÎMPUTERNICITUL GUVERNULUI PENTRU REGLEMENTAREA REGIMULUI
EVREESC DIN ROMÂNIA, Radu Lecca

]. Ancel, op. cit., vol. W, p. 13
1

La data respectivă, dr. W. Fildennan, căruia îi este adresată această scrisoare, nu mai deţinea o
în instituţiile comunitare evreieşti.

funcţie oficială

481
1942, iulie 14, Bucuresti. Memoriul lui Traian Popovici,
fost primar al municipiului Cernăuti, privind
deportarea evreilor din Bucovina.
'
O sfântă datorie faţă de Ţară. îmi impune. să vă aduc. având în vedere locul de
frunte. ce-l deţineti între factorii cei mai influenţi. pe care-i are astăzi Ţara
Românească şi apoi marea parte de răspundere. ce aveţi s-o purtaţi şi Dvs., pentru cele.
ce n-ar trebui să se petreacă actualmente. în viaţa noastră publică. la cunoştinţă cele ce
urmează:

Eliberându-se, în vara anului trecut, întreaga Basarabie şi teritoriul Bucovinei,
care fusese cedat U.R.S.S., de sub ocupaţia bolşevică, armatele noastre biruitoare şi-au
luat la intrare, revanşa cuvenită pentru gravele insulte, ce i se adusese de către o parte
a evreimii din teritoriile menţionate, împuşcând o bună parte a evreilor din Basarabia
şi un număr de ceva peste 15.000 evrei din Nordul Bucovinei.
Pentru a pune capăt măcelului sângeros, ce se deslănţuise şi care bineînţeles
lovea şi în nevinovaţi, DOMNUL MAREŞAL ANTONESCU a binevoit să ordone în
luna lui Octombrie a anului trecut. cu privire la evreii ce mai rămăsese. circa 85.000 de
capete la număr. ca o măsură de pedeapsă. împotriva acelor asupra cărora ar putea să
cadă numai o umbră de bănuială. că ar fi avut o atitudine reproşabilă, „DEPORT AREA
LOR ÎN TRANSNISTRIA". reţinându-se ceilalţi. cari sunt necesari din punct de
vedere al utilităţii publice.
Cu nespusă părere de rău însă operaţiunile de deportare. ce s-au efectuat. de
atunci. şi anume acele din toamna anului trecut şi acele din luna Iunie a anului curent.
fără ca ele să fi luat nici până astăzi sfârşit, au decurs în condiţiuni din cele mai
profund viciate şi arbitrare posibile, deportându-se bunăoară, din Sudul Bucovinei, va
să zică din un teritoriu ce nu fusese ocupat şi în care, deci, evreii nici nu aveau
posibilitatea să-şi manifeste în masă sentimentele lor ostile, faţă de armatele noastre în
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retragere, deportându-se toţi evreii, fără nici o deosebire, nelăsându-se nici măcar câte
un meseriaş sau profesionist liber, în oraşele Suceava, Câmpu Lung, Vatra Domei,
Gura Humorului, Solca şi Rădăuţi, astfel, că între timp s-a ivit necesitatea de a-i
readuce pe unii din aceşti evrei meseriaşi deportaţi înapoi, iar în partea de Nord a
Bucovinei, în condiţiuni atât de arbitrare şi viciate, încât ele au produs prin faptul că
au mai excelat pe deasupra şi prin o tendinţă evidentă. de a servi în prima linie poftelor
nesăţioase de îmbogăţire ale organelor de executare şi ale interpuşilor lor, neţinându-se
seama deloc de consecinţele catastrofale şi repercusiunile incalculabile, ce pot să le
aibă asemenea metode asupra intereselor noastre naţionale, economice şi morale, în
sufletul populatiei române din Bucovina, cea mai profundă durere şi explicabilă
mâhnire.
Prin aceste metode, neobişnuite în ţări civilizate, cu totul străine de structura
sufletească a populaţiei române din această provincie, crescută prin aproape 150 de ani
Ia respectul legii şi a celei mai desăvârşite morale publice, s-a întreţinut, fără de nici
un motiv binecuvântat, fără de nici un rost,· care să frizeze măcar în aparenţă un cât de
palid interes naţional, în rândurile acestei populaţii, ca osândită fiind să vadă, cum
erau duşi, mii şi sute de evrei, pe străzile Cernăuţilor, în cea mai mare parte cunoscuţi
personali, cu cari au convieţuit o viaţă întreagă, în dimineţile zilelor de câteva
Duminici, pe când clopotele bisericilor chemau la sfânta liturghie, formaţi în convoiuri
flancate de gardieni şi soldaţi înarmaţi şi purtând tot avutul ce îl luase cu sine în
spinare, strigând şi răcnind în cumplita lor disperare, de-ţi era mai mare mila, Ia
locurile lor de control şi în vagoane, o atmosferă de cea mai nebănuită depresiune şi
întristare. iar în rândurile evreimii, prin faptul că aceştia erau ridicaţi, fără de nici un
preaviz prealabil, în timp de miez de noapte. organele publice intrând prin surprindere
în casele lor, exact după sistemul bolşevic. fără nici o deosebire dacă între timp, ei erau
sau nu rechiziţionaţi şi încadraţi deja în viata economică astfel că nici unul din ei nu
mai era sigur, nici o singură clipă, de ziua de mâine, o nemaipomenită spaimă şi
indescriptibilă groază, cari toate se puteau evita, obţinând pe lângă aceasta şi un
rezultat incomparabil mai respectabil din toate punctele de vedere, chiar soluţionându
se până astăzi în mod definitiv întreaga problemă evreească. dacă s-ar fi aplicat metode
europene.
Ceea ce interesează viaţa nostră românească, în legătură cu rezolvarea acestei
probleme, este descătuşarea ei din ghearele economice ale evreilor, şi dacă este dată
posibilitatea să atingem acest obiectiv în mod mult mai perfect. pe căi legale şi
civilizate, nu poate să existe nici un interes de ordin naţional să demonstrăm lumii că
noi suntem, din principiu refractari de a aplica metode potrivite gradului de cultură,
ale unor ţări mai civilizate.
Prin aceleaşi metode. profund reprobabile, de mai sus. s-a despoiat
complectamente întreaga evreime de tot avutul ei în valoare de multe milioane. care,
deşi erau menite să intre în patrimoniul Statului, au devenit aproape pe de-a întregul
prada acelor, ce au executat deportările, s-a jignit. prin faptul că datorită acestor
metode au fost deportate elemente utile şi ireproşabile. prea bine cunoscute ca elemente
loiale, babe bătrâne de peste 70 de ani. infirmi şi invalizi, femei gravide şi nebuni, în
schimb însă reţinuti. deoarece se plăteau sume fabuloase de sute de mii, până la
I .OOO.OOO Iei, pentru fiecare cap de evreu reţinut în ţară, duşmani ai ei, comunişti
dovediţi şi alte elemente periculoase. cu o îndrăzneală de neînchipuit şi o lipsă
înspăimântătoare de orice scrupul, în modul cel mai grav demnitatea noastră naţională.
şi s-a ştirbit. prin faptul că cei deportaţi au fost expuşi, ajunşi la locul destinaţiei, la
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cele mai inimaginabile chinuri, ţinuţi fiind în unele cazuri, nefiind pregătit pentru ei
nici cel mai rudimentar adăpost, până în mijlocul iernii, ca bunăoară în comuna
BARSAT (BERŞAD) din Judeţul BALTA, până la 20 Decembrie sub cerul liber,
murind din această cauză în medie 60-70 procente, în cazul din urmă chiar 85 procente
din evreii deportaţi, într-o măsură extrem de dureroasă. toată importanta noastră. ca
factor civiliz.ator în S-E Europei.
Datorită tuturor acestor principii. de cea mai crudă barbarie. de care au fost
călăuziţi executorii ordinului DOMNULUI MARESAL. rezolvarea problemei evreiesti
din România. acest mare act de importanţă istorică. cel mai important act de
guvernământ al regimului actual. acest act. care era chemat să steie la haz.a reînvierii
întregei noastre vieţi de Stat. acest act. care putea să fie pentru veacuri întregi. un act.
de permanentă mândrie natională. a ajuns să fie un act de cea mai josnică ticălosie. un
act de vesnică rusine. care să întrunească toate elementele pentru ca să fim expusi.
poate chiar pentru vecie. dispreţului şi urei întregii omeniri.
E o chestiune extrem de gravă. o chestiune de o gravitate atât de uriaşă, încât ea
nu poate să nu fie adusă. cu extremă urgenţă. la cunoştinta DOMNULUI MAREŞAL,
care. abstracţie făcând de faptul că Domnia-Sa va desaproba indubitabil, în modul cel
mai sever şi cu tăria marei sale personalităţi, aplicarea tuturor acestor proceduri
astatice, cari s-au petrecut, se va strădui cu siguranţă să aducă prin măsuri imediate şi
categorice. oarecare îndreptare şi să îndepărteze. măcar în parte. oribila pată de ruşine
şi de decadenţă. ce au aplicat-o o mână de inconştienţi şi criminali. pe obrajii naţiunii
noastre întregi.
Eu personal. neavând. cu regret. posibilitatea să-i pot vorbi DOMNULUI
MAREŞAL în această privinţă. deşi i-am solicitat încă din luna lui Octombrie a anului
trecut. o audienţă în acest scop. nu fără a-i adresa între timp şi un memoriu bine
documentat cu privire la toate întâmplările de până astăzi. iar memoriile şi adresele
oamenilor de rând. adresate DOMNULUI MARESAL. nefiind sortite să poată ajunge
totdeauna la cunoştinţa Domniei-Sale. cu onoare vă rog să binevoiţi a-mi da cel mai
larg concurs posibil, pe care sunteţi dator să mi-l daţi atât ca român, cât şi ca creştin şi
nu în cele din urmă şi ca om civiliz.at, de o cultură apuseană perfectă, Domnia Voastră
fiind în acelaşi timp şi un factor de cea mai mare importanţă la plăsmuirea destinelor
noastre, pentru ca DOMNUL MAREŞAL să afle neapărat şi cât se poate de urgent. de
toate întâmplările relatate şi pentru ca Domnia Sa să binevoiască de a pune. în
consecinţă, printr-un act de cea mai supremă autoricitate. cu toată urgenţa, capăt
sistemului arătat mai sus, iar populaţia română din Bucovina la adăpost de
posibilitatea unei eventuale repetări ale unor întâmplări similare, şi de a întrona.
deodată cu stabilirea răspunderilor celor vinovaţi de faptele petrecute şi cea mai aspră
pedepsire a lor. în sfârşit după atâtea experienţe triste. un regim de cea mai perfectă
dreptate şi civiliz.aţie.
Cum aplicarea unor sisteme. de natura celor menţionate şi în deosebi acelor cari
revoltă simţul nostru religios, cu caracter pur bolşevic, au creat deja până acum în
Bucovina o atmosferă insuportabilă, o ambianţă sufletească din cele mai potrivnice
pentru menţinerea ordinei publice, eu personal fiind de cel puţin de douăzeci de ori
martor ocular al unor agresiuni sălbatice petrecute ziua mare, în plin centru al oraşului
Cernăuţi, din partea plebei de pe stradă împotriva unor intelectuali evrei, trecători, cu
totul nevinovaţi, foşti magistraţi înalţi, medici şi avocaţi, necesitatea de a lua măsurile
preconizate. cu toată urgenţa posibilă. este cu atât mai imperioasă. cu cât stările actuale
din Bucovina încep să nu se mai deosebească întru nimic de cele din Uniunea
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Sovietelor

şi

în

consecinţă să

infinne pe de-a întregul rostul

războiului

actual, pe care

îl ducem alături de aliaţii nostri rostul „RĂZBOIULUI SFÂNT'. împotriva hainilor de
bolşevici.

Admitând chiar cazul. că interesele Tării ar reclama îndepărtarea şi a ultimului
evreu din Bucovina. mergând chiar până la desmoştenirea lor de ultimul drept pe care
îl mai au în prezent, numai de a respira, deoarece toate celelalte, chiar şi dreptul cel
mai elementar al pensionarilor la plata pensiilor lor, un drept care, de altcum, li se
recunoaşte actualmente, şi în Gennania, nu li se mai respectă, acest ultim favor însă.
de a se bucura. până la cea de pe unnă suflare. măcar de acel minim scut şi de acea
infimă protecţiune. protecţiune de carte se bucură în statele civilizate. chiar animalele
de rând. fiind incompatibil cu însăşi ideia de Stat. nemaivorbind cu noţiunea unui stat
civilizat. nu li se poate lua. în nici un caz. fie doar că voim să ajungem pe ultima
treaptă a celor mai barbare popoare de pe glob.
În legătură cu aceasta. e absolut necesar să ştie toată lumea. că mulţi evrei din
Bucovina aparţin unor familii vechi. unor familii cari vieţuiesc de sute de ani pe acest
pământ. încă înainte de încorporarea Bucovinei la imperiul austriac. deci evrei cari au
trăit şi au fost crescuţi în traditia unei absolute ordine şi discipline. ca acea recunoscută
de toată lumea. de cea mai exemplară. care a domnit sub imperiul numit. multi membri
de ai lor. ocupând posturi înalte în viata de Stat atât în administraţia publică. cât şi în
Justiţie. înaintând uneori până la a fi membri valoroşi ai Curţii de Casaţie din Viena şi
că ei prin unnare sunt în mod firesc. atât de înrădăcinaţi şi strâns legaţi de acest
pământ. încât ei nu pot să fie făcuţi responsabili în nici un caz sub nici un raport, în
mod sumar. cum se desprinde din metodele practicate de până acum. pentru actele
criminale, de care s-au făcut vinovate cu totul alte elemente evreeşti şi să fie căsăpiţi
acum. învinuiţi fiind în totalitatea lor. fără de nici o exceptie şi fără de nici o umbră de
cercetare sau judecată. ca nişte tunne de vite. mai ales dacă actele incriminate. de cari
ei sunt bănuiţi. cad în partea lor covârşitoare cum se poate uşor constata. în sarcina
evreilor. intraţi cu mult mai târziu. abia după actul Unirei. foarte mulţi veniti sub
regimul decedatului Goga în Ţară. din Polonia. în cea mai mare parte însă. asupra
celor intraţi deodată cu trupele bolşevice.
Dacă principiul dreptăţii şi umanităţii prevede. ca. colectivitatea să nu sufere
niciodată de pe urma unor acte răzleţe. comise numai de câţiva indivizi criminali.
atunci acest principiu ar fi fost şi trebuie să se aplice neapărat şi cu ocazia operatiunilor
de evacuare. ce vor mai fi necesare. în ce priveşte evreii din Bucovina şi să li se dea
acestora câtă vreme ei sunt încă cetăţeni plini. neavând altă vină. decât că sunt evrei
dar cărora nu li se poate aduce nici o umbră de culpă. tot scutul ce li se cuvine după
lege.
Un Stat, care nu-şi respectă legile. ordinele şi regulamentele sale proprii nu se
respectă pe sine însuşi, şi pierde dreptul la acest respect şi din partea celui de pe unnă
cetăţean.

„Justitia fundamentum omnium regnorum". Tolerând cumva. ca şi de acum
înainte. cetăteni evrei să poată fi la discreţia oricăruia. fie el organ public sau simplu
particular. fără ca acest sistem sălbatec să fie imediat sistat. vom ajunge. fără discuţie.
într-o bună zi. nu prea îndepărtată. ca fiecare din noi. fie el român sau străin. să fie la
discreţia oricărui derbedeu şi măturător de stradă.
Să nu uităm. nici o singură clipă. că Statul Român este un Stat creştin. că
biserica noastră dominantă este biserica ortodoxă. că cetăţenii români sunt oameni
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evlavioşi,

cu un foarte pronunţat simţ religios, oameni, care ori de câte ori ar trece pe
un locas sfânt. se închină întotdeauna în fata lui şi fac sfânta cruce.
Este o adevărată aberaţie. o pură demenţă. o nebunie fără margini. o sinucidere
natională. de a tolera. ca acest sentimen de cea mai rară şi profundă religiozitate. să
poată fi batjocorit şi terfelit de însăşi organele Statului. de însăşi acei în a căror seamă
se găseşte apărarea celor mai mari bunuri ce le avem. ca popor.
Nereglementându-se de cu vreme. după principii civilizate. rezolvarea
problemei evreeşti, pe baza unor principii umane şi adevărat creştineşti, pe care este
bazat şi întregul nostru edificiu statal, s-ar putea. foarte uşor întâmpla, continuând din
nenorocire, de a deporta şi mai departe, în condiţiunile sălbatice de până acum, şi cele
câteva mii de evrei, câţi au mai rămas în Bucovina, neţinând cont nici măcar de
interesele noastre cele mai ardente economice, să ne găsim dintr-odată într-un moment
neaşteptat în fata unei complecte prăbuşiri naţionale, înstrăinate fiind sufleteşte de noi
acele milioane de cei mai buni români cari mai ţin încă la sfânta noastră biserică, sau
eventual în fata pericolului. să fim osânditi a suferi. la sfârşitul războiului. cu ocazia
conferinţei păcii. la asa-zisa „MASĂ VERDE" din cauza barbariilor petrecute. cea mai
gravă ştirbire a independenţei noastre. ca Stat suveran.
Drept urmare îmi permit să concretizez. în fata situaţiunii date. atât în numele
meu cât şi în numele tuturor Românilor de bine din Bucovina. doleanţele nostre. după
cum urmează:
„EVACUAREA EVREILOR DIN BUCOVINA" să se execute având în vedere
că avem instalat de peste un an. un regim normal în această provincie cu cea mai
conştiincioasă respectare ale strictelor noastre necesităti economice şi apoi. în
condipuni cari să nu vateme întru nimic. simţul de dreptate şi de religiozitate a
populaţiei române din această provincie. pentru a nu-i distruge acesteia. prin
continuarea metodelor viciate şi samavolnice de până acum. încrederea în organizatia
noastră de Stat şi a o împinge în braţele bolşevismului .
În consecinţă, ar fi să se procedeze, cu cea mai mare urgenţă posibilă, la:
I. REGLEMENTAREA EVACUĂRII EVREILOR BĂSTINASI DIN
BUCOVINA:
1) în sensul pe care-l are măsura deportărilor şi pe care l-a precizat DOMNUL
MAREŞAL însuşi, printr-o scrisoare publicată în luna lui Octombrie a anului trecut în
ziarele mai principale din Iară. mai ales. având în vedere. că reducându-se numărul
evreilor prin deportări arbitrare peste limita impusă de necesităţile noastre economice.
se periclitează orice posibilitate de refacere economică a acestei provincii greu
încercate;
2) nemaioperând deportări din teritoriul ce nu fusese ocupat, în care s-a ivit din
cauza deportărilor arbitrare din toamna anului trecut, cu care ocazie au fost evacuaţi
toţi evreii, fără excepţie, din aceste regiuni, deja nevoia de a readuce, în scopul
reînviorării vieţii economice, din nou un număr de foşti evrei deportaţi;
3) deportând, din teritoriile eliberate şi din cele ce n-au fost ocupate, numai pe
aceia contra cărora s-au adus dovezi concrete de vreo culpabilitate;
4) efectuând deportările viitoare. care vor mai fi necesare cu cea mai strictă
respectare a principiilor de legalitate şi religiozitate. încredintându-se executarea unor
persoane cu o cultură superioară şi cu o reputatie ireproŞJtbilă sub raportul IIJOral.
II. SISTAREA EXCESELOR NECONTENITE. IMPOTRIVA CET AŢENILOR
EVREI. ele animalizând masele şi punând în pericol siguranta personală a tuturor
cetăţenilor. fără deosebire de naponalitate.
lângă
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III. RESPECTAREA DREPTURILOR EVREILOR PENSIONARI LA PLATA
PENSIILOR: nefiind compatibil cu prestigiul Ţării, de a lăsa cetăţenii nevinovaţi, după
ce şi-au făcut, viaţa lor întreagă, datoria către Stat, în mod ireproşabil, unii deţinând
chiar decoraţii înalte, să piară acum Ia bătrâneţe de foame, pe drumuri, mai ales că
pensiile se plătesc din reţineri de salarii li s-a făcut şi dreptul acesta li se recunoaşte
evreilor pensionari, de altcum şi în Germania.
IV. SANCTIONAREA CEA MAI SEVERĂ A ORGANELOR PUBLICE
VINO VATE cari au realizat profituri. sub orice formă. cu ocazia deportărilor. ce le-au
operat. nici o pedeapsă putând fi prea aspră pentru oribila crimă naţională. ce au
comis-o aceşti trădători. cari au vândut pentru câţiva arginţi. cinstea neamului nostru
întreg.
V. EVACUAREA NEAPĂRATĂ A DETINĂTORILOR DE LOCUINTE
EVREESTl cari posedă imobile sau apartamente proprii în Cernăuţi şi sfidează. prin
deţinerea abuzivă de apartamente mai luxoase cu chirii derizorii şi cu mobile luate în
custodie de la Primăria oraşului. în mod gratuit. întreaga opinie publică. şi în sfârşit.
VI. VALORIFICAREA LUCRURILOR RĂMASE DE LA EVREI. DATE ÎN
CUSTODIE. prin organizarea unor licitaţii publice şi crearea unui fond din sumele
realizate pentru despăgubirea foştilor refugiati români. cari şi-au pierdut avutul sub
ocupaţia bolşevică.

Acestea sunt măsurile. pe care noi Românii din Bucovina. le socotim de cele
mai potrivite şi recomandabile. pentru a duce la bun sfârşit rezolvarea problemei
evreeşti şi pe care m-am ţinut dator să le indic. la îndemnul celei mai elementare
obligaţii de conştiintă. ce trebuie s-o aibă fiecare român. fată de soarta poporului său şi
punând destinul lor în mâinile Domniei Vostre. nutresc ferma speranţă, că apreciind
Domnia Voastră după merit importanţa excepţională a chestiunei de faţă, care priveşte
binele neamului întreg, îmi veţi da cu plăcere şi în cea mai largă măsură. prea pretiosul
Domniei Voastre concurs. pentru ca ele să triumfe şi să fie acceptate. în toată
întregimea lor. de către DOMNUL MAREŞAL şi rămân în această credinţă
nestrămutată, mulţumindu-vă anticipativ, pentru toate ce veţi binevoi, să faceţi pentru
reuşita acestei cauze drepte, cu cea mai distinsă stimă şi cu cea mai desăvârşită
consideraţiune 1 .

Al Domniei Voastre sincer şi profund devotat, (ss) avocat Traian Popovici

Ibidem, voi. V, p. 278 - 287
1

într-un document prezentat Tribunalului Poporului în 1946, pe care Traian Popovici îl
ca o spovedanie în faţa întregului său neam, „care nu este pornită din voinţa de a
acuza pe cei care îi acuz.ă. faptele, nici de a reliefa o atitudine pentru care am fost ostracizat prin
trei ani şi pe urma căreia am suferit îngenunchieri, spovedania unei conştiinţe, care în tragedia
umană ce-a trăit-o, a făcut tot ce i-a fost cu putinţă să 2'.ăgăzuiască furia, să îmblânzească pe cel
sălbatec, să încurajeze pe cel înfricoşat, să mângâie pe cel desperat şi să toarne nădejde în cel
plecat în surghiun". Textul mai amplu este publicat în M. Carp, op. cit„ voi. III, p. 158 - 182.
apreciază
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482
1942, august 17, Bucuresti. Evreii din Bucovina si
Basarabia nede~or'tati nu pot trimite sau• primi
bani si pachete în a(ara provinciei în care sunt
stabiliţi.

ROMÂNIA
PREŞEDINŢIA

CONS. DE MINIŞTRI
ÎMPUTERNICITUL GUVERNULUI
PENTRU REGLEMENTAREA REGIMULUI
EVREESC DIN ROMÂNIA
PREŞEDINŢIA

Bucureşti

17 august 1942
Nr. 3582/R.D.L.

CONSILIULUI DE MINIŞTRI
C.B.B.T.

La adresa dvs„ nr. 9667 /l 942, avem onoare a vă comunica că, până la apariţia
Statutului Evreilor, evreii rămaşi în Bucovina şi Basarabia neinternaţi nu pot primi sau
trimite bani şi pachete în afară de provincia în care sunt stabiliţi.
ÎMPUTERNICITUL GUVERNULUI PENTRU REGLEMENTAREA REGIMULUI
EVREESC DIN ROMÂNIA, (ss) Radu Lecca

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 22, f. 162

483
1942, august 24, Bucuresti. Autorizatiile de călătorie
pentru evrei în Basarabia si Bucovina se vor
acorda numai cu aprobarea P.C.M.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIUNEA Administraţiei de Stat
CĂTRE
PREŞEDINŢIA

CONSILIULUI DE
Cabinetul B.B.T.

dat

MINIŞTRI

031575 A 24 Aug. 1942

La adresa Nr. 7773 din 30 Iunie 1942, avem onoare a vă face cunoscut că am
organelor în subordine ca să nu mai elibereze nici o autori:zaţie de

dispoziţiuni
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călătorie

evreilor

către

Basarabia

şi

Bucovina decât cu aprobarea

prealabilă

a

Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.
Totodată, am comunicat Domnilor

Guvernatori ai celor două Provincii ca să nu
mai elibereze autorizaţii de călătorie evreilor din provincii spre Vechiul Regat decât
numai cu aprobarea prealabilă a acestui Departament, cerută prin Preşedinţia
Consiliului de Miniştri.
:MINISTRU, SUBSECRETAR DE STAT
GENERAL DE CORP DE ARMATĂ, C.Z. Vasiliu
DIRECTOR (ss) Indescifrabil

Ibidem,

f

83

484
1942, septembrie 2, Bucuresti. Se cere extinderea

prevederilor D.L. 20~/1941, care legiferează
execuţiile ca „acte
de . guvemărnant" în
Basarabia si Bucovina de Nord, absolvindu-i
astfel de pedeapsă pe cei care au asasinat evrei
fără sentinţe judecătoreşti.

ROMÂNIA
Nr. 283.949
INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI
1942 Luna Septembrie Ziua 2
SERVICIUL PERSONALULUI
Biroul 3 Juridic
Os. 173
Către
MINISTERUL JUSTIŢIEI
Am onoare a raporta următoarele:
După eliberarea Basarabiei şi Bucovinei, annata de operaţii şi unii şefi de
posturi, cari primeau ordine verbale de la comandanţii de unităţi, au executat mulţi
comunişti notorii cunoscuţi ca atare înainte de evacuare (Iunie 1940) şi cari în timpul
ocupaţiei sovietice, au contribuit la deportarea sau omorârea românilor înstăriţi şi
naţionalişti, precum şi dintre acei cari s-au evacuat cu trupele sovietice şi mai apoi au
fost găsiţi prin păduri şi porumbişti făcând semnalizări, acte de terorism şi nu s-au
oprit la somaţiunile legale.
În prezent la Curtea Marţială a Corpului 3 Armată se instrueşte aproape de 8
luni cazul plutonierului Stavăr Balmuş, din legiunea jandarmi Cetatea Albă, care în
noaptea de 5/6 Septembrie 1941 a executat cu jandarmii postului un număr de 11
comunişti notorii.
Cazul instruindu-se atâta vreme dă prilej şi speranţe celor interesaţi ca să
reclame drepturi de pensie, despăgubiri etc., sesizând justiţia militară despre
executarea unora din membrii familiilor.
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Ca urmare a cazului jandarmului plotonier Stavăr Balmuş sunt în prezent în
curs de instruire şi alte numeroase reclamaţii, cari prin numărul lor şi a consecinţelor
penale ce ar atrage dau azi o notă de satisfacţie morală şi materială mai apoi,
elementului comunist în dauna intereselor superioare de Stat şi autorităţii militare, care
se • -~ într-o stare de inferioritate pentru faptele împlinite spre binele Patriei.
·•e execuţiile săvârşite în teritoriile ocupate până la 4 Septembrie 1941, s-au
·~e de guvernământ prin Decretul Lege nr. 2507 publicat în M.O. nr.
_;P, 1941.
că de la data de 4 Septembrie 1941 s-a creat totuşi situaţia
·te de interes naţional, până ce s-a instalat şi s-a organi:zat
~, onoare vă rugăm să binevoiţi a dispune extinderea
pe încă o lună de zile, adică până la data de 4

<

'L JANDARMERIEI
ileral de Corp de Armată, (ss) C. Z. Vasiliu
, Colonel (ss) N. Pavlid

A.1.

.J42, f. 1

,carea: ,
Pe o~
,,Legea ,
1941 (Decret No. 2507 /1941) pentru unele măsuri legislative privind
Basarabia şi BucovL.a de Nord, M. Of. 209 din 4 Sept. 1941 la art. 8, prevede: «Art.8. „Sunt
socotite acte de guvernământ, toate actele Comandamentelor militare şi ale administraţiilor
civile, săvârşite în intervalul de la 22 Iunie 1941, până la data publicării prezentei legi, în
teritoriile eliberate»".
·

Această lege era menită să justifice asasinarea a mii de evrei din Basarabia şi Bucovina după
eliberarea acestor teritorii de către armata română, în colaborare cu Einsatzgruppen naziste, prin
culpabililllrea întregii populaţii evreieşti. (Vezi E.R., voi. I, doc. 46).
1

485
Cemăuti sunt
obligati - fără excer'ţie - să poarte „Steaua lui
David~' la loc vizibi .
·

1942, septembrie 3, Bucuresti. Evreii din

Evreii din Cernăuţi
poarte „Steaua lui David"

obligaţi ·să

Încă de acum un an guvernatorul de atunci al provinciei Bucovina a luat măsura
de a impune evreilor din oraşul nostru să poarte ca semn distinctiv „steaua lui David"
în partea stângă a pieptului, Măsura s-a dovedit foarte bună, căci evreii numeroşi, cari
mai rămăseseră în oraşul nostru şi cari începuseră să-şi reia vechile apucături
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obraznice, văzându-se recunoscuţi la orice moment, şi-au impus o conduită conformă
cu situaţia care li s-a creat.
Cu toate că măsura era clară şi generală, se mai găseau evrei cari, sub diferite
pretexte, nu purtau acest semn.
Pentru a pune capăt oricărui fel de răstălmăcire, guvernatorul Bucovinei a dat o
nouă ordonanţă, prin care impune ca evreii de orice vârstă şi sex să poarte în partea
stângă a pieptului - în mod vizibil - semnul distinctiv, steaua evreească, formată din
două triunghiuri echilaterale cu bazele de 6 cm, confecţionată din pânză galbenă.
Orice abatere de la această ordonanţă va fi sancţionată cu internare într-un lagăr
de muncă.
Nu sunt supuşi prevederilor acestei ordonanţe evreii botezaţi înainte de 4
Septembrie 1941, dacă trecerea lor la creştinism a fost înscrisă în registrele de stare
civilă, şi femeile căsătorite cu creştini înainte de 4 Septembrie 1941.
Prin această ordonanţă s-a pus capăt diferitelor răstălmăciri cari se dau acestei
dispoziţii de către cei interesaţi.

C.L.

Ziarul „Universulu, nr. 240, 3septembrie1942

486
1942,

septembrie 18, Cemăuti. Guvernământul
Bucovinei consideră ca ineficientă măsura de a
lua ostateci evrei.

ROMÂNIA
GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BUCOVINEI
CABINETUL MILITAR
No. 554
Cernăuţi la 18 Septembrie 1912
SECRET

MARELE STAT MAJOR
Secţia I-a

La adresa Nr. 96554 din 12.IX.1942;
Am onoare a face cunoscut că, chestiunea evreilor din Bucovina este de resortul
exclusiv al Guvernământului Bucovinei şi orice măsură se doreşte a se aplica, ea nu se
poate face fără consimţământul Guvernământului.
Măsura de a se lua ostateci nu am admis-o, fiindcă această măsură nu are nici o
urmare practică.
Dacă ea se poate aplica în Vechiul Regat, de unde nu s-au făcut evacuări de
evrei în Transnistria, în Bucovina, de unde evreii se evacuiază periodic, după ordinele
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şi măsurile Guvernământului şi

cu aprobarea Preşedinţiei Consilului de Miniştri,
ostatecilor este inoperantă, fiindcă nu are nici o influenţă un ostatic evreu
asupra altui evreu care s-ar sustrage de la M.F.O.
Guvernământul a încercat măsura cu ocazia evacuărilor şi nu a reuşit.
măsura

GUVERNATORUL BUCOVINEI
GENERAL (ss) C. CALOTESCU

A.M.St.M., RS.E.M. 900, C1004

487
1942,

septembrie

23,

Delimitări

Bucuresti.

ale

atribuţţilor organelor militare si de siguranţă

privind evreii ae pe teritoriul Bucovinei.
PREŞEDINŢIA

CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Bucureşti, 23 Septembrie 1942
ÎMPUTERNICITUL GUVERNULUI PENTRU
Nr. 4561/R.D.L.
REGLEMENTAREA REGIMULUI EVREESC DIN ROMÂNIA
PREŞEDINŢIA

CONSILIULUI DE
C.B.B.T.

MINIŞTRI

Referitor la adresa Dvs. Nr. 12784/942, avem onoare a vă comunica următorul
nostru aviz:
Marele Stat Major, în adresa Nr. 74.096/942, arată că Siguranţa teritoriului
Provinciei Bucovina revine Corpului 4 Armată. Cred deci că nimeni nu este mai în
măsură de a stabili dacă evreii vizaţi în sus-menţionata adresă, sunt sau nu periculoşi
siguranţei Provinciei Bucovina, decât Dl. Dir. Gral. al Serviciului Special de
Informaţii, Eugen Cristescu.
În ceea ce priveşte atribuirea evreilor la întreprinderile industriale si comerciale,
suntem de părere că este numai de comoetinţa Domnului Guvernator Calotescu de a
judeca cazul.
ÎMPUTERNICITUL GUVERNULUI PENTRU REGLEMENTAREA REGIMULUI
EVREESC DIN ROMÂNIA, (ss) Radu Lecca

Ibidem, C1007
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488
1942, septembrie 28, Cemăuti. Eliberarea de carnete
speciale de identitate' pentru evrei, prevăzute
„cu fotografie si cu semnul distinctiv «Steaua
lui David»". '
ROMÂNIA
GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BUCOVINA
CABINETUL MILITAR
Nr. 6848
Cernăuţi, la 28 Septembrie 1942
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul B.T.T. pentru Imputernicitul Guvernului peţttru reglementarea
regimului evreilor din România

Comisia pentru Revizuirea Evreilor din Bucovina, instituită cu ocazia
din Octombrie 1941, a stabilit să se elibereze camete speciale de identitate
pentru evreii rămaşi provizoriu neevacuaţi din Bucovina, camete prevăzute cu
fotografie si cu semnul distinctiv „Steaua lui David". semn prevăzut special pentru
evreii din Bucovina conform ordonanţei Provinciei Nr. 4j/1942.
Cametele respective de identitate pentru evreii din Bucovina, fiind
confecfionate şi distribuite, conform art. 3 al. n din regulamentul pentru regimul
evreilor din România, publicat în Monit. Oficial Nr. 26/1942;
Cu onoare vă rugăm să binevoiti a aproba ca - în schimb - retragerea cametelor
eliberate de birourile de populaţie şi apoi şi anularea lor să se facă de Chestura Politiei
Cernăuţi, aşa cum a stabilit la timpul respectiv Comisiunea pentru Revizuirea Evreilor
din Bucovina.
evacuărilor

GUVERNATORUL BUCOVINEI,
GENERAL (ss) C. CALOTESCU

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 22, p.146
Pe document, adnotarea:

,Jll La Dl. Leca (ss) Indescifrabil".
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489
1942,

noiembrie 28, Bucuresti. Reglementarea
raporturilor dintre Guvernământul Bucovinei si
Comandamentul 4 Teritorial, cu privire fa
competenţa repartizării evreilor fa munca
obligatorie.

MARELE STAT MAJOR
SECŢIA I-a
B.10

Nr. 923.689 din 28 Noembrie 1942

Raporturile dintre Guvernământul Bucovinei şi Comandamentul 4 Teritorial s-au
din cauza chestiunii evreeşti.
- Domnul Guvernator arată, în adresa către Corpul 4 Teritorial, că întrebuinţarea
evreilor în diferite întreprinderi din Bucovina este exclusiv de resortul Guvernământului
şi că orice imixtiune a unei alte autorităţi se va isbi de sancţiunile ce se vor lua de
Domnul Mareşal.
Pentru curmarea acestei stări de lucruri, propunem a se comunica
Guvernământului şi Corpului 4 Teritorial următoarele:
- Repartizările de evrei în industriile şi instituţiile de pe teritoriul Bucovinei să se
facă de Guvernământ prin Cercul Teritorial respectiv.
- Corpul 4 Teritorial va avea în sarcină numai formarea detaşamentelor de lucru,
în care caz va informa şi Guvernământul asupra măsurilor ce ia.

înrăutăţit,

ŞEFUL

Căpitan

BIROULUI 10,
(ss) I. Apostolide

A.M.St.M., RS.E.M. 900, C0099
Pe document, adnotările:
„Raport P.C.M. pentru ca Dl. Mareşal să hotărască:
În org. muncii obligatorii de către M.St.Major, nu s-a precizat nimic că în Guvernăminte
se va proceda astfel.
Autonomia Guvernămintelor nu trebuie să ştirbească prestigiul puterii militare, care e
unică în toată tara".
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XVII. LAGĂRELE ŞI GHETOURILE DIN
TRANSNISTRIA. PROIECT NAZIST DE DEPORTARE
A EVREILOR DIN ROMÂNIA ÎN GUVERNĂMÂNTUL
GENERAL. IANUARIE - DECEMBRIE 1942

490
1942, ianuarie 2, TirasE!_ol.

Ordonanta nr. 35 a

Guvernământului Transnistriei de evacuare a

evreilor din Odessa si împrejurimi, în zona
Oceakov şi Berezovka'., conform ordinului lui
Ion Antonescu.
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMA TEI
DEPARTAMENTULUI GUVERNATORULUI CIVIL AL TRANSNISTRIEI
ORDONANTA Nr. 35
NOI, ION ANTONESCU, Mareşal al României şi Comandant de Căpetenie al
Armatei.
Prin Profesor G. ALEXIANU, Guvernator Civil al Transnistriei;
Pentru motive de ordine şi siguranţă a trupelor, administraţiei şi populaţiei;
În virtutea deplinelor puteri, acordate prin Decretul Nr. I din 19 August 1941,
dat la Tighina;
ORDONĂM:

în Municipiul Odessa şi împrejurimi se evacuează din
acest oraş şi se plasează în regiunea de Nord a judeţului Oceacov şi Sudul judeţului
Berezovca, în localităţile stabilite de administraţie.
Art. li. Evreii sunt îndatoraţi să lichideze avutul lor numai prin intermediul
birourilor instituite în circumscripţiile poliţieneşti şi în conformitate cu instrucţiunile
stabilite.
Art. III. Toate bunurile rămase de la evrei se vor vinde populaţiei prin concurenţă
Art. I.

Toţi

evreii

aflaţi

orală.

Sumele rezultate din aceste vânzări se vor restitui evreilor.
Art. IV. Evreii evacuaţi îşi vor lua cu dânşii efecte de îmbrăcăminte,
şi hrană.
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gospodărie

Art. V. În regiunea de plasare, evreii evacuaţi vor trăi pe cont propriu.
Ei vor putea fi folosiţi pentru orice muncă de folos obştesc în întreprinderile
agricole, industriale sau ateliere profesionale în schimbul hranei şi întreţinerii, în
conformitate cu ordonanţa nr. 23 1•
Art. VI. Autorităţile administrative şi poliţieneşti din regiunea de plasare le vor
asigura buna convieţuire în mijlocul populaţiei băştinaşe.
Art. VII. Evacuarea evreilor va începe în ziua de 10 ianuarie 1942 în
conformitate cu planul ce se va stabili.
Art. VIII. Domnul Inspector General al Jandarmeriei, D-nii Prefecţi ai judeţelor
Odessa, Oceacov şi Berezovca şi Dl. Prefect al Poliţiei Odessa, sunt însărcinaţi cu
aducerea la îndeplinire a prezentei ordonanţe.
Dată în Cabinetul nostru la Tiraspol, astăzi 2 ianuarie I 942 2 •
GUVERNATOR, Profesor, (ss) G. Alexianu

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 21, f. 220
1

Vezi doc. 396 din volum.
Ca urmare a acestei ordonanţe, Inspectoratul de jandarmi Transnistria a trimis nota informativă
nr. 76 din 17 ianuarie 1942: „Evreii ce urmează a fi evacuaţi se strâng în ghetouri, după ce fiecare
trece pe la comisia de Evaluarea Averilor (bijuterii) şi schimbarea monedelor ce posedă în mărci
germane R.K.K.S.
Din ghetou se formează convoiuri de I 500-2 OOO de indivizi care se îmbarcă în trenurile
germane şi se transportli în regiunea Mostovoi-Vasilievo, din judetul Berezovca. Din gara
Berezovca se escortează în regiunea de deplasare. Până în prezent au fost evacuati 6 OOO,
transportul continuându-se zilnic.
În comunele de deplasare, li se găseşte cu foarte mare greutate loc de cartiruire întrucât
populatia ucrainiană nu-i primeşte, astfel că multi rămân o zi adăpostiţi în grajdurile colhozurilor.
Din cauza gerului care coboară până la -20° precum şi din cauza lipsei de hrană, a vârstei
şi stărei lor şubrede, multi cad pe drum unde îngheatA„.
Pe traseul ce se parcurge rămân cadavre care se îngroapă în şanţurile antitanc din acea
regiune. Pentru îngroparea acestor cadavre oamenii din regiune se scot cu greutate căci caută pe
cât posibil a se sustrage de la asemenea operaţiuni.
Cu mersul acestei operaţiuni vom tine Inspectoratul General la curent.
Inspector Jandarmi Transnistria, Colonel, (ss) Broşteanu". (J. Ancel. op.cit, voi. V. f 222).
2
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491
1942, ianuarie 4, Bucuresti. Notă privind actiunea de
evacuare a evreilor din Transnistria 'Ia est de
linia ferată Jmerinka-Odessa şi situatia
numerică a acestora în judeţele respective.
'
CABINETUL MILITAR AL CONDUCĂTORULUI
STATULUI
Biroul 2
NOTĂ

1942, Luna Ianuarie, ziua 4
1. În buletinul din 30 Noiembrie 1941, semnalându-se că nu toţi evreii din
Transnistria au fost evacuaţi la Est de linia ferată Jmerinka - Odessa, Domnul Mareşal
Antonescu. Conducătorul Statului. a hotărât ca:
- Evreii din Transnistria să fie evacuati la Est de linia arătată mai sus si
- Serviciul Special de lnformatii să controleze dacă se execută această dispozitie.
II. Serviciul Special de informatii raportează că situatia evreilor din Transnistria,
cari se găsesc încă la Vest de linia Jmerinka - Odessa. este următoarea:
I. În judeţul Moghilev sunt în total aproximativ 70.000 evrei, dintre care 56.000
evrei evacuaţi din ţară şi 14.000 evrei băştinaşi.
- Din acest total. se găsesc 75% din evreii stabiliti în acest judet la Vest de linia
ferată Jmerinka-Odessa şi numai 25% la Est.
- In orasul Moghilev, sunt apoximativ 9.000 evrei veniţi din ţară şi 4.000 evrei
băştinaşi.

Din totalul de 257 firme evreeşti înregistrate la Moghilev, 41 sunt ale localnicilor
216 ale celor veniţi în acest oraş prin evacuare.
2. În judeţul lampo! sunt 6.494 evrei, repartizaţi astfel:
- în orasul lampo!: 1.086 evrei, dintre care 814 localnici şi 262 evrei aduşi din
ţară şi opriţi în calitate de specialişti;
- restul de 5.408 evrei se găsesc în cele 4 raioane: lampo!, Crijopol, Cemovţi şi
l'amaspol.
3. În judetul Dubăsari. nu este nici un evreu.
4. În judeţul Râbnita sunt 1.414 evrei, dintre cari 427 evrei aduşi din Basarabia şi
Bucovina, opriţi pentru lucru.
5. În judeţul Tiraspol, din cei 3.072 evrei, cari se găsesc în acest judeţ, au fost
transportaţi 3.002 la Bogdanova pe Bug, iar în oraşul Tiraspol au mai rămas 70 evrei,
întrebuinţaţi de Primărie şi Guvernământ, ca specialişti. ·
6. CONCLUZIUNI
- Până la 19 Decembrie 1941, din totalul de 107. 729 evrei aflaţi în Transnistria
(afară de cei 44.417 evrei de la Odessa) 55% erau la Vest de calea ferată JmerinkaOdessa şi 45% la Est de această linie 1•
şi
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Evreii rămaşi în lungul acestei căi ferate şi în special în regiunea Jmerinka, prin
sate şi cei rămaşi în oraşe la Vest de linia Jmerinka-Odessa, întreţin o permanentă stare
de colportare de svonuri false, care este dăunătoare siguranţei Statului.

A.N., Fond P.C.M., Cabinet, ds. 86/1941, f. 323-324
Pe document, rezolutia:
„Pentru Consiliul de colaborare cu guvernatorii. (ss)

Mareşal

Ion Antonescu".

1

La 3 ianuarie 1942, guvernatorul Transnistriei se adresa P.C.M„ C.C.M„ 8.8.T„ comunicând:
„planul de evacuare a evreilor este prevăzut în art. 11 din Instructiuni. Numărul celor ce vor fi
scoşi zilnic e în functie de vagoanele ce ne pune la dispozitie administratia germană.
N-am primit până acum confirma.ea numărului trenurilor ce ni se pun zilnic". ( USHMMA,
RG 25007/MOl.f 119).

492
1942, ianuarie 18, Bucuresti.. Constatări ale delegatului
M.St.M. privind evacuarea evreilor din Oaessa.
URGENT
GUVERNĂMÂNTUL TRANSNISTRIEI
Am onoarea a trimite - spre ştiinţă - alăturata Notă referitoare la constatările
la faţa locului de ofiţerul de Stat Major trimis de Armată a supraveghea evacuyea
evreilor din Odessa.
Rugăm să binevoiţi a dispune să se dea o urmare la ordonanţa Nr. 35 fixând
termenul de prezentare a evreilor în ghetou precum şi măsurile ce credeţi mai nimerite
pentru remedierea neajunsurilor semnalate.
D.O. Şeful de Stat Major
Colonel Dumitrescu Polichron
Şeful Secţiei a II-a, Lt. Colonel, Grosu I.
Transportându-mă la Odessa pentru a controla modul cum se face evacuarea
evreilor am luat contact cu:
- Maior Nicolicescu N. din C.2 A. care dirijează şi supraveghează întreaga
făcute

operaţiune;

- D-1. Lt. Colonel Popovici Prefectul Poliţiei ;
- D-1. Ciurea Inspector de Poliţie de pe lângă Guvernământ.
Am constatat următoarele:
I). În urma ordonanţei Nr. 35 a Guvernământului, evreii trebuie să se prezinte la
ghettoul din cartierul Slobotka.
In ordonanţa Nr. 35 nu se prevede termenul în care evreii trebuie să se prezinte.
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nu se observă o mare afluire în ghettou, fapt care va determina
razii pentru aducerea tuturor evreilor în ghettou.
2). În ghettou funcţionează 7 Comisii (corespunzătoare celor 7 circumscripţii de
Din

această cauză

poliţia să facă
Poliţie).

La aceste Comisii (compuse din 1 ofiţer preşedinte, 1 reprezentant al B.N., 1
reprezentant al M.F., 2 cetăţeni din circumscripţie şi o moaşă) se prezintă toţi evreii
pentru a declara sumele de bani şi obiectele de preţ.
Aici li se face o inspecţie corporală. Obiectele de aur, argint şi pietrele preţioase,
se evaluează de Comisie şi se dă suma cuvenită. Rublele se schimbă la cursul de 1 leu
însă numai până la valoarea de maximum 5.000 ruble. Obiectele şi sumele nedeclarate,
se confiscă.
Observaţiuni

a.

Operaţiunea

să-şi însuşească

se execută în mod corect întrucât chiar dacă vreun membru ar voi
ceva, tentativa nu-i poate reuşi, pentru că ar trebui să fie de conivenţă cu

toţi

membrii.
În general am constatat că membrii şi în special ofiţerii care prezidează comisiile,
merită toată încrederea.
b. Evaluarea obiectelor din metale preţioase se face cu totul neechitabil. Astfel un
ceasornic de aur (lucrat de mână, ceea ce constituie un obiect de artă) şi care a fost
evaluat de subsemnatul împreună cu maiorul Nicolicescu şi d-1. inspector Ciurea, la
suma de minimum 60.000 lei, comisia 1-a evaluat la 20 mărci (I 200 lei). Alt ceasornic
de aur evaluat de noi la minimum 20.000 lei, comisia 1-a evaluat la 420 lei. Un lanţ de
aur, pentru damă, care se poartă la gât a fost apreciat de comisie la 420 lei.
S-a atras atenţiunea comisiilor să fie mai prudente în evaluare.
c. Nu se face un control amămunţit şi al bagajelor; la observaţia făcută de
subsemnatul, maiorul Nicolicescu a promis că va da, imediat, instrucţiuni în sensul
observaţiilor mele.
3. Imediat ce s-a realizat în ghettou un număr de cca. I OOO evrei controlaţi de
comisii, sunt încolonaţi şi transportaţi pe jos, la gara Sortirovocinaia situată la cca. I O
km. de ghettou. Deşi ordonanţa Nr. 35 prevede că transportul se poate face şi cu
căruţele, plătind costul cei interesaţi. Din cauza lipsei mijloacelor de transport, toţi
evreii trebuie să meargă pe jos ducându-şi şi bagajele.
- Din cauză că în ghettou locuitorii din cartier nu vor să cazeze pe evrei, o parte
din ei au stat noaptea pe stradă. Datorită acestui fapt precum şi faptului că merg pe jos
până la gară pe un timp foarte defavorabil, s-au înregistrat :
În ziua de 13 .I. din I 600 evrei au murit în ghettou şi pe drum până la gară 13.
În ziua de 14.1. din I 201 au murit 6.
- Ordonanţa Nr. 35 prevede ca evreii să-şi procure hrană. Aceasta nu se poate
realiza, întrucât nu s-au luat măsuri să se înfiinţeze în ghettou magazine, de unde evreii
să-şi procure cel puţin pâine pe câteva zile. Din această cauză pleacă pe drum şi până la
locul de destinaţie, fără nici un aliment.
- M-am transportat împreună cu maiorul Nicolicescu în staţia Sortirovocinaia
spre a vedea dacă nu este o posibilitate de a îmbarca în tren pe evrei la o altă staţie sau
în plină cale, însă mai aproape de ghettou. Am constatat că aceasta nu se poate realiza,
întrucât linia este întreruptă fiind sub apă. De asemenea, îmbarcarea nu se poate face în
gara Odessa din cauză că această staţie nu are legătură cu gara Sortirovocinaia de pe
linia Odessa - Berezovka. Cu această ocazie, am găsit în staţia Sortirovocinaia, 2
cadavre de evrei, care urmau să fie transportaţi de familii cu trenul.
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Se comite o mare greşală că se dă voie familiilor să transporte cadavrele. Cei
trebuie să fie înmormântaţi de Serv. Sanitar al oraşului, la cimitir sau în alt loc.
4. Evreii s-au plâns la comisii că în ghettou sunt jefuiţi de către populaţie şi chiar
de militari. Acest fapt este posibil, din cauză că jandarmii pe care îi are Prefectura
Poliţiei sunt insuficienţi. Împreună cu maiorul Nicolicescu şi cu d-1. inspector Ciurea am
ajuns la concluzia că este absolut necesar ca Guvernul să mai dea 2 Comp. jandarmi care
să fie întrebuinţaţi numai în ghettou.
5. În gara Sortirovocinaia, evreii sunt îmbarcaţi în vagoane închise de marfă,
germane. Sunt transportaţi până la Berezovka, iar de acolo pe jos către localităţile fixate
ca lagăre, în nordul judeţului Oceakov şi în sudul judeţului Berezovka. Din cauza
frigului, parte din evrei mor în tren.
Astfel Brigada I Cav. cu telegrama Nr. 16715 din 14.1. a.c. a raportat Corpului 2
morţi

Armată:

În primul transport de cca. I OOO evrei, din ziua de 12.1. a.c. au fost găsiţi morţi,
în tren, I O evrei.
În al doilea transport au fost găsiţi morţi 30 evrei. Din acest transport au mai
murit în drum (de la gara Berezovka spre lagărul din acea localitate) încă 30 de evrei.
Aceasta din cauza frigului şi viscolului puternic.
6. Observatii generale:
a. Toţi evreii care se prezintă la ghettou-uri sunt:
- bărbaţi bătrâni, nici unul sub 41 de ani, iar între 41- 50 ani sunt extrem de
puţini;

- copii sub 16 ani ;
- femei.
Toţi sunt în stare de mizerie ceea ce arată în mod prea evident că sunt din evreii
cei mai săraci din Odessa. Obiectele de valoare şi sumele de bani găsite asupra lor sunt
prea puţine.
Probabil că evreii bogaţi au fugit din Odessa. Din informaţii, parte din evrei şi-ar
fi procurat acte cu nume ruseşti şi ar fi încă în Odessa.
Corpul 2 Armată şi Prefectura Poliţiei, vor proceda la identificarea lor, după ce
se va termina operaţia de evacuare a celor care se prezintă la ghettou-uri.
b. Din recensământul ~cut la Odessa, a rezultat că ar fi în oraş cca. 35.000 evrei.
Acest număr nu pare a fi cel real din cauză că în acest oraş au fost cca. 200.000 evrei şi
nu a fost posibil ca să se fi evacuat un număr atât de mare.
c. Zona fixată de Guvernământ (nordul judeţului Oceakov şi sudul judeţului
Berezovka) nu rezolvă în condiţiunile cele mai bune problema siguranţei, întrucât
această zonă este destul de aproape de Odessa şi de Marea Neagră. Ar fi mai indicată o
zonă mai la nord spre exemplu regiunea Balta - Birzula - Ananiev.
d. Faţă de timpul cu totul defavorabil pentru transport şi avându-se în vedere şi
impresia ~cută de numărul destul de însemnat de evrei morţi în ghettou, pe drum şi pe
C.F., ar fi mai bine ca transporturile să nu se efectueze în zilele prea friguroase.
e. Populaţia din ghettou să fie forţată să găzduiască pe evrei.
f. Primăria Odessa să dea posibilităţi evreilor să-şi procure, contra cost, pâine pe
5 zile, cantităţile fixate prin cartelă (200 gr. zilnic).
g. Să se facă o evaluare mai rezonabilă a obiectelor ce se ridică de la evrei.
h. Să se identifice evreii ascunşi în oraş şi cei care şi-au procurat acte false.
i. Să se dea o ordonanţă de Guvernământ prin care să se fixeze un termen de
prezentare a evreilor, în vederea evacuării lor.

207
https://biblioteca-digitala.ro

j. Să se interzică ridicarea
ghettou sau pe drum 1•

şi

luarea de

către

familii, a cadavrelor celor

căzuţi

în

Maior, Apostolescu

A.M.St.M., RS.E.M. 1095, C0711-713
Pe document, rezolutiile: „ 17.11.1942. Comunicare până mâine 18.1.1942 în copie la
cerând a lua măsuri de urmărire a neajunsurilor semnalate. (ss) Indescifrabil".
„Interveniri la guvernământ să dea o urmare la ord. fixând data".

guvernământ

La21 ianuarie 1942, Corpul IV Annată comunica Guvernământului Transnistriei:
,.În urma afişării ordonantei Nr. 35 a Departamentului Dvs., foarte multi jidani şi în
special tinerii între 18-40 ani (bărbati şi femei) au fugit din Odessa, fiind ajutati la aceasta de
tăranii ucraineni, care i-au transportat cu cărutele în diferite localităti din Transnistria.
Cum prin această situatie nu se poate executa în prezent ordinul Domnului MAREŞAL
ANTONESCU, evreii sustrăgându-se temporar de la închiderea lor în lagăr, pentru a reveni
ulterior în Odessa;
Cu onoare vă rugăm a ordona lnspect. Jand. al Transnistriei să execute, prin unitătile în
subordine, un control sever al tuturor localitătilor pentru a aresta pe toti jidanii scăpati până în
prezent de internare.
Aceştia, conform ordonantei Nr. 23 art. 8 dată de Departamentul Dvs. vor fi tratati ca
spioni şi sanctionati în consecintă.
Vă rugăm să binevoiti a ordona lnspect. de Jandarmi să ne raporteze măsurile luate şi
rezultatul cercetărilor.
Comandantul Corpului 2 Annată, General de divizie, M. Dăscălescu". (USHMMA,
Document aflat în Arhiva F.C.E.R., Fond /li, ds. 44111942.f 26).
1
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1942, ianuarie 12, Cemăuti. Raportul guvernatorului
Bucovinei privind' executarea ordinului de
evacuare a evreilor în Transnistria.
ROMÂNIA

GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BUCOVINA

CABINETUL MILITAR
Nr. 144/1941 Cernăuţi, Ia 12 Ianuarie 1942
CONFIDENŢIAL-PERSONAL
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul Civil-Militar pentru administrarea B.B.T.

BUCUREŞTI

La Nr. 259/1941
Am onoare a comunica următoarele:
208
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li Evacuarea evreilor din Bucovina s-a făcut în baza unui ordin al Marelui
Cartier General dat personal delegatului M.C.GI. Lt. Col. Petrescu şi delegatului
Inspectoratului General al Jandarmeriei, General Topor.
21 Guvernământul nu posedă nici un ordin în această privinţă, decât că a luat
cunoştinţă de ordinul M.C.GI. prin delegaţii săi care s-au prezentat la Guvernământ
pentru executare.
31 În acest ordin, după care s-a refuzat a mi se da o copie, se specifica, după câte
îmi amintesc, următoarele:
„Din ordinul Domnului Mareşal Antonescu, toţi evreii din Bucovina vor fi
evacuaţi în Transnistria, în termen de I O zile".
41 Evacuarea s-a început cu Bucovina de Sud (Suceava, Câmpulung, Rădăuţi)
între I 0-15 Octombrie 1941, în timp ce subsemnatul mă găseam la Bucureşti la
Consiliul de Miniştri.
51 Înapoindu-mă la Cernăuţi, deşi nu aveam nici un fel de ordin sau instrucţiuni
asupra acestor operaţiuni de evacuare, am luat cunoştinţă de ordinul M.C.GI. dat din
ordinul Domnului Mareşal şi de acord cu delegaţii M.C.GI. am crezut că nu mă pot
dezinteresa de acest mare eveniment istoric şi am luat asupra Guvernământului grija de a
dirija evacuarea, urmând ca execuţia să revină organelor însărcinate direct cu această
operaţiune. În acest scop Marele Cartier General organizase deja transporturile pe
C.F.R. (2 trenuri pe zi) şi deplasase la Cernăuţi I Bat. de Jandarmi şi 2 Bat. de
Infanterie.
61 Cu această ocazie semnalez două fapte:
a/ Cu mult înainte de evacuare, aflându-mă la Tighina chemat de Domnul
Mareşal, Domnia Sa ne-a atras atenţia - Guvernatorilor - că are intenţia de a evacua
evreii din Bucovina şi Basarabia şi că la această evacuare să avem grijă să nu fie
evacuaţi cei bătrâni, intelectualii, care prin activitatea lor ştiinţifică pot aduce servicii şi
cei cu o stare materială bună şi care sunt necesari economiei generale a Statului.
Se va evacua însă în special pleava evreimii.
b/ Faţă de ordinul categoric al M.C.GI. ca toţi evreii să fie evacuaţi, ne-am găsit
într-o dilemă, care a fost însă înlăturată în urma unei convorbiri avută cu domnul
Mareşal la telefon şi care a repetat ceea ce mi se comunicase deja la Tighina.
În acest timp însă evreii din Bucovina de sud (afară de jud. Dorohoi), fuseseră
deja evacuaţi, după ordinele şi măsurile luate de delegaţii M.C.GI.
7I Evacuarea evreilor din Cernăuţi s-a făcut conform directivelor date de dl.
Mareşal şi pe baza instrucţiunilor Guvernământului, de o comisiune numită în acest
scop, supravegherea şi execuţia revenind delegaţilor M.C.GI. şi trupelor dislocate la
Cernăuţi.

8/ Evacuarea evreilor din Dorohoi urmând să se execute după ce se termină
din motive în legătură cu posibilităţile căilor ferate, s-a înmânat Lt. Col.
Petrescu, delegatul M.C.GI., pentru prefectul de Dorohoi, ordinul alăturat în copie
(Anexa I, doc. din 28 octombrie 1941 ), încă de la 28. oct. 1941, pentru a se lua măsurile
de evacuare din timp, astfel încât atunci când căile ferate vor putea pune vagoane la
dispoziţie, prin M.C.GI., evacuarea să se poată efectua repede.
91 Ordinul Guvernământului a fost înaintat prefectului de Dorohoi în ziua de
5.Xl.1941 de faţă fiind: Col. Mânecuţă, inspectorul regional al Jandarmeriei, Maior
Tarnovschi, delegatul M.C.GI., Serviciul de informaţii al Bucovinei şi Inspectorul Marin
Florescu de la B.N.R. (raportul prefectului Dorohoi nr. 1.555/1941 ).
Cernăuţii,
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10/ Operaţiunile de evacuare au decurs aşa după cum se arată în raportul alăturat
în copie (Anexa 2, doc. din 30 dec. 1941) al Prefecturii de Dorohoi, Colonel Barcan 1•
11/ Suntem de părere ca în această privinţă să ceară lămuriri şi Lt. Col. Petrescu
de la M.St.Major, care desigur că a întocmit o dare de seamă asupra misiunii cu care a
fost însărcinat de M.C.GI.
GUVERNA TORUL BUCOVINEI, General C. Calotescu

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 21, f. 378-379
1

Vezi doc. 406 din volum.

494
1942, ianuarie 22, Bucuresti. Autorizarea a cinci

delegati ai C.E.R.' de a se deplasa în
Transnistria în vederea organizării asistentei
evreilor deportati. (Ulterior s-a aprobat
deplasarea numai' a doi delegaţi).
MINISTERUL AF ACERlLOR INTERNE
Direcţiunea Ad-ţiei de Stat
CĂTRE

CENTRALA EVREILOR DIN ROMÂNIA
BUCUREŞTI

Str. Dr. Burghelea nr. 3
No. 034190A

22 ianuarie 1942

Ca rezultat la petiţia D-niei Voastre, înaintate Preşedinţiei Consiliului de
facem cunoscut că d-l Ministru Subsecretar de Stat, General C. Vasiliu a
aprobat ca delegaţii Dvs.
- Fred Saraga, Ing. Iacob Schăchter, Abramovici Iancu, lchil Marcovici din
Bucureşti şi Guttman Landau din Chişinău să se deplaseze în Transnistria, judeţele
Moghilău şi Balta, pentru organizarea asistenţei evreilor deportaţi.
Delegaţii dvs. se vor prezenta d-lui Guvernator al Transnistriei, la Tiraspol, cu
care vor lua înţelegere asupra felului cum O-sa hotărăşte să se facă această asistenţă.
Pentru obţinerea permiselor de călătorie la Tiraspol, urmează să vă adresaţi
Prefecturii Poliţiei Capitalei.
În vederea obţinerii autorizaţiei de călătorie pentru delegatul Dvs. din Chişinău,
vă veţi adresa Guvernământului Provinciei Basarabiei.
Miniştri, vă
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Călătoria

Provinciei 1•

în Transnistria se va face în baza vizei

acordată

p. MINISTRU
SECRETAR GENERAL
(ss) Colonel Magistrat (ss) Indescifrabil

A. Y. V.I.,

Colecţia

de d-l Guvernator al

DIRECTOR
(ss) Indescifrabil

M. Carp, 011/94 B

La 26 ianuarie 1942, Ministerul Afacerilor lnt~me, Direcţiunea Administraţiei de Stat comunică
P.C.M„ C.C.M„ B.B.T.:
„Urmare a adresei noastre Nr. 34.193/942 avem onoarea a vă face cunoscut că acest
Departament a revenit asupra aprobării date Centralei Evreilor din România, de a trimite cinci
delegaţi în Transnistria, hotărând ca numai două persoane să se deplaseze în Transnistria până la
Tiraspol, putând transporta medicamente şi bani pentru evreii deportaţi.
Delegaţii se vor prezenta D-lui Guvernator al Transnistriei cu care vor lua înţelegere
asupra felului cum D-sa hotărăşte să se facă această asistentă". (A.M.A.E., Probi. 33, voi. 21. f
375).
În legătură cu această aprobare, la I O februarie 1942, Departamentul Guvernatorului Civil
al Transnistriei, Directia Administraţiei, transmite P.C.M. - Cabinetului Civil-militar B.B.T.: „nu
credem că este bine a se vizita lagărele evreieşti din această provincie, în scopul de a se organiza
asistenta necesară evreilor deportaţi.
În privinţa acestei asistente, am arătat Centralei Evreilor din România cu sediul în
Bucureşti, prin adresa noastră Nr. 4687 din 5 februarie 1942 [.„] în ce condiţii pot trimite evreilor
din lagăre tot ce s-a admis de noi". (Ibidem.[ 249).
1

495
1942, ianuarie 23, Bucuresti. Sinteza informativă
referitoare la numărul evreilor deportati în
Transnistria şi la epidemia de tifos exantematic.
INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI
-Serviciul JandarmerieiINFORMATIUNI DIN TRANSNISTRIA
SINTEZA INFORMATIVĂ (fragmente)
15 Decemvrie 1941 - 15 Ianuarie 1942
2) Starea

sanitară

Datorită

pe de o parte lipsurilor şi a condiţiunilor grele de trai, iar pe de alta
suprapopulării unor regiuni cu mase compacte de evrei evacuaţi din Basarabia şi
Bucovina de Nord, pe teritoriul Transnistriei tifosul continuă a face victime.
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Astfel până în prezent s-au semnalat epidemii în următoarele judeţe:
- Judeţul Tulcin 200 cazuri
- Judeţul Ovidiopol 86 cazuri
- Judeţul Ananiev IO cazuri
- Judeţul Golta 22 cazuri
În total 3 I 8 cazuri.
Febra tifoidă de asemenea s-a semnalat în judeţul Ovidiopol, înregistrându-se un
caz mortal în comuna Pesterovca, iar anghina difterică şi tifosul abdominal au apărut în
judeţele Tiraspol şi Berizovca.
În afară de condiţiunile de trai insuficiente atât din punct de vedere al alimentării
cât şi al higienei, această stare sanitară precară se datoreşte şi lipsei totale de asistenţă
medicală, atât în ceea ce priveşte medicii cât şi farmaciile şi medicamentele.
Ca o consecinţă a serviciului zilnic s-au înregistrat şi în rândurile jandarmilor
dislocaţi în Transnistria 34 cazuri tifos exantematic.
Contaminarea a fost constatată în special în rândurile jandarmilor care au fhcut
paza convoaielor de evacuaţi evrei.
V. POPULATIA EVREEASCĂ
Problema evreească pe teritoriul Transnistriei continuă a se menţine pe de o parte
de către evreii din terit9riul rămas neevacuat; iar pe de altă parte de cei aduşi din
Basarabia şi Bucovina de Nord şi colonizaţi în centre pe Bug.
Deşi populaţia priveşte cu simpatie măsura strângerii evreilor în centre separate,
totuşi colonizarea acestora într-o regiune transnistriană a provocat îngrijorări în
rândurile localnicilor pe motiv că foarte multe alimente vor fi consumate de aceşti evrei.
Teama pare a fi justificată deoarece în localităţile unde evreii au fost plasaţi preţurile
alimentelor s-au ridicat considerabil 1•
Până în prezent au fost aduşi de peste Nistru pentru amplasare pe Bug un număr
de I 18.847 evrei, trecuţi prin punctele lampol (35.276), Moghilev (55.913), Tiraspol
(872), Râbniţa (24.570), Iasca (2.2 I 6). Din cauza gerului care înregistrează 20°, a lipsei
de hrană, a vârstei etc., mulţi cad şi îngheaţă pe drum.
Până la data de 22 Ianuarie a.c. au fost evacuaţi un număr de I2.234 evrei, dintrun total de aproximativ 40.000 câţi se presupune a locui în oraşul Odessa, deoarece un
recensământ precis al acestora nu s-a putut face din cauză că mulţi evrei s-au ascuns,
s-au retras în catacombe.
Transporturile continuă zilnic 2•

]. Ancel, op.cit., voi. V, f 228, 216 (paginaţie inversată în sursa citată)
Într-o dare de seamă din 31 ianuarie 1942, Legiunea de Jandarmi Balta, Biroul de Sigurantă şi
Infonnatii, arăta: „c) Starea sanitară. Datorită măsurilor luate tifosul exantematic în armată este în
continuă descreştere. În rândurile populatiei civile continuă cu aceeaşi intensitate, în special în
raioanele Obodofka şi Berşad unde sunt ghetouri". (A.N., Fond MA.I., ds. 2411942(/).f /56f/v).
~ Această sinteză infonnativă are la bază nota din 17 ianuarie 1942 a aceluiaşi inspectorat de
jandarmi.
1
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1942, ianuarie 26c. Bucuresti. Stadiul
evreilor ain Odessa.

evacuării

pe Bug a

ROMÂNIA
PREŞEDINŢIA

CONSILIULUI DE

MINIŞTRI

Bucureşti

Nr. I3III

26 lan. I 942
SECRET

Către

PREŞEDINŢIA

CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL MILITAR
Biroul 2

Am onoare a vă raporta următoarele asupra situaţiei din Odessa:
I. STADIUL EVACUĂRII EVREILOR DIN ODESSA.
Până în prezent au fost evacuaţi din ghettoul Slobotka - Odessa, spre Bug, un
număr de 10.673 evrei, în majoritate bătrâni femei şi copii.
Repartizaţi pe zile, evacuarea lor s-a făcut astfel:
al. în ziua de I 5 Ianuarie
- I OOO evrei;
bi. " " " I 6 Ianuarie - I 746 evrei;
ci. " " " I 7
- I I 04 "
dl. " " " I 9
- I OI O "
el. " " " 20
- 9I6 "
fi. „ „ „ 22
- 4 807 „
II. CAZURI DE OTRĂVIRE A POPULATIEI.
În oraş s-au semnalat câteva cazuri de otrăvire cu zahăr, cumpărat de pe piaţa
Odessei. În mod cert, bolşevicii au otrăvit câteva depozite de alimente, înainte de a
părăsi Odessa.
ŞEFUL SERV. SPEC. DE INFORMAŢII
DIRECTOR GENERAL, Cristescu
COMUNICAT: Preşed. Consiliului de Miniştri.

USHMMA, RG 25007 M01, f. 28/1
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1942, ianuarie 26, Tiraspol. Ordinul de prezentare în
ghetou a evreilor din Odessa a fost dat de
armată si nu de
Transnistriei.

Guvernământul

General al

Referindu-ne la adresa O-vs. Nr. 204201942 avem onoare a vă face cunoscut că
cu prezentarea în Ghetou a evreilor din Odessa, nu-i dată de Guvernământ, ci

ordonanţa

de

Armată.
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De noi s-au luat toate măsurile pentru prezentarea acestor evrei.
Vom da dispoziţiuni telefonice pentru suspendarea evacuării în zilele prea
friguroase.
GUVERNATOR, (ss) G. Alexianu
DIRECTOR, (ss) Indescifrabil

Ibidem, R 31004, MX, f. 28/2
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1942, ianuarie 28, Bucuresti. P.C.M. nu aprobă cererea
Consulatului German din Cernăufi de a admite
înapoierea din Transnistria a 35 de evrei,
aceasta fiind de competenţa M.A.E.
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul Civil Militar Pentru Adm. şi Org. Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei
SECŢIA MILITARĂ
Bucureşti, 28 Ianuarie 1942
SECRET
Nr. 138/C.B.T.
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
Subsecretariatul General

Avem onoarea a vă înainta în rezumat, părţile din stenograma Consiliului de
din ziua de 23 Ianuarie 1942 şi care privesc Ministerul Dvs.

Miniştri

2/ La cererea Consulatului German din Cernăuţi de a se admite înapoierea din
Transnistria a unui grup de 35 de evrei, Domnul Vice-Preşedinte al Consiliului de
Miniştri a dispus ca Dl. General Calotescu să facă adresă către Ministerul Afacerilor
Externe, în acest sens, iar până atunci să nu ia vreo măsură, spunând că această
problemă aparţine Afacerilor Externe.
SECRETARUL GENERAL AL PREŞEDINŢIEI CONSILIULUI DE
(ss) Ovidiu Vlădescu
ŞEFUL SECŢIEI MILITARE, Maior (ss) Stelian lamandi

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 15, f. 55
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MINIŞTRI,

499

1942, ianuarie 31, Bucureşti. Între 15-24 ianuarie, 14 069
de evrei din Odessa au fost trirnisi la Berezovka.
I

ROMÂNIA
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Nr. 13.128

PREŞEDINŢIA

SECRET

către

PREŞEDINŢIA

CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL MILITAR
Biroul 2

Urmare la Nr. 13. I I din 26.1.1942;
Am onoare a vă raporta următoarele asupra stadiului evacuării evreilor din
Odessa:
În cursul zilei de 23 Ianuarie 1942 au mai fost evacuaţi cu destinaţia Berezovca I
396 evrei, iar în ziua de 24 Ianuarie un număr de 2 OOO.
Totalul evreilor evacuaţi între 15 şi 24 Ianuarie a.c. se ridică astfel la 14.069.
ŞEFUL SERV. SPECIAL DE INFORMAŢII
DIRECTOR GENERAL, Cristescu

USHMMA, RG 25007 M01, f. 30
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1942, ianuarie1 Berezovka. Situatia evreilor deP.ortati
din Oaessa în directia Berezovka, unde oântu{e
tifosul şi evreii sunt'jefuiţi de către germani.
LEGIUNEA JANO. BEREZOVKA

Bir. lnf.

şi siguranţă

DARE DE SEAMĂ
Asupra activităţii desfăşurate de Biroul de Informaţii al Legiunei de Jandarmi
Berezovka în cursul lunii Ianuarie 1942. (fragmente)
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Autorităţile germane şi poliţia comunală din satele nemţeşti nu permit trecerea
convoaielor de evrei ce se trimit de Ia Odessa pentru plasare în acest judeţ, motivând că
această măsură au luat-o pentru prevenirea răspândirii în satele lor a tifosului
exantematic care ar bântui printre evrei. În realitate nu este adevărat că aceasta o fac cu
scopul de a se feri de tifos exantematic, deoarece s-a semnalat multe cazuri când
populaţia germanăjefuia de îmbrăcăminte pe evreii ce au degerat de frig.
De exemplu: În ziua de 21 ianuarie 1942 pe Ia orele 17 un număr de 20 nemţi
civili din comuna Vorms, printre care era şi o femeie, toţi înarmaţi cu arme mitraliere, au
ieşit înaintea convoiului de evrei pe drumul spre satul Vinohradovka, jefuind pe evreii
căzuţi în nesimţire şi morţi de îngheţ, având cu ei două sănii trase de câte doi cai în care
puneau diferite lucruri jefuite de Ia evrei.
- În noaptea de 21-22 ianuarie 1942, sosind un tren cu evrei de la Odessa în gara
Berezovka, care evrei urma să fie plasaţi prin comunele din raza acestui judeţ, în timpul
debarcării evreilor din acel tren, doi ceferişti (?) germani împreună cu nişte frânari de la
acel tren au jefuit pe evrei dezbrăcându-i de haine. Deci contrariu celor motivate, că vor
să prevină răspândirea tifosului ci din contră, prin astfel de operaţiuni dau Ioc la
1
răspândirea tifosului exantematic •

EVREII
In prezent în raza acestui judeţ se fac plasări de evrei de la Odessa, a căror
plasare se face anevoie, din cauza gerului mare, din care cauză mulţi din evrei mor de
îngheţ pe timpul transferării.
- Printre evreii evacuaţi din Odessa şi trimişi pentru plasarea în acest judeţ, mulţi
arată că sunt creştini, însă nu li s-a luat în seamă de către autorităţile din Odessa cele
spuse de ei, neavând acte, ar fi fost ridicaţi şi trimişi pentru plasare, fără a se cerceta
dacă într-adevăr sunt sau nu evrei.
Evreii ce trec în convoi prin satele din acest judeţ dau copiii lor minori Ia creştini
cu scopul de a-i înfia ee numele lor.
De exemplu: In ziua de 19 ianuarie 1942 locuitorii Gancearuc Nicolae şi
Garcovenco Timofei din comuna Cazimirovka au luat câte un copil în vârstă de 3-4 ani,
de Ia evreii din convoaiele ce treceau prin acea comună spr•comuna Vasilinova pentru
plasare.
Idem locuitorul Bogaciuc din Berezovka a primit un copil în vârstă de 6 ani de la
evreul Zehler Mihail din Odessa, cu scopul de a-1 boteza şi înfia pe numele său.
- Mulţi evrei se botează de preoţi ruşi, cu scopul de a nu fi internaţi în lagărul de
evrei.
De exemplu: evreica Ana căsătorită cu ucrainianul Vasile Ivanov din Berezovka,
a fost botezată de preotul din Berezovka în luna septembrie 1941.
Idem evreica Hristiana căsătorită cu ucrainianul Cramerenco Andrei din comuna
Balaiciuc, acest judeţ, a fost botezată tot prin luna septembrie 1941 de acelaşi preot din
Berezovka.
- Evreii constitue un permanent pericol pentru populaţie pe unde trec, deoarece
vând haine de îmbrăcăminte, de la care se pot molipsi de tifos exantematic care bântuie
printre evrei.
Parte dintre. locuitori dezbracă şi le ia hainele de Ia cei căzuţi morţi de îngheţ. ·
Exemplu: În ziua de 21 ianuarie 1942 locuitorul Garbatei Alexei din Berezovka a
fost găsit pe drum cu căruţa în care avea diferite haine luate de la evreii morţi.
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- Aceasta constitue un mijloc de propagarea boalei de tifos exantematic, care
bântue printre evrei şi chiar printre populaţia de prin satele din acest judeţ.

COMANDANTUL LEGIUNEI JANO. BEREZOVKA,
Maior, Ioan Popescu
p. Şeful Bir. Inf. şi sig.
jand. plot., T. Nicolaiciuc

A.N., Fond M.A.I., ds. 24/1942 I, f. 71-74, 76
Informaţia este reluată în „Buletin Informativ pentru Traiisnistria", de la 15 ianuarie 1942 la 15
februarie 1942 şi iscălită de Inspector de Jandarmi - Colonel Broşteanu. (Idem, f 166, 170).
1

501
1942, ianuarie, Moghilău. Situatia evreilor deportati în
judetul Moghilev. Sunt semnalati sute de rriorti
de irianitie, ger si tifos.
'
'
'

'

INSPECTORATUL JANDARMI TRANSNISTRIA
LEGIUNEA JANDARMI MOGHILEV
DARE DE SEAMĂ
Asupra activităţii informative desfăşurată de Legiunea Jandarmi Moghilev în
cursul Junei ianuarie 1942. Întocmită în conformitate cu ordinul Nr. 48285/1941 al
Inspectoratului General Jandarmi
Legiunea a ţinut contactul informativ cu rezidenţa locală a S.S. de informaţiuni şi
cu organele Biroului statistic militar Chişinău, care a trimis în misiune un ofiţer superior
pentru a cerceta chestiunea transportului de evrei de către germani, semnalată prin
notele noastre informative.
D. PROBLEMA EVREIASCĂ
Evreii evacuaţi din Bucovina şi Moldova de Nord în judeţul Moghilev au ajuns
într-o situaţie rea din toate punctele de vedere.
Din punct de vedere al resurselor de trai, majoritatea au terminat banii, dat fiind
că li s-a schimbat leii în ruble la cursul de 40 lei o rublă, iar populaţia ucrainiană i-a
speculat în mod grav.
Din cauza lipsei posibilităţilor de alimentare, se remarcă un început de inaniţie,
vizibil prin efectul ce se citeşte pe faţa fiecărui evreu.
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Evreii sunt terorizaţi de spectrul foamei, locuiesc în condiţiuni grele, majoritatea
insalubre şi ~ră foc.
Din cauzele arătate mai sus, cei mai mulţi caută să cumpere alimente şi articole
de contrabandă, aduse de ostaşii de la Otaci, pe care la rândul lor le speculează pe piaţă
spre a-şi procura mijloace de existenţă.
Caută prin orice mijloc să-şi procure bani din ţară şi se folosesc de ofiţeri,
subofiţeri sau funcţionari civili - care în schimbul unor comisioane importante încearcă
să aducă banii din ţară.
Datorită îngheţului Nistrului, mulţi dintre aceşti curieri reuşesc să treacă în
Transnistria, aducând bani şi scrisori evreilor.
Pe lângă cazul Domnului Colonel Coliban, care se află în judecata Curţii
Marţiale Cernăuţi, în luna ianuarie au fost prinşi de Postul de jandarmi Otaci doi curieri:
Măndiţă Simionescu din Dorohoi si individul Lavrov din Bucuresti.
Legiunea de jandarmi Moghilev a reuşit să descopere în luna ianuarie 1942 o
organizaţie pentru aducerea banilor din ţară evreilor evacuaţi din Dorohoi.
În urma cercetărilor executate de Locot. Marin Cristache Şeful Biroului
Informaţii, Plotonerul Major Morariu Petre de la Manutanţa Dorohoi, care a adus
evreilor 565.500 lei, a fost arestat şi înaintat Curţii Marţiale Cernăuţi, împreună cu evreii
organizatori ai strângerii banilor. Cazul a fost raportat prin nota informativă nr. I 02 din
29 iiinuarie 1942.
Din cercetările în curs la Legiunea de Jandarmi Moghilev rezultă că evreii
primesc şi distribuie bani din ţară, iau comision I 0% din suma adusă, speculând pe

în

locuinţe

ceilalţi.

Tot în luna ianuarie 1942, au fost înaintaţi Curţii Marţiale Tiraspol, indivizii:
Constantin Dinu şi Teodor Galea, care în complicitate cu evreica Carmen Dikman şi
Sergentul Major T.R. Boţan Vsevolod, din Reg. 3 Roşiori, au comis traficul de valută,
actele şi indivizii au fost înaintaţi cu raportul Nr. 133 din 28 ianuarie 1942 1.
Întrucât condiţiunile de trai pentru evreii evacuaţi sunt mai grele la sate, unde nu
au posibilitatea să primească bani şi să speculeze, se remarcă în ultimul timp fuga lor din
sate pentru a se stabili la Moghilev.
Prin satele unde sunt plecaţi trăiesc în mizerie din care cauză mortalitatea în
rândurile lor este în creştere. Aceeaşi mortalitate este şi în Moghilev.
Pentru a-şi procura lemne, distrug gardurile şi casele nelocuite.
Pe zi ce trece se observă un număr mare de cerşetori evrei, care umblă din casă în
casă cerând pâine.
- Tifosul exantematic, celelalte boli şi inaniţia măresc pe fiecare zi numărul
morţilor. Atât la Moghilev cât şi la Sargorod sunt sute de morţi, care nu pot fi îngropaţi,
neputându-se face gropile.

COMANDANTUL LEGIUNII DE JANDARMI MOGHILEV,
Maior, (ss) Dănulescu Aurel
ŞEFUL BIR. SIGURANŢEI
Locot. (ss) Indescifrabil

Ibidem, f. 19, 25, 26, 28
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Într-un Buletin Informativ alcătuit de M.J. pentru perioada 23-28 febr. 1942, se arată: „Secţia şi
postul Jandarmi Otaci, a prins pe când controlorul P.T.T. Spize Ioan din Bucureşti voia să treacă
în Transnistria cu suma de lei 1.159.000, pentru evreii din Moghilev. La percheziţia corporală a
numitului s-a găsit şi un număr mare de scrisori adresate evreilor, în diferite limbi străine. Cu
actele dresate cel în cauză a fost deferil Curţii Martiale Chişinău.
De asemenea s-a mai prins şi individul Constantinescu, din Bucureşti (originar din Brăila)
cu suma de 44.000 lei, ce îi avea cu scopul de a le da evreilor din lagăr, dresându-i-se acte, a fost
deferit aceleiaşi Curţi Marţiale". (A.CT., Fond Parchetul General al Curţii de Apel, ds. 48, f 200216).
La 4 aprilie 1942, Legiunea de jandarmi Câmpulung semnala Inspectoratului de
jandarmerie Bucureşti un tabel cu numele a 10 evrei din Gura Humorului, V. Domei şi C-lung
care ar fi transmis prin lt. col. Coliban „bani şi corespondenta. pentru jidanii din Transnistria".
(A.N., Fond MA.I., ds. 2411942,f 195).
1

502

1942, februarie 4, Golta. Aviz medical de examinare
macroscopică a cinci cadavre, moartea fiind
produsă prin împuşcare.
Aviz medical
La adresa No. 28 din 4.11.942 a poliţiei Golta, am examinat macroscopic 5 (cinci)
cadavre, 4 bărbaţi şi I femeie - dintre care 2 creştini, restul evrei. Moartea a fost
provocată prin împuşcarea în cea~. unul din cadavrele creştine prezintă o distrugere a
ramurei drepte a maxilarului drept, probabilă din cauza loviturilor primite. Cadavrele
neintrate încă în putrefacţie.
Medic Şef judeţ,
Cpt. Dr. Ion Tomescu
Golta în 4.11.942

USHMMA, R 31008 M 26, f. 35
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503

1942, februarie 5, Tiraspol. Sumele de bani destinate
evreilor deportaţi în Transnistria se vor expedia
numai prin Banca Natională, iar medicamentele
se vor trimite la Prefectura judeţului Moghilev.
5 Februarie 1942
Transnistriei Nr. 4687

Guvernământul

Către

Centrala Evreilor din România,
str. Dr. Burghelea nr. 3
La adresa Dvs. Nr. 387 din 29 Ianuarie 1942, vă facem cunoscut că toate sumele
de bani ce urmează a.se trimite evreilor deportaţi în Transnistria se vor depune în contul
Guvernământului la Banca Naţională Bucureşti, cont 1930 şi veţi înainta recipisa la
acest Guvernământ, urmând a face plata după indicaţiile date de Centrala Dvs. prin
comitetele locale evreeşti, cursul de schimb fiind I R.K.K.S., 60 lei.
Medicamentele se vor trimite la Prefectura jud. Moghilev şi se vor împărţi după
dispoziţiile ce se vor lua de Direcţiunea Farmaciilor din Transnistria, tot prin Comitetele
de evrei.
Uneltele vor fi trimise la acest Guvernământ, care le va repartiza tot prin
Comitete. Geamurile vor fi trimise la Moghilev.
Pentru trimiterea îmbrăcămintei şi a articolelor de menaj, este nevoe de
autorizarea Guvernului, pentru export.
p. Guvernator
(ss) Octav Gheorghiu

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 21, f. 367

504

1942, februarie 12, Transnistria. Evacuarea evreilor din
Odessa se va face fără nici o excepţie.
În conformitate cu rezoluţia Domniei Voastre, pusă pe adresa Nr. 88 a Biroului
Central de Evacuare a Evreilor din Odessa, avem onoare a vă referi următoarele:
Prin ordonanţa Nr. 23 din 19 Noiembrie 1941, s-au luat dispoziţiuni reţeritoare la
organizarea traiului comun al populaţiei evacuate din Transnistria, pentru motive de
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ordine şi siguran(ă a intereselor militare, cât şi a administraţiei, dispoziţiuni care au
primit o reglementare specială prin ordonanţa Nr. 36, referitoare la evacuarea Evreilor
din Odesa.
Prin aceste ordonanţe nu s-a flicut nici o distincţie la anumite categorii de Evrei.
Faptul că un evreu a putut primi o decoraţie de război, oricât de înaltă ar fi ea, în
cadrul ordonanţelor date nu-i poate conferi un regim special de tratament, fată de
regimul impus coreligionarilor săi.
La noi în ţară s-a recunoscut prin Decretele Legi, privitoare la starea juridică a
Evreilor şi exproprierea bunurilor urbane, pentru evreii care au luptat în linia de foc în
războaiele României şi pentru România, pentru cei care au fost răniţi sau decoraţi,
intrând în aşa numita categorie a doua a evreilor, că-şi păstrează toate drepturile
câştigate şi sunt exceptaţi de la exproprierea urbană.
Ulterior prin legile de organizare a diferitelor organizaţiuni profesionale, aceste
drepturi au fost restrânse şi chiar suprimate.
Supunându-vă cele de mai sus, vă rugăm să binevoiţi a dispune.
REFERENŢI, (ss) Indescifrabil

USHMMA, R. 31004 m/7, f. 38
Pe document,

rezoluţia:

„ 12 feb. 1942. Vor fi toate evacuate. (ss) G. Alexianu".

505
194.J, februarie 26, Berezovka. În raza Legiunii de

Jandarmi Berezovka s-au fixat multe colonii
evreiesti, dar numărul evreilor s-a redus
simtitor,
din cauza decesului acestora.
,

Leg. Jand. Berezovca
Inspectoratul Jandarmi Transnistria
Bat. IV Jandarmi
Studiu Sintetic Informativ (fragmente)
pe luna februarie 1942
41. Problema evreiască.
- În această regiune avem fixate colonii evreeşti în majoritatea localităţilor.
Plasarea acestora s-a efectuat conform ordonanţelor nr. 23 şi 35 ale
Guvernământului Transnistria 1•
Numărul iniţial al celor plasaţi s-a redus simţitor din cauza deceselor datorate
gerului şi faptului că în majoritate erau bătrâni şi infirmi.
În prezent se continuă cu transferarea spre judeţul Golta a restului de evacuaţi
evrei din Odessa, conform ordinului Inspectoratului Jandarmi Transnistria2 .
- S-a constatat că unii dintre evrei au răspândit svonuri printre populaţia localnică
că aceleaşi măsuri ce li se aplică lor, se vor lua în viitor şi faţă de populaţia ucrainiană.
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Toate cazurile dovedite s-au reprimat pe loc.
(Nota informativă nr. 94 din 26.11.1942)
Şeful bir. Siguranţei
Subl. (ss) Alexandru Gavra

Comand. Legiunei jand. Berezovca
Maior, (ss) Ioan A. Popescu

A.N., fond M.A.I., ds. 24/11/1942, f. 133, 135, 136
Vezi doc. 396 şi 490 din volum.
Buletinele Infonnative ale Serviciului Pretoral al Odessei, din perioada 12-23 februarie 1942,
arata.: ,,În cursul zilei de 12 februarie 1942 au fost evacuati din Ghetou cu destinatia Berezovka 48
evrei, majoritatea bătrâni, femei şi copii"; la 16 februarie 1942, „au fost evacuati din Ghetou cu
destinatia Berezovka un număr de 53 evrei, majoritatea bătrâni, femei şi copii", iar la 23 februarie
1942, „au fost evacuati din Ghetou, cu destinatia Berezovka un număr de 21 O evrei dintre care 59
bărbati, majoritatea bătrâni, 113 femei şi 38 copii". La 5 februarie 1942: ,,În cursul zilei de 31
ianuarie 1942, au fost evacuati din Ghetoul Odessa, cu destinatia Berezovka, un număr de 1.200
evrei, majoritatea bătrâni, femei şi copii. Idem în ziua de 1 februarie 1942, un număr de 2256
evrei". (J. Ancel, op. cit., voi. V.f 231-232).
1

2

506
1942, februarie 27, Bucuresti. M.F. nu a aprobat
cererea C.E.R. pent'ru scutirea de faxe a
medicamentelor necesare deportatilor evrei
din Transnistria.
'
Bucureşti,

ROMÂNIA
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE
Nr. 1187

27 Februarie 1942

MINIŞTRJ

ÎMPUTERNICITUL GUVERNULUI PENTRU
REGLEMENTAREA REGIMULUI EVREESC
DIN ROMÂNIA
CENTRALA EVREILOR DIN ROMÂNIA
LOCO
Ref. cererea Dvs. Nr. 530 din I O Februarie 1942
Vă comunicăm că Ministerul Finanţelor Direcţiunea Vămilor ne-a remis adresa
Nr. 7654 76 din 25 Februarie 1942 cu următorul cuprins:
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„Referindu-ne la adresa Dvs. Nr. 1113 din 14 Februarie a.c. cu privire la cererea
Centralei Evreilor din România de a se permite exportul în scutire de taxe al unei
cantităţi de medicamente ce urmează a fi expediate în Transnistria, avem onoare a vă
aduce la cunoştinţă că nu se poate acorda scutirea de taxe solicitată, întrucât prin
Decretul Lege Nr. I 059/1941, se acordă scutiri de taxe pentru mărfurile ce trec în
Transnistria numai dacă sunt destinate autorităţilor sau militarilor.
ÎMPUTERNICITUL GUVERNULUI
PENTRU
REGLEMENTAREA REGIMULUI EVREESC
DIN ROMÂNIA
(ss) Radu Lecca

]. Ancel, op. cit., voi. III, p. 549

507
1942,

SECRET

februarie, Golta. Organele de politie si
jandarmerie semnaleaza că epiderma de boli
contagioase se datora condithlor de viată ale
'
'
evreilor în această zonă.
INSPECTORATUL JANDARMI
TRANSNISTRIA

LEGIUNEA JANDARMI
GOL TA

DARE DE SEAMĂ
asupra Activităţii Biuroului de
lunii Februarie 1942 (fragmente)

Siguranţă

al Legiunii jandarmi Golta în cursul

10. Evreii
se mai dirijează spre judeţul Golta convoaie de evrei care constituesc o
permanentă plagă privind epidemia de tifos exantematic şi din care convoaie majoritatea
bărbaţilor valizi sunt reţinuţi în alte judeţe pentru nevoile de muncă, aci ajungând numai
femei şi copii, elemente inapte pentru îndeplinirea vreunei munci, în schimb constituind
un pe cât de important pe atât de grav mijloc de propagarea maladiilor contagioase.
- Prin unul din aceşti evrei s-a ajuns la descoperirea în oraşul Odessa a unei
cantităţi de aur, care s-a ridicat şi depus la Prefectura judeţului Golta, fapt semnalat
Inspect.Transnistria prin nota informativă No. 199 din 2 Martie 1942.
Şi astăzi
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Un număr destul de însemnat de evrei botezaţi sau de copii de evrei lăsaţi de
convoaiele în trecere, care au fost luaţi de localnici, înfiaţi şi botezaţi, se găsesc pe raza
judeţului.

Legiunea a dispus identificarea tuturora, urmând a fi

strânşi

ulterior

şi internaţi

în

lagăr •
1

COMANDANTUL LEG IUN EI JANDARMI GOL TA
(ss) Indescifrabil
ŞEFUL BIR. SIGURANŢĂ ŞI INFORMA ŢII
Locotenent (ss) Davidescu

A.N., Fond M.A.I., 24/11/1942, f. 187, 190-191
1

Vezi doc. 500 din volum.

508
1942, februarie, Tiraspol. Inspectoratul de Jandarmi
Transnistria cfespre problema evreiască în
Ucraina.
INSPECTORATUL JANDARMI TRANSNISTRIA
Biroul siguranţei şi poliţiei
DARE DE SEAMĂ (fragmente)

I O. Problema evreiască în Ucraina
este aproape total lichidată. Evrei la sate nu mai sunt deloc, iar
la oraşe au rămas numai meseriaşi calificaţi şi din cei mai buni, care sunt încorporaţi şi
lucră pe bresle. Restul se va lichida până la data de 4 martie 1942. Ghetouri nu sunt, iar
evreii pâine nu primesc. Din Kiev s-au retras toţi evreii odată cu retragerea trupelor
sovietice, în alte oraşe nu sunt, singur în Viniţa au rămas din cei 60.000 de evrei cca.
5.100.
Această problemă

Locot. în

rezervă

(ss) Cucu V. Ilie

Ibidem, ds. 24/1942 (I), f. 96-101
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509
1942, martie 2, Bucureşti. Arestarea de către grănicerii
din Otaci a unei persoane care încerca să ducă
evreilor din Moglillev bani şi scrisori.
S.S.I.
2 Martie 1942
34887

NOTĂ 1

Pe la începutul lunii Ianuarie 1942, a apărut în Moghilău un oarecare Ilarie
Ionescu. fost căpitan în armata austriacă. Din informaţiile pe care le deţinem, numitul
venea din Bucureşti şi intenţiona să deschidă un hotel în Moghilău.
A fost văzut în mai multe rânduri în cabinetul D-lui Prefect Băleanu cu care era
în relaţii de bună prietenie.
Numitul a făcut mai multe drumuri în ţară, revenind la intervale de timp relativ
mici.
În ziua de 17-18 Februarie a.c., a fost prins de către grănicerii din Otaci
încercând să treacă Nistru! la Moghilău cu suma de un milion şi ceva de lei şi un număr
mare de scrisori pentru jidanii de aici.

Ibidem, ds. 24/Il.1942, f. 93
1
Nota este întocmită la solicitarea M.A.I., Cabinetul Subsecretariatului de Stat şi adresată
Inspectoratului General al Jandarmeriei. (Ibidem./ 92).

510
1942, martie 12, Piatra-Neamt. P.C.M. a respins cererea
a doi evrei din Buhuşi de readucere a mamei
din deportare, cu indicatia că, dacă vor să stea
împreună, să plece şi ei îfl Transnistria.
Prefectura Judeţului Neamţ
Serviciul Administrativ
Nr. 8.879 din 12 martie 1942
DOMNULUI

ŞEF

AL COMISARIATULUI DE

POLIŢIE BUHUŞI

În conformitate cu ordinul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri - Cabinetul CivilMilitar nr. 21.697 C.B.B.T./1942, cu onoare vă comunicăm să puneţi în vedere
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numiţilor Oişie şi Sura Iţic zis Herşcu din acest oraş, ca rezultat petiţiei ce au făcut către
Preşedintele Consiliului de Miniştri, că nu s-a aprobat eliberarea mamei lor din lagăr.
Dacă vor să stea împreună, atunci sus-numiţii pot pleca în Transnistria.

/PREFECT, (ss) Indescifrabil
Şef serviciu, (ss) Indescifrabil

A.S.RI., F.D. 9705, voi. 7, f. 360
Pe document, adnota.rile: „Siguranţă executare Dosar Evrei, 20 martie 1942". La
24.03.1942, evreii au fost chemaţi la Siguranţă, unde au dat următoarea declaraţie:
„Luat cunoştinţă de acest ordin şi declarăm că nu mergem în Transnistria la mama noastră
Roz.a Iţic zis Herşcu care se află în lagăr, ci vrem să rămânem în Buhuşi, str. Piatra nr. 88 cu tatăl
nostru Herşcu !ţie. (Textul scris de poliţie - n.n.).
Pus în vedere de noi
Şeful Biroului,
Semnat
!ţie Herşcu, Oişie Avram"
(ss) Indescifrabil

511
1942, martie 13, Tiraspol. Informarea Inspectoratului
Jandarmeriei Transnistria privmd evreii
deportaţi pe Bug.
INSPECTORATUL JANDARMERIEI TRANSNISTRIA
Nr. 10213 13 MART. 1942
BULETIN INFORMA TIV
pentru Transnistria (fragmente)
De la 15 Februarie la 15 Martie 1942.

SECRET

PROBLEMA EVREIASCĂ
Colectarea lor din teritoriul Transnistriei şi plasarea lor în regiuni destinate ca
atare, a continuat.
Evreii plasaţi pe Bug, din cauza unei insuficiente paze, părăsesc localităţile de
plasare, cei din Ţară îndreptându-se spre Nistru cu scop de reînapoiere.
S-au dat ordine severe ca toţi cei ce vor fi prinşi că părăsesc localitatea de
plasare, să fie executaţi pe loc, conform Ordonanţei Nr. 23 a Guvernământului, fiind
consideraţi ca spioni, cărora urmează a li se aplica legile de război.
Evreii din lagărul de la Trapova, judeţul Moghilev, pleacă prin comune după
alimente şi răspândesc svonul că ruşii au recucerit Odessa şi Tiraspolul, iar Transnistria
în curând va fi eliberată.
Contra celor dovediţi, s-au luat măsurile dictate de legile în vigoare, aplicându-lise tratamentul dictat de situaţia de război.
PRETOR, Lt. colonel (ss) M. Niculescu

A.N., Fond M.A.I, ds. 24/1942 II, f. 194, 203
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512
1942, martie 13, Bucuresti. Legatia germană din
România sesizeaz~ că miÎ de evrei din
_!3asarabia şi Bu~ovina ar fi deportaţi peste Bug
m mod neorgaruzat.
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
NOTĂ ASUPRA CONVORBIRII AVUTE în ziua de 13 Martie 1942 de Dl. Gh.
Davidescu, Secretar General cu Dl. Steltzer, Consilierul Legaţiunei germane la
Ministerul Afacerilor Străine (fragmente)
Dl. Steltzer mi-a vorbit azi despre următoarele chestiuni:
11 Îmi semnalează că după cum rezultă din telegramele primite din străinătate,
mari grupuri de evrei din Basarabia şi Bucovina ar fi trecuţi peste Bug.
Comisariatul General Nicolaev telegrafiază că un grup de 6.500 de evrei şi altul
de 8.000 ar fi fost trecuţi recent şi că, după unele informaţiuni, la Berezovka ar fi încă
un grup de 60.000 de evrei care ar urma să fie trecuţi peste Bug.
Guvernul Reichului roagă a se înceta imediat cu aceste treceri neorganizate cari,
pe lângă alte dificultăţi, pot prilejui şi contaminarea armatei cu tifos exantematic.

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 15, f. 58
Pe document, rezoluţia: „Dir Pol Urgent. (ss) Davidescu.
Marelui Stat Major, întrebare dacă este exact (ss) M. Antonescu".

513
1942, martie 17, Chisinău. Ordin de evacuare P.este
Nistru a 425 de evrei rămasi în Basarabia aupă
deportările din toamna anului 1941.
GUVERNĂMÂNTUL BASARABIEI
Cabinetul Militar Nr. 2.141/R 17 Martie 1942
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE
CABINETUL CIVIL-MILITAR

MINIŞTRI

Am onoare a vă raporta că pe teritoriul Basarabiei se mai găsesc 425 evrei în
ghettouri sau lăsaţi liberi conform dispoziţiunilor superioare.
Prezenţa acestor evrei în Basarabia întreţine încă o stare de nedumerire în
rândurile populaţiei, aşa că plecarea şi trecerea lor peste Nistru este o necesitate.
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Afară de aceasta, ghettoul din Chişinău răpeşte un număr de 40 gardieni publici,
pentru pază şi control, deci un efectiv mare care este sustras rosturilor lui fireşti.
Pentru aceste motive, am onoare a vă ruga să binevoiţi a hotărî o dată cât mai
apropiată pentru reluarea evacuării lor dincolo de Nistru.
Până atunci, am luat dispoziţiunea ca evreii din ghettou să fie scoşi din oraş şi
mutaţi în lagărul din Oneşti-Lăpuşna, unde vor fi puşi sub paza organelor jandanneriei 1•

GUVERNA TORUL BASARABIEI
GENERAL (ss) C. Gh. Voiculescu

Ibidem, voi. 21, f. 275
La data de 30 martie 1942 s-a primit la Guvernământul Provinciei Basarabiei, Cabinetul Militar,
comunicare:
,,Avem onoare a vi face cunoscut ca. Domnul Mareşal Ion Antonescu a aprobat ca cei 425
evrei s1 fie trecuţi în Transnistria şi transportaţi cu calea ferat! pânl în apropiere de ghettou. De
executare, vi rugăm sl binevoiţi a dispune s1 se comunice acestui Cabinet".
SECRETAR GENERAL AL PREŞEDINŢIEI CONSILIULUI DE MINIŞTRI (ss) Ovidiu
1

următoarea

Vlădescu

SECRETARUL CABINETULUI, (ss) Maior Stelian Iamandi (Ibidem./ 274).

514
1942, martie 24, Bucuresti. Directiunea Politiei de
Sigurantă din M.A'.I. semnalează că un grup de

evrei clin Basarabia si Bucovina, deportau la
Râbniţa-Transnistria, 'circulă nestingneriţi

prin

oraş.

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIUNEA GENERALĂ A POLIŢIEI
DIRECŢIUNEA POLIŢIEI DE SIGURANŢĂ
Nr. 88114/S.
24 Mart. 1942
SECRET

-Confidenţial-

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
- Cabinetul Domnului Subsecretar de Stat Avem onoare a vă înainta alăturat o notă privitoare pe un grup de evrei din
Bucovina şi Basarabia, cari, deşi au fost duşi în oraşul Râbniţa-Transnistria cu scopul de
a fi internaţi într-un ghettou, totuşi ei circulă nestingheriţi de nimeni prin oraş.
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Această notă

ne-a fost

transmisă

de Serviciul Special de Infonnaţii.

DIRECTOR GENERAL
(ss) indescifrabil

DIRECTOR
(ss) P. Negulescu

A.N., Fond M.A.I., ds. 502/1942, f. 295
Pe document, adnotarea:
„27/3 Guv. Transnistriei şi lnsp. Jd. Transnistriei şi Pref. Jud. Râbnita. (ss) lndescifrl!,bil".

515
1942, martie 28, Bucuresti. Lege promulgată de
mareşalul
Ion Antonescu privitoare la
:,prohibirea poştei clandestine în Transnistria".
Legea 252
ANTONESCU
MAREŞAL AL ROMÂNIEI
şi

CONDUCĂTORUL STATULUI

În baza dispoziţiunilor decretelor-legi Nr. 3052 din 5 Septembrie şi Nr. 3072 din
7 Septembrie 1940.
Asupra raportului d-lor Miniştri Secretari de Stat la Departamentele Lucrărilor
Publice şi Comunicaţiilor şi Justiţiei cu Nr. 43.194 din 1942,
Am decretat şi decretăm:
DECRET-LEGE privitor la măsuri pentru prohibirea poştei clandestine în
Transnistria.
Art. I. Acei care vor primi în scopul de a transporta şi distribui, sau vor
transporta sau vor distribui obiecte de corespondenţă, bani sau valori ori colete intrând
în monopolul Statului asupra poştei, destinate locuitorilor de dincolo de Nistru, dacă
expediţia se face din Transnistria, vor fi pedepsiţi cu închisoare corecţională de la 3-5
ani.
Cu aceeaşi pedeapsă se pedepsesc instigatorii, complicii şi tăinuitorii la aceleaşi
fapte.
Corespondenţa, obiectele, pachetele, banii ori valorile care fac obiectul poştei
clandestine se vor confisca.
Art.2. Dacă infractorul este funcţionar public sau militar, pedeapsa prevăzută de
art. I se va îndoi.
Art.3. Cercetarea şi judecarea infracţiunilor prevăzute de această lege se va face
potrivit regulilor pentru judecarea delictelor flagrante.
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Dat în

Bucureşti

la 28 Martie 1942.
ANTONESCU
MAREŞAL AL ROMÂNIEI
şi

CONDUCĂTORUL STATULUI

Ministrul

Lucrărilor

Publice şi al Comunicaţiilor,
Constantin D. Buşilă
Ministrul Justiţiei
Const. G. Stoicescu

Nr. 944

USHMMA, R 31004 m/1, f. 71

516
1942, martie 30, Bucuresti. Ordinul maresalului

Ion Antonescu 'privind rechizitionarea
medicilor evrei din foră, pentru a fi ti-irni.si la
'
spitalele civile din Îransrustria.

CONFIDENŢIAL

M.3.
Către

MARELE ST AT MAJOR
Secţia I-a
Avem onoare a vă aduce la cunoştiinţă că Domnul Mareşal Antonescu a hotărât
medicilor evrei din toată ţara şi în special din Bucureşti, cari să fie
în Transnistria la spitalele civile.
În consecinţă, vă rugăm să binevoiţi a dispune executarea ordinului Domnului

rechiziţionarea

trimişi

Mareşal.

Secretar General al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, Ovidiu Al.
Secretarul Cabinetului, (ss) Maior Stelian lamandi

A.N., Fond P.C.M., ds. 350/1942, f. 1
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Vlădescu

517
1942,

martie, Golta. Inspectoratul de Jandarmi
Transnistria despre situaţia evreilor din raza
judeţului Golta.

INSPECTORATUL JANDARMI
TRANSNISTRIA
STRICT SECRET

LEGIUNEA JANDARMI
GOL TA
UNICAT

DARE DE SEAMĂ (fragmente)
Asupra activităţii informative în cursul Junei martie 1942 de
siguranţă a Legiunei Jud. Golta.

către

biroul de

7. Evreii
- Problema evreiască este privită şi urmărită pe raza judeţului Golta din
următoarele puncte de vedere:
- Ca factori de contaminare ai maladiilor contagioase, sunt un mijloc permanent
de întreţinere a tifosului exantematic, toate satele situate de-a lungul traseului pe unde
s-au scurs convoaele în trecere, resimţându-se de pe urma acestui fapt.
- Sunt un permanent mijloc de propagandă, de colportare de ştiri denaturate, de
îndemn la rezistenţă, la reacţiune, cunoscându-şi soarta, având de altfel în parte şi
posibilitatea, întrucât din cauza lipsei de organizare a lagărelor pentru internare, privind
paza şi cazarea acestora, fug şi cutreeră prin judeţ.
- Diferite unităţi administrative sunt încadrate în unele funcţiuni de evrei care pot
lua astfel cunoştinf de lucrări cu caracter secret, contravenindu-se deci prescripţiunile
ordonanţei Nr. 23 care prevede repartizarea evreilor pe la colhozuri, după nevoile de
muncă.

- Din convoaiele în trecere spre judeţul Golta se reţin pe traseu, în celelalte
valizi pentru acoperirea nevoilor de muncă, aci ajungând numai femei şi
copii care nu pot fi întrebuinţaţi pentru prestarea vreunei munci serioase şi deci
constituind o povară pentru raioane în ceea ce priveşte hrana, îngrijirea acestora, situaţie
raportată prin nota informativă Nr. 236 din 26 Martie 1942.

judeţe, bărbaţii

COMANDAMENTUL LEGIUNE! JAND. GOLTA
(ss) Căpitan Lascu Ambrozie

Ibidem, Fond M.A.1., ds. 24/11/1942, f 309, 312-313
1

Vezi doc. 396 din volum.
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1942, mai 12, Bucuresti. Asasinarea de către Politia
germană a 4 047 de evrei, intemati în lagărele
ain judeţul Berezovka.
'

NOTĂ

CABINETUL MILITAR
B.2

1942 Luna Mai ziua 12

I. Marele Stat Major raporteaz.ă:
I. În judetul Berezovka (Transnistria) politistii germani au împuscat 4.047 evrei,
internaţi în lagărele din acest judeţ şi anume:
- I .725 evrei în ziua de I O Martie
- 1.742 evrei în ziua de 20 Aprilie
- 550 evrei în ziua de 22 Aprilie
- 30 evrei în ziua de 24 Aprilie
2. După executare politia germană a dat foc cadavrelor. iar efectele - Bră a fi fost
desinfectate - au fost date populaţiei germane, din care cauz.ă într-o comună s-a ivit tifos
exantematic.
II. Marele Stat Major roagă a i se comunica, dacă poliţiştii germani pot să aibe
astfel de iniţiative, pe teritoriul sub administraţie românească 1 •

Ibidem, Fond P.C.M., ds. 104/1942m,

f. 306

Pe document, rezoluţia mareşalului Antonescu:
„Nu este rolul M.S. Major a se ocupa de aceste probleme. I-am mai atras atenţia
alte chestiuni. Am dat în această privinţă instructiuni Dlui. Alexianu. M. Antonescu".

şi

ptr.

1
Această sintez.ă a Cabinetului Militar de pe lângă Consiliul de Miniştri a fost realizată pe baza
unor rapoarte primite de la Inspectoratul de Jandarmi Transnistria în perioada 1-14 aprilie 1942.
În afară de numărul victimelor şi data executiei, menţionate în sinteza C.M. Biroul 2 de mai sus,
aceste infc;mnări mai menţioneaz.ă: la 9 martie, au fost executaţi 362 de evrei din lagărul Khrin
(Berezovka); la 13 martie - asasinarea a 650 de evrei din lagărul Cunievka (Berezovka); 483 de
evrei evacuaţi din Odessa în corn. Bemandovka; la 16 martie, 120 de evrei din lagărul Tafonska
(Berezovka). (Ibidem, Fond M.A.I., ds. 241111942.f 264-266.f 5.f 289).
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1942, mai 4, Bucuresti. Înaintarea spre judecata Curtii
Martiale Cernăuti a unor evrei si militari
români, care au îflcercat să transEort'e alimente
evreilor deportati si trimiterea în Transnistria a
unor evrei bănui'ţi afi complici ai acestora.

Daţi în judecată
evreilor din Transnistria

şi internaţi

în tabere de

muncă

pentru

contrabandă destinată

Comunicat
În gara Cernăuţi au fost descoperite - în trenul de Bucureşti - 7 lăzi mari de câte
OOO kilograme fiecare, conţinând alimente şi băuturi alcoolice destinate evreilor
evacuaţi la Moghilev în Transnistria, constatându-se ca principali vinovaţi pentru
această frauduloasă expediere următoarele persoane:
a) Fruntaşul Fundeanu Victor şi sergentul Pascu Iosif, ambii din legiunea de
jandarmi Moghilev şi evreii: dr. Treitelbaum Samuel, dr. Brecher lsac, Rudich Iacob şi
Weiner Meier; primul ca autor, iar ceilalţi în calitate de complici.
Toţi aceştia au fost trimişi în judecata Curţii Marţiale Cernăuţi.
b) Evreii Kurtzeberg Melich, Guttman Paul, Stein Abraham, Hilsenrath Simon,
Margulis Iosif şi Stern Solomon, bănuiţi ca complici, cari însă n-au putut fi încadraţi în
vreun text de lege, au fost trimişi în taberele de muncă din Transnistria.
Evreica bănuită Mina Rudich care n-a fost găsită la domiciliu a fost pusă în
urmărire, pentru a fi trimisă în Transnistria.

Ziarul „ Universul", nr. 119, 4 mai 1942
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1942, mai 7, Bucuresti. B.N.R.

solicită precizări

în

legătură cu sumele de bani primite pentru a fi

tnrnise evreilor din Transnistria, operatiune
interzisă de P.C.M.
'

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Capital Social 600.000.000.
Adresa telegrafică: BANCA NAŢ.
Nr. 6275

Bucureşti,

7 Mai 1942

PREŞEDINŢIA

CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul pentru administrarea şi organizarea
Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei
Secţia C Biroul 4 - LOCO -

În posesiunea scrisorii Dv. nr. 27004/CBBT, vă facem cunoscut că prin
scrisoarea Comandamentului de Căpetenie al Annatei, Departamentul Guvernatorului
Civil al Transnistriei din 2 Martie a.c. semnată de Dl. Guvernator Alexianu, am fost
autorizaţi a primi sume de la diferite persoane, spre a fi trimise evreilor din Transnistria.
Aceste sume sunt colectate în contul de virament No. I 230 al Guvernământului Civil al
Transnistriei, care unnează să achite evreilor sumele respective în R.K.K.S.
Întrucât din scrisoarea Dv. ar reeşi că trimiterile de bani pe numele evreilor din
Transnistria sunt oprite, fapt ce nu ne-a fost comunicat de Guvernământ până în prezent,
vă rugăm a ne arăta dacă mai putem continua colectarea sumelor pentru sus-zisul cont al
Guvernământului, pentru a putea comunica aceasta Sucursalelor noastre.
Rambursarea sumelor indicate în scrisoarea Dv. de mai sus, o putem face numai
în unna unei adrese din partea Guvernământului Civil al Transnistriei, singurul care
poate dispune de sumele intrate în contul său.
Părerea noastră ar fi să interveniţi ca Guvernământul Civil al Transnistriei să
înapoieze direct sumele în chestiune, întrucât Guvernământul este singurul în măsură a
cunoaşte dacă a executat sau nu plăţile pentru care a primit sume în cont.
În aşteptarea răspunsului Dv. vă rugăm să primiţi asigurarea deosebitei noastre
consideraţiuni.

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
(ss) D. Ghilezan

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 21, f. 224
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1942, mai 22, Bucuresti. Principiile fixate de maresalul
Ion Antonescu pentru exceptarea internării
evreilor în lagăre.

PRINCIPIILE FIXA TE DE DOMNUL MAREŞAL
RELATIVE LA EXCEPTAREA INTERNĂRII EVREILOR ÎN LAGĂR
(Comunicate Domnilor Guvernatori cu Nr. 5748 din 22 Mai 1942, Secret)

al Invalizii de război şi urmaşii lor direcţi (ascendenţi sau descendenţi).
bi Văduve şi orfani de război.
ci Părinţii celor căzuţi pe câmpul de onoare.
dl Cei care au luat parte activă la războaiele României, pentru România, în liniile
de foc şi au fost răniţi sau decoraţi cu ordine de vitejie.
el Foştii militari activi în armata română.
fi Pensionari ai statului Român, care în adevăr au depus o activitate în folosul
Ţării.

g/ Evreii sau evreicele

căsătoriţi

cu creştini sau

creştine,

indiferent dacă au sau nu

copii.
hi Evreii

botezaţi

înainte de anul 1920.

ii Bătrânii de peste 70 de ani, cari au familii în

ţară şi îi poate întreţine.
jl Cazuri excepţionale de oameni meritoşi, care nu intră în nici una din categoriile
de mai sus, vor fi supuse aprecierii Domnilor Guvernatori.
Cererile care se încadrează în principiile enunţate mai sus urmează a fi trimise de
D-nii Guvernatori pentru a fi supuse, de la caz la caz, atât Domnului MINISTRU al
1
Justiţiei, cât şi Domnului MINISTRU al Afacerilor lnterne •

B.A.R, A.I., Fond XXV, ds. 342, f 47
Aceste principii au fost stabilite în urma nenumăratelor reclamatii privind modul în care s-au
efectuat deportările, formulate de veterani, decorati, invalizi, orfani de război şi descendentii lor,
evrei botezati şi căsătoriti cu creştini. La 8 decembrie 1941, mareşalul pune următoarea rezolutie
pe un astfel de memoriu: „Domnul Mihai Antonescu, care s-a ocupat de problemă, să dea
instructiuni domnului Lecca. Statutul definitiv trebuie prezentat cât mai curând pentru a clarifica
unele anomalii şi a înlătura unele erori care s-au comis". (A.MA.E., Probi. 33, voi. 2 l.f 264).
1
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Cernăuţi. Un grup de 20 de evrei din
Rădăuţi vor fi internaţi în lagărul Sadagura,
pentru a fi ulterior deportaţi în Transnistria.

1942, iunie 2,

Nr. 117

TELEGRAMĂ FULGER
PREFECTURA RĂDĂUŢI

Prezentat la Cernăuţi Nr. 131, ci. st. cuv. 140, data 2 ora 13, 10
de Dumneavoastră pentru evacuare împreună cu familiile lor, vor
în ziua de cinci Iunie anul curent ora 12, de către un delegat al
Dumneavoastră Inspectoratului de Poliţie Cernăuţi, pentru a fi internaţi în lagărul
Sadagura. Ei urmeaz.ă să fie evacuaţi în Transnistria.
Numiţii vor avea bagaj strictul necesar, lingerie în greutate de cincizeci
kilograme fiecare familie. Leii vor fi schimbaţi la Cernăuţi. Locuinţele lor vor fi luate în
primire de dumneavoastră, prin îndeplinirea formelor legale.
Delegatul Dumneavoastră va avea un tabel nominal în dublu exemplar de toţi
aceşti evrei.
Transportul lor la Cernăuţi prin grija Dumneavoastră şi cu ajutorul Poliţiei locale.
Cei necesari şi aprobaţi cu ordine superioare nu vor fi evacuaţi 1•
Evreii

fi

propuşi

expediaţi şi predaţi

GUVERNA TORUL BUCOVINEI
General Calotescu
No. 275

A.SV., Fond Pref. Jud.

Rădăuţi,

ds. 34/1942, f. 36

Un ordin similar a fost dat de către P.C.M. C.B.B.T., la 24 iunie 1942, către M.A.I., cu referire
la 46 de ostateci din oraşul Dorohoi ce trebuiau „evacuati în primă urgentă". (A.N., Fond MA.I.,
ds. 50211942.f 162).
1
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1942, iunie 5, Dorohoi. La cererea unui evreu, veteran
de război, de a i se readuce familia deportată în
Transnistria, se pune rezolutia: „Să-si urmeze
sotia".
'
'
I

DOMNULE PRESEDINTE 1
Subsemnatul AIZIC VĂT ARU, domiciliat în Dorohoi str. I. C. Brătianu nr. I 02,
cu lacrimi în ochi vin a vă ruga următoarele:
În luna noiembrie 1941, în timp ce subsemnatul mă aflam la muncă de folos
obştesc la digurile din Brăila, soţia mea Fany Vătaru, împreună cu trei copii ai mei: Liza
Vătaru de 19 ani, Froim Vătaru de 12 ani, Ghizela Vătaru de 7 ani, au fost evacuaţi în
Transnistria la Moghilev.
Când am venit acasă, nu am mai găsit pe nimeni. Am luat parte la războiul 19161918, făcând parte din Regimentul 8 Vânători, am luptat în liniile de foc, posedând
decoraţiile „Crucea Comemorativă a Războiului" cu baretele Ardeal, Carpaţi, Oituz şi
Tg.-Ocna, cât şi medalia „Victoria" a marelui război pentru civilizaţie.
Calitatea de combatant în linia de foc mi-a fost recunoscută de Curtea
Administrativă Cernăuţi, care prin Decizia nr. 279/1941, mi-a fost recunoscută categoria
a li-a din Legea pentru recunoaşterea juridică a evreilor.
Atât eu, soţia şi copiii mei suntem cetăţeni români şi ne-am îndeplinit toate
obligaţiunile către ţară. Mi-am câştigat în mod cinstit existenţa cu munca de toate zilele,
am fost şi sunt ataşat cu trup şi suflet acestei ţări.
Pentru aceste motive vă rog să binevoiţi a-mi aproba cererea şi a salva sufletele
de oameni paşnici ai familiei mele şi a aproba întoarcerea la Dorohoi a soţiei mele Fany
Vătaru şi a copiilor mei Liza Vătaru de 19 ani, Froim Vătaru de 12 ani şi Ghizela Vătaru
de 7 ani.
Vă mulţumesc în genunchi pentru marea faptă ce veţi face, rugând a primi
plecăciunea mea3•
Să trăiţi Majestate Mulţi Ani.
Să trăiţi

Al Domniei Voastre preasupus
Aizic Vătaru
Dorohoi 5 iunie 1942

A.F.C.E.R, Fond C.E.R, ds. 6, f. 188, 189 f/v
Pe document, rezolutia:

„Să-şi

urmeze sotia".

Acest memoriu a fost adresat mareşalului Ion Antonescu, care stabilise pentru persoanele
pasibile de a fi deportate o serie de exceptii, în care era inclusă şi situatia de mai sus. Vezi doc.
521 din volum.
2
Titlul exact este: „Decret-Lege nr. 2650, din 8 august 1940, privitor la starea juridică a
locuitorilor evrei din România".
1
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3

Cereri similare au fost adresate, în mod individual, de deportati evrei sau rudele lor rămase în
care au primit un răspuns negativ.

tară
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1942, iunie 7, Golta. Situatia evreilor strânsi în
ghetouri, la Akmecetka:
'
PREFECTURAJUDEŢULUIGOLTA

No. 4128
7 Iunie 1942
GUVERNĂMÂNTUL TRANSNISTRIEI
Direcţia Administraţiei

La ordinul Dvs. No. 30149/1942 referitor ca toţi evreii să fie strânşi în ghetouri şi
la munci;
Avem onoare a vă comunica:
l. Majoritatea evreilor, femei, copii şi neputincioşi se găsesc în ghetoul de la
Acmecetca, izolaţi şi puşi sub pază poliţienească.
2. Cei valizi şi nemeseriaşi lucrează la munca câmpului.
3. Meseriaşii lucrează în meseria lor, fiind cazaţi în case comune sub
supraveghere poliţienească.
Lt. Colonel (ss) ISOPESCU MODEST
întrebuinţaţi

USHMMA, R 31004 m/7, f. 52

525
1942, iunie 7, Bucuresti. Memoriul dr. N. Lupu în
favoarea evreilor aflati în deportare la
Moghilău şi pentru oprirea altor deportări.
Bucureşti

Domnule Prim Ministru 1

7 Iunie 1942
Episcopiei nr. 5

Nu numai convingerea ce o am în magnanimitatea şi patriotismul Dvs. şi al
cu care vă identificaţi, dar cei 2 OOO ani aproape de practică creştină a
străbunilor mei şi ai poporului nostru şi cele câteva mii de ani anteriori de religie umană
ai precursorilor străbunilor noştri, cum şi firea mea rezultantă a acelor mii de suflete
Mareşalului,
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creştine,

nu mă pot lăsa nesimţitor, ci mă obligă a vă face cunoscută cruzimea ce se
2
pregăteşte câtorva mii de oameni din Moghilău •
Vă rog citiţi alăturata adresă din Moghilău către Comandantul legiunii de
jandarmi.
Nu se pot lua în asemenea condiţii convalescenţii infectaţi şi infectanţi de tifos şi
transportaţi.

Vă

rog

inspiraţi

umanitate subalternilor Dvs.

şi cereţi-le

urgent

să îndulcească şi

să omenească condiţiile.

E şi în interesul sufletului şi al poporului nostru, permanent larg şi omenesc.
implor a face acestea cât de curând.
În acelaşi timp îmi permit a vă reaminti că, conform ordinului Dvs. personal din
14 Oct. anul trecut, deportarea din Bucovina a restului ce nu fusese deportat să fie
oprită, ceea ce s-a şi efectuat.
Azi se pare că din motive divergente între Guvernator şi Primar, 7.000 din cei din
Cernăuţi vor fi deportaţi, începând de mâine 3 .
Vă rog să binevoiţi ca hotărârea Dvs. din 14 Oct. 1941 să fie respectată.
Aş avea multe de spus, dar mi le rezerv pentru o eventuală audienţă ce voi cere,
Dvs. şi D-lui Mareşal.
Încrezător că apelul meu, pornit din inimă curată şi superioare interese ale
Patriei, va fi ascultat, Vă rog a primi, Domnule Preşedinte, asigurarea înaltului meu
respect.
(ss) Dr. Lupu
Vă

B.A.R, A.I., Fond XXW, ds. 3319, f. 64

Acest memoriu a fost trimis de fruntaşul politic naţional-ţărănist dr. Nicolae Lupu lui Mihai
Antonescu.
! Vezi doc. 501 din volum.
3
Vezi doc. 367 din volum.
1
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1942, iunie 12. ln~ţituirea .eegepsei ~~ împu~car~a

pentru evreu care parasesc, fara aulonzatie,

lagărele şi ghetourile unde au fost internaţi. '
DIVIZIA I PAZĂ
ST ATUL MAJOR
Biroul II

Nr. 1314
1942 luna Iunie, ziua 12
DIVIZIA I PAZĂ
Către

PREFECTURA

JUDEŢULUI

MOGHILEV

Avem onoare a face cunoscut că pentru aplicarea cu stricteţe a prescripţiunilor
No. 23 1 a Guvernământului Transnistriei, Armata 3-a ne ordonă următoarele măsuri
pentru a împiedica pe evrei de a mai părăsi coloniile şi lagărele de internare:
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a) Să se pună în vedere şefilor evrei de colonie, sub luare de semnătură, că
împuşcaţi, dacă evreii de sub autoritatea lor nu respectă dispoziţiunile ordonate.
b) Să fie executaţi de fiecare colonie câte un evreu care a fost prins de mai
ori părăsind domiciliul fixat.

vor fi
multe

În acest sens am dat ordine Batalioanelor acestei Divizii, care trebuie să ia
cu Prefectura, pentru a li se preciza unde sunt aceste lagăre şi colonii şi a se
pune în vedere evreilor sancţiunile la care se expun.
·
D.O.
Şef Birou II
Şef Stat Major
Maior (ss) GHEORGHIADE
Colonel (ss) BALDOVIN
legătura

M.Carp, op. ci.t., voi. III, p. 370-371
Pe document,

rezoluţia:

hl3/6 1942
„Serv. Ad-tiv. Se vor lua măsuri de executare când se va da ordin cu privire la organizarea
ghetourilor. Prefect, Colonel (ss) NĂSTURAŞ".

1

Vezi doc. 396 din volum.
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1942, iunie 161.. Tiraspol. Executarea prin împuşcare, de
către t'olitia "SS, a 1 200 de evrei diri localitatea
Suha-Verba Gudeţul Berezovka).
INSPECTORATUL JANDARMI TRANSNISTRIA
NOTĂ INFORMA TIV Ă
Nr. 189 din 16 iunie 1942

În zilele de 27-30 mai a.c., au fost transferaţi în raza Sectorului Jandarmi
Huliaeovka circa I 200 evrei pentru a fi plasaţi în castelul Mostovoi, conform ordinului
Nr. 3560/1942 Prefectura Berezovca. Deoarece în castel nu aveau ce lucra şi erau expuşi
foamei, au fost plasaţi la colhozul Suha-Verba pentru a fi întrebuinţaţi la munca
câmpului.
Toţi aceşti evrei au fost ridicaţi de către poliţia S.S. din colonia germană
Lichtenfeld şi executaţi prin împuşcare.
Informaţie sigură.

INSPECTOR JANDARMI TRANSNISTRIA
Colonel (ss) Indescifrabil
Comunicat: Guvernământul Transnistriei; Inspectoratul General Jandarmi.

A.Y. V.I., Fond Matatias Carp, 011/601
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1942, iunie 18, Bucuresti. Nota P.C.M., C.B.B.T privind
deportarea unor evrei din Bucovma în
Transnistria.
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRJ
SECRETARJA TUL GENERAL
CABINETUL PENTRU BASARABIA,
BUCOVINA ŞI TRANSNISTRJA

NOTĂ

1942. Luna Iunie. ziua 18
În primul lot au plecat indezirabilii şi acei cari s-au sustras de la ultima revizuire.
Bunurile, rămase de la evrei, au fost luate în primire de echipele de evacuare cari
au inventariat şi sigilat locuinţele, întocmind procese verbale 1•
Sumele de bani, cari au fost declarate de evrei, au fost schimbate în R.K.K.S. la
paritatea de 60 lei = I R.K.K.S., cele nedeclarate, precum şi obiectele preţioase, cari au
fost găsite la percheziţia acută, au fost confiscate, iar valoarea lor s-a acut venit de
Stat.
Obiectele preţioase au fost evaluate de comisiuni, plătindu-se sumele respective
în R.K.K.S.
Evreii au primit pâine pe trei zile, fiind apoi îmbarcaţi în tren spre Moghilău.
Guvernământul Provinciei Transnistria a confirmat primirea evreilor.
Spiritul de umanitate a predominat această operaţiune.
Numărul evreilor evacuaţi a fost:
Din oraşul Cernăuţi în ziua de 8 lunie 2 :
Bărbaţi
Femei
Copii
Total
619
691
395
1.705
Din judeţele Câmpulung, Hotin, Storojineţ, Suceava şi Rădăuţi evreii au fost
aduşi în ziua de 5 Iunie la Cernăuţi şi internaţi până în ziua de 7 Iunie în lagărul
Sadagura, iar în ziua de 8 Iunie au fost evacuaţi:
Bărbaţi
Femei
Total
Copii
Câmpulung
16
13
7
36
Hotin
3
5
5
13
Storojineţ
3
2
2
7
Suceava
2
2
I
5
Rădăuţi
8
5
2
15
32
27
17
76
Operaţiunea s-a acut de prefecţii respectivi.
Din oraşul Dorohoi, în ziua de 11 Iunie au fost evacuaţi:
Bărbaţi
Femei
Copii
Total
Dorohoi
176
70
62
308
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În total au fost evacuaţi:
Bărbaţi

Copii
Total
Femei
2.089
474
827
788
Schimbul leilor şi evaluarea obiectelor preţioase:
Suma schimbată în lei „„„„.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6.604.350
Suma plătită pentru bijuterii şi obiecte preţioase ..................... 194.880
Suma confiscată făcută venit la Stat „ ................. „ ................... 636.468
Diferenţa de schimb rezultată din cauză că n-a fost monedă
divizionară potrivită şi care unnează a se vărsa la Stat... ........... 34.529

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 21, f. 218- 219

TOTAL: 7.470.227

Această Notă a fost întocmită în urma unui raport secret al Guvernământului Provinciei
Bucovina, Cabinetul Militar, înaintat P.C.M., la 12 iunie 1942. (Ibidem./ 196-197).
2
Cabinetul Militar al Provinciei Bucovina comunica numărul evreilor evacuati la 15 iunie 1942
din municipiul Cernăuţi: 1 139. Din judetul Hotin (comune rurale) au fost evacuaţi 12 evrei. La
21 iunie 1942, guvernatorul Bucovinei, generalul C. Calotescu, comunica cifra totală a evreilor
deportaţi în vara anului 1942 din Bucovina: 4 290. (Ibidem, f 213).
1

529
1942, iunie 20, Bucuresti. M.St.M. solicită relatii asupra
locului si conditiilor existente în vederea
trimiterii' în Transnistria a evreilor care se
sustrag de la munca obligatorie.
I

MARELE ST AT MAJOR
SECŢIA 1-c
Bir. 10.
Nr. 49.364 din 20 JUN. 1942
MARELE ST AT MAJOR
Secţia l-a
Către
PREŞEDINŢIA

CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei

Am onoare a vă aduce la cunoştinţă unnătoarele:
Domnul Mareşal Antonescu a hotărât ca evreii care se sustrag de la munca
obligatorie sau care sabotează diferite intreprinderi să fie trimişi automat, în lagăre, în
Transnistria.
În acelaşi scop, Marele Stat Major a rugat Guvernământul Transnistriei prin
adresa Nr. 49.364 din 8 Iunie 1942, să comunice cât mai neîntârziat localităţile unde pot
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fi trimişi evreii din categoria de mai sus. Neprimindu-se nici un răspuns, s-a revenit
telegrafic cu Nr. 49.364 din 19.Vl.942.
Guvernământul Transnistriei, de asemeni, nu a răspuns, nici până la această dată,
la adresa M.St.M. telegrafică Nr. 39.966 din 19.V. a.c., prin care a fost rugat să
comunice, care este regimul de muncă al evreilor evacuaţi din Bucovina şi Basarabia, ce
se află în ghettourile din Transnistria, deşi acest rezultat a fost cerut din nou telegrafic,
la 23 Mai a.c 1•
Cum pentru rezolvarea acestor chestiuni urgente, Marelui Stat Major îi sunt
necesare aceste date, vă roagă să binevoiţi a interveni pe lângă Guvernământul
Transnistriei, pentru a ni se răspunde cât mai urgent, indicându-ni-se localităţile din
Transnistria, unde să fie îndrumaţi evreii trimişi în lagăre.
Subşeful Marelui Stat Major, Gen. I. Arhip
Şeful Secţiei a I, Col. E. Borcescu

A.M.St.M., RS.E.M. 900, C1249-1250
1

Reproducem mai jos această telegramă:
„4502-49-19/5-1940
Marele Stat Major
Secţia I, Bir. I
Telegramă
către Guvernământul

Transnistriei
a ne comunica telegrafic care este regimul de muncă la care sunt supuşi evreii
evacuaţi din Basarabia şi Bucovina şi care se găsesc în ghettourile din Transnistria şi de care
autoritate depind.
Subşeful Marelui Stat Major, General I. Arhip". (Ibidem).
Rugăm

530
1942, iulie 5, Moghilev. Măsuri severe _pentru a înlocui
evreii din raza judetului Moghifev cu ucraineni,
în întreaga activitate econonucă.
Nr. 192 din 5 Iulie 1942
Confidenţial

PREFECTURA JUDEŢULUI MOGHILEV
către

PRETURI, LEGIUNE ŞI PRIMĂRIILE DIN JUDEŢ
Problema evreiască în judeţul Moghilev trebuie
Nu admit nici o abatere.

rezolvată după
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cum am ordonat.

Veţi

lua măsuri ca toţi evreii din întreprinderi să fie înlocuiţi cu specialişti şi
ucraineni, aduşi chiar din alte localităţi.
Nu trebuie să tolerăm permanentizarea evreilor la întreprinderi.
Dacă la începutul înfiripărei industriei noastre, am avut nevoie de specialişti
evrei, acum nu mai este nici o raţiune de a-i menţine când îi putem înlocui.
Noi, aici, vom rămâne cu Ucrainenii, iar nu cu Evreii.
Toate localurile de consumaţie deschise de evrei, găsite inutile, vor fi închise
imediat.
Cu ocazia inspecţiilor ce fac, mă voi convinge de executarea acestui ordin.
Este o chestiune de demnitate românească de a îndepărta pe evrei din acele locuri
unde se crede că utilitatea lor este indispensabilă 1•
Prefect, (ss) Col. NĂSTURAŞ
lucrători

M.Carp, op. cit., vol.111, p. 373
În volumul memoralistic „Topitoria lui Jăgendorf', fostul preşedinte al Comitetului Evreiesc din
Moghilev, Sigmund Jăgendorf, descrie pe larg acţiunea destlşurată de conducerea ghetoului
pentru salvarea a numeroşi evrei, prin punerea în funcţiune a unor ateliere, magazine şi alte
servicii publice unde lucrau evrei. Cartea va apărea în Editura „Hasefer". Dispoziţia prefei:tului
Năsturaş este o încercare de a anihila efectele pozitive ale unor iniţiative curajoase ale
1

deportaţilor.

531
1942, iulie 11, Bucuresti. Evreii refugiati din Ungaria si
Cehoslovacia si stabiliti clanaestin la Constanta
vor fi deportaţi în Transnistria.
'
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIUNEA GENERALĂ A POLIŢIEI
Direcţiunea Poliţiei de Siguranţă
Nr. l4145S.
II IUL.1942

- Confidenţial -

MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE
-Cabinetul d-lui Secretar GeneralDin anul 1940, au venit în Constanţa în mod clandestin, fără acte de călătorie, 21
evrei refugiaţi din Ungaria, Cehoslovacia (teritorii cari în prezent sunt sub stăpânirea
Ungariei).
De atunci şi până în prezent, aceşti evrei nu au nici un act valabil.
Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a hotărî şi a ne comunica dispoziţiunea
Dvoastră, în ceea ce priveşte situaţia acestor evrei.
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Se alătură un tabel nominal al acestor evrei.
DIRECTOR GENERAL
(ss) Indescifrabil

DIRECTOR
(ss) Negulescu

A.N., Fond M.A.I., ds. 502/1942, f. 258
Pe document, rezolulia: „ 13 IUL.1942. Vor fi
pentru internare în lagăre. (ss) Indescifrabil".

trimişi

Inspectoratului Jand. Transnistria,

532
1942, iulie 17, Brailov. Masacrul de la Brailov, în care
au fost asasinaţi 247 de evrei.

Divizia I Pază Stat Major Biroul II

Către,

Armata a 4-a
În după-amiaza zilei de 3 iulie 1942, au fost predaţi autorităţilor germane, la
Brailov, 247 evrei, care au fost executaţi, la orele 18,30, la Est de Bug'.
Comandantul Div. I.

Pază

Col. (ss) Irimescu

A.M.St.M., RS.E.M. 1079, C0025
La 18.VII.1942, Armata a IV-a cerea Diviziei I Pază să raporteze de urgenţă cine i-a predat
germane pe aceşti evrei, de unde erau aceştia şi de ce au fost predaţi autorităţilor
germane (Ibidem. C0024). Răspunsul a fost că evreii erau refugiati din Brailov (10 km. nord de
Jmerinka), de pe teritoriul german pe teritoriul român, predarea făcându-se pe baza ordinului nr.
272 din 3 iulie 1942 al Legiunii de Jandarmi Moghilev. (Ibidem, C0023).
George Tomaziu, scriitor şi scenograf, care a lucrat la Opera din Odessa în anul 1942,
relatează modul în care s-a des~urat masacrul de la Brailov, în cartea ,,Însemnările unui
figurant", 1995, Editura „Eminescu", p. 64-70.
1

autorităţilor
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533
1942, iulie 18, Bucuresti. Ordin al lui Ion Antonescu de
~ fi deporţaţi pe B~g evreii presupuşi a fi comis
mfractmru econonuce.
I

ROMÂNIA
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Directiunea Relatiilor cu Departamentele
Nr. 9.396

Bucureşti,

18 iulie 1942

PREŞEDINŢIA

Confidential
Foarte urgent

DOMNULE MINISTRU,
Conform dispozitiei Domnului Mareşal, avem onoarea a vă ruga să binevoiti a
dispune să se ia măsuri ca toti evreii care înfrâng dispozitiunile legale în vigoare,
privitoare la preţuri şi restrictiuni la vânzarea unor anumite produse, să fie deportati pe
Bug.
Această măsură, ca şi celelalte măsuri similare, au de scop nu numai combaterea
nerespectării legilor, ci şi degajarea centrelor aglomerate de elementele iudaice
parazitare, care trăiesc din înfrângerea legilor economice şi de ordine internă.
Deportarea acestor evrei se va face pe baza unui decret sau unei decizii întocmite
de Ministerul Economiei Nationale 1, de acord cu Subsecretariatul de Stat al
Aprovizionării Armatei şi Populatiei Civile, Ministerul Afacerilor Interne urmând să
execute numai deportarea.
Formalitătile pentru aplicarea şi executarea pedepsei vor fi reduse la minimum şi,
în cazurile de flagrant delict, să fie urmate de deportarea infractorului împreună cu
familia, chiar fără judecată.
Domnul Mareşal doreşte ca decretul sau decizia să aibă caracter retroactiv şi să
nu se acorde nici o îngăduinţă acestor elemente. Decretul sau decizia va fi întocmită şi
prezentată Domnului Mareşal până la 25 Iulie a.c.
Evreii detinători, în mod nepermis, de mărfuri trebuie să le declare în termen de
1O zile; cei care nu se vor supune vor fi pedepsiti cu confiscarea mărfurilor şi deportarea
împreună cu familiile.
Primiti, vă rugăm, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei noastre
consideratiuni.
SECRETAR GENERAL, (ss) Ovidiu Al. Vlădescu
DIRECTOR, (ss) Gr. Basarabeanu
Domniei Sale Domnului Ministru al Justitiei

A.N., Fond M.f.D./., ds. 183I1942, f. 13 f/v
Pe document, adnotarea: „Notă. Basarabeanu fiind întrebat la telefon, a afinnat că cele
cuprinse în prezenta au fost comunicate Internelor şi aprovizionării şi trebuie să întocmească
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dispozitiile legale. Ministerul Justitiei îşi va da avizul numai asupra legii. 21.7.942 (ss)
Indescifrabil".

La data de 28 iulie 1942, M.E.N. face P.C.M. propunerea pe care o redăm în continuare:
„La adresa Dvs. nr. 9.396 a.c. din 18 iulie 1942, privitor la dispozitiunile date de către
DOMNUL MAREŞAL în legătură cu deportarea pe Bug a evreilor contravenienti la
dispozitiunile legale cu caracter economic, avem onoarea a vă răspunde următoarele:
a) Departamentul Justitiei urmează a întocmi un Decret-Lege modificator al legii pentru
reprimarea speculei ilicite şi a sabotajului economic, în sensul că instantele judecătoreşti urmează
să pronunte odată cu sentinta de condamnare!!- evreului contravenient şi deportarea sa şi a familiei
sale peste Bug.
Pedeapsa deportării va fi pronuntată şi în contra evreilor care înfrâng legile cu caracter
financiw: sau monetar.
Este necesar ca decretul-lege să contină o definitiune a «familiei», întrucât pedeapsa
deportării urmează a se aplica atât evreului contravenient, cât şi familiei sale. Suntem de părere ca
întinderea notiunei de «familie» să cuprindă pe sotia şi pe descendentii care locuesc şi sunt
întretinuti de către evreul contravenient.
b) În ceea ce priveşte sanctionarea pe cale de decizie ministerială a contravenientului
evreu, în caz de flagrant delict suntem de părere ca constatarea să se facă de către organele
prevăzute de art. 25 al decretului-lege pentru reprimarea speculei ilicite şi a sabotajului economic,
iar hotărârea de deportare să fie pronuntată tot de către instanlele judecătoreşti.
Aceasta pentru faptul că, pe de o parte, aproape toate infractiunile la legile cu caracter
economic sunt constatate sub flagrant delict, iar pe de altă parte, înlocuirea instantelor
judecătoreşti cu Ministerul Economiei Nationale ar atrage aglomerarea acestuia şi creerea unor
servicii speciale pentru verificarea proceselor verbale, constatarea contraventiunei şi aplicarea
sanctiunei.
c) În ceea ce priveşte obligatiunea pentru evreii necomercianti de a nu detine mărfuri şi
produse în mod nepermis precum şi sanc1ionarea lor cu deportarea peste Bug, avem onoarea a vă
propune:
- Ministerul Justitiei urmează să stabilească, prin acelaşi Decret-Lege, că evreii nu pot
depozita pentru ei sau pentru altii şi face acte şi fapte de comert cu mărfuri şi produse, fără a avea
firmă înscrisă. Contraventiunile vor fi constatate de către organele prevăzute de art. 44 al
Decretului-Lege pentru combaterea speculei ilicite şi a sabotajului economic, iar Tribunalele
ordinare vor pronun1a pedeapsa deportării.
Decretul-Lege va cuprinde şi enumerarea stocului de lucruri de îmbrăcăminte,
încăltăminte, medicamente şi alimente pe care fiecare evreu le poate detine. Cantitătile vor fi
stabilite, avându-se în vedere minimum necesar iar surplusul urmează a fi declarat în termen de 10
zile Ministerului Economiei Nationale. Tot astfel urmează a fi reglementat care sunt autoritătile
competinte a primi de la evreii necomercianti cantitătile de mărfuri şi produse ce le au
actualmente în plus~.
1

MINISTRUL ECONOMIEI NAŢIONALE
(ss) C. Marinescu
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Pe document, adnotarea:
„Raportul de fatll reprezintă punctul de vedere al Min. Ec. Nat. şi al Aprov„ Min. Just.
unneazll a întocmi Decretul, Min. Af. Interne îi revine numai sarcina executării disp. de internare
în lagăre. (ss) Petriceanu" (Ibidem, f 14, frv).
2
În legllturll cu „deportarea evreilor infractori" din domeniul economic, mareşalul Antonescu a
dat unnlltoarea rezolutie: „Foarte bine. Să se treacă la executare de către Subsecretariatul de Stat
al Aprovizionării în legllturll cu Ministerul Internelor, care să ia cunoştintă de această notă".
(Ibidem, f 6).

534
1942, iulie 21, C.hisinău. RaEort asupra situatiei
evreilor din Basarabia si Bucovina deportati' în
Transnistria.
'
'
ROMÂNIA
GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BASARABIA
CABINETUL MILITAR
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI,
CABINET C.B.B.T., BUCUREŞTI
Nr. 3028/C.
21 August 1942
La ordinul Nr. 122811942, am onoare a raporta următoarele:
I. Până la primirea ordinului Domniei Voastre Nr. 462/C.B.B.T. referitor la
reluarea operaţiunei de evacuare a evreilor în Transnistria, situaţia evacuărei lor era
următoarea:

- 55.867 evrei din Basarabia, evacuaţi în Transnistria.
- 45.867 evrei din Bucovina, evacuaţi în Transnistria prin Basarabia.
La data când au fost Bcute aceste evacuări nu s-a stabilit categoriile prevăzute în
ordinul Domniei Voastre Nr. 508 din 27.111.1942 (bărbaţi, femei, copii), deoarece la
acea dată nici un ordin nu a prevăzut ţinerea acestei evidenţe.
Acest lucru s-a arătat în situaţia numerică Nr. I, anexată la raportul nostru Nr.
257 din 9.IV.1942.
De asemenea, din aceleaşi motive, nu se pot stabili nici categoriile indicate în
ordinul Domniei Voastre Nr. 1228 din 22. VIl.1942 (comunişti, refugiaţi).
II. După primirea ordinului Domniei Voastre Nr. 452/C.B.B.T„ reluându-se
operaţiunea de evacuare, s-au mai trimis, la Est de Nistru, următoarele loturi de evrei:
I. La data de 20.V.1942: 204
2. La data de 10.VU.1942: 27
Din totalul de 231, erau :
- 81 bărbaţi; 105 femei; 45 copii.
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- 1O veniţi din Rusia odat! cu regimul sovietic.
- 5 trimişi de Direcţiunea Generală a Poliţiei.
- 14 trecuţi la religia catolică în anul 1942.
Nu s-a putut găsi şi aduce dovezi concludente că ar fi fost comunişti; este însă în
afară de orice îndoială că toţi erau adepţi înfocaţi ai ideologiei comuniste.
III. În ceea ce priveşte deportările ce urmează a se mai face, chestiunea este în
studiul Comisiunei care a fost instituită de Guvernământ pentru a tria restul de evrei cari
au rămas în Basarabia şi cari urmează a fi evacuaţi la rândul lor, dacă nu se încadrează
în dispoziţiunile ordinului Nr. 5748 al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, care a fost
luat ca bază şi pentru cazurile din Basarabia.
Pe măsură ce se realizează un lot de 25 persoane, cărora nu li se aplică
dispoziţiunile acestui ordin, urmeaz.ă şi evacuarea lor la Est de Nistru.
Ultimul lot de 27 persoane, evacuat la 10.Vll.1942, a fost rezultat în urma acestei
noui revizuiri.
GUVERNA TORUL BASARABIEI
GENERAL (ss) C. Gh. Voiculescu

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 21, f. 154-155

535
1942,

iulie 28. Starea morală a evreilor din
detasamerrtul de lucru T~.-Neamţ, ale căror
familii au fost deportate m Transnistria, din
Dorohoi.

MARELE ST AT MAJOR
SECŢIA II, B. 1O
FOARTE URGENT

64.278

28.JUL. 1942

GUVERNĂMÂNTUL BUCOVINEI

Am onoare a face cunoscut că evreii prevăzuţi în tabelul alăturat, care în prezent
la Detaşamentul de lucru Tg.-Neamţ al Regimentului 4 Pionieri,
manifestă o stare morală scăzută, pe motivul că membrii familiilor lor (părinţii, soţiile,
copii) sunt evacuaţi în Transnistria, cerând ca să fie şi ei trimişi acolo 1•
Deşi comandamentele teritoriale au primit ordine ca să lase liberi pe evreii din
detaşamentele exterioare de lucru, cari erau originari din judeţele supuse evacuării,
totuşi se poate ca unele cercuri teritoriale să nu fi fost înştiinţate la timp sau să fi
interpretat greşit executarea.
Pentru a clarifica această situaţie, vă rugăm să binevoiţi a da dispoziţiuni
organelor de resort (teritoriale şi poliţieneşti) ca să ne comunice de urgenţă dacă, în
adevăr, membrii familiilor acestor evrei, - prevăzute în tabelul alăturat - au fost evacuaţi
sunt

repartizaţi

249
https://biblioteca-digitala.ro

în total sau în parte, pentru ca în caz afirmativ, să dăm dispoziţiuni ca şi aceşti evrei
fie trimişi în localităţile respective, în vederea evacuării 2 •
O.O.
ŞEFUL SECŢIEI I-a
Colonel (ss) Indescifrabil
Şeful Biroului I O
Lt. Col. Ilie Dumitrescu

să

A. M.St.M., RS.E.M. 903, C0143
1
Tabelul anexat cuprinde un număr de 36 de evrei concentraţi pentru munca obligatorie şi 97 de
membri ai familiilor acestora.
2
Vezi doc. 523 din volum.

536

1942, iulie 29, Tiraspol. C.E.R. a depus la B.N.R. suma
de 7 146 OOO de lei pentru ajutorarea evreilor
evacuaţi în judeţele Moghilev şi Balta.
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMA TEI
DEPARTAMENTUL GUVERNĂMÂNTULUI CIVIL
AL TRANSNISTRIEI
REFERAT
29 Iulie 1942.
Pentru plata borderourilor Nr. 62425 de lei 2713800 însoţit de chitanţa de
depunerea sumei la B.N.R. Nr. 182721; Nr. 66029 de Iei 1.476.720 însoţit de chitanţele
Nr. 182767, 182768, 182769 şi borderoul Nr. 68732 de lei 2.954.820 însoţit de
chitanţele Nr. 182860, 182861, 182862, 182863, 182864 şi Nr. 182965, borderouri
trimise de Centrala Evreilor din România pentru plata evreilor evacuaţi în Transnistria,
necesită suma de 119.100 - R.K.K.S., reprezentând echivalentul a sumei de lei
7.146.000, sumă depusă în contul acestui Guvernământ prin chitanţele sus-menţionate şi
confirmate de B.N.R. de primire.
Pentru aceasta cu onoare vă rog să binevoiţi a dispune să se acorde ca avans
suma de 11 O.OOO R.K.K.S. avans necesar plăţii depunerilor mcute pe seama evreilor
evacuaţi în Judeţele Moghilev şi Balta conform borderourilor trimise de Centrala
Evreilor din România, plată ce se va face de către delegatul Direcţiei Financiare a
acestui Guvernământ.
Diferenţa depunerilor la B.N.R. a acestor borderouri în valoare de 9.100
R.K.K.S., se va ordonanţa ulterior pe seama Prefecturilor Tulcin, Jugastru şi Golta, când
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ni se vor înainta chitanţele de predarea sumelor pe seama beneficiarilor indicaţi în
tablourile trimise acestor Prefecturi.
p. ŞEFUL SERVICIULUI

USHMMA, R-31004 m/8, f. 128

537
1942, iulie 30, Tiraspol. Ordonanta nr. 69 pentru
interzicerea circulatiei leilor în Transnistria,
acolo fiind valabilă numai marca RKKS.
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
Departamentul Guvernatorului Civil al Transnistriei
Direcţia Financiară
Ordonanţa Nr. 69
Noi, ION ANTONESCU, Mareşal al României şi Comandant de Căpetenie al
Armatei.
Prin Profesor G. ALEXIANU, Guvernator Civil al Transnistriei.
Văzând raportul Direcţiei Finandare Nr. 59734, privitor la calificarea ca
infracţiuni a deţinerei şi folosinţei leilor la traficul de monetă în Transnistria şi la
sancţionarea lor ca atare;
În virtutea deplinelor puteri acordate prin Decretul Nr. I din 19 August 1941, dat
la Tighina, privitor la administrarea.Transnistriei şi în baza Decretului Nr. 4 din 16
Octombrie 1941, pentru încorporarea Odessei.

ORDONĂM:

Art. I. Este interzis cu desăvârşire deţinerea şi circulaţia leilor în Transnistria,
singura monetă circulatorie în această provincie fiind marca RKKS.
Art. 2. Deţinătorii de lei în Transnistria vor fi obligaţi a-i trimite în Ţară sau
schimba în RKKS la casieriile Guvernământului până la data de 15 August a.c.
Art. 3. După acea dată, deţinătorii de lei în Transnistria vor fi sancţionaţi cu
confiscarea sumelor şi cu internarea în lagăr, de la I lună la 3 luni.
Art. 4. Acei cari, începând de la data acestei ordonanţe, vor întrebuinţa leii pentru
operaţiuni de orice fel, vor fi sancţionaţi cu confiscarea sumelor şi a obiectelor eventual
date în schimb şi cu internarea în lagăr de Ia 3 luni Ia 6 luni.
Pedeapsa priveşte deopotrivă şi pe cei ce dau leii şi pe cei care primesc.
De asemeni vor fi sancţionaţi, în aceleaşi condiţiuni, toţi acei care pretind Iei şi
refuză vânzarea pe mărci RKKS a mărfurilor în Transnistria.
Art. 5. Traficul de monetă în Transnistria se pedepseşte cu confiscarea sumelor şi
cu internarea în lagăr de Ia 6 luni la I an.
Art. 6. Domnii Directori ai Finanţelor şi Justiţiei sunt însărcinaţi cu aducerea Ia
îndeplinire a acestei ordonanţe.
Dată la Tiraspol, astăzi 30 iulie 1942.
GUVERNATOR, Prof. G. ALEXIANU

Ibidem, f. 129
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538
1942,

august 21, Cernăuţi. Propuneri privind
deportarea în continuare a evreilor din
Cernăuţi şi Dorohoi.

GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BUCOVINA
CABINETUL MILITAR
Cernăuţi,

la 21 August 1942

PRESEDINTIA CONSILIULUI DE MINISTRI
Cabinet B.B.T.

În referire la adresa Dvs. 1228 din 22 Iulie 1942;
Avem onoare a vă face cunoscut că în luna Iulie a.c., s-au evacuat din Bucovina
4.094 evrei rămânând încă pe teritoriu 19.475 evacuabili.
În vederea evacuării evreilor propunem a se evacua toţi evreii rămaşi neevacuaţi
exceptându-se:
- evreii repartizaţi în cadrul muncii obligatorii;
- evreii angajaţi pentru lucru la diferite intreprinderi locale în cadrul româniz.ării
intreprinderilor;
- evreii exceptaţi de la evacuare prin diverse aprobări acordate de Dvs. şi
Guvernământ în cadrul dispoziţiilor prevăzute în adresa Preşedinţiei Consiliului de
Miniştri Nr. 5748/942.
Verificându-se datele recensământului recent al evreilor şi ţinând seamă de
categoriile de evrei propuse mai sus pentru exceptarea acestora de la evacuare, se găsesc
susceptibili pentru evacuare:
- În oraşul Cernăuţi circa 6.234.
- În oraşul Dorohoi circa 592.
Operaţiunea evacuării este în curs de pregătire pentru luna Octombrie a.c.
Se anexează situaţia numerică cu statistica şi studiul deportărilor de evrei din
Transnistria.
GUVERNATORUL BUCOVINEI
GENERAL (ss) C. CALOTESCU

A.M.A.E, Probi. 33, voi. 21, f. 261
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1942, august 29, Moghilev. Distribuirea vaccinurilor
antitific şi antidizenteric trimise de C.E.R.
pentru evreii din lagărele Transnistriei.

COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMA TEI
DEPARTAMENTUL GUVERNĂMÂNTULUI CIVIL AL TRANSNISTRIEI
PREFECTURA JUDEŢULUI MOGHILEV
Serviciul Sanitar

Către
PREŞEDINŢIA

Cabinetul pentru administrarea şi

CONSILIULUI DE MINIŞTRI
organizarea Basarabiei, Bucovinei

şi

Transnistriei
BUCUREŞTI

Avem onoare a raporta primirea adresei Nr. 3984/R.D.L./1942 a împuternicitului
Guvernului pentru reglementarea regimului evreesc din România, precum şi predarea
prin proces-verbal, Comitetului evreesc din Moghilău, a celor 3 (trei) lăzi conţinând:
I .OOO (una mie) fiole ser antidizenteric.
700 (şapte sute) fiole ser bacteriofag antidizenteric.
20 (douăzeci) kg. vaccin anti. inf. paratific
trimise de Centrala Evreilor din România.
Preparatele sunt în curs de distribuire Comitetelor evreeşti din întregul judeţ,
proporţional cu procentul evreilor şi în raport cu nevoile.
Se anexează un tablou cu procentajul pe comune al evreilor din judeţul
Moghilev, după care se va face distribuirea medicamentelor.
PREFECTURA JUDEŢULUI MOGHILEV
(ss) C. Năsturaş
MEDIC PRIMAR
Cpt. (ss) Indescifrabil

Ibidem, voi. 20, f. 282
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540
1942, septembrie 4, Bucuresti. Corespondenta dintre
evreii deportati si cei din tară era permisă
numai pnn oficiile C.E.R., pe tabele colective.
I

MARELE ST AT MAJOR
Secţia II-a
Biroul Contrainfonnaţii
Către
PREŞEDINŢIA

CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul B.B.T. - Secţia Militară

Marele Stat Major a fost sesizat că evreii obişnuiesc să transmită prin
nepennise.
Scrisorile care conţin astfel de ştiri scapă uşor de la cenzură, pentrucă sunt scrise
într-un limbaj convenţional, camuflat într-o fonnă care nu dă nimic de bănuit.
Pentru a împiedica schimbul ştirilor nepennise pe calea corespondenţei, între
evreii din ţară şi cei din Transnistria, Marele Stat Major a dispus ca evreii din ţară să nu
poată face comunicări sau întrebări celor din Transnistria, decât prin oficiile judeţene ale
Centralei Evreilor care le va fonnula colectiv.
Apreciem că este necesar să se adopte şi în Transnistria o măsură similară.
Vă rugăm să binevoiţi a dispune să se aducă cele de mai sus la cunoştinţa
guvernământului Transnistriei - Direcţia P.T.T. - pentru a hotărî măsurile de restricţiune
respective 1•
corespondenţă ştiri

o.o.

ŞEFUL BIROULUI 2,
Lt. Colonel (ss) V. Nicolau

ŞEFUL SECŢIEI

II-a,
Colonel (ss) C. Ionescu

Ibidem, f. 54
Pe document,
Indescifrabil".

rezoluţia:

„B.1. Comunicare Transnistria;

Să

ne raporteze

numărul;

(ss)

La 29 septembrie 1942, Guvernământul Transnistriei comunică P.C.M. că a dat un ordin
circular tuturor legiunilor de jandarmi conform căruia orice corespondentă directă între evreii
deportaţi şi cei din \ară este interzisă, „comunicările ce au de tăcut se vor face de către şeful
coloniei prin sectoarele de jandarmi şi acestea le vor trimite lunar în ţară la poliţiile sau legiunile
de jandarmi unde se face comunicarea pentru a fi predate destinatarilor prin Centralele judeţene
ale evreilor"'. Semnalează G. Alexianu. (A.N..fond MA.I.. ds. 34/V/1942.f 122).
Împuternicitul Guvernului pentru reglementarea regimului evreiesc din România, Radu
Lecca, comunica, la 16 octombrie 1942, C.E.R. următoarele: „Domnul Mareşal a aprobat
propunerea M.St.M. privitoare la corespondenta între evreii din tară şi cei din Transnistria, în
1
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sensul că [„ .) aceste comunicări se vor trimite prin oficiile judeţene ale C.E.R., care le vor
formula colectiv. Răspunsurile vor fi primite tot prin aceste oficii". (J. Ancel, op. cit., voi. V. p.
295).

Ca urmare a acestei decizii, comitetele evreieşti din ghetourile Transnistriei comunicau
oficiilor judeţene ale C.E.R. tabele cuprinzând numele adresantului, al autorului scrisorii şi un
succint rezumat al acesteia.
În continuare, publicăm facsimilul unui asemenea document din lagărul Grossulovo.

Deportllfii n'liel din li11rcle Tnnw"'1ci, 5Cl"ĂI
nulelor, sub cea111r11 com•ndJmhlcw Jaa&clor.
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541
1942, septembrie 91 Bucuresti. Aprobarea deschiderii
curs~rilor lioere <;ie şcoală primară pentru copiii
evreilor deportaţi.
Bucureşti,

ROMÂNIA

9 septembrie, 1942
Nr. 4.472/R.D.L.

PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
ÎMPUTERNICITUL GUVERNULUI PENTRU
REGLEMENTAREA REGIMULUI EVREESC DIN ROMÂNIA

CENTRALA EVREILOR DIN ROMÂNIA
Loco
Referitor la adresa Dvs. 9004/1942, vă comunicăm că Guvernământul Provinciei
Transnistriei, prin adresa Nr. 58.407 din I septembrie a.c., ne-a făcut cunoscut că a
aprobat deschiderea cursurilor libere de şcoală primară pentru copiii evreilor deportaţi 1 •
Împuternicitul Guvernului pentru
Reglementarea Regimului Evreesc
din România
L.S. (ss) Radu Lecca

]. Ancel, op. cit., voi. V, p. 284
1

Răspunzând acestei comunicări, C.E.R. solicită lui Radu Lecca, la 3 octombrie 1942, să

intervină

pe

lângă

cărţi româneşti şi

guvernatorul civil al Transnistriei pentru a pennite
rechizite şcolare. (Ibidem, voi. VII, p. 125).

să trimită

la aceste

şcoli

542
1942, septembrie 15, Bucuresti. Studiu al lui G. Richter
privind deportarea tuturor evreilor din Vechiul
Regat, Transilvania de Sud şi Banat.
Deportarea evreilor din România (fragmente)
B. Linii directoare. Pentru deportarea evreilor din România spre Răsărit,
stabilesc următoarele norme:
I. Oficiul de evacuare competent
Spre a se ajunge la o evacuare sistematică a evreilor şi fără dificultăţi în
priveşte organizarea, este recomandabil a însărcina cu înfăptuirea acestei acţiuni
Imputemicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreiesc din România,
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se

ce
pe
ca

singur organ competent şi răspunzător. Delegatul guvernului poate face apel în acest
scop la departamentele de resort şi la alte autorităţi.
I. Precizarea categoriilor de persoane ce vor fi deportate. Se vor evacua:
I. Toţi evreii care au fost înscrişi pe baza Decretului-Lege Nr. 1091 din 16
decembrie 1941 (Recensământul evreilor}·, cu excepţia celor din categoriile mai jos
enumerate;
2. Toţi evreii care nu s-au prezentat la recensământul ordonat prin Decretul-Lege
din 16 decembrie 1941, chiar dacă fac parte din una din categoriile exceptate de la
evacuare;
3. Evreii foşti supuşi: a) gennani; b) cehi; c) slovaci; d) croaţi. Aceşti evrei au
pierdut cetăţenia anterioară pe baza legilor de deportare, decretate între timp de ţările
respective.
4. Pentru moment nu vor fi expatriaţi: I. căsătoriile mixte; 2. evreii botezaţi până
la 31 decembrie 1941; 3. evreii supuşi străini, care posedă un paşaport valabil; 4. evreii
necesari economiei naţionale:
a) care posedă o dovadă eliberată de şeful comisiei de verificare a îndeplinirii
obligaţiilor de muncă ale evreilor, cu excepţia patronilor sau proprietarilor de
întreprinderi; b) medici, fannacişti, ingineri şi chimişti evrei.
5) Evreii trecuţi de 65 de ani; b) cei între 60-65 de ani grav bolnavi şi
netransportabili.
ln familiile evreieşti în care un soţ are sub 65 de ani şi celălalt peste 65 de ani, nu
se va proceda pe moment la evacuare, de asemenea nici în cazul copiilor acestor familii
care au sub 14 ani.
La evacuarea familiilor se va evita separarea soţilor şi a copiilor sub 14 ani.
6. Evreii care a) posedă unnătoarele decoraţii militare: Virtutea Militară;
Bărbăţie şi Credinţă cu spade; Meritul Sanitar cu spade; Steaua României cu spade; b)
cei care au merite deosebite (membri în Garda Naţională din Transilvania în anii 19181919).
7. Evreii funcţionari la Oficiile judeţene ale Centralei Evreilor (preşedintele şi
doi membri).
III. Bazele legale Ca fundament legal al deportării sunt necesare publicarea,
respectiv decretarea, unnătoarelor ordonanţe, respectiv legi, înaintea acţiunii de
evacuare:
I. Măsurile organelor de poliţie interzicând orice călătorii pentru evrei.
2. Dispoziţia organelor de poliţie care interzice schimbarea domiciliului;
3. Legea pentru pierderea cetăţeniei române, la o dată precizată şi declararea
exproprierii averilor în folosul statului român.
4. Lege a Subsecretariatului de Stat al Românizării, care să dispună preluarea şi
administrarea bunurilor şi altor averi evreieşti, intrate în patrimoniul statului român.
IV. Probleme organizatorice
I. Lagăr de trecere Spre a evita ca evreii evacuaţi să sosească, în unna călătoriei
lungi, într-o stare de epuizare fizică în lagărele din răsărit, se recomandă înfinţarea unui
lagăr de trecere pe linia Paşcani-Cernăuţi, sau în apropiere de Cernăuţi, în care evreii
vor fi cazaţi una-două zile şi apoi transportaţi mai departe spre răsărit.
La înfiinţarea lagărelor de trecere să fie luate în considerare unnătoarele puncte
de reper:
• Se are în vedere recensământul celor de sânge evreiesc.
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a) terenuri de fabrică, respectiv clădiri industriale nefolosite, cazărmi etc., ce pot
fi folosite ca lagăre de trecere;
b) capacitatea de cazare a 3 OOO de evrei;
c) amenajarea unui punct de subsistenţă şi a unor instalaţii sanitare;
d) organizarea unei echipe de pază.
2. Transportul Transporturile vor cuprinde câte 2 OOO de evrei. Căile ferate
germane (Reichsbahn) pun la dispoziţie pe tot timpul evacuării materialul rulant
(vagoane de mărfuri închise şi locomotive), necesare pentru transport. Rutele trenurilor
vor fi stabilite de comun acord cu Căile Ferate Române.
La pregătirea şi executarea transporturilor pot fi antrenate Centrala Evreilor şi
Oficiile ei judeţene.
Echipamentul evreilor: 1 geamantan sau 1 rucsac cu echipamentul necesar şi
anume: 1 pereche de bocanci de lucru; 2 perechi de ciorapi, 2 cămăşi; 2 buc.
indispensabili; 1 haină de lucru; 2 pături de lână; 2 garnituri de lingerie de pat; I
castron; 1 pahar; 1 lingură şi 1 pulovăr. Alimente pentru 14 zile.
Este interzis a se lua: hârtii de valoare, devize, camete de economii etc., obiecte
de valoare de orice fel (aur, argint, platină, cu excepţia verighetelor) şi inventar viu.
Înaintea plecării transporturilor se vor face percheziţii, căutându-se arme, muniţii,
explozibil, otravă, devize, bijuterii etc.
3. Însotirea transporturilor
Pentru fiecare garnitură de tren va fi repartizată o echipă de însoţire (militari sau
jandarmi, respectiv 1 ofiţer şi 20 de ostaşi) care va fi înzestrată cu toate cele necesare.
Conducătorului echipei de însoţire i se va preda pentru oficiul de destinaţie a
transportului o listă nominală în dublu exemplar cu persoanele care fac parte din
transport. Alte două exemplare se vor înainta, după plecarea transportului,
Împuternicitului guvernului pentru reglementarea regimului evreiesc din România. În
listele de transport se va indica în afară de datele personale şi profesiunea fiecăruia.
Pentru organizarea în bună ordine a transporturilor se va forma câte o echipă de
conducere, care va desemna din rândul ei pentru fiecare vagon câte un supraveghetor cu
eşarfă la braţ.
Aceşti supraveghetori sunt responsabili pentru menţinerea liniştii şi ordinii în
timpul călătoriei şi curăţirea vagoanelor după părăsirea trenului. Echipei de însoţire a
transporturilor îi va fi repartizat câte un îngrijitor evreu pentru bolnavi, cu materialul
necesar.
4. Predarea transporturilor Predarea transporturilor se va face la graniţa dintre
Guvernământul General şi România, Staţia de frontieră Snyatin.
Preluarea
transporturilor se va face de către Poliţia germană de siguranţă. Comandantului Poliţiei
germane de siguranţă i se va înmâna de către Şeful echipei române de însoţire, lista de
transport prevăzută la punctul 3.
V. Dispozitiuni financiare
Toate cheltuielile necesitate de expatrierea evreilor din România vor fi suportate
de evreii din România. Răspunzătoare pentru finanţarea acestui proiect este Centrala
Evreilor din România, cu sediul în Bucureşti.
1
Bucureşti, la 15 septembrie 1942 •
(ss) Richter
2
Hauptsturmftlhrer şi Consilier pentru probleme evreieşti

Ibidem, voi. W, p. 197 - 202
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1

La 11 septembrie 1942, Radu Lecca trimitea P.C.M. un proiect de deportare a evreilor din Banat
vestul Transilvaniei pe cale maritimă, „prin ambarcatiunile disponibile şi aprobate de
Ministerul Marinei". Totodată, el propunea măsuri pentru a împiedica deteriorarea activitătii
economice în zonele din care erau deportati evreii. (Ibidem. p. 165-167).
2
Traducere revăzută de redactorii acestui volum.
şi

543

1942, septembrie 23, Bucuresti. Informare a Directiei
Generale a C.F.R. privmd conferinţa ce va avea
loc la Berlin pentru elaborarea planului de
deportare a evreilor din Vechiul Regat,
Transilvania de Sud si Banat.
'

Bucureşti,

septembrie 23/ 1942

DIRECŢIUNEA GENERALĂ A CĂILOR FERATE ROMÂNE
DIRECŢIUNEA MIŞCĂRII

PRESEDINTIA CONSILIULUI DE MINISTRI
D-lui Radu Lecca Împuternicitul Guvernului pentru afaceri evreieşti
nr. 896/212 col. SIC
23 Septembrie 1942

Bucureşti,

Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că Direcţiunea C.F. Germane Ost Berlin a
convocat pentru zilele de 26-28 septembrie 1942 o conferinţă la Berlin, pentru
întocmirea orariilor trenurilor speciale cu evrei din România ce urmează să fie
transportaţi în Guvernământul General.
Pentru ca delegaţii noştri la această conferinţă să fie în măsură a lua o hotărâre în
această chestiune, cu onoare vă rugăm să binevoiţi a ne comunica care este programul
întocmit.
/DIRECTOR GENERAL,
(ss) Indescifrabil

DIRECTORUL MIŞCĂRII,
(ss) Indescifrabil

Ibidem, p. 250

259
https://biblioteca-digitala.ro

544
1942,

septembrie 24, Bucuresti. Maresalul Ion
Antonescu, răspunzând 'acestui demers al
Directiei Generale a C.F.R. a ordonat:
„evacuarea evreilor din Tară se pregăteste în
cele mai mici amănunte de Ministerul
Afacerilor Interne, pe baza indicatiunilor date
de domnul Mihai Antonescu".
'

24 Septembrie
4754/R.D.L.
DIRECŢIUNEA GENERALĂ A CĂILOR FERATE ROMÂNE
Direcţiunea Mişcării

La adresa dvs. nr. 896/212 col. SIC., avem onoare a vă face cunoscut că Domnul
Ion Antonescu, a ordonat „că evacuarea evreilor din Ţară se pregăteşte în cele
mai mici amănunte de Ministerul Afacerilor Interne, pe baza indicaţiunilor date de
domnul Mihai Antonescu".
Vă rugăm deci să vă adresaţi pentru soluţionarea chestiunilor ce fac obiectul
adresei dvs. mai sus menţionate, Ministerului Afacerilor Interne'.
Mareşal

ÎMPUTERNICITUL GUVERNULUI PENTRU
REGLEMENTAREA REGIMULUI EVREILOR
DIN ROMÂNIA
Radu Lecca

Ibidem, p. 252
1

Deportarea nu a mai avut loc datorită interventiei liderilor comunitătii evreieşti. a unor
politice şi religioase române şi unor presiuni intemationale.

personalităti
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545
1942, septembrie 251 Arad. Parchetul General din Arad
relatează aespre consecintele în rândurile
P.Opulatiei ale zvonului 'despre eventuala
O.eportare a evreilor din Transilvania în
Polonia. Readia lui Mihai Antonescu.
I

ROMÂNIA
PARCHETUL GENERAL DE PE LÂNGĂ
STRICT CONFIDENŢIAL
CURTEA DE APEL ARAD
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI
2760/1942
DE MINIŞTRI
No. 7917- 27.0CT.1942 - 516 SECRET
(fragmente)
Domnule PRIM - MINISTRU
Respectuos avem onoarea a Vă raporta, că în ultimul timp următoarele 2
probleme au preocupat în mod deosebit opinia publică din această regiune a Ţării:
I.
Se comentează cu multă insistenţă, că în curând populaţia evreiască din
Transilvania va fi evacuată de aci şi internată în Transnistria, iar în locul celor plecaţi ar
fi aduşi germani din Germania.
Nu cunoaştem care este intenţiunea Guvernului în ceea ce priveşte evacuarea
populaţiei evreeşti, însă suntem siguri - cunoscând perfect de bine opinia publică locală
- că plecarea lor nu va lăsa nici un regret.
În schimb, însă, suntem obligaţi a Vă raporta, că întreaga opinie publică
românească comentează cu nemulţumire vădită eventualitatea de a se aduce - chiar
temporar - în locul evreilor, germani din Germania, pentru că prin această măsură s-ar
întări temerea că politica de expansiune germană ar tinde spre o dominare viitoare în
această regiune a Ţării Noastre.
1
Această problemă preocupă în mod special opinia publică de la oraşe •
PROCUROR GENERAL,
(ss) Alexandru Vaşvary

A.N., Fond P.C.M., ds. 240, f 328
1

Această informare era adresată lui Mihai Antonescu, care, într-o şedinţă a Consiliului de

Miniştri

cu guvernatorii, ce a avut loc la 29 septembrie 1942, scandalizat de aceste .. zvonuri"
declara: .. Vedeti câtă abilitate şi informare, precum şi ce sistem de difuzare perfecţionat.
Convingerea mea este că principalul organizator al acestui aparat este jidanul. Şi dacă acest sistem
va continua să ştiţi că trecem la măsuri din cele mai aspre. Am verificat acest lucru după un fapt.
La un moment dat s-a discutat problema trimiterii unor evrei din ţara noastră în altă parte.
N-a ştiut despre acest lucru decât Domnul Mareşal Antonescu şi cu mine şi încă cineva
de legătură cu guvernul Reichului. Nu s-a scris decât trei rânduri, foarte vagi şi n-a ştiut despre
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ele decât cineva din Serviciul secret german. Ei bine, exact la cinci zile după ce s-a produs această
conversatiune, toată Transilvania a fost inundată de ştirea că Guvernul român izgoneşte toată
populatia jidovească din Transilvania, pentru ca să aducă în loc 20.000 sau 100.000 de familii
germane, din oraşele bombardate de englezi.
Prin urmare, dacă la măsurile de întelegere şi generozitate pe care le-a aplicat guvernul, se
răspunde cu această actiune de disolutiune, vom răspunde cu acţiunea care se cuvine, pentru că nu
întegem să lăsăm în aceste împrejurări ca ordinea publică românească să fie supusă tuturor
actiunilor subversive''. (A.S.R.I., F.P. 40010, voi. 73.f 182 - 183).
În memoriile sale, Şef-Rabinul Alex. Şafran descrie pe larg actiunea desfăşurată de lideri
ai populatiei evreieşti, de fruntaşi politici români, înalţi prelati. diplomati străini pentru a
împiedica realizarea proiectelor hitleriste. Vezi Un tăciune smuls flăcărilor, Bucureşti, 1996, Ed.
„Hasefer".

546
1942, octombrie 1, Berezovka. Dare de seamă asupra
stării sanitare din judeţul Berezovka (fragmente).
Starea sanitară a populaţiei era deplorabilă.
Nici o măsură de higienă; populaţia civilă plină de paraziţi şi murdară. Casele,
atât la interior cât şi la exterior - nevăruite. Curţile şi grajdurile pline de băligar. Latrine
aproape inexistente, mai în toate camerele.
Fântânile, din cari se lua apa de băut, erau complect neîngrijite, nu aveau găleţi,
iar împrejurul lor bălţi şi noroaie, din care cauză erau infiltraţiuni.
Măsuri luate
Prin medicii de circumscripţii şi personalul sanitar auxiliar, cu concursul
autorităţilor locale, s-au asanat făntânile, s-au construit latrine, s-au văruit casele şi s-au
curăţit curţile şi grajdurile de băligar şi gunoaie, dându-se instrucţiuni pentru păstrarea
curăţeniei în permanenţă.
În judeţ nu s-a semnalat nici un focar epidemic.
Numai în sectorul Vasel inova acum o lună s-au semnalat 2 cazuri de scarlatină la
2 copii, având origina probabilă în Odessa, cazuri cari au fost izolate în spitalul
raionului astăzi găsindu-se vindecate.
Printre ostaşii români şi germani cantonaţi în diferite comune din acest judeţ nu
s-au semnalat cazuri de boale contagioase, afară numai la câţiva jandarmi din posturile
de pază a convoaielor de evrei ce s-au scurs prin acest judeţ.
Epidemia de tifos exantematic din acest judeţ localizată în cele trei focare:
Mostovoi, Vaselinovo, sudul raionului Berezovka, înglobând comunele: Zlataustova,
Lesiucovo, Sofievka, Satino Balca; constatări epidemiologice întreprinse în acest oraş
ne-au arătat că epidemia se datoreşte infiltrării de evrei ce au fost aduşi în diferite lagăre
aci în judeţ.
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Aceste lagăre evreieşti neavând nici o paz.ă serioasă, mai mult încă unii din ei au
fost aşezaţi în diferite comune pe la locuitori, s-a putut în felul acesta transmite boala de
la unii la alţii, mai ales că gradul de curăţenie, atât corporală cât şi al vesmintelor lăsa
mult de dorit.
În urma intervenţiilor energice făcute de serviciul nostru pe lângă Prefectura
judeţului s-a putut ajunge la strângerea acestor evrei răsleţiţi şi trimiterea lor sub paz.ă
serioasă în convoaie la centrul Mostovoi şi Suha-Balta pentru a fi ţinuţi în lagăre.
Pe teren sanitar activitatea serviciului de igienă şi profilaxie No. 5 s-a îndreptat
asupra măsurilor de igienă individuală şi colectivă, măsurilor de menţinere a curăţeniei
locuinţelor şi dependinţelor, igiena apei de băut şi construirea latrinelor acolo unde n-au
fost.
8. Să se doteze cu medicamentele necesare a farmaciilor raioanelor spre a putea
face faţă cerinţelor medicale.
9. Să se dispună crearea unui ambulator veneric în oraşul Berezovka în scop de a
depista şi trata bolnavii cu atari boale care în ultimul timp s-au înmulţit (ambulatorul să
fie sub conducerea medicului de oraş).
1O. Să se înfiinţeze subcentrul antirabic pe lângă spitalul judeţean din oraşul
Berezovka.
11. Să se dispună ca primăria oraşului să deie materialul şi fondul necesar
reparării şi punerii în bune condiţiuni a băii comunale din oraşul Berezovka în prezent
nefuncţionând.

USHMMA, R 31008 M/54, f. 36-41

547
1942, octombrie 3, Bucuresti. Ordin de deportare a
unor evrei în Transnistria.
PREŞEDINŢIA

CONSILIULUI DE MINIŞTRI
SECRETARIA TUL GENERAL

3 Octombrie 1942
Nr. 1.680

Către

MARELE ST AT MAJOR
Secţia I-a
La Nr. 904.260/942;
Avem onoare a vă comunica: Cei 30 - 40.000 evrei infractori, pot fi evacuaţi în
Transnistria.
Dirijarea lor urmeaz.ă a se face prin Tighina - Tiraspol. Plasarea se va face în
judeţele: Golta şi Berezovca.
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Numărul

evreilor

evacuaţi, vă rugăm

a dispune,

să

fie comunicat

şi

acestui

Cabinet.
SECRET AR GENERAL AL
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Ovidiu Al. Vlădescu

PREŞEDINŢIEI

SECRETARUL CABINETULUI
Maior Stelian lamandi

A.M.A.E., Fond 33, voi. 20, f. 44

548
1942, octombrie 7, Bucuresti. Convorbirea ministrului
german la Bucuresti cu Mihai Antonescu,
asupra „problemei evreieşti".
.
Consilierul pentru problema
evreilor
Bucureşti,

8 octombrie 1942
Secret

I. Notă
Referitor: Convorbirea ministrului plenipotenţiar german von Killinger cu
vicepreşedintele Consiliului de Miniştri Mihai Antonescu, la 7 octombrie 1942 la
Consiliul de Miniştri.
La 7 Octombrie, ministrul von Killinger a avut o convorbire cu Vicepreşedintele
Consilului de Miniştri, Prof. Mihai Antonescu, în cursul căreia s-a referit la problema
evreilor. Ministrul von Killinger a declarat că, după părerea sa, nu se va mai putea
continua pe calea actuală. Cunoaşte faptul că înalte personalităţi din domeniul politic şi
din cel economic nu se pot debarasa de relaţiile lor cu evreii şi continuă totodată să facă
afaceri băneşti cu aceştia într-un mod lipsit de chibzuinţă. Totodată, ministrul von
Killinger s-a referit la deportarea din luna septembrie a evreilor în Transnistria.
Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, Mihai Antonescu, a explicat că în
privinţa evreilor deportaţi a fost vorba exclusiv de elemente pro-comuniste'. Ministrul
von Killinger a spus apoi că, după informaţiile sale, au fost deportaţi şi evrei care nu
şi-au putut obţine lăsarea în libertate prin plata unor mari sume de bani. El l-a atenţionat
pe vicepreşedintele Consiliului de Miniştri că, oricum, este bine informat asupra
problemei evreilor din România şi că îi cunoaşte în amănunţime pe cei aserviţi evreilor,
care sabotează prin toate mijloacele soluţionarea problemei evreilor în România. Va
avea însă grijă ca, la momentul potrivit, acestora să le fie prezentată poliţa spre achitare.
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Vicepreşedintele

Consiliului de Miniştri, Mihai Antonescu, a arătat că problema
nu depinde de el; Mareşalul Antonescu este de părere că situaţia pentru
moment este prea delicată pentru a se acţiona consecvent în problema evreilor.
(Richter)
SS Hauptsturmftlhrer
li. SS - Standortenfilhrer B~hme
cu rugămintea de a lua la cunoştintă
respectivă

A.N., Colecţia xerografii S. U.A., Naţional Archives, RG 226, Records of
the Office of Strategic Services, XL 13178 B.A.R, A.I., Fond XXW,
ds. 3 314, f. 11 - 72
Afirmatie inexactă a lui Mihai Antonescu. Pe criterii rasiale au fost deportati în Transnistria,
inclusiv în septembrie 1942, evrei din toate zonele tării. Chiar deportarea elementelor procomuniste avea la bază criteriul rasial, etnicii români bănuiţi de comunism fiind intemati în lagăre
din interiorul tării. În legătură cu demersul lui Killinger, menţionăm că în ziarul „Bukarester
Tageblatt" a apărut, la 11 octombrie 1942, articolul „Judenknechte" (Sclavi ei evreilor).
1

549
1942, octombrie 22, Chisinău. Situatia
evreilor evacuaţi din Basarabia.'

numerică

a

SITUAŢIA NUMERICĂ Nr. I
a evreilor evacuaţi din Basarabia

DETALII

Numărul

OBSERVAŢIUNI

55.867

Nu sunt date, întrucât la evacuare
organele însărcinate cu această operaţiune
n-au ţinut evidenţa pe categoriile cerute
(bărbaţi, femei, copii).

Bărbaţi

Femei
Copii
Total

DIRECTOR DE CABINET
Lt. Colonel (ss) Dem Rădulescu 1

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 21, f. 132
Într-o altă situatie numerică privind evreii rămaşi neevacuaţi, se indică, la aceeaşi dată, cifra de
257 de persoane, dintre care: 99 bărbaţi, din aceştia 7 se ană la Sucursala B.N.R. Chişinău, la
dispoziţiunea unei comisiuni de anchetă; 114 femei (idem, 5 femei); 44 copii. (Ibidem, p. 133).
1
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SITUAŢIA NUMERICĂ NR. 3

a evreilor ce nu se

evacuează, rămânând

Preşedinţiei

Consiliului de

NUMĂRUL

DETALII

pe teritoriu
urban

în continuare în Basarabia prin aplicarea ordinului
Miniştri Nr. 15035 din 22 oct. 1941
OBSERVAŢIUNI

TOTAL

pe teritoriu
rural

Bărbaţi

14

51

71

Femei

73

123

196

Copii

9

477

486

Total

96

657

753

DIRECTOR CABINET
Lt. COLONEL Dem Rădulescu
(Ibidem, f 134).

sso
1942, octombrie 29, Bucuresti.

Notă

a S.S.I. cu privire la

atrocitătile săvârsite în Transnistria asupra
evreilor' deportaţi.'
Nota S.S.I.

MANIU a primit un raport documentat cu privire la atrocităţile săvârşite în
Transnistria asupra evreilor deportaţi. După acest raport trupe germane speciale ar avea
misiunea să execute metodic pe evreii deportaţi. Numărul celor executaţi de anul trecut
şi până astăzi se ridică la o cifră impresionantă.
Este inexact, de asemeni, spune raportul, că din ultimile transporturi de evrei din
Vechiul Regat ar fi fost executaţi numai 80 de inşi, cum s-a comunicat D-lui Mareşal
Antonescu.
Raportul dă felurite amănunte cu privire la viaţa şi tratamentul ce se aplică
evreilor deportaţi.

A.S.RI., FD. 8180, ds. 6, f. 201
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551
1942, noiembrie 2, Bucuresti. Trimiterea în Transnistria
a unor patroni evrei, acuzati de „sabotarea
acţiunii de românizare".
'
PREŞEDINŢIA

Direcţia

CONSILIULUI DE
Secretariatului

MINIŞTRI

2 Noembrie 1942

DOMNULE SUBSECRETAR DE STAT,
Unnare a raportului Dvs. Nr. 4215 E din 3 I .X.1942, cu privire la ancheta făcută
la carierele de piatră din Dobrogea, avem onoarea a vă trimite alăturat, în copie, nota
prezentată D-lui Conducător al Statului, rugându-vă să binevoiţi a lua cunoştinţă de
rezoluţia marginală din text şi de unnătoarea rezoluţie a Domnului Mareşal Antonescu:
„ 1. Găsesc pe D-1 Matak şi în alte afaceri banditeşti.
Să meargă imediat în lagăr un an, în plus (mi se pare că l-am mai trimis pentru
cealaltă nemernicie).
D-1 Berindei să-l unneze în lagăr.
Ambii să fie daţi în judecată.
2. Ion Otto şi Gheorghe Daniel, să meargă imediat în lagăr, chiar dacă sunt şi fiii
lui Vogorides.
Şi dacă ancheta pe care dispunem acum să se facă (în afară de cea de la p.3) de
Ministerul de Justiţie va dovedi că actele cu care fac pe românii sunt false, să fie
decăzuţi din categoria a doua· (prin lege specială dacă este nevoie) şi trimişi în
Transnistria.
Evreii cred că mă joacă şi pe mine. Ei bine, le voi dovedi că nu vor reuşi pentru
că eu am răul obicei să controlez executarea tuturor dispoziţiilor ce dau în Stat.
Raport de executare.
MAREŞAL ANTONESCU".
Vă rugăm să binevoiţi a delega reprezentantul Departamentului Dvs. care
unnează a lua contact cu „Serviciul de Control şi Anchete" de la Preşedinţia Consiliului
de Miniştri, pentru a ancheta în comun.
Primiţi, vă rugăm, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.
SECRETAR GENERAL
Ovidiu Al. Vlădescu
DIRECTOR
Petru Bănescu
Domniei Sale
DOMNULUI SUBSECRETAR DE STAT AL MUNCII

A.N., Fond P.C.M., ds. 1278/1942 -1943, f 15

• Prin D.L. din 9 august 1940, evreii au fost clasificaţi în trei categorii, cea de-a doua având unele
drepturi în plus. (Vezi E.R„ voi. I, doc. 3).

267
https://biblioteca-digitala.ro

Pe document, adnotarea:
„Rezolutia s-a comunicat:
D-lui Ministru al Justitiei şi D-lui Ministru al Af. Interne".

552
1942, noiembrie 4, Odessa. Peste 12 OOO de evrei
evacuati din tară erau utilizati în santiere si
'
'
'
ateliere' din Transnistria.
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
DEPARTAMENTULUI GUVERNATORULUI CIVIL AL TRANSNISTRIEI
DIRECŢIA MUNCII
Nr. 734 din 4 Nov.1942

SECRET

PREŞEDINŢIA

CONSILIULUI DE
Cabinetul C.B.B.T.

MINIŞTRI

Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că în privinţa utilizării evreilor evacuaţi
la diferite munci, s-au luat măsuri şi s-a ajuns până în prezent să se înfiinţeze în
judeţele în cari sunt plasaţi diferite şantiere şi ateliere, în cari lucrează un număr de peste
12.000 evrei, fiind retribuiţi cu I şi 2 RKKS pe zi, conform Ordonanţei Nr. 23 şi pentru
o parte din această remuneraţie li se dă alimente la cursul oficial.
din

ţară

/GUVERNATOR
(ss) E. Cercavschi

DIRECTORUL MUNCII
(ss) Dr. Gh. Balcăş

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 22, f 44
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553
1942, noiembrie 5, Bucuresti. Suspendarea deportării
evreilor în Transnistria nu se aplica celor
condamnati pentru delicte privind munca
obligatorie'.
Marelui Stat Major,
l-a, Nr. 102.949 din .5. Nov. 1942

Secţia

Către

Ministerul

Apărării Naţionale.

Am onoarea a raporta Domnului Ministru al Apărării Naţionale pentru Domnul
al Consiliului de Miniştri, următoarele:
- ln Consiliul Interministerial din 13 Oct. 1942, Domnul Vice-Preşedinte al
Consiliului a comunicat că măsura de trimitere în Transnistria a evreilor care se sustrag
de la munca obligatorie se suspendă.
Totodată, s-a dat ordin, prin Ministerul Afacerilor Interne, ca evreii ţinuţi arestaţi
la poliţiile din ţară şi din Capitală în vederea plecării, să fie lăsaţi liberi:
- În Consiliul Interministerial din 22 Oct. 1942, Domnul MAREŞAL mi-a
ordonat verbal ca evreii care se sustrag de la munca obligatorie, după ce se vor cerceta
actele lor şi vor fi găsiţi în vină evidentă, să fie trimişi în Transnistria, după hotărârea
Marelui Stat Major.
- Cum „lotul" evreilor găsiţi în vină, propuşi de corpurile teritoriale şi aprobaţi de
Marele Stat Major, aşteaptă ordine de executare, rugăm să binevoiţi a interveni pe lângă
Domnul Vice-Preşedinte al Consiliului, pentru a da dispoziţiuni ca ordinele date de
Marele Stat Major pentru trimiterea în Transnistria a evreilor vinovaţi că s-au sustras de
la munca obligatorie, să fie executate de organele poliţieneşti şi ale jandarmeriei.
Rugăm să binevoiţi a ne comunica hotărârea Domnului Vice-Preşedinte al
Consiliului în această privinţă 1•
ŞEFUL MA!lELUI STAT MAJOR
(ss) General I. Arhip
Vice-Pre~edinte

A.M.St.M., RS.E.M. 937, C1069
La 3 noiembrie, secretarul general al Preşedintiei Consiliului de Miniştri, Ovidiu Al. Vlădescu,
guvernatorului provinciei Basarabia următoarele: „Avem onoare a vă face cunoscut că
DOMNUL MAREŞAL ANTONESCU a aprobat propunerea Dvs. relativă la internarea în
lagărele din Transnistria a tuturor evreilor care vor fi găsiti în afara cantonamentelor destinate
detaşamentelor de lucru, aceste măsuri urmând a fi aplicate şi elementelor evreeşti care fac oficiul
de legătură între detaşamentele de lucru şi restul lării". (Ibidem, CI 071).
În legătură cu hotărârea de a fi trimişi în Transnistria cei ce contravin la reglementările
privind munca obligatorie să fie luată de M.St.M .. Guvernământul provinciei Basarabia considera
1

comunică
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că „procedeul acesta are ca urmare că provoacă o mare întârziere în aplicatiunea măsurilor
drastice cerute de Guvernământ, ceea ce va micşora simtitor efectele urmărite". Ca urmare, „am
dat ordin organelor de politie ale Provinciei să aresteze şi să evacuieze peste Nistru pe toti evreii
găsiti liberi, fW"ă escorte, prin oraşe şi sate[ ... ]
Numai faptul că au fost găsiti în afara detaşamentelor şi hoinărind liberi, dovedeşte cu
prisosintă vinovătia lor şi face inutilă orice fel de cercetare". (A.M.A.E., Probi. 33, voi. 22,
f
165-166). Şeful M.St.M., gen. I. Arhip, opina, la 14 decembrie 1942, că „sanctiunile cu trimiterea
în Transnistria. care s-au operat timp de câteva luni pe întreg teritoriul tării, au fost singura
măsură care a convins pe evrei de seriozitatea muncii obligatorii. .. ". (J. Ancel, op.cit., voi. VII, p.

154).

554
1942, noiembrie 6, Bucureşti. Anchetă privind situaţia
unor bunuri rămase în urma deportării evreilor
din Vatra Dornei.
ROMÂNIA
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CENTRUL NAŢIONAL DE ROMÂNIZARE (C.N.R.)
Serviciul Contencios
Str. Mântuleasa nr. 42

6 nov. 1942
nr. 88226

Către,

MINISTERUL DE JUSTIŢIE
LOCO (Fragmente)
Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că în urma D.-Lege nr. 842 din 28 Martie
1941, s-au expropriat şi luat în primire de C.N.R. în oraşul Vatra Domei un număr de
214 case evreeşti, a căror folosinţă le-a fost rezervată până la I Octombrie 1941, când,
în baz.a Legii nr. 903 din 1O Octombrie 1941 dreptul de folosinţă a fost trecut în
patrimoniul C.N.R.
La această dată de 10 Oct. 1941, 2.000 de evrei au fost evacuaţi din Vatra
Domei, lăsând imobilele cu lucrurile casnice şi de preţ, precum şi comercianţii prăvăliile
cu mărfurile în ele.
Pentru inventarierea mărfurilor celor 51 prăvălii părăsite de evrei, s-au format 2
subcomisiuni. Parte din mărfuri s-au predat contra plată la comercianţi români, din
necesitatea de a nu altera şi a nu se stagna operaţiunile de ordin economic. Din mobilier
parte s-a depozitat şi parte s-a închiriat refugiaţilor împreună cu locuinţa.
Cum însă multe din imobile au fost devastate şi obiecte de preţ însuşite de
diferite persoane, s-a dispus de către C.N.R. facerea unei anchete la faţa locului de către
un domn inspector general, care a depus un referat din care rezultă între altele
următoarele, privitor la persoane cari şi-au însuşit bunuri pe nedrept:
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2) Fostul administrator Danciu, care locuieşte în casa Schieber din str. Vasile
Liciu, se spune că deţine multe obiecte de mare preţ, ce şi-a însuşit pe nedrept după
plecarea evreilor, de unde se impune a i se face o percheziţie.
4) La o doamnă văduvă Vodnărescu, se spune că, după plecarea evreilor, în vila
sa din str. Parcului, ar avea însemnate cantităţi de aur, bijuterii, argintării, covoare,
tablouri etc., luate de la evrei, că le-ar fi îngropat prin pereţii vilei de lemn ce ocupă în
Vatra Domei - şi aci s-ar impune o percheziţie.
7) Căpitanul pensionar Protopopescu, se spune că a luat, tot ca mandatar
improvizat, magazinele cele mai mari din Vatra Domei foste ale evreilor Wasser,
Furman şi Rohrlieh, în cari erau mărfuri de peste JO.OOO.OOO, şi-a însuşit banii din
vânzarea lor şi are ascunse cantităţi însemnate de obiecte de preţ, şi la acesta se impune
o percheziţie şi o cercetare.
10) Nichifor Robu, fost deputat cuzist, ocupă cea mai frumoasă casă din Vatra
Domei, fostă a evreului Nathan Clipper, în strada Regele Ferdinand Nr. 40, cu toate
mobilele şi obiectele de mare preţ, ~ră aprobare C.N.R., ~ră contract, şi ~ră a plăti
vreo chirie.
După plecarea legionarilor, a ocupat cea mai mare fabrică de cherestea din
localitate (fabrica Moldova), fostă a evreului Schieber din Vatra Domei, fabrică cu 6
gatere şi cu instalaţiunile cele mai speciale pentru fabricat lăzi pentru Pirotehnia Armatei
şi pentru ambalaj. Se spune că ar fi avut un act de cumpărare cu evreul, dând numai o
arvună de lei 250.000, iar în act se prevedea că neplata restului de preţ la termenele
stipulate atrage de drept anularea actului. Nu a plătit restul de preţ, şi între timp venind
exproprierea fabrica fusese luată în primire, dar el s-a instalat ca stăpân şi nu dă nici o
socoteală C.N.R.-ului.
Se mai spune că s-a îmbogăţit rapid intrând în asociaţie cu o societate forestieră
„DACIA" şi de curând a plătit bani gheaţă lei 15.000.000. la fondul bisericesc, un avans
dintr-o comandă mare de butuci. Credem că şi acest caz urmează a fi cercetat.
Menţionăm că în felul celor de mai sus, se spune că ar fi mai multe persoane în
Vatra Domei, dar din cauza urgenţei cu care mi s-a cerut lucrarea şi a timpului scurt în
care am executat-o, nu am mai putut identifica şi alte cazuri.

•
• •

Faţă de cele de mai sus constatate şi expuse, cu onoare vă rugăm să dispuneţi a se
investigaţiuni şi percheziţii la sus-numiţii, pentru a se constata, prin organele
judecătoreşti, însuşirile de bunuri prin abuzuri şi ilegalităţi, urmând ca apoi să se ia
măsurile prevăzute de lege contra celor ce se vor dovedi vinovaţi, aducându-se în
patrimoniul Statului şi valorile şi bunurile ce au fost sustrase.

face

DIRECTOR GENERAL,
(ss) Indescifrabil

Şeful

A.N., Fond M./.D.]., ds. 128/1942, f. 270, 271
Apel

Contenciosului
(ss) Indescifrabil

Pe document, rezolutia: „ I 2.Xl.1942. Se prezintă Domnului Procuror General al Curtii de
pentru a dispune cercetări şi cele legale. (ss) Indescifrabil".

Cemăuti
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555
1942, noiembrie 9, Odessa. Cererea guvernatorului
civil al Transnistriei pentru descongestionarea
lagărului de la Vapniarka si îmbunătătirea
condiţiilor de detenţie.
'
'
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
Odessa, 9 noiembrie 1942
DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
STRICT SECRET
AL TRANSNISTRIEI
Domnului
MAREŞAL ION ANTONESCU
Conducătorul Statului
Bucureşti

În lagărul de la Vapniarca au fost aduşi în ultima vreme din lagărele din ţară un
de 1.179 evrei, parte din ei condamnaţi cu diferite pedepse de tribunalele din ţară,
iar altă parte trimişi pentru internări în lagăre, ca unii ce au fost sau sunt comunişti.
Situaţia în care se găsesc aceşti internaţi în lagărul de la Vapniarca este foarte
precară. Noi nu am avut şi nu avem posibilitatea să-l dotăm cu cele necesare unei cât de
modeste posibilităţi de cazare, căci abia putem face faţă marilor nevoi de dotare a
spitalelor de răniţi.
Cea mai mare parte dintre internaţii în lagăr la Vapniarca, au venit în haine de
vară, aşa cum se găseau în lagărele din ţară, fără bagaje, nu au nici o legătură cu cei din
ţară, nu pot primi nici un ajutor de la ei, nu au nici un ban.
Cu toate sforţările făcute de administraţie, hrana care li se dă este insuficientă şi
ei sunt expuşi, acum cu venirea iernei, unei situaţii destul de critice, în afară de faptul că
bolile contagioase pot să apară dintr-un moment într-altul.
Noi nu avem posibilitatea ca să hrănim un număr atât de mare de oameni, fără ca
aceştia să ne presteze un serviciu.
Când Ministerul de Interne ni i-a trimis aici, nu i-a trimis cu indicaţia că ei trebue
să rămână în lagăr.
Cum internarea aceasta se face în condiţii foarte grele, iar cheltuiala ce necesită
este destul de apreciabilă, vă rog să binevoiţi a admite ca să se permită să rămână la
Vapniarca toţi acei internati care sunt condamnati de instantele judecătoreşti. până la
expirarea termenului până la care au fost osânditi, iar toti ceilalti care sunt trimişi la
Vapniarca cu mentiunea de a rămâne în lagăre, să fie întrebuinţaţi la muncă în diferite
centre din Transnistria. unde avem nevoe de munca lor, tinuti în regim de pază şi în
conformitate cu regimul general al evreilor din Transnistria.
În chipul acesta descongestionăm lagărul de la Vapniarca, le asigurăm munca lor
în schimbul hranei pe care le-o dăm, evităm posibilitatea isbucnirii unei epidemii
violente, şi rezolvăm şi greaua problemă a aprovizionării şi alimentării lor 1•
GUVERNATOR, G. Alexianu
număr

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 20, f. 75 - 76
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La data de 18 noiembrie 1942, Radu Lecca comunică C.E.R. că, ,.în urma raportului
Provinciei Transnistria privitor la starea celor 1 179 evrei din lagărul de la
Vapniarca, îmbrăcati în haine de vară, Domnul Mareşal a ordonat să li se îngăduie a primi
îmbrăcăminte din ţară, prin Guvernământ". (J. Ancel, op.cit .. voi. V, p. 299).
1

Guvernământului

556
1942, noiembrie 11, Bucuresti. Notă asupra convorbirii
avute în ziua de 11noiembrie1942 de
M.
Antonescu, vicepresedintele Consiliului, cu G.
Richter, la Preseaintia Consiliului de Ministri.
'

'

'

MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
D-1 Richter a venit cu D-l Lecca la mine ca să discute unele probleme evreeşti.
l-am arătat D-lui Richter că am instituit o conferinţă ministerială tocmai cu
scopul să se evite unele greşeli;
Că, indiferent cum va fi judecată această măsură, am considerat-o esenţială,
pentru că s-au Bcut unele abuzuri şi acte de barbarie pe care nu le pot îngădui.
Eu am lucrat împotriva elementului economic evreesc, pentru că este o problemă
raţională.

Am Bcut legi de expropriere a patrimoniilor evreeşti cu scopul constructiv de a
ajuta burghezia românească să se poată înstări prin bunurile care fuseseră acaparate de
evrei într-o proporţie rapidă şi excesivă.
Sunt pentru stăpânirea totală a vieţii economice româneşti de către elementul
românesc, dar sunt potrivnic măsurilor barbare şi actelor de teroare împotriva unor
sărmani oameni care nu se pot apăra şi a unor oameni slabi.
Eu prefer să lovesc în activitatea economică a celor bogaţi, decât să fac masacre
şi acte împotriva săracilor sau să îngădui ca, prin măsuri administrative neregulate sau
prin fraudă, să fie izbit de imoralitate întregul sistem de tratament al evreilor.
De aceea, am instituit o conferinţă interministerială care să se ocupe de
supravegherea întregului sistem civil şi militar al evreilor, care să lase libertatea de
muncă acelora care sunt utili economiei naţionale, care să stârpească abuzurile şi să
poată urmări şi pedepsi pe vinovaţii de fraudă şi care să poată organiza un serviciu
aparte pentru tratamentul evreilor, Beând ca, de la centru şi până în activitatea judeţeană
şi de periferie comunală, anumiţi funcţionari să fie investiţi cu executarea măsurilor
privitoare la evrei, ca ei să fie şi răspunzători şi în măsură ca să facă din aceste măsuri o
realitate sănătoasă, şi nu o provocaţiune sau o barbarie inutilă.
Ungurii pândesc, fotografiază şi fac propagandă im străinătate împotriva noastră
pe această temă a aşa-zisei barbarii împotriva evreilor.
Excesele nu aparţin Guvernului şi eu am intervenit de trei ori până azi pentru a
pune ordine în tratamentul acesta al evreilor.
Unele organe periferice au Bcut greşeli şi abuzuri care trebuiesc curmate.
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În acelaşi spirit am dat aprobarea ca să se trimită evreilor în Transnistria haine.
Chiar dacă aş fi judecat din nou ca francmason sau, deşi am făcut legile de
expropriere, s-ar crede că dau înapoi.
Asupra regimului evreesc, eu nu dau nici înainte, nu dau nici înapoi.
Înţeleg să iau măsuri economice pentru întărirea Neamului Românesc, dar nu
măsuri sălbatice de luptă împotriva unor persoane fizice prin acte de barbarii inutile.
Aprobarea pe care am dat-o ca să se trimită haine celor din Transnistria
urmăreşte acelaşi lucru: ca să nu se creadă că Guvernul Român este în stare să facă acte
de sălbăticie.
Am folosit acest prilej pentru a discuta cu D-1 Richter.
Această campanie a fost desfăşurată de evrei, care au crezut că noi ii trimitem
dincolo de Bug şi că în mod intenţionat urmărim aceasta.
D-l Richter mi-a declarat că evreii care sunt luaţi din România şi din alte părţi
sunt duşi în Polonia, unde sunt organizaţi în taberele de muncă şi supuşi unui regim care,
fără să fie de lux, este totuşi de conservare fizică;
Că dacă au fost unele accidente, acestea s-au petrecut pe Bug din cauză că
unităţile germane de pază din acea regiune aveau ordin de la Comandamentele lor să nu
îngăduie nici o trecere de frontieră, oricare ar fi ea, şi pentru a apăra spatele frontului, să
ia măsurile cele mai aspre şi sălbatice împotriva acelor care s-ar abate de la această
regulă;

Că numai aşa s-au săvârşit unele acte, pentru că unii au voit să treacă Bugul fără
aprobarea acestor autorităţi şi că în viitor urmează ca toţi aceia ce ar trece dincolo de
Bug să fie în prealabil anunţaţi organizaţiilor S.S.
Am discutat în acelaşi timp situaţia Domnului Lecca, D-1 Richter făcându-mi
plângeri în legătură cu unele instrucţiuni care au fost făcute în ultima vreme la Centrala
Evreilor, declarându-mi că se solidarizează cu tot ceea ce a făcut acolo, având
convingerea că s-au făcut lucruri corecte şi de cele mai multe ori de protecţia evreilor şi
nu altfel'.

Ibidem, voi. 10, f. 294, 296. Vezi
59-61

şi

B.A.R, A.I., Fond XXW, ds. 3342,

f.

1
Această relatare cuprinde numeroase asertiuni, atât ale lui Mihai Antonescu, cât şi ale lui
Richter, care nu corespund realitătii, fiind puse în circulatie numai pentru a înfrumuseta sau
atenua imaginea defavorabilă creată în unele cercuri internationale asupra politicii rasiale atât a
dictaturii antonesciene, cât şi a nazismului, chiar dacă între acestea existau diferente notabile.
Documentele publicate atât de Centrul de Studiere a Istoriei Evreilor din România, cât şi alte
lucrări documentare privind situatia evreilor din România în anii 1940-1944 infinnă aceste
sustineri, inclusiv prin declaratii ale lui M. Antonescu şi G. Richter.
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557
1942, noiembrie 17, Bucuresti. Cererea Crucii Rosii
Române de a se aprob'a distribuirea de al·utoare,
din pa!le~ evreilor suedezi, deportaţi or din
Transmstna.
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE
„CRUCE ROŞIE"
A ROMÂNIEI

Bucureşti,

17 Noiembrie
1942

Sub Înaltul Patronaj şi Ocrotire a M.S. Regina Mamă Elena
Nr. 16.766

PREŞEDINŢIA

ONOR,
CONSILIULUI DE MINIŞTRI

Societatea Naţională de Cruce Roşie, Serviciul Prizonierilor, Refugiaţilor şi
în urma adresei ce am primit de la Mosaiska Ftirsamlingen din Stockholm,
cu data de 6 Noiembrie 1942, avem onoare a vă ruga să binevoiţi a autoriza ca această
organizaţie să poată trimite, prin intermediul Crucii Roşii, alimente, bani şi haine
evreilor din ghettourile şi lagărele din Transnistria.
De asemenea, vă rugăm să ne autorizaţi de a trimite astfel de ajutoare tot prin
intermediul nostru şi din partea rudelor care se află în ţară, mai ales că cei internaţi sunt
lipsiţi de îmbrăcăminte de iarnă.
Autorizaţia de ajutorare a evreilor a fost obţinută de Mosaiska Ftirsamlingen
pentru cei din Guvernământul General şi tot prin intermediul Crucii Roşii.
Vă rugăm să luaţi în considerare şi acest precedent şi să binevoiţi a ne autoriza de
a putea veni în acest mod în ajutorul evreilor internaţi.
Odată cu mulţumirile nostre, vă rugăm să primiţi asigurarea înaltei noastre
Internaţilor,

consideraţiuni.

DIRECTOARE,
(ss) Eufrosina Gh. Ioan

Ibidem, voi. 15, f. 109

Pe document, adnotarea:
„Dictat răspunsul Domnului Simionescu.
«Să se comunice că am autorizat ca Soc. Nat. de Cruce Roşie să poată trimite bani şi
haine evreilor din ghetouri şi lagărele din Transnistria. Sumele pe care Crucea Roşie le va primi
de la Soc. Suedeză de protectie vor fi depuse într-un cont la dispoziţia statului, iar contravaloarea
acestor sume. în lei sau Reichkreditkassenscheine, care au putere de circulatie în Transnistria, vor
fi puse la dispozitia Soc. Nat. de Cruce Roşie a României. De asemenea, vi s-a aprobat să se
trimeată îmbrăcăminte de iarnă celor aflati în ghettourile din Transnistria, din tară, comunicând
lista ajutoarelor trimise. O aprobare asemănătoare am dat-o eu personal Centralei Evreilor. cu
câteva săptămâni în urmă. M. Antonescu»"'.
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558
1942, noiembrie 30, Câmpulung Moldovenesc. Toti
meseriasii evrei a~artinând C.R. din acest oras
au fost evacuati
'
, în Transnistria.
Corpul 4 Teritorial
Bir. 9
La ordinul d-voastră C 600217 din 1Oaugust 1942.
Am onoare a raporta că toţi meseriaşii evrei ce ne-au aparţinut ca corp de
au fost evacuaţi în Transnistria.
Comandant Cerc. Recr. C. Lung (ss) Indescifrabil

trupă

A.M.St.M., RS.E.M. 1161, C0650

559
1942, decembrie 1, Bucuresti. Scutirea de taxe pentru
coletele cu îmbrăcăininte uzată destinata celor
internaţi în lagărul de la Vapniarka.
ROMÂNIA
MINISTERUL

PREŞEDINŢIA
FINANŢELOR

DIRECŢIUNEA VĂMILOR

CONSILIULUI DE MINIŞTRI
C.B.B.T.
944 783 din 1 decembrie 1942

Serv. Ad-tiv
Referindu-ne la adresa Dvs. Nr. 16562/942, avem onoarea a vă face cunoscut că
am dat dispoziţiuni vămii Soroca pentru a permite exportul, în scutire de taxe, a
coletelor cu îmbrăcăminte, care sunt expediate din Regat pentru evreii internaţi în
lagărul de la Vapniarka, judeţul Jugastru - Transnistria, bineînţeles dacă se constată că
efectele ce se expediază sunt uzate.
Potrivit celor cuprinse în adresa Guvernământului Provinciei Basarabiei Nr.
4900/942, am dat dispoziţiuni ca aceste colete, ce se ridică de la oficiul poştal Soroca,
de organele Regiunei Guvernământului Basarabiei să fie exportate în Transnistria numai
sub supravegherea şi îngrijirea acestor organe.
Exportul coletelor cu alimente în Transnistria va fi exclus cu desăvârşire.
Vă rugăm să binevoiţi a cunoaşte că această aprobare a fost comunicată şi
Guvernământului Provinciei Basarabiei, ca urmare adresei acestui Guvernământ nr.
4900/c/1942, care a fost înaintată de Dvs„ acestui Departament, pe lângă adresa de mai
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sus, precum şi Comandamentului Etapelor de Est, Stat Major Bir. 2 - ca urmare adresei
Nr. 30720/942.
/MINISTRU
DIRECTOR GENERAL
(ss) Indescifrabil
(ss) Creţulescu

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 22, f. 239

560
1942, decembrie 12, Odessa. Decizia Guvernământului
Transnistriei cu privire la modalitătile de
utilizare a fortei
'
, de muncă evreiesti.
,
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMA TEI
DEPARTAMENTUL GUVERNĂMÂNTULUI CIVIL AL TRANSNISTRIEI
DECIZIA Nr. 2927
CONFIDENŢIAL

Noi, Ion Antonescu, Mareşal al României şi Comandant de Căpetenie al Armatei,
Prin Profesorul Gh. Alexianu, Guvernator Civil al Transnistriei.
Văzând raportul ce l-am făcut Domnului Mareşal Ion Antonescu cu privire la
mobilizarea evreilor din Transnistria, cu Nr. 820/942, strict secret.
Văzând aprobarea ce ne-a fost dată de Domnul Mareşal Ion Antonescu pe acest
raport, cu adresa nr. 2087/942;
Văzând nevoia urgentă ce avem de personal pentru a putea face faţă tuturor
ramurilor de activitate economică şi industrială din Transnistria;
Văzând nevoia de a face ca toate produsele din Transnistria să poată fi strânse şi
dirijate în vederea valorificării cu toată grija, spre a nu se scăpa nici un sector de
activitate din mână şi spre a putea dirija astfel toate produsele în vederea continuării
războiului;

Văzând ordonanţa

Nr. 23 privitoare la munca evreilor în Transnistria,
Pentru aceste motive,
În virtutea deplinelor puteri acordate prin Decretul Nr. I din 19 august 1941,
privitor la administrarea Transnistriei.
DECIDEM
Art. I. Toţi evreii care se găsesc pe teritoriul Transnistriei, precum şi acei care
vor fi scoşi din lagăre potrivit aprobărei Domnului Mareşal Ion Antonescu Nr.
2087 /942, vor fi aşezaţi în oraşe sau sate, după posibilităţi şi nevoi, şi obligaţi ca să
trăiască în ghetouri şi să presteze munca ce li se impune, primind drepturile prevăzute în
1
ordonanţa Nr. 23 •
Art. 2. Inspectoratul Jandarmeriei va întocmi de îndată o statistică a tuturor
evreilor aflaţi în Transnistria cu arătarea profesiunei şi a specialităţii fiecăruia.
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Art. 3. Toţi profesioniştii calificaţi vor fi puşi la dispoziţia directoratelor
respective, spre a fi întrebuinţaţi acolo unde nevoia ar cere şi în raport cu profesiunea
lor.
~ Se exclude întrebuinţarea evreilor în fabricile şi atelierele din Odessa.
Intrebuinţarea lor în Odessa nu se va putea face decât de la caz la caz şi cu
aprobarea personală a Guvernatorului.
Art. 5. Toţi medicii evrei vor fi întrebuinţaţi de Direcţia Sănătăţii la combaterea
epidemiilor şi la îngrijirea populaţiei.
Toţi inginerii, arhitecţii şi specialiştii tehnicieni vor fi puşi să lucreze în fabrici
sau să repare şi să pună în funcţiune fabricile stricate.
Toţi contabilii, avocaţii şi orice alţi liberi profesionişti decât cei arătaţi mai sus,
vor fi întrebuinţaţi la lucrări de contabilitate de la ferme şi fabrici.
Ei nu pot fi folosiţi în instituţiile administrative, comune, raioane şi
Guvernământ.

Tot printre aceşti liberi profesionişti se vor alege şi conducătorii de echipe
mai jos.
Art. 6. Pe lângă prefecturile de judeţ, cu excepţia judeţului Odessa şi Tiraspol, se
vor înfiinţa echipe de evrei care nu au avut întrebuinţări speciale conform prevederilor
art. 5.
· Aceste echipe vor fi conduse de câte un evreu, după cum se arată în acelaşi
articol.
Echipele de evrei vor avea ramificaţii în fiecare raion şi vor cuprinde următoarele
prevăzuţi

secţii:

a/.

Secţia

strângerii pieilor

şi

a

maţelor, părului

ca

şi

şi

ambalajelor de tot felul de

a celorlalte produse de la

abator.
bi.
produse.

ci.

Secţia colectării şi împachetării ouălor,
Secţia colectării

ca

materialelor neferoase, a fiarelor vechi, a maculaturei, a

zdrenţelor, a reziduurilor de orice fel, a oaselor, pufului şi fulgilor.
dl. Secţia pentru colectarea lânei, a pieilor de karakul şi păstrarea
el. Secţia atelierelor de croitorie.
fi. Secţia atelierelor de cismărie.
gl. Secţia atelierelor de lenjerie.
hi. Secţia magazinelor generale, fără a putea fi şefi de magazin.

lor.

Art. 7. Fiecare evreu de la 12-60 ani este îndatorat să presteze muncă obligatorie
în una din aceste operaţiuni.
Art. 8. În fiecare judeţ se vor înfiinţa ateliere, iar uneltele şi maşinile necesare se
vor procura prin grija Guvernământului, ca şi prin grija Centralei Evreilor din Bucureşti.
Art. 9. Prefecţii de judeţe vor controla îndeaproape înfiinţarea acestor ateliere şi
repartiţia evreilor la muncă.
Dacă numărul evreilor este superior, secţii de acest fel se vor face în fiecare
raion.
Ele vor sta sub controlul şi privegherea nemijlocită a pretorilor.
Art. I O. Conducătorii fiecărei secţiuni şi fiecărui grup de evrei răspund personal
de prezenţa tuturor evreilor la muncă şi de prezenţa lor în localitatea fixată, sub
restricţiunile prevăzute în ordonanţa Nr. 23.
Este interzis evreilor a se deplasa chiar temporar în altă localitate fără aprobarea
specială a prefectului.
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Art. 11. Dacă activitatea evreilor astfel organizată va da un randament apreciabil
ca superior randamentului normal, la propunerea prefecţilor de judeţ se va acorda o
recompensă sub formă de precipitaţie de 5% din valoarea surplusului de muncă
realizată.
Secţiile de evrei care se vor distinge prin muncă, disciplină şi ordine desăvârşită,
vor fi înscrise pe tabelul acelor evrei care pot primi ajutoare şi medicamente,
îmbrăcăminte şi bani din ţară.
Art. 12. Sancţiunile pentru abaterile prevăzute în ordonanţa Nr. 23 rămân în
vigoare.
Osebit de aceasta, evreii care sub orice formă se vor abate de la dispoziţiunile
deciziei de faţă, vor fi internaţi pentru totdeauna în lagărul de represalii ce se va înfiinţa
la Mostovoi2.
Art. 13. Direcţia Administraţiei de Stat, Inspectoratul Jandarmeriei şi
Inspectoratul Închisorilor sunt însărcinate cu aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.
7 Decembrie 1942
GUVERNATOR, (ss) Gh. Alexianu

Ibidem, f. 47, 48 f/v, 48 bis, 49

Pe document, rezolutia: „Copie Dl. Lecca (ss) Indescifrabil".

1

2

Vezi doc. 396 din volum.
Acest lagăr a funcţionat între anii 1942-1944.

561
1942, decembrie 23, Bucuresti. Numărul evreilor din
Moldova evacuaţi în transnistria.
ROMÂNIA
CONSILIULUI DE
Institutul Central de Statistică
Nr. 132595 - 23 dec. 1942

PREŞEDINŢIA

Bucureşti

23.XII.1942

MINIŞTRI

Domniei-Sale
Domnului General de Corp de Armată, Dumitru Popescu
Ministrul Afacerilor Interne
Loco
Conform dispoziţiunilor Domnului Mareşal Antonescu transmise prin adresa nr.
l 7304cc/942, de a se prezenta de urgenţă grafice care să reprezinte numeric populaţia
evreească aflată în târgurile din Moldova înainte de luarea măsurilor de evacuare şi după
aceste operaţiuni, avem onoare a vă ruga să binevoiţi a dispune să ni se trimită de
urgenţă o situaţie care să reprezinte numeric populaţia evreească deportată în
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Transnistria, din târgurile şi oraşele din Moldova. Cifrele cerute urmează să fie
repartizate pentru fiecare târg moldovenesc, pe sex, pe vârste şi pe profesiuni.
1
Primiţi, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei consideraţiuni ce vă păstrăm •

DIRECTOR GENERAL
(ss) Indescifrabil

A.N., Fond M.A.l., ds. 341/943, f. 97
1942, decembrie 23, Dorohoi. Situatia numerică a evreilor din localitătile rurale din Moldova
evacuati în Transnistria
1

INSPECTORATUL DE JANDARMI CERNĂUŢI
LEGIUNEA DE JANDARMI DOROHOI
SITUAŢIA NUMERICĂ
a evreilor de pe teritoriul rural al Moldovei
evacuati în Transnistria

Nr.
Crt.

Comuna

o

COŢUŞCA

Număr

Sexul
Femei

total

Bărbaţi

2

3

27

2 CRASNOLEVCA I
(Crasnaleuca)
3 HUDEŞTI
28

7

8

Judelui DOROHOI
11
16 5 (2-7ani) 10 (1-IOani) 5 comercianţi
I brutar 7 fără prof.
I fierar . 9 casnice
4 fără profesie
50 ani

15

33

19

5 MIORCANI

10

6

63

Profesiunea
Femei

Bărbaţi

6

4

4 IBĂNEŞTI

6 MITOC

Vârsta
Femei

Bărbati

26

13 5 (4-13 ani) 5 (4-13 ani) 3 comecianţi
10 liberi 5 fără ocu.
2 fără 8 casnice
14 10 (2-14 ani) 6 (2-8 ani) 7 comercianţi
2 liberi 6 fără ocup.
I O fără 8 casnice
4 3 (4-12 ani)
2 comercianţi
I cismar 4 casnice
I fierar
2 fără
37 5 (2-12 ani) 19 (2-14 ani) 16 comercianţi
I (71 ani) I O liberi 19 casn.
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7 PĂLTINIŞ

6

8 RĂDĂUŢI

547

9SUHARU

41

IOVÂRFUL
CÂMPULUI

41

11

ZVORIŞTEA

12 BĂCEŞTI

32

3

13 ELISABETA
14 BOZIENI BALŞ 8

TOTAL

841

18 fără profesie
3 comercianli
3 casnice
382 106 (2-9 ani) 56 (3-11ani)20 comercianli
165
22(14ani) 18(14ani)
2brutari
17 (72-78 ani) 12 (74-78 ani) 2 măcelari
2 frizeri
I tinichigiu
4 cismari
I croitor
4 fierari
2 cojocari
121 f!ra
89 făra prof.
293 casnice
21 6 (2-5 ani) 7 (2-5 ani)
20
I 12 comercianţi
2 mecanici
6 f!ră
8 fără profesie
13 casnice
23
18 5 (2-10 ani) 4 (7-10 ani) 17 comercianli
3 fără
6 fără profesie
12 casnice
16
16
2 (75-80 ani) 16 comercianţi
16 casnice
Judetul ROMAN
I contabil
3
I cismar
I profesor
I brutar
4
4
I comerciant
I croitor
I liberă
I fără
3 casnice
I fără profesie
3

312

3

529

166(1-14ani) 118(1-14ani)
17 (71-78 ani) 14 (74-80 ani)

(Ibidem. ds. 3411943 l.f 479).
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562
1942, decembrie, Odessa. Decizii ale Guvernământului
Transnistriei privind regimul detinutilor de la
Vapniarka si modul de folosire a acestora la
munca obligatorie.
I

COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMA TEI
DEPARTAMENTUL GUVERNĂMÂNTULUI CIVIL AL TRANSNISTRIEI
DECIZIUNEA Nr. 3269
Noi, ION ANTONESCU, MAREŞAL AL ROMÂNIEI, COMANDANT DE
CĂPETENIE AL ARMATEI;
Prin Profesor G. Alexianu, Guvernator Civil al Transnistriei;
Văzând aprobarea dată nouă de Domnul Mareşal Ion Antonescu, pnv1tor la
utilizarea la muncă a evreilor din lagăre şi comunicată cu adresa Preşedinţiei Consiliului
de Miniştri Nr. 2087 din 16 noiembrie 1942;
În completarea dispoziţiunilor prevăzute în Decizia Nr. 2927 privitoare la
organizarea muncii evreilor din Transnistria.
Văzând propunerea comisiei instituită prin rezoluţia din 6 Decembrie 1942, pusă
pe referatul Direcţiei Industriei;înregistrat sub Nr. [lipsă]/1942, în scopul de a cerceta
situaţia fiecărui evreu deţinut în lagărul Vapniarca.
Văzând dispoziţiunile prevăzute în Ordonanţa Nr. 23 şi necesitatea completării
dispoziţiunilor prevăzute în Decizia Nr. 2927 privitoare la organizarea muncii evreilor
din Transnistria.
În virtutea deplinelor puteri acordate nouă prin Decretul Nr. 1 din 19 august
1941, dat la Tighina.
DECIDEM:
Art. I. Toţi evreii internaţi în prezent în lagărul Vapniarca şi prevăzuţi în tabelul
alăturat, ce face parte integrantă din deciziune, se scot din lagăr şi se repartizează pentru
muncă după cum urmează:
Art. 2. Se pun la dispoziţia Direcţiei Industriei: 1 ajustor, 6 blănari, 1 boiangiu,
20 contabili, 4 chimişti, 22 cismari, 6 curelari, 1 fierar, 9 ingineri, 17 industriaşi, I
lumânar, 4 mecanici, I mecanic naval, I miner, I maistru glucoză, 4 rotari, 3 strungari, 3
specialişti fabr. ciorapi, I O şoferi, 5 săpunari, I sudor electric, 5 tâmplari, 42 ţesători, I
tăbăcar, 2 textilişti şi I tehnician.
La dispoziţia Direcţiei Comerţului: 70 contabili, 68 comercianţi, 1 expeditor
vamal, 2 foşti funcţionari de stat, 38 funcţionari de birou, 43 funcţionari comerciali şi 3
pachetatori de ouă.
La dispoziţia Direcţiei Construcţiilor: 2 desenatori, 5 electricieni, 5 geamgii, 2
instalatori, 6 lăcătuşi, 3 tâmplari, 11 tinichigii, 14 vopsitori, 2 zidari şi 2 zugravi;
La dispoziţia Direcţiei Sănătăţii: 13 dentişti, 4 farmacişti şi 16 medici;
La dispoziţia Direcţiei Administraţiei: 38 avocaţi, 11 elevi, 4 învăţători, 11
profesori, 17 studenţi şi 6 ziarişti urmând să fie întrebuinţaţi la muncă potrivit
dispoziţiunilor ce se vor da ulterior.
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La dispoziţia Direcţiei Agriculturii: I medic veterinar;
La dispoziţia Direcţiei Pădurilor: 2 dogari, 7 pădurari şi 2 tâmplari;
La dispoziţia Direcţiei Culturii: 11 tipografi;
La dispoziţia Direcţiei Muncii: 70 croitori (pentru a se înfiinţa un atelier de
croitorie la Olgopol şi eventual un al doilea la Pesceana), 10 ceasornicari (pentru a se
înfiinţa un atelier de reparat ceasornicele armatei, la Pesceana), precum şi 20 brutari, 3
bucătari, I bijutier, 5 brânzari, I călcătoreasă, 3 chelneri, I O casnice, 3 fotografi, 14
frizeri, 6 lingerese, 5 măcelari, 21 muncitori, I morar, 1 modistă, I pivnicer, 1 potcovar,
I reparator stilouri, 4 rabini şi 1 remailleur, pentru care se fixează drept sediu corn.
Zagincov, jud. Jugastru.
Art. 3. Pentru restul evreilor menţionaţi în tabel şi nerepartizaţi potrivit
dispoziţiunilor art. 2, se înfiinţează un ghetou la Olgopol şi unul la Pesceana, unde vor fi
internaţi toţi cei ce nu muncesc: copii, bătrâni, infirmi, bolnavi, etc., urmând să trăiască
prin propriile lor mijloace şi posibilitatea de ajutorare din partea centralei evreilor.
Ghetourile se dau în grija unui şef de colonie, care le organizează şi are
răspunderea acestora potrivit dispoziţiunilor prevăzute în Ordonanţa nr. 23.
Art. 4. La Spitalul Olgopol se rezervă o secţie specială pentru îngrijirea evreilor
bolnavi.
Art. 5. Direcţiile vizate în art. 2 vor trimite câte un delegat pentru a alege şi lua în
primire evreii repartizaţi potrivit dispoziţiunilor de mai sus.
Art. 6. Toate chestiunile privitoare la raporturile dintre evreii din Transnistria şi
cei din ţară se trec în grija Direcţiei Muncii, unde se formează un serviciu special în
acest scop. Inspectoratul Jandarmeriei va aduna corespondenţa tuturor evreilor şi o va
preda la Direcţia Muncii, iar Direcţia Administraţiei va repartiza Direcţiei Muncii toate
lucrările referitoare la evrei.
Art. 7. Inspectoratul Jandarmeriei şi Direcţiunile vizate în prezenta deciziune, se
însărcinează cu aducerea ei la îndeplinire.
Dată în Cabinetul nostru astăzi 31 decembrie 1942 1•
Guvernator
(ss) G. Alexianu

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 23, f. 818 f/v
1

DECIZIUNEA Nr. 3270

Noi, ION ANTONESCU, Mareşal al României, Comandant de Căpetenie al Armatei,
Prin Profesor G. Alexianu, Guvernator civil al Transnistriei;
În completarea dispoziţiunilor prevăzute în Decizia Nr. 2927 şi Decizia Nr. 3269
privitoare la organizarea muncii evreilor din Transnistria;
În virtutea deplinelor puteri acordate nouă, prin Decretul Nr. I din I 9 august 1941, dat la
Tighina.
DECIDEM:
Art. I. În centrele importante de evrei se instituie câte un „Birou al organizării muncii
evreilor".
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Art. 2. Acest birou este format şi condus numai de evrei, care vor fi numiti de
- prin Direcţia Muncii - în număr de I conducător şi maximum 2-4 ajutori de
fiecare birou.
Art. 3. Biroul organizării muncii evreilor va sta sub dependenta directă a prefectului
judetului şi va executa întocmai toate dispoziţiunile date de acesta şi de Direcţia Muncii
Guvernământului. El va face legătura între evrei şi Directia Muncii prin intermediul Oficiului de
muncăjudetean respectiv.
Art. 4. Biroul va tine evidenta evreilor din judeţul respectiv, pe specialităţi de muncă şi
evidenta atelierelor; el va face propuneri pentru înfiinţarea atelierelor, în cadrul Deciziilor Nr.
2927 şi Nr. 3269 pentru creerea de noi posibilităti de utilizare a muncii.
Art. 5. La fiecare atelier sau întreprindere evreească se vor tine în perfectă regulă
scriptele, operatiunile de contabilitate. veniturile şi cheltuielile, potrivit dispoziliunilor
Ordonantei Nr. 23 şi art. 11 din Decizia Nr. 2927.
Art. 6. Membrii biroului organizării muncii evreilor care nu-şi vor îndeplini îndatoririle
sau se vor abate de la regulile impuse pentru munca evreilor prin diferite ordonanţe şi deciziuni.
vor fi sanctionati în conformitate cu art. 12 din Decizia Nr. 2927.
Art. 7. Direcţia Muncii se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni.
Dată în Cabinetul nostru 31 decembrie 1942. GUVERNATOR, (ss) G. Alexianu (Ibidem.
Guvernământ

!

819).

563
1942,

decembrie, Moghilău. Numărul evreilor
deportaţi în comunele din judeţul Moghilău.

BIROUL DE EVIDENŢĂ
MOGHILĂU
SITUAŢIA NUMERICĂ

pe comune, din jud.

Şargorod

Mura fa
Djurin
Jarsnica
Derebcin
Kapustema
Crasnoe
Tivarif
Lucineţ

Nemerei

Moghilău,

a evreilor evacuaţi
jos notate

9,21%
7,14%
8,13%
0,41%
0,41%
1,02%
0,37%
1,74%
4,83%
0,93%

aflaţi

în comunele mai

4 500 suflete
3 490
3 792
200
200
500
180
850
2 360
453
284
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Vindiceni
Luci neţ
Gordi
Gronivca
Hriniovca
Vinoiji
Meniovca
Stepanca
Ozarineţ

lvaşcăuţi

Copaigorod
Gorai
Cuniefca
Noşcăuţi
Moghilău

Scazi neţ
Slidi
Ba Ichi
Crasna
laruga
Kukavka
Obuchov
Popivţi

Stanislavcec
Tropova
Voroşilovca

Romachi
Marinovca
Garişcova

Hrabiviţi

luzina ·
Volodievci
Galcinţi

Cozarinţi

Jmerinca
Matchi
Martinovca
Mateicovsca
lvanchivţi

Cos minţi
Kantinaţov

TOTAL

1,71%
0,80%
0,54%
0,41%
0,80%
0,57%
0.59%
0,76%
0,82%
1.23%
3,27%
0,30%
0,21%
1,18%
27,03%
5,74%
0,77%
1,26%
0,61%
1,39%
0,23%
0,59%
1,85%
0,42%
1,23%
0,49%
0,58%
0,48%
0,58%
0,89%
0,80%
0,32%
0,46%
0,57%
3,79%
0,42%
0,81%
0,26%
0,24%
0,36%
0.25%
100%

835
391
264
200
389
279
288
371
400
600
1 600
150
104
576
12 200
2 900
377
618
296
679 "
111 "
286 "
905 "
203 "
600 "
238 "
282 "
233 "
282 "
486 "
390 "
156 "
223 "
277 "
1 849 "
204 "
393 "
128 "
118 "
175 "
120 "
48 831 suflete
Pentru conformitate,

Ibidem, voi. 20, f 269
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XVIII. MĂSURI PENTRU ROMÂNIZAREA ŞI
EXPROPRIEREA BUNURILOR EVREIEŞTI.
IANUARIE-DECEMBRIE 1942

564
1942, ianuarie 27, Bucuresti. Farmacisti evrei solicită să
fie scutiti de rigorile D.L. nr. 3275 privind
anularea' concesmnilor detinute de această
categorie profesională.
'

DOMNULE MAREŞAL'
Subsemnaţii fannacişti:
Răniţii

din Războiul întregirii din 1916-1918.
Decorati Sanitari cu distincţiunea de război, din Războiul Întregirii din 19161918.

Cercetaşi din Războiul Întregirii din 1916-1918.
Urmaşii veteranilor din Războiul Independenţei 1877-78.
Încetăţeniţii prin legi individuale până la 16 august 1916.
Încetăţeniţii prin decrete-legi individuale până la demobilizarea Annatei la 31
martie 1918, şi unnaşii lor, toţi din Vechiul Regat, licenţiaţi sau Doctori în fannacie, ai
Facultăţilor de Fannacie din ţară; cu cel mai profund respect şi neţănnurit devotament
pentru Ţară, Tron şi Conducător, ne pennitem a supune Înaltei D-vs atenţii cele de mai
jos:
Prin decretul-lege nr. 3275, publicat în Monitorul Oficial nr. 284 din 28
noiembrie 1941, au fost anulate concesiunile de fannacie deţinute de evrei, indiferent
dacă aceste concesiuni au fost acordate pentru merite personale sau au fost cumpărate de
la alţi fannacişti cu bani împrumutaţi sau munciţi din greu; tot prin acest decret-lege se
acordă proprietarilor de fannacii, un tennen scurt de lichidare, de şaizeci de zile, care
expiră la 29 ianuarie 1942 2 •
Domnule Mareşal, în această lege de anularea concesiilor de fannacii evreeşti
anunţată mai sus, au fost cuprinşi toţi fannaciştii evrei din România şi nici unul singur
din fannaciştii: răniţi, decoraţi, unnaşi ai veteranilor din 1877-1878, cercetaşi de război,
şi naturalizaţi prin legi individuale nu a fost exceptat. Deşi prin toate legile respective
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privitoare la evreii din ţară au fost exceptaţi toţi acei evrei care, prin acte şi fapte
personale sau distincţiuni ce li s-a acordat, au dovedit ataşamentul lor faţă de Patrie,
totuşi numai decretul-lege privitor la anularea concesiunilor de farmacii evreeşti, nu face
nici un fel de excepţie, chiar dacă unii dintre noi avem suficiente dovezi şi merite
personale pentru a arăta, dacă mai este nevoie, complectul nostru ataşament faţă de
Patria Română, pentru care am fost gata oricând în trecut şi suntem gata şi acum, dacă
vom fi chemaţi, să ne facem datoria acolo unde nevoia va cere.
Faţă de cele expuse mai sus, ne permitem, Domnule Mareşal, a vă ruga să
binevoiţi a dispune, ca noi, farmaciştii evrei din categoriile înşirate mai sus, să fim
exceptaţi de la rigorile legii nr. 3275 enunţată mai sus, care ne obligă, dacă nu suntem
exceptaţi, să lichidăm farmaciile noastre până la 29 ianuarie 1942.
Ne permitem foarte respectuos a vă ruga, Domnule Mareşal, să binevoiţi a socoti
că această exceptare corespunde Înaltei dumneavoastră concepţiuni şi sentimentului Dvoastră de dreptate şi protecţiune pe care-l nutriţi faţă de toţi acei care şi-au făcut datoria
în ceasurile grele, faţă de Ţară, Tron şi Conducător.
Să trăiţi, Domnule Mareşal.
Farmacist M. Beinich - Buc. Str. Nerva Traian 98, veteran de Război din 1913.
Rănit în Războiul 1916-1918. Fost Farmacist Maior în rezervă.
Farmacist Preşeanu - Bârlad Bulev. Carol I nr. 25. Decorat cu „Crucea Meritul
Sanitar" cu distincţiune de război (1916-1918). Naturalizat prin I.O. Regal individual în
timpul războiului 1916-1918, fost farmacist căpitan în rezervă.
Farmacist M. Horn - Bucureşti, B-dul Elisabeta 19 fost farmacist, colonel în
rezervă naturalizat individual înainte de Războiul din 1916. Veteran al Campaniei din
1913.
Farmacist P. Clecner din Brăila fost farmacist, lt. col. în rezervă, decorat cu
Coroana României cu spade în războiul din 1916-1918.
Dr. în farmacie M. Solomon, Buc., Calea Dudeşti 28, fost farmacist locotenent în
rezervă, urmaş al descendentului fost farmacist Colonel de rezervă A. Solomon.
Încetăţenit înainte de 1916.
Farmacist diriginte A. Lupovici, cercetaş de război „Cohorta Petru Rareş" PiatraNeamţ fost locotenent gestionar în Armata Regală Română Bucureşti str. Bărăţiei nr. 48.

A.F.C.E.R, Fond C.E.R, ds. 157/Vl, f. 593-594
Pe document, rezolutia: „Nu se aprobă".

1

Acest memoriu a fost înregistrat la P.C.M., la data de 27 ianuarie 1942.
Ministerul Sănătălii a prelungit termenul de lichidare până la 23 aprilie 1942. Vezi doc. 565 din
volum.

2
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565
1942, februarie 1, Bucuresti. Consilierul german Richter
analizează stadiul problemei evreiesti din
România.
'
Situaţia problemei evreilor din România la I februarie 1942•

Dizolvarea „Uniunii Comunităţilor Evreieşti din România" şi constituirea unei
„Centrale a Evreilor în România" au dus, pe lângă posibilitatea ca evreii din România să
aibă o organizaţie unitară şi sub supravegherea statului şi la înlăturarea lui Filderman din
postul său de conducător al evreilor din România. Aşteptările sale că situaţia nou creată
în sfera politico-evreiască ar fi numai un episod şi că mai ales guvernul va reveni asupra
lui la timpul oportun nu s-au realizat. Filderman se gândeşte din nou să părăsească
România.
După ce Filderman, cu câteva zile înainte de apariţia legii privind dizolvarea
„Uniunii Comunităţilor Evreieşti din România", s-a exprimat în unele cercuri intime că
are încrederea guvernului şi de aceea zvonurile care circulă în oraş despre iminenta sa
destituire ar fi lipsite de orice temei, o reacţie violentă au provocat printre evrei apariţia
legii privind dizolvarea „Uniunii Comunităţilor Evreieşti din România" şi legea privind
trecerea în categoria evreilor a tuturor locuitorilor cu sânge evreiesc. În timp ce evreii
bogaţi sunt cuprinşi de cele mai mari griji pentru soarta lor în viitor, evreii săraci privesc
pozitiv noua evoluţie. Aceste pături de evrei săraci constituiau pentru organizaţia lui
Filderman numai un obiect de exploatare în favoarea burgheziei evreieşti. Fără îndoială,
trebuie să arătăm că fosta conducere a evreilor i-a exclus în mod considerabil pe evreii
bogaţi de la subscripţia pentru Împrumutul reîntregirii în dezavantajul păturilor sărace.
Evreii care astăzi mai posedă încă averi uriaşe au fost puşi să plătească sume relativ
mici; dimpotrivă, cei aparţinând păturilor de jos au trebuit să subscrie peste posibilităţile
lor de plată. Filderman a fost constrâns la subscriere, în astfel de cazuri, de cele mai
multe ori, sub ameninţarea evreilor în particular. Aşa a trebuit să subscrie I 00 OOO de lei
la împrumutul de reîntregire, de exemplu, un medic care nu poseda într-adevăr nici o
avere şi care fusese evaluat, cu doi ani-înainte, de Serviciul impozite, la un venit anual
de 100 OOO de lei, venit pe care astăzi nu-l mai avea. Aceeaşi favorizare a evreilor
bogaţi de către Filderman se întâmpla şi la înscrierea evreilor pentru munca obştească.
Filderman a obţinut întotdeauna favorizarea unora, pe baza relaţiilor sale cu personalităţi
politice conducătoare.
Legile elaborate în decembrie 1941 şi teama care domnea în general printre evrei
că şi în viitor vor fi elaborate alte legi radicale în viaţa evreilor din România au dus la o
acţiune intensă de botez printre evrei. „Centrala Evreilor din România" informează
despre numeroase cazuri de convertire a evreilor la credinţa catolică. Aceşti evrei, care
propagau această convertire, pretindeau că eficienţa acestei treceri a evreilor la credinţa
catolică s-ar dovedi cu prilejul deportării evreilor din Bucovina în regiunile de dincolo
de Bug; pe atunci autorităţile bisericii catolice erau pentru protecţia evreilor care

Fragmente.
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trecuseră la credinţa catolică, în faţa acestor deportări.
credinţa catolică, evreii sperau să se sustragă deci de la

Prin aceste convertiri fonnale la
alte eventuale deportări. La 19 şi
20 ianuarie 1942 a avut loc, în bisericile greco-catolice din Bucureşti, botezul unui grup
de 40 de evrei. De remarcat este faptul că această actiune de botez a fost întâmpinată
binevoitor înainte de toate de Cassulo, nuntiul apostolic de la Bucuresti, care a declarat
că „evreii care trec la catolicism se vor bucura de protecţia papală". Evreii botezaţi îşi
vor arăta gratitudinea lor faţă de strădaniile nunţiului papal, prin ridicarea unei biserici
pentru convertiti. Câteva sute de evrei care au cerut să fie botezaţi şi care unnau să
frecventeze pentru trei luni o şcoală de rit catolic, au fost botezaţi între timp în mare
grabă de preoţi catolici. Cursurile de instruire au continuat după ce a avut loc botezul.
Marton Aron, arhiepiscopul maghiar romano-catolic de Alba-Iulia, a cerut tuturor
pastorilor din subordine să-i boteze pe evreii maghiari care doresc să treacă la credinţa
catolică, să-i convertească pe oameni în mod egal la credinţa catolică.
Instrucţiunile la legea din 16 decembrie 1941 privind constituirea unei „Centrale
a Evreilor din România" 1, care reglementează organizarea şi sarcinile Centralei Evreilor,
au fost semnate de mareşalul Antonescu la 30 ianuarie 1942 şi au fost publicate în
Monitorul Oficial din 31.1.1942. De remarcat este faptul că, în contrast cu comentariile
presei gennane la instrucţiunile legii din 16 decembrie 1941, presa română n-a publicat
nici până acum regulamentul de organizare şi nici n-a luat atitudine faţă de instrucţiuni.
Activitatea noului subsecretar de stat pentru românizare, Titus Dragoş, tinde să
concentreze în ministerul său românizarea economiei şi industriei româneşti. În
momentul de faţă, pe lângă Subsecretariatul de Stat pentru Românizare (titlul exact:
Subsecretariatul de stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului - n.n.) şi ministerele
Muncii şi Economiei au atribuţii de românizare şi anume Ministerul Muncii se ocupă de
românizarea personalului constituit din evrei din întreprinderile evreieşti, iar Ministerul
Economiei se ocupă de românizarea întreprinderilor evreieşti economice şi industriale.
După cum s-a aflat, guvernul român intenţionează ca realizarea românizării şi rezolvarea
problemei evreilor să intre în competenţa unui minister nou creat. Conducător al acestui
minister a fost numit fiul bătrânului Cuza, profesorul Gh. Cuza 2 •
Dragoş şi-a început activitatea la Ministerul Românizării întreprinzând o serie de
schimbări importante în cadrul personalului. Astfel, l-a destituit din funcţia de director
pentru românizare pe Octavian Maloi, deoarece acesta, abuzând de funcţia sa, luase în
arendă pe numele soţiei sale o fennă de stat. Maloi fusese destituit mai înainte din postul
de secretar al primăriei din Satu Mare. Eugen Pavelescu, profesor universitar, director al
Serviciului românizării din Cernăuţi, a fost îndepărtat din postul său, pentru că n-a reuşit
să redreseze economia în Bucovina.
Greutăţile activităţii de românizare constau, ca şi mai înainte, în faptul că
legislaţia rasială românească conţine 24 de definiţii legislative diferite pentru noţiunea
de „evreu", ceea ce nu face posibilă o respectare riguroasă şi o utilizare eficientă a legii.
De aici rezultă faptul că în cele mai multe cazuri se eludează în aşa fel legile de
românizare elaborate şi instrucţiunile suplimentare, încât, prin deghizări mai mult sau
mai puţin vizibile, românizarea apare numai simulată.
La aceste procedee lucrative s-au pretat, pe lângă foştii funcţionari, funcţionarii
de stat destituiţi şi înalţi funcţionari militari şi de stat, acum pensionari. În scurt timp au
fost vândute şi scoase la mezat averi de multe sute de milioane, dacă nu de miliarde, fhră
ca cineva să se întrebe unde au stat până acum, de fapt, aceste sume enonne de bani, de
unde au fost ridicate şi cum au fost folosite până acum. Aceşti funcţionari, atât de
perspicace în finanţe, nu s-au interesat în nici un fel dacă valorile estimate în contracte
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deghizate corespund într-adevăr situaţiei reale. La redactarea contractelor avocaţii evrei,
experţi şi rafinaţi, ca unii care nu trebuiau să-şi exercite activitatea decât în confonnitate
cu prevederile legislative, au trebuit să se consulte şi, bineînţeles, să fie atenţi ca litera
legii să fie respectată în toate cazurile.
Tennenul fixat pentru lichidarea fannaciilo'r evreilor a fost prelungit, printr-o
dispoziţie a Ministerului Sănătăţii, până la 23 aprilie 1942. Prelungirea tennenului a fost
necesară, deoarece, pentru repartizarea farmaciilor devenite libere, s-au anunţat 800 de
solicitanţi, a căror examinare nu se putea încheia atât de repede. După o declaraţie a
ministrului sănătăţii, prof. dr. Tomescu, la 508 fannacii româneşti revin 178 evreieşti.
Liviu Rebreanu, director general al Teatrului Naţional românesc, a indicat
tuturor teatrelor din România să interzică cu stricteţe orice amestec al evreilor în teatrul
românesc. Evreii nu pot nici să colaboreze ca actori, regizori, tehnicieni, mânuitori de
culise, muncitori ş.a.m.d. la reprezentarea vreunei piese de teatru, nici nu pot finanţa
teatre româneşti. Aceleaşi condiţii sunt valabile şi pentru reprezentaţiile din varieteuri şi
localuri. Nu se pot pune în scenă piese de teatru şi bucăţi muzicale ale evreilor. Excepţii
se fac numai la teatrul evreiesc. Rebreanu a arătat că a luat măsuri severe pentru
îndepărtarea evreilor din viaţa teatrală românească, deoarece acestea s-au dovedit a fi
necesare 3 •
Printr-un anunţ al Marelui Stat Major din 30 decembrie 1941, Serviciul prestării
muncii obşteşti de către evrei a fost subordonat, la 1 ianuarie 1942, Inspectoratului
general al taberelor de muncă şi coloanelor de muncă din Ministerul Muncii4 .
La 20 ianuarie 1942, Inspectoratul general al taberelor de muncă şi coloanelor de
muncă a dispus ca toţi evreii care locuiesc în Bucureşti şi în satele din împrejurimi, în
orice situaţie· se găsesc, să se anunţe începând de la 22 ianuarie 1942 pentru
transportarea zăpezii. Pentru neprezentare sunt ameninţaţi cu arestare şi sancţionare
conform dispoziţiilor Inspectoratului. Atât timp cât Serviciile de recrutare au fost
însărcinate cu această problemă, numeroşi evrei, care erau în relaţii bune cu şefii
Serviciilor de recrutare, şi-au procurat dovezi contra unei sume de la 3 OOO la 5 OOO de
lei, prin care au fost scutiţi de curăţatul zăpezii.
Richter, SS - Hauptsturmfilhrer
consilier în probleme evreieşti

şi

A.N., Colecţia microfilme S. U.A., rola 487, T 120-4658, K 342634-342640,

Auswiirti.ges Amt
1

Vezi E.R., voi. I, doc. 53.

2

Această afinnaţie a lui Richter nu s-a confinnat.

3

Vezi doc. 68 din acest volum.
Vezi doc. 582 din acest volum.

4
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566
1942, martie 14, Bucuresti. Sinteză statistică privind
actiunea de înlocuire a salariaţilor evrei din
înfreprinderi.
REZUMATUL STATISTIC
privind opera de românizare a salariaţilor evrei din întreprinderi
SOLICITANŢI

În vederea ocupării locurilor ocupate de salariaţii evrei, s-au primit la Oficiul
Central de Românizare 6.977 cereri, repartizate astfel:
I. Pentru posturi diverse : 5.192
În această categorie sunt cuprinse 1.121 de cereri ale solicitanţilor cu diferite
titluri academice, 643 cu licenţe în drept, 175 cu licenţa Acad. Comerciale, 100 cereri de
foşti ofiţeri şi 353 în care nu se specifică studiile.
98
2. Medicină şi farmacie
121
3. Ingineri
4. Posturi de conducere
81
5. Dactilografe
195
6. Comercianţi
51
7. Vânzători
319
8. Muncitori calificaţi
452
9. Muncitori necalificaţi
498
Total 6 977
PLASĂRI:

De la l august 1941 până la 31 ianuarie 1942 au fost dublaţi 1.005 salariaţi evrei
299 în provincie, începând de la directori, specialişti, până la muncitori.
În întreprinderile din Capitală s-au plasat 2.529 români în locurile rămase libere
prin concedierea evreilor.
În întreprinderile din provincie 309 români, lipsindu-ne numărul celor
recomandaţi direct de inspectorii speciali de control ai Oficiului Central de Românizare.
REZULTA TUL RECENSĂMÂNTULUI LA CAPITALĂ
S-au depus 3.395 cereri pentru menţinerea evreilor în întreprinderi peste data de
3 l decembrie 1941.
Aceste 3.395 firme dispun de un număr de 143.225 salariaţi dintre care:
salariaţi creştini
133 826
salariaţi evrei
9 399

în

Capitală,

Total 143 225
Dintre cei 9.399 salariaţi evrei, un număr de 4.100 sunt dublaţi cu români, iar
restul de 5.299 sunt nedublaţi. Pe categorii de specialităţi evreii dublaţi se prezintă
astfel: funcţionari 3.503, lucrători 597, directori 30, subdirectori 3, post conducere
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I 07,

fannacişti

55,

avocaţi 2, casieri
agenţi piaţă, voiaj

procurişti

I 04,
161,

85,

chimişti

6, ingineri 61, contabili 105,

funcţionari

821,

corespondenţi 95, dactilo şi stenodactilo 128, vânzători 1.405,
practicanţi 315, muncitori calificaţi 1.4 70, muncitori necalificaţi

39.
5.299

salariaţi

evrei

nedublaţi

(ss)

14.111.1942

Tişniţă

V.

B.A.R, A.I., Fond XXV, ds. 3.257, f 55-56

567
1942, martie 23, Bucuresti.
situaţia

Notă

în1!ep~n:~erilor

supuse romaruzaru.

a M.Ec.N. despre
din judeţul Bacău

23 Martie 1942
NOTĂ

În ramura industrială, Camera de Comerţ din Bacău raportează unnătoarele:
Procesul de românizare întâmpină mari greutăţi, nu numai datorită opunerii
marilor industriaşi evrei la pătrunderea elementului românesc în conducere, ci şi lipsei
personalului românesc specializat şi bine pregătit.
Industriile evreeşti din judeţul Bacău trec prin momente grele şi se pregătesc să
sisteze orice activitate din call!a lipsei de materii prime.
Închiderea fabricilor ar cauza concedierea personalului inferior, care în cea mai
mare parte este românesc şi ar lipsi Statul de veniturile ce le încasa.
Propune ca - pentru moment - să se acorde conducătorilor responsabili ai
industriilor evreeşti, cu avizul Camerei de Comerţ, autorizaţiile [de călătorie] pe căile
ferate, în vederea aprovizionării cu materii prime. Astfel, s-ar asigura funcţionarea
industriilor locale, atât de necesare economiei de război a Ţării.
(Ministerul Economiei Naţionale).

A.N., Fond P. C.M., Cabinet, ds. 104/1941, f 243
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568
1942, mai 7, Bucuresti. Răspuns al S.S.R.C.I. la sesizarea
C.E.R. asupra nationalizării unor bunuri ale
institutiilor comunitare evreiesti.
I

I

PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
SUBSECRETARIATUL DE STAT AL
ROMÂNIZĂRII, COLONIZĂRII ŞI INVENTARULUI
CABINETUL SUBSECRETARIATULUI DE STAT
Eşire No. 459, 1942 Luna V. Ziua 7.

Domnului Radu Lecca
Împuternicitul Guvernului pentru
reglementarea regimului evreesc din România
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
În referire la adresa Dvs. nr. 1771/R.D.L., înreg. la Cabinetul acestui
Subsecretariat cu Nr. 709 din 7 Mai 1942, avem onoare a vă face cunoscut că în ceea ce
priveşte cererea Centralei Evreilor din România cu privire la imobilele instituţiunilor
evreeşti fără scop lucrativ, Domnul Ministru Subsecretar de Stat al Românizării,
Colonizării şi Inventarului a dispus că nu se poate satisface, fiind greu de discriminat.
Justiţia va avea de hotărât în aceste cazuri în conformitate cu legea în vigoare.
În ceea ce priveşte cererea Nr. 3544 a aceleiaşi Centrale cu privire la terenul
expropriat din Piatra-Neamţ, destinat cimitirului evreesc, Domnul Ministru a dispus ca
Administratorul General P.-Neamţ să refere, în care scop am trimis-o Centrului Naţional
de Românizare.
1
Primiţi, vă rog, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni •
DIRECTOR DE CABINET
(ss) M. Rădulescu

A.F.C.E.R, Fond C.E.R,

Corespondenţă,

ds. 71M, f 254

La 22 iunie 1942, este publicat D.L. nr. 49 prin care se stabileşte: „Bunurile aparţinând
de orice rit pot fi trecute în patrimoniul C.N.R:·, modificându-se o serie de
Legi şi D.L. emise în anii 1940-1941. D.L. din 20 iunie 1942 exceptează de la trecerea în
patrimoniul C.N.R. numai sinagogile şi templele ce au fost initial construite în scopul exercitării
cultului şi cimitirele evreieşti efectiv utilizate. (Vezi E.R.. voi. I, doc. 69).
1

comunitătilor evreeşti
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569
1942, iunie 5, Bucuresti. Rezultatul procesului de
românizare a întreprinderilor în perioada 19401941.
ROMÂNIZAREA PERSONALULUI
Rezultatele recensământului organizat
de Oficiul central de românizare (fragmente)
O STATISTICĂ COMPARATIVĂ
lată acum rezultatele obţinute în intervalul de timp de la 16 Noiembrie 1940 până
la 31 Decembrie 1941, adică de la data de când a apărut decretul-lege de românizare.
ÎN OLTENIA: La data de 16 Nov. 1940, se găseau 83 întreprinderi cu salariaţi
evrei, la care activau 63 l salariaţi creştini şi 169 salariaţi evrei; la 31 Dec. 1941, în
aceeaşi regiune, se găseau numai 68 întreprinderi cu salariaţi evrei în care activau, de
data asta, l 180 salariaţi creştini şi 122 salariaţi evrei.
ÎN MUNTENIA: La 16 Nov. 1940, se găseau 614 întreprinderi cu salariaţi evrei
la care activau 27 323 salariaţi creştini şi I 154 salariaţi evrei; la 31 Dec. 1941, în
aceeaşi regiune, se aflau 402 întreprinderi cu salariaţi evrei, la care activau 27 983
salariaţi creştini şi numai 425 salariaţi evrei.
ÎN DOBROGEA: La 16 Nov. 1940, se găseau 53 de întreprinderi cu salariaţi
evrei, la care activau I 147 salariaţi creştini şi 84 salariaţi evrei; la 31 Dec. 1941, în
aceeaşi regiune funcţionau numai 42 întreprinderi cu salariaţi evrei, la care activau 418
salariaţi creştini şi 56 salariaţi evrei.
ÎN MOLDOVA: La 16 Nov. 1940, funcţionau 2 543 întreprinderi cu salariaţi
evrei, la care activau IO 679 salariaţi creştini şi 5 911 salariaţi evrei; la 31 Dec. 1941, în
aceeaşi regiune, funcţionau numai 2 496 întreprinderi cu salariaţi evrei, la care activau
11 642 salariaţi creştini şi 4 550 salariaţi evrei.
ÎN TRANSILVANIA ŞI BANAT: La 16 Nov. 1040, se aflau 1 141 întreprinderi
cu salariaţi evrei, la care activau 33 430 salariaţi creştini şi 3 001 salariaţi evrei; la 31
Dec. 1941, în aceeaşi regiune, funcţionau 1 076 întreprinderi cu salariaţi evrei, la care
activau 35 186 salariaţi creştini şi 2 509 salariaţi evrei.
ÎN BUCUREŞTI: La 16 Nov. 1940, funcţionau 3 888 întreprinderi cu salariaţi
evrei, la care activau 117 262 salariaţi creştini şi 17 906 salariaţi evrei; tot în Bucureşti,
la 31 Decembrie 1941, funcţionau 3 563 întreprinderi cu salariaţi evrei, la care activau,
de astă dată, 135 836 salariaţi creştini şi numai 9 672 salariaţi evrei.
Vom publica în numărul de mâine concluziunile trase din cifrele prezentate mai
sus 1•

Ziarul „Universul#, nr. 149, 5iunie1942
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În articolul publicat la 6 iunie 1942, ziarul prezenta un tablou procentual şi o situaţie
a acestui proces în diferitele regiuni ale ţării. Astfel, în Bucureşti, proporţia
salariaţilor evrei a scăzut de la 13,24% în 1940 la 6, 7% la finele anului 1941; în Moldova, de la
35,62% la 28 11%; în Transilvania şi Banat, de la 8,23% la 7,51%; în Muntenia, fărll. Bucureşti de
la 4,05% la 1,04%; în Oltenia, de la 21% la 9,3%; în Dobrogea, de la 6,8% la 5,5%. (Ibidem, nr.
I 50, 6 iunie I 942).
1

comparativă

570
1942, iunie 9, Bucuresti. C.N.R. scoate la licitape
fabrici.le de cherestea expropriate de la evrei, în
vedere'!- .are~dării. Evreii nu pot participa la
aceste liataţii.
Centrul Naţional de Românizare
Publicaţie de Licitaţie
Se aduce la cunoştinţa publică că în ziua de 25 Iunie 1942, ora 9 a.m., se va ţine
în localul Centrului Naţional de Românizare, Str. Mântuleasa Nr. 42, Bucureşti licitaţie
cu oferte timbrate, închise şi sigilate pentru arendarea pe termen de 2 ani a fabricilor de
cherestea expropriate de la evrei şi arătate mai jos, licitaţia începând de la suma
prevăzută în dreptul fiecăreia ca arendă anuală:
I. Drukman şi Sand, corn. Vama jud. Câmpulung, arendă anuală 500 OOO lei.
2. Iancu A. Iancu, corn. Vânători jud. Neamţ, arendă anuală 150 OOO lei.
3. A. Gelber, corn. Breaza jud. Câmpulung, arendă anuală 300 OOO lei.
4. Leon Brotman, corn. Cornu Luncii jud. Baia, arendă anuală 450 OOO lei.
5. Comerţul Forestier, corn. Uricani jud. Hunedoara, arendă anuală 61 O OOO lei.
6. Max Boiner, corn. Fălticeni jud. Baia, arendă anuală 300 OOO lei.
7. Cingheşul, corn. Solca jud. Suceava, arendă anuală 300 OOO lei.
9. C. şi O. Singer corn. Pârteşti de Sus jud. Suceava, arendă anuală 500 OOO lei.
10. „Alfa" G. Kohn, corn. Calu-Iapa jud. Neamţ, arendă anuală 300 OOO lei.
Persoanele care doresc să ia parte la licitaţie trebuie să îndeplinească următoarele
condiţiuni: Persoanele fizice vor dovedi cu acte oficiale:
l. Că sunt de naţionalitate şi origine etnică română; de asemenea şi soţiile celor
căsătoriţi trebue să fie de naţionalitate şi origine etnică română.
2. Că au capacitatea tehnică necesară.
Persoanele juridice vor dovedi:
I. Că societatea este integral românească.
2. Că cei care semnează oferta au semnătură socială sau sunt împuterniciţi cu
mandat autentic.
3. Că obiectul societăţii cuprinde sau are o strânsă legătură cu exploatarea
bunurilor de felul celui pentru care concurează.
Dovezile se vor aprecia de Comisiunea de Licitaţii.
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Nu sunt primiţi să ia cu arendă:
I. Funcţionarii publici, celălalt soţ, precum şi copiii minori.
2. Societăţile care nu întrunesc condiţiunile cerute de art. 43 din Decretul Lege
Nr. 1216 din 1941.
3. Acei care sunt declaraţi în stare de faliment.
4. Persoanele de origină etnică română căsătorite cu un evreu sau evreică calitatea de evreu stabilindu-se potrivit normelor fixate prin art. 2 al O.Lege Nr. 3347
din 5 Oct. 1940.
5. Persoanele care nu au pregătirea necesară.
6. Intermediarii; prin intermediari nu se înţeleg procuratorii.
Odată cu ofertele, se va depune o garanţie în numerar sau efecte de Stat de I 0%
din întreaga arendă, socotită după estimaţia iniţială şi numai cu recipisa Casei de
Depuneri.
Se vor considera nule ofertele la care nu s-a ţinut seamă de condiţiunile mai sus
prevăzute, precum şi acelea care conţin ştersături, răzături sau care condiţionează
arendarea de clauze contrarii condiţiunilor de arendare. Ofertele vor cuprinde numele şi
pronumele ofertantului, domiciliul, bunul pentru care concurează, data licitaţiei, preţul
oferit, în cifre şi litere, precum şi declaraţia că a luat cunoştinţă de starea fabricei şi de
caetul de sarcini pe care îl acceptă fără rezervă.
Nu se vor lua în considerare decât ofertele licitatorilor care vor îndeplini
condiţiunile de mai sus.
Director General, Prof. A. Cardaş
Şeful Serviciului Bunuri Forestiere, lng. C. Dumitrescu

Ibidem, nr. 154, 9iunie1942

571
1942, iunie 19, Bucuresti. M.F. solicită P.C.M.
aprobarea unui îm}jrumut de un miliard de lei,
rambursabil din vanzarea imobilelor evreiesti
urbane şi rurale expropriate.
'
Nr. 646

şedinţa

Consiliului de

Miniştri

25 Iunie 1942

DOMNILOR

MINIŞTRI,

Printre alte venituri excepţionale ale Tezaurului, prevăzute în planul financiar pe
1942/943, s-a înscris şi produsul ce va rezulta din vânzarea imobilelor evreeşti
urbane şi rurale.
Având în vedere că realizarea acestei operaţiuni de către Centrul Naţional de
Românizare va mai întârzia câtăva vreme şi că Tezaurul are nevoie urgentă de fonduri
exerciţiul
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suplimentare pentru finanţarea războiului, am socotit necesar să contractăm un împrumut
pe termen scurt de lei I .OOO.OOO.OOO, la Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni.
Acest împrumut se va acoperi, în primul rând, din produsul vânzării imobilelor
evreeşti, în patru rate lunare de câte 250.000.000 lei, în lunile septembrie - decembrie
1942 inclusiv.
În acest scop, am întocmit alăturatul Jurnal, pe care îl supunem semnăturii
Domniilor-Voastre.
MINISTRUL FINANŢELOR, General N. Stoenescu
65066 19 Iun. 1942
·

A.N., Fond P.C.M., furnale, ds. 572/1942 f. 47

572
1942, iulie, Bucuresti. Opiniile ministrului justitiei

privind românizarea vieţii economice; între
altele, se cere legiferarea „cu multă prudentă si
fără a se voi ca operatiunea să fie efectuată
într-un termen prea scurt".
DOMNULE MINISTRU,

Răspunzând adresei D-vs. Nr. I 34 din 30 Mai a.c., prin care îmi cereţi să vă dau
avizul asupra propunerilor relative la românizarea vieţii economice - am onoare a vă
răspunde că sunt de acord în totul cu observaţiunile făcute, în această privinţă, de dl.
Guvernator al Băncii Naţionale a României, prin adresa sa nr. 2589 din 2 Iulie a.c.
Insist, în special, asupra necesităţii de a se legifera cu multă prudenţă şi fără a se
voi ca operaţiunea să fie efectuată într-un termen prea scurt.
Nu trebuie uitat că întreprinderile industriale şi comerciale constituie organisme
vii, care funcţionează după anumite legi naturale ce nu pot fi stânjenite prin
dispoziţiunile legale, menite, dacă nu sunt destul de elastice, să înăbuşe însăşi
posibilitatea unei vieţi comerciale.
Dorinţa de a forţa trecerea repede în mâini româneşti a întreprinderilor
comerciale evreeşti, care funcţionează de atâţia ani, poate produce imense pagube
economiei naţionale.
Comerciantul este un profesionist care nu este în adevăr util vieţii economice
decât în momentul în care a dobândit experienţa necesară conducerei unei importante
întreprinderi.
Trebuie să avem timp să formăm comercianţi români şi numai în urmă să le
acordăm creditele necesare achiziţionării întreprinderilor evreeşti.
Multe din întreprinderile industriale şi comerciale care erau prospere cât timp au
fost conduse de evrei au pierdut din importanţa şi prosperitatea lor după ce au trecut în
mâini româneşti, pentru că cei care le-au preluat nu aveau experienţa conducerii.
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De aceea, deşi socotesc că principiul asocierii preconizat de D-vs. este foarte
bun, cred totuşi că el trebuie aplicat în aşa fel încât, pe de o parte, să prezinte un interes
şi pentru comerciantul evreu care urmează a fi înlocuit, iar pe de altă parte, să dea timpul
necesar românului să devină tot atât de bun comerciant ca şi evreul pe care îl va înlocui
în viaţa economică.
Termenul fixat pentru această prefacere trebuie să fie mult mai lung decât cel
preconizat în memoriul D-vs. Socotesc că un an este prea puţin. O reformă ca aceasta pentru a corespunde scopului urmărit şi pentru a nu pricinui daune economiei generale nu se poate face decât în mod lent. Ar fi cea mai mare victorie a regimului dacă se va
înfăptui bine în termen de cinci ani.
De asemenea, nu împărtăşesc punctul Dvs. de vedere cu privire la regimul ce
înţelegeţi să faceţi întreprinderilor calificate evreeşti, adică acelea cu o participare
evreească mai mare de 40% din valoarea capitalului - căci măsurile ce preconizaţi
(majorarea de impozite de 100%, interdicţia de a contracta cu Statul, plata în titluri de
rentă, posibilitate de expropriere etc.) sunt de natură a împiedica normala funcţionare a
acestor întreprinderi, împingându-le la lichidare sau camuflare - fenomene ce nu vor
putea fi împiedicate prin legi represive. Cred, din contră, că regimul trebue îndulcit şi
găsit un sistem care, sprijinind întreprinderile românizate şi încurajând asocierea în
vederea românizării, să nu împiedice totala funcţionare a întreprinderilor evreeşti.
Aceasta este cu atât mai necesar cu cât din moment ce evreii nu pot fi expulzaţi
din Ţară, trebue să li se dea posibilitatea de a-şi câştiga în mod omenesc existenţa.
Sistemul care le interzice în mod total posibilitatea de a fi salariaţi în
întreprinderile comerciale şi industriale complectat cu împiedicarea lor de la exercitarea
normală a oricărei industrii sau comerţ, va pune pe evrei într-o situaţie de mizerie, care
va constitui un adevărat pericol social.
În sfărşit nu cred că măsura moratoriului acordat debitorilor români pentru
sumele ce datorează evreilor este oportună în momentele actuale, după cum nu cred că
se poate justifica în chip logic nici măsura exproprierii creanţelor evreilor împotriva
comercianţilor şi industriaşilor români, nici aceea a declarării ca ajunse la scadenţă a
sumelor datorate cu termen de evrei.
Asemenea măsuri excesive, fără a ne aduce vreun folos material important, pot
avea consecinţe grave - şi de aceea socotesc că ar trebui evitate.
Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, încredinţarea .înaltei mele consideraţiuni 1•
MINISTRUL JUSTIŢIEI,
(ss) Gh. P. Docan
Domniei Sale Domnului Titus
Inventarului

Dragoş,

Ministru Subsecretar de Stat al

Românizării, Colonizării şi

Ibidem, Fond M.J.D.J., ds. 154 I 1942, f. 1 f Iv, 2
Fapte în legătură cu neajunsurile şi erorile în procesul de românizare au fost semrialate încă din
martie a.c.
Cu ocazia unei expuneri făcută presei de către Titus Dragoş, conducătorul S.S.R.C.I.,
reprodusă în ziarul „Universul" din 11 martie 1942, se arăta: „ ... Când primele decrete-legi pentru
traducerea în fapt a principiului românizării au început să apară, emoţia noastră a sporit. Iar grija
1
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şi preocuparea noastră nu se opreau atât la problema înlăturării străinilor din stăpânirea şi
conducerea vietii economice, cât la aceea a înlocuirii lor prin elemente autohtone bine pregătite,
cât la trecerea bunurilor şi întreprinderilor străine în mâini româneşti capabile, fuă nici o
primejdie de zdruncinare a vitalitătii organismului economiei nationale şi a bunei lui funcţionări,
fuă nici o primejdie de risipire a bunurilor şi a avutiilor constituite, care ar fi putut duce şi la
compromiterea principiului însuşi al românizării.
Grija noastră apărea îndreptăţită fată de afirmarea unei anumite mentalităţi juvenile,
concretizată prin acel spirit de negaţie şi de agresivitate, care de altfel i-a grăbit şi căderea"
(referire la abuzurile şi actele de vandalism ale comisarilor de românizare legionari din perioada
octombrie 1940 - ianuarie 1941 - n.n.).
Titus Dragoş recunoaşte „lipsurile şi greşelile sistemului, când averi înfloritoare au fost
încredintate unor persoane nechemate, pe calea arendării şi închirierii pe termen scurt de un an,
fuă să mai vorbim de alte bunuri - moşii, vii, mori - care au fost cedate unor refugiaţi din
tinuturile evacuate, dar iarăşi fuă nici o verificare a pregătirii şi a posibilităţilor lor technice şi
financiare de exploatare. Multi din noii achizitori - profesionişti liberi (avocaţi, medici, dentişti),
stabiliţi la oraş au lăsat moşiile nelucrate, viile în paragină, nestropite şi neîngropate, inventarul
viu şi mort neîngrijit, ceea ce s-a soldat cu pierderi ireparabile pentru acest valoros patrimoniu
national.
Se anunţă azi măsuri cari tind să pue ordine, pricepere şi moralitate şi în acest vital sector
de activitate constructivă, începând cu înseşi organele chemate să dirijeze şi să înfăptuiască opera
de românizare şi încheind cu fixarea regimului legal de administrare şi exploatare a patrimoniului
supus românizării şi cu organizarea unui credit practic la îndemâna <mationalizatorilor» destoinici.
Acum aşteptăm roadele".

573
1942, au_gust 19, Bucuresti. Propunerile lui Titus Dragos
m vederea adoptării unor noi măsuri pentru
realizarea românizării întreprinderilor.
PREŞEDINŢIA

CONSILIULUI DE

Bucureşti,

MINIŞTRI

19 august 1942

Dl. Ministru Dragoş înaintează D-lui Vice-Preşedinte un studiu cu privire la
românizarea vieţii economice.
D-sa arată că este absolut necesar să se pornească, în scopul realizării
românizării, cu măsuri mai categorice decât acelea care se aplică actualmente.
Se propune, pentru a nu produce perturbări care ar conduce la un dezechilibru
grav în viaţa economică, legiferarea obligării evreilor ca, în termen de un an, să-şi
românizeze întreprinderile prin asocierea liberă cu români etnici.
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Întrucât s-a dovedit că administraţia de stat, oricât ar fi de bine intenţionată, nu
poate fi un bun şi obiectiv administrator, D-l ministru Dragoş arată că singura
modalitate de românizare efectivă şi durabilă este asocierea concepută obligatorie ca
instituţie, dar liberă sub raportul alegerii persoanelor.
Acest sistem are meritul că se evită intervalul de stagnare a întreprinderii între
momentul exproprierii şi data instalării noului proprietar.
Obligaţiunea de asociere va fi însoţită de un regim de restricţie şi grevări asupra
întreprinderilor evreieşti care nu s-ar româniza, în condiţiunile legii ce va trebui să
apară în acest scop.
Pentru ca întreprinderea să-şi poată continua activitatea şi noul patron să se
poată specializa, se propune ca, pentru început procentul de românizare să fie de 60%
din capital şi persoane.
Românizarea totală va urma numai după ce dobândirea de către români a
participaţiei majoritare de capital în întreprindere va fi perfectată.
Astfel, patronul evreu va fi un colaborator activ, care va face ca întreprinderea
să nu sufere.
Un motiv determinant pentru adoptarea acestui sistem este necesitatea de a
suplea lipsa capitalului de finanţare, în numerar, prin alte mijloace de plată.
Se socoteşte practic înlocuirea mijloacelor de finanţare în numerar, printr-o
rentă, emisă şi garantată de Institutul de Credit Românesc, care s-ar da în plată, pentru
dobândirea de către Români a majorităţii de participaţie.
Asociatul român va fi obligat să răscumpere această rentă din produsul
întreprinderii.
După ce dobândirea majorităţii de 60% de către Români va fi desăvârşită prin
răscumpărare sau achitarea valorii rentei emise, urmeaz.ă dobândirea integrităţii
întreprinderii de către românii asociaţi.
Acest lucru se va realiza prin exproprierea restului de 40% din valoarea
întreprinderii în favoarea asociatului român, plătindu-se în acelaşi timp rentă şi în
aceleaşi condiţii.

Pentru a nu provoca o rezistenţă din partea evreilor faţă de perspectiva de a fi cu
totul înlăturaţi de la posibilitatea de a-şi câştiga existenţa în comerţ, se va admite ca
fostul patron evreu să rămână salariat al întreprinderii, evident, cu excluderea acelor
categorii pentru care viitorul statut al evreilor nu va îngădui să fie funcţionar
comercial.
Pentru încurajarea românizării se propun degrevări şi înlesniri fiscale şi un
regim de preferinţă la contractările cu statul şi administraţiile publice.
Pentru românizarea societăţilor anonime, se propune un termen de numai 3
luni.
Pentru a preîntâmpina orice reacţiune din partea evreilor se vor prevedea în lege
măsuri de siguranţă.
Se va interzice exercitarea, de către evrei, personal sau de societăţi cu majoritate
de capital evreiesc în întreprinderile de spectacole, editură, droguerie, morărit,
cherestea, industrializarea produselor agricole, petrol, articole monopolizate, articole
necesare înzestrării armatei, orice comerţ în comunele rurale, articole interesând
educaţia tineretului şi comerţul de insigne naţionale şi oficiale.
Pentru introducerea elementului românesc în întreprinderi este necesar să se
intervină în domeniul economic şi cu măsuri referitoare la regimul creditelor, care pe
de o parte, aducând dificultăţi creditelor dobândite de evrei să grăbească adoptarea
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regimului de românizare, iar pe de altă parte, aducând înlesniri Românilor să-i sprijine
în acţiunea lor de pătrundere în viaţa comercială 1 .
D-1 Vjce-Preşedinte este rugat să binevoiască a autori:za transpunerea acestor
propuneri într-un proiect de lege 2.

Ibidem, Fond P.C.M., ds. 537/1941, f 74-76
1

Vezi doc. 576 din volum.
Nici preconizatul Statut al Evreilor din România, anunţat încă de la finele anului 1941, nici o
nouă lege a românizării nu au fost publicate; au fost adoptate unele decrete-legi privind
reorganizarea C.N.R. (Vezi E.R., voi. I, doc. 75, 79, 88).
2

574
1942, septembrie 10, Iasi. Completări, propuneri si
măsuri privind 'actiunea de românizare în
judeţul laşi.
'
Inspectoratul de Români:zare
EŞIRE Nr. 717
Către
1942 Luna Sept. Ziua IO
Oficiul Central de Români:zare
Str. Calomfirescu Nr. 8, Bucureşti

Iaşi

Avem onoare a vă încunoştinţa şi a cere în acelaşi timp confirmarea asupra
luate în ra:za Jud. Iaşi şi a Inspectoratului General:
I. Întrucât prin români:zarea comerţului şi a industriilor pe calea dublărilor
personalului se urmăreşte crearea unei pături de comercianţi şi industriaşi autohtoni,
opera aceasta trebuie să constitue punctul principal în activitatea noastră. Toată
atenţiunea am înţeles să o îndrept asupra acestei activităţi. Am constatat însă că o mare
parte din persoanele care solicită locuri în comerţ şi industrie o fac din spirit de
îmbogăţire. Am putut astfel clasa în patru categorii pe solicitanţii acestor posturi:
Categoria I. Persoanele care de conivenţă cu evreii înlesnesc camuflarea.
Categoria II. Persoanele care, profitând de demorali:zarea evreilor, ocupă un loc
cu scopul de a încasa o sumă fără ca cel puţin să se prezinte la întreprinderile
respective.
Categoria III. Persoanele care sunt nepregătite sau rău voitoare de a-şi asimila
cunoştinţele necesare şi în sfârşit.
Categoria IV. Persoanele care sunt binevoitoare şi înţelegătoare a operei de
români:zare.
Odată constatată această situaţie, am luat, în cadrul drepturilor mele, măsuri pe
cât posibile de remediere şi în prezent sunt în curs de verificare a dublurilor, înlocuind
persoanele inutile.
În acest scop, am socotit util să înfiinţez un carnet de identitate pentru dubluri,
carnet care trebue prezentat şi vi:zat la inspecţiile noastre. Dacă măsura noastră pe care
următoarelor măsuri
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am constatat-o eficace şi practică este aprobată de Onor Centru, atunci rugăm să ni se
a o extinde în întreaga rază a inspecţiei mele.
II. Pentru motivul că majoritatea elementelor care înlocuiesc pe evrei sunt tinere
şi lipsite de experienţă, am crezut util a face cu acest personal şedinţe speciale de
iniţiere, şedinţe în cadrul cărora să li se trezească interesul pentru comerţ şi industrie,
arătându-le rolul pe care sunt chemaţi să-l îndeplinească. Această măsură, dacă e
admisă de Onor Centru, intenţionăm s-o impun în toată raza Inspectoratului meu.
III. Întrucât dublarea, care, în oraşul laşi, am constatat că este superficială şi
nesinceră, cere schimbări de personal şi aceasta uneori foarte urgent, vă rog a-mi
îngădui ca sub rezerva deciziei Ministerului, să fac aceste schimbări, mutări şi numiri
în personalul ce dublează pe evrei.
INSPECTOR GENERAL DE ROMÂNIZARE
Av. M. GR. CONSTANTINESCU
pennită

A.F.C.E.R, Fond C.E.R, ds. 258/III, f. 50 - 51

575
1942, octombrie 2, Bucuresti.
Noi
procesul de „româniZare".

măsuri

privind

Norme pentru dublarea salariaţilor evrei
Comunicat
Constatându-se că numeroase întreprinderi industriale şi comerciale se abat de
la prevederile art. 10 Decretul-Lege nr. 3825/940, în sensul că eludează obligaţiunea de
a dubla efectiv salariaţii evrei pe care-i mai utilizează cu aprobarea Oficiului Central
de Românizare pe temeiul art. 10 al. 3 din acelaşi decret lege, se pune în vedere tuturor
acestor întreprinderi următoarele:
- Nici o dublare de salariat evreu nu este valabilă tară aprobarea Oficiului
Central de Românizare;
- Nici un salariat evreu menţinut în serviciu nu poate fi dublat prin membrii
Consiliului de Administraţie;
- Nici un salariat evreu nu poate fi dublat de un român etnic din cadrele firmei,
dacă nu lucreaz.ă efectiv şi permanent în sfera de atribuţiuni a evreului menţinut în
serviciu şi dacă locul salariatului român destinat dublant, fie el funcţionar
administrativ, tehnic sau lucrător, nu a fost ocupat de un alt român etnic, astfel că nici
un salariat să nu fie titular pe un post şi în acelaşi timp dublant al unui evreu pe alt
post.
- Nici un salariat evreu nu poate fi dublat de un funcţionar sau lucrător român,
care în acelaşi timp este salariatul Statului sau al unei întreprinderi particulare.
- Nici un salariat evreu nu poate fi dublat de un român etnic dacă nu are o
pregătire generală similară cu a evreului sau dacă nu este susceptibil de a-şi însuşi
cunoştinţele salariatului evreu în scurt timp.
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- Nici un salariat evreu, lucrător calificat, nu poate fi dublat de un român etnic,
nu are cel puţin elementare aptitudini pentru a-şi însuşi meşteşugul evreului.
- Toate întreprinderile care se găsesc în această situaţie se vor conforma
prezentelor dispoziţiuni în termen de cel mult o lună.
- Pe viitor orice angajare de elemente etnice române în vederea românizării
personalului, se va face numai cu confirmarea Oficiului Central de Românizare, care
va respinge angajarea dacă nu se va face dovada că postulantul îndeplineşte
condiţiunile cerute pentru a deveni înlocuitor sau dublant al salariatului evreu
respectiv.
Tuturor întreprinderilor şi patronilor care se vor sustrage de la aceste
obligaţiuni, li se vor retrage dreptul de a mai folosi evrei. Asemenea întreprinderi şi
patroni vor fi supuşi sancţiunilor prevăzute pentru saboteurii operei de românizare.
dacă

Ziarul „Universul", nr. 269, 2octombrie1942

..
576
1942, noiembrie 91 Bucuresti. Propuneri aprobate de
maresalul ion Antonescu, yentru deportarea în
Transnistria a unor evrei mvinuiti ca ar sabota
„sistematic opera de românizare'<
PREŞEDINŢIA

CONSILIULUI DE MINIŞTRI
cu Departamentele

Direcţia Relaţiilor

Nr. 14.171
1942 Noiembrie 9

Ministerul Muncii, printr-un memoriu arată că Intreprinderea Arly, fabrică de
tricotaje, proprietatea fraţilor Herman, David şi Zaharia Golden din Bucureşti
sabotează sistematic opera de românizare.
În adevăr sus-numiţii, prin nenumărate mijloace de corupţie, precum şi diferite
sisteme inavuabile, se sustrag permanent de la acţiunea de românizare, refuzând
angajarea personalului românesc sau creştin, trimis pentru dublarea ori înlocuirea
salariaţilor evrei din întreprindere.
De asemenea, numiţii patroni evrei salarizează meschin personalul creştin, în
comparaţie cu cel evreu, lovind în acelaşi timp pe toate căile în interesele economiei
româneşti, sub toleranţa unui consiliu de administraţie indiferent.
Ministerul Muncii propune ca. pentru a se da un exemplu drastic firmelor care
ar mai încerca să saboteze opera de românizare, precum si Românilor cozi de topor.
care proteguesc interesele străine, să se încuviinţeze deportarea în lagărele din
Transnistria a evreilor patroni David şi Zaharia Golden, împreună cu familiile
respective.

A.M.A.E., Probi. 33, vol. 22, f 42, 43

303
https://biblioteca-digitala.ro

Pe document, rezoluţia:
„Să fie deportaţi imediat, fabricile să fie rechiziţionate.
Să se ia măsuri să nu li se întâmple absolut nimic în Transnistria.
Jandarmeria şi Dl. Alexianu. Să se dea un comunicat. Românii coadă de topor, în
un an.
Raport de executare. MAREŞAL ANTONESCU".

Răspunzători
lagăr

imediat

577
1942, decembrie 9, Bucuresti. Consilierul

pentru
problemele evreiesti, G. Richter, îl sesizează P.e
Radu Lecca asupra unor _pretinse tăinuiri ale
bunurilor evreiesti de catre un român din
Ploieşti.
'
Bucureşti,

9 decembrie 1942

Consilierul pentru problemele evreieşti

I.

Către

Domnul împuternicit al guvernului
secretar general Lecca
Preşedinţia Consiliului de Miniştri

Bucureşti

Înaintez în anexă circulara unei firme evreieşti care a fost tăinuită cunoaşterii
mele de un român, Gh. Velicu, cu rugămintea de a lua la cunoştinţă.
Este semnificativ că în circulara publicată de Gh. Velicu et Comp. Ploieşti se
atrage atenţia că înscrierea la Camera de comerţ din Ploieşti se face numai cu acordul
Serviciului central pentru românizare şi a Ministerului economiei. Din circulară
rezultă că fostul asociat evreu Braunstein semnează împreună cu românul Velicu ca
răspunzător pentru firmă.
Vă rog să prezentaţi acest caz domnului subsecretar de stat Dragoş şi să
dispuneţi ca această camuflare evidentă în acest caz să fie înlăturată conform legii din
14 martie 1942.
II. Consulatul german Braşov
III. Consulatul german Ploieşti
Richter, SS-Hauptsturmfiihrer

A.F.C.E.R, fond C.D.E., ds. 111/399
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XIX. MUNCA OBLIGATORIE A EVREILOR.
IANUARIE - DECEMBRIE 1942

578
1942, ianuarie 12, Bucuresti. Ordin al M.A.I. referitor Ia
organizarea muncii obligatorii a evreilor.
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIUNEA
ADMINISTRAŢIEI

DE ST AT
Nr. 3 H06 A. din 12 ianuarie l 942

ORIGINAL
25.1.1942
Am luat act
(ss) Indescifrabil

DOMNULE PREFECT,
Conform Decretului-Lege Nr. 1003 din 15 noiembrie l 94 l, publicat în
Monitoml Oficial Nr. 272 din acelaşi an, a luat fiinţă la Ministeml Muncii,
Inspectoratul General al Taberelor şi Coloanelor de Muncă.
Marele Stat Mctjor General al Armatei, Secţia I, ne face cunoscut prin adresa
Nr. 70407 din I ianuarie l 942 că în urma acestui Decret-Lege a dispus:
1. - A trecut cu începere de la I ianuarie l 942 asupra acestui Inspectorat
General toate atribuţiile prevăzute de Decretul-Lege mai sus menţionat şi anume:
- Înfiinţarea, organizarea, încadrarea şi controlul taberelor de muncă;
- Repartiţia evreilor la muncă:
- Stabilirea programului de muncă al taberelor, de comun acord cu
Departamentele interesate.
2. - La Marele Stat Major să rămână următoarele atribuţiuni:
- Controlul muncii;
- Directivele pentru Inspectorat de felul cum se utilizează evreii;
- Numirea delegatului Marelui Stat Major la acel Inspectorat;
- Statistica;
3. - Inspectoratul General al Taberelor şi Coloanelor de Muncă, de comun acord
cu Marele Stat Major, va lucra cu Comandamentele teritoriale şi Cercurile de
recrutare, ţinând seama de dispoziţiunile date de Marele Stat Major, după cum
urmează:

a/ Munca de interes obştesc a evreilor va continua începând din dimineaţa de 8
ianuarie 1942. în oraşele din care evreii fac parte.
- Începând de la l aprilie 1942, în detaşamente organizate şi încadrate, numai
cu evreii ce nu au plătit taxa de scutire până la acea dată;
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- În oraşele din care evreii fac parte, având voie a locui acasă, munca va
continua după data de 7 ianuarie 1942, conform ordinelor anterioare, pentru nevoile
armatei, autorităţilor publice şi instituţiilor de Stat.
b/ Toate scutirile de muncă aprobate până în prezent pentru nevoile economice,
accelerarea împrumutului la care subscriu evreii etc., se prelungesc din oficiu până la
20 ianuarie 1942 sau până la apariţia legii asupra taxelor;
ci În repartiţia ce se va face în Inspectorat, se va avea în vedere a fi satistacute în primul rând - armata, autorităţile, instituţiile publice, după care se vor acoperi şi alte
nevoi ce '6e vor găsi justificate;
d) Vor fi luaţi la munca de folos obştesc, în primul rând evreii ce au mai puţine
zile de muncă;
e) După apariţia Decretului-Lege privitor la taxe, evreii ce vor plăti taxa de
scutire, vor fi lăsaţi la vatră;
- Scutirile acordate până la acea dată precum şi rechiziţionările pentru lucru, se
anulează pentru toţi evreii;
- La munca de interes obştesc, vor fi luaţi numai evreii ce nu plătesc taxele de
scutire.
Dispoziţiunile de detaliu, în legătură cu organizarea şi executarea muncii după
7 ianuarie 1942, vor fi date de Inspectoratul General al Taberelor şi Coloanelor de
Muncă 1 .

Comunicându-vă

măsuri

cele de mai sus, avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a lua
pentru executarea întocmai a dispoziţiunilor respective.
MINISTRU
DIRECTOR
· (ss) Indescifrabil
(ss) Indescifrabil
Acest ordin s-a comunicat: D-lor Prefecţi de judeţe.

Ibidem, fond III, 1940-1944, ds. 411, f 77
La S ianuarie 1942, Inspectoratul General al Taberelor şi Coloanelor de Muncă a transmis
norme de continuare a muncii obligatorii de folos obştesc, printre care:
,,Evreii se vor prezenta în întreaga ţară la muncă la autorităţile, instituţiile şi
întreprinderile unde au fost repartizaţi şi unde se găseau în ziua de 20 decembrie 1941.
Sunt obligaţi a se prezenta la Cercurile de Recrutare toţi evreii între 18 - SO ani, care din
diferite motive nu s-au prezentat şi nu au prestat munca.
Evreii care nu vor fi prestat cel puţin o lună de muncă, la apariţia Decretului-Lege de
plata taxelor, în locul muncii nu vor avea nici dreptul să beneficieze de avantajele numitului
Decret-Lege şi li se vor încheia şi actele legale de dare în judecată.
Toate autorităţile civile şi militare, instituţiile, întreprinderile etc. care au evrei
repartizaţi trebuie să ceară imediat să li se aprobe din nou după normele fixate de Inspectorat
menţinerea evreilor la lucru.
Nu se vor aproba decât cererile bine motivate.
Aprobările se dau în felul următor:
Până la 20 evrei de Cercurile de Recrutare, până la SO evrei de Comandamentele
Teritoriale şi peste SO evrei de Inspectorat.
1
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În cuprinsul Cercului de Recrutare Bucureşti, unde îşi are sediul Inspectoratul, toate
se dau numai de Inspectorat.
Durata maximă pentru care se acordă prima aprobare este până la 1 februarie 1942, după
care la nevoie se va reînnoi.
Cercurile de Recrutare sunt rugate a comunica Inspectoratului la 15 şi 30 fiecărei luni,
felul cum au fost evreii repartizaţi, specificând numărul lor, unde au fost daţi şi disponibilul
aprobările

rămas.

Cercurile de Recrutare vor ridica la 15 ianuarie 1942 evreii de la autorităţile, instituţiile
întreprinderile care nu au primit până la acea dată aprobarea de menţinerea evreilor la lucru.
De asemenea se vor înapoia imediat la Cercul de Recrutare evreii ce au terminat lucrul
şi nu mai sunt necesari.
Vă rugăm să binevoiţi a vă convinge prin organele dvs. de prezenţa zilnică la lucru a
evreilor şi de necesitatea menţinerii lor". (A.M.A.E., Probi. 33, voi. 15, f 250).
şi

579
1942, ianuarie 20, Bucuresti. Comunicat care

obligă

fiecare evreu să P.re~teze cinci zile de muncă la
curăţatul zăpezii. In cazul neprezentării la
muncă, evreit vor fi deportaţi în Transnistria.
FIECARE EVREU OBLIGAT A PRESTA
CINCI ZILE MUNCĂ LA CURĂŢATUL ZĂPEZII
Comunicatul din 20 Ianuarie 1942

Pentru înlăturarea zăpezii în oraşele unde a căzut, la cererea autorităţilor
Inspectoratul g-ral al taberelor şi coloanelor de muncă, dispune următoarele:
- Toţi evreii din cuprinsul ţării, obligaţi prin statutul militar al evreilor a presta
munca de interes obştesc, fără absolut nici o excepţiune, trebue să presteze până la 15
Februarie 1942, cel puţin cinci zile de muncă la zăpadă.
- Programul va fi: 7-13 şi 15-19.
- Repartizarea se va face de Cercurile de Recrutare, de acord cu autorităţile
comunale.
- La finele celor cinci zile, se va elibera evreilor o adeverinţă de culoare galbenă
de mărimea unei file a livretului militar, adeverinţă ce evreul o va purta la livret.
Dovada va fi semnată de Comandantul sau delegatul C. Recrutare respectiv şi
de conducătorul echipei de lucru dat de primărie.
- Orice neregulă ce se va stabili cu eliberarea acestor dovezi va atrage
expulzarea evreilor din ţară şi destituirea funcţionarului vinovat.
- Orice cerere de exceptare de la această muncă nu va fi luată în consideraţie.
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- Evreii se vor prezenta obligatoriu la muncă, având asupra lor lopată de zăpadă,
începând din dimineaţa zilei de 21 Ianuarie 1942.
- Evreii scutiţi sau aflaţi Ia lucru în altă parte, se vor prezenta în serii, după
dispoziţiunile şefilor respectivi.
- La Cercul Recrutare Bucureşti, se vor prezenta în dimineaţa de 21 Ianuarie
1942, Ia dispoziţia autorităţii numai evreii în etate de: 18, 19, 20, 21, 22, 23 şi 24 ani pentru prezentarea restului evreilor C.R. Bucureşti este autorizat a da înştiinţări
indicând locul şi cine urmeaz.ă a veni.
În dimineaţa de 16 Februarie a.c. Cercurile de Recrutare vor trimite
Inspectoratului tabele cu evrei, care nu au prestat această muncă.
Evreii care vor fi găsiţi în viitor fără dovada de cinci zile muncă Ia zăpadă şi cei
care până în prezent s-au sustras în mod regulat de la muncă, vor forma primele
Batalioane de lucrători evrei ce vor pleca în primăvară în Transnistria.
După apariţia acestui comunicat, autorităţile comunale sunt rugate a-şi trimite
delegaţii la Cercurile de Recrutare, pentru stabilirea planului de lucru.

Ziarul „Universul", nr. 20, 22 ianuarie 1942

580
1942, februarie 5, Bucuresti. Instructiuni ale M.St.M. în
legătură cu revizuirea evreilor scutiti de muncă
obligatorie în anul 1941.
'
Bucureşti, 1942, februarie 5
MARELE ST AT MAJOR
Secţia I-a Organi1.are - mobilizare

ÎN LEGĂTURĂ CU REVIZUIREA EVREILOR CE AU FOST
SCUTIT! DE MUNCA DE FOLOS OBSTESC. IN ANUL 1941
În anul 1941. La începutul lunii august, din ordinul Ministerului Afacerilor
Interne evreii au fost ridicaţi şi trimişi la munca de folos obştesc.
Cu această ocazie nu s-a ţinut seama de :
- Evreii rechiziţionaţi pentru lucru.
- Evreii supuşi străini.
- Evreii specialişti necesari vieţii economice etc.
Ei au fost ridicaţi fără nici o deosebire.
Rezultatul a fost o stingherire simţitoare a vieţei economice, iar anumite
magazine şi întreprinderi şi-au închis activitatea, fie din lipsa evreilor, fie ca prin
închiderea lor, să demonstreze că evreii sunt de neînlocuit.
Din cauza crizei economice normale provocate de împrejurările actuale, această
criză mărindu-se şi prin ridicarea evreilor Ia munci, s-a dispus de guvern o conferinţă
interministerială care a decis în esenţă :
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1. - Chestiunea muncii de folos obştesc a evreilor să treacă la Marele Stat
Major, aşa cum prevedea şi Decretul-Lege, privitor la Statutul militar al evreilor1 .
2. - Să se treacă la verificarea situaţiei acestor evrei şi prin anumite comisiuni
mixte să se scutească de muncă anumite categorii de evrei.

"'

Aceste comisiuni au funcţionat în cursul lunii septembrie 1941 şi ele au scutit
după instrucţiunile Marelui Stat Major nr. 51.500-1941 un oarecare număr de evrei.
Situaţia încheiată la 1 octombrie 1941, arată că pe întreaga ţară aceste scutiri,
împreună cu cei rechiziţionaţi pentru lucru, atingeau numărul de 9.366 din 84.124
evrei înscrişi în controale, ceea ce nu reprezintă un procent prea mare.
În acest sistem, lucrul a continuat până la venirea iernii, când, din ordinul
Domnului MAREŞAL ANTONESCU, detaşamentele au fost desfiinţate şi lucrul a
continuat numai în oraşele din care evreii fac parte, având voie a locui şi lua masa
acasă.

Cu evreii de mai sus scutiţi de munca de folos obştesc, Marele Stat Major a
procedat astfel:
- Le-a prelungit scutirea din oficiu până la 31 decembrie 1941, la cei ce le
expirase.
- Iar cu ordinul Nr. 70.407-1942, când a trecut această problemă la
Inspectoratul General al Taberelor şi Coloanelor de Muncă, a dispus către Cercurile de
Recrutare:
„Toate scutirile de muncă aprobate până în prezent pentru nevoile economice,
accelerarea împrumutului la care subscriu evreii etc„ se prelungesc din oficiu până la
20 ianuarie 1942 sau până la apariţia legii asupra taxelor".

"'

Ca urmare a acestui ordin Inspectoratul General al Taberelor şi Coloanelor de
Muncă, cu Nr. 7-1942, a dispus la fel către Cercurile de Recrutare :
„Evreii ce au obţinut scutirea individuală de muncă li se va prelungi această
scutire, până la 20 ianuarie 1942 sau până Ia apariţia Decretului Lege privitor la
taxe'· 2 .
Aceste ordine trebuiau să aibe efect ca Cercurile de Recrutare să nu mai cheme
aceşti evrei la muncă. Evreii însă, grijulii, fricoşi, uneori forţaţi de alte autorităţi să
arate scutirea pe anul 1942, au adresat cereri de prelungire. Aceste cereri au fost
soluţionate în spiritul ordinelor de mai sus de Marele Stat Major, de Inspectorat şi de
Cercurile de Recrutare.
Grija constantă a fost deci şi la Marele Stat Major şi la Inspectorat, ca să nu se
mai provoace o criză economică similară celei din vara trecută, criză de care evreii să
profite.

"'

Pe anul în curs este necesar ca scutirile acordate să fie revizuite deoarece:
I) Mulţi evrei şi-au pierdut calitatea pentru care au obţinut scutirea;
2) Mulţi nu vor fi menţinuţi de românizare;
3) Unele întreprinderi s-au desfiinţat;
4) Unele scutiri au fost poate aprobate cu prea multă bunăvoinţă.
Faţă de cele de mai sus, propunem:
l) Să se revizuiască aceste scutiri, fără a se mai acorda nici una nouă astfel:
a) În Bucureşti, de o comisie sub preşedinţia D-lui LECCA, Împuternicitul
Guvernului, având următorii membri:
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- Inspectorul General al Taberelor şi Coloanelor de Muncă; Delegatul Marelui
Stat Major; Delegatul Români?.ării; Delegatul Economiei Naţionale.
b) In provincie: Comandantul Cercului de Recrutare; Delegatul Camerei de
Comerţ; Delegatul Ministerului Muncii.
2) Verificările să se facă după normele ce va stabili comisiunea de la Bucureşti,
într-o şedinţă comună, la care să fie invitat a lua parte şi Dl. Secretar General al
Ministerului Muncii.
3) Pentru anul 1942, se vor elibera adeverinţe tip, de culoare galbenă, tipărite de
Inspectoratul General al Taberelor şi Coloanelor de Muncă, ce vor fi plătite de evrei cu
l 00 lei bucata. Din fond se vor face barăci necesare taberelor ce se vor înfiinţa, în vara
anului 1942.
Prezentele propuneri urmează a fi aprobate de Dl. Ministru al Muncii, pentru a
se trece la măsurile de urmare.
DELEGATUL MARELUI STAT MAJOR, MAIOR, (ss) Popescu Eugen

A.M.St.M., RS.E.M. 888, C0563-585
1

2

A se vedea E.R., vol. I, doc. 43.
Veri doc. 309 din volum.

581
1942, martie 31, Bucuresti. Este aprobată utilizarea
(concentrarea) intelectualilor evrei la Institutul
Central de Statistică.
MARELE STAT MAJOR
Secţia l-a

Nr. 93. 997 din 31 Martie 1942

CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Secretariatul General
La Nr. 3649 c.o. din l 8.IIl.1942;
PREŞEDINTELUI

Am onoare a raporta următoarele:
Prin dispoziţiunile în vigoare, munca de folos obştesc a tuturor evreilor, inclusiv
intelectualii, este organizată şi se execută prin Subsecretariatul de Stat al Muncii Inspectoratul Taberelor şi Coloanelor de Muncă - care urmează a fi însărcinat şi cu
munca de folos obştesc a intelectualilor evrei în profitul Institutului Central de
Statistică.

Faţă _de acest fapt, rugăm a se reveni asupra măsurei încadrărei şi intelectualilor
evrei la Marele Stat Major (Serviciul Statistic), cu atât mai mult cu cât statistica
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militară nu a folosit evrei în lucrările ei, nici atunci când ei făceau parte din elementele
Armatei.
Totodată semnalez că Referatul Nr. 13.726 din 27.11.1942 al Institului Central
de Statistică, trimis în copie cu adresa Nr. 3649 a.c./1942, poartă semnătura „Colonel
Diaconescu" ca Director General al Institutului, ceea ce pare a fi o eroare1 .
ŞEFUL MARELUI STAT MAJOR
GENERAL, I. Şteflea
Şeful Secţiei 1-a
Colonel, I. Mircescu

Ibidem, RS.E.M. 886, C0417
1

P.C.M. a transmis, la 18 martie 1942, M.St.M. referatul nr. 13726, din 23 februarie 1942, al
Institutului Central de Statistică, prin care se solicită aprobarea ca unii intelectuali evrei să
lucreze în cadrul acestei instituţii.
Pe această solicitare, Ion Antonescu, prin ordin în rezoluţie, a aprobat următoarele:
„ 1). Pentru lucrările suplimentare ale Institutului Central de Statistică, acest Institut să
întrebuinţeze munca de folos obştesc a intelectualilor evrei care poate astăzi nu dau un
randament suficient în lucrările ce execută (în alte locuri - n.n. ).
2) în scopul de mai sus, intelectualii evrei necesari, clasaţi pe vârstă, profesiuni şi
specialităţi să fie concentaţi în cadrele M.St.M. (Serviciul Statistic), cu care Institutul Central de
Statistică ar intra în strânse relaţiuni de colaborare şi de la care ar primi grupurile de intelectuali
evrei de care are nevoie".
Pe adresa P.C.M. era şi rezoluţia ministrului apărării naţionale C. Pantazi: ,,M.St.M. p. a
se executa rezoluţiile Domnului Mareşal".
Aceste rezoluţii, transmise la l 8.Ill.1941, au dus la răspunsul M.St.M. publicat mai sus,
adresat P.C.M. şi MAN. (Ibidem, CO 419).
O serie de intelectuali evrei au continuat să lucreze, până la 23 august 1944, la Institutul
Central de Statistică.

582
1942,

aprilie 12 Bucuresti.. Instrucţiuni pentru
achitarea de către evrei a sumelor pe care le
datorează pentru munca la zăpadă.

TITRAŢII EVREI TREBUE SĂ ACHITE
SUMA CE DATOREAZĂ PENTRU MUNCA LA ZĂPADĂ
Ministerul apărării naţionale aduce la cunoştinţă următoarele:
Toţi evreii intelectuali, mari comercianţi, mari industriaşi, precum şi acei cărora
din motive medicale li s-a aprobat plata în bani a prestării celor 5 zile sau 10 zile de
muncă la zăpadă, sunt înştiinţaţi pe această cale că, începând de la data apariţiei
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acestui comunicat şi până în ziua de 26 Aprilie 1942 sunt obligaţi să depună la CEC în
contul şi la dispoziţia d-lui ministm al apărării naţionale. suma ce datorează, pentru
prestarea muncii la 7.ăpadă, în bani şi anume:
a) cei scutiţi pe 5 zile suma de lei 5.000.
b) cei scutiţi pe IO zile suma de Iei to.OOO.
Se atrage atenţiunea titraţilor care s-au înscris la C.R. Bucureşti. pentru plata în
bani a zilelor de zăpadă, că dacă ulterior în seria II-a şi-au completat la unul din
detaşamentele unde au fost repartizaţi, cele 10 zile, acestea nu pot fi luate în
considerare. deoarece s-au înscris pentru primele 5 zile să plătească această muncă în
bani şi posedă o adeverinţă albă.
In consecinţă. primele 5 zile le vor plăti.
(... ] Toată această operaţiune trebuieşte să fie terminată până în ziua de 30
Aprilie 1942, când cei găsiţi fără adeverinţă galbenă de prestarea celor 10 zile de
muncă la zăpadă, vor fi urmăriţi, prinşi şi internaţi în lagăre de muncă.

Ziarul „Universul", nr. 97, 12aprilie1942

583
1942, mai 12, Timisoara. Conditiile în care vor presta
munca obligatorie evreit din raza C.R. Timiş
Torontal.
Nr. 23728
Anul 1942 luna Mai ziua 12
Cercul de Recrutare Timiş-Torontal
Biroul Evreilor
Către Prefectura Judeţului Timiş-Torontal
În conformitate cu Ord. C.7. T. Nr. 65964 din 30 Aprilie 1942.

Anl onoare a înainta alăturat un stal nominal în dublu exemplar de evrei
cu ordinul de mai sus pentru a presta munca de folos obştesc la carierele de
de la Lipova, Câinie şi Lucăreţi pe timp de 30 zile.
I. Evreii vor fi cazaţi izolaţi ca să nu aib<i posibilitatea a veni în contact cu

aprobaţi
piatră

populaţia.

2. Hrana se va pregăti în limita alocaţiei de 35 lei pe zi de om. În ceea ce
procurarea alimentelor, ea se va face prin exploatări locale, fiind interzis
evreilor de a se deplasa din oraş în oraş.
3. Întrebuinţarea lor la munca de folos obştesc şi asigurarea randamentului
fiecăruia pe oră se asigură prin elementele Dv.
priveşte
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4. Orarul de

muncă

conform ordinelor superioare este: de la ora 8 la 12

şi

de la

15-20.
Duminica este liber detaşamentul, având repaus conform ord. Insp. Gen. al Tab.
Colon. de Muncă Nr. 4998/1942.
5. Evreii daţi sunt întrebuinţaţi numai la munca pentru care sunt daţi, fiind oprit
a se folosi pentru alte scopuri.
6. Nu se va da nici o învoire sau permisie, lipsurile la apel se vor comunica
acestui Cerc.
7. Randamentul zilei este cel arătat mai jos: pământ moale 5 m la zi de om;
pământ tare 4 m la zi de om; pământ pietros 2 m la zi de om.
Săptămânal se va înainta o dare de seamă de lucrările executate 1•
COMANDAMENTUL CERCULUI DE RECRUT ARE TIMIŞ - TORONT AL
(ss) Pârvulescu Pompiliu
ŞEFUL BIR EVREI,
Căpitan (ss) Ilieşu Ilie
şi

A. TM., Fond Pref Jud.

Timiş-Torontal,

ds. 19/1942, f 82

Pe document, rezoluţiile: „13.V.1942. În tablou sunt 76 nr. curente însă Nr. 19 lipseşte.
Deci nu avem decât 75 evrei. M-am prezentat la Cercul de Recrutare şi mi s-a spus că este o
greşeală şi că Ia o nouă repartiţie se va da o persoană în plus. Subing. (ss) Indescifrabil"'.
,.La dosar. Conform dispoziţiunilor verbale ale Cercului de recrutare, evreii au fost
reţinuţi a mai pleca la lucru fiind repartizaţi în alte detaşamente. În locul acestora ni s-a dat în
ziua de 28 mai a.c. un nwnăr de 60 evrei, care sunt repartizaţi la lucru la Lipova - Câinie Topolovăţ şi Simeria. Urmează să plece în ziua de 29.V.1942. T.28.V.1942 Subinginer (ss)
Indescifrabil''.

La 22 iulie 1942, se prezenta următorul tabel cu lucrările executate la Ocolul II Lipova, în
perioada I iunie - 22 iulie 1942: „Gara C.F.R. Lipova, 1-7 iunie, apropierea pietrei de linia
ferată; Drumul Jud. Lipova-Chizătău, km. 2-3, 8-14 iunie, săparea a 300 m.1. şanţ; Cariera de
piatră Lipova şi Gara C.F.R. Lipova, 15-21 iunie, încărcarea căruţelor cu piatră spartă şi brută în
Carieră şi desdircarea lor în gară; drumul Jud. Lipova-Chizătău, km. 2-3, 22-28 iunie, săparea a
200 m.1. şanţ; Drumul Jud. Lipova-Chizătău, km. 10/600-11 /OOO, 29 iunie - 5 iulie, nivelarea
drumului, acostamentelor şi astuparea gropilor 320 m. p.; Idem km. 11 /OOO - 11 /120, 6-12 iulie
nivelarea dmmului, acostamentelor 360 m.p. şi săparea a 120 m.I. şanţ; Idem km. 11 /30011 /440, 13-15 iulie, săparea a 120 m.1. şanţ; Comuna Şişterova, 16 iulie, curăţirea de iarbă a
locului Monumentului Eroilor; Drum Jud. Lipova-Chizătău km. 7-9, 17-18 iulie, aşternerea
pietrişului 22 m.c. astupând gropile raţional; Drumul Jud. Lipova- Chizătău km. 11 /300-111420,
20-21 iulie, săparea 120 ml. şanţ". (Ibidem./ 82).
Pentru 52 de evrei ce urmau să se deplaseze la lucru la cariera de piatră din Lucarei,
judeţul Timiş-Torontal, Prefectura judeţului solicita, la 5 mai 1942, Chesturii de Politie
autorizaţie de călătorie. Detaşamentul era însoţit de cpt. rez. Dumitru Mimuş, administratorul
carierei. (Ibidem, f 35).
1
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La 2 mai 1942, prefectul judeţului Tirniş-Torontal cerea Comandamentului 7 Teritorial
i se pună la dispoziţie 175 de evrei pentru lucrările de drumuri judeţene, deoarece lucrările
sunt urgente şi maşinile stau fără lucrători. (Ibidem,/ 75).
Şi în judeţul Brăila, 400 de evrei au fost repartizaţi în cadrul muncii obligatorii la
lucrările de consolidare a digului de la Vădeni. (A.BR, fond Pref Jud. Brăila, ds. 441942, f
322).
să

584
Situaţia meseriasilor evrei din raza de
activitate a C. IV A. utilizaţi Ia diferite munci.

1942, mai 29.

CORPUL IV ARMATĂ, STAT MAJOR
Bir. 10 M
Nr. 18865/1
1942 luna Mai ziua 29
Către

MARELE STAT MAJOR
Secţia l-a, Biroul 1
La ordinul Nr. 83550 din 13 Mai 1942 şi Nr. 24197 din 20 Mai 1942;
Am onoare a înainta alăturat următoarele lucrări:
a). Una situaţie centralimtoare întocmită pe Cercuri de Recrutare, de toţi
meseriaşii evrei, întocmită după modelul ordonat.
b). Programele de lucru stabilite cu autorităţile locale după cum se arată în
detaliu mai jos:
li. C.R. BAIA - Un program de lucrările ce urmeaz.ă a se executa la clădirile
din oraşul Fălticeni şi târgul Focşani.
2/. C.R. BĂLŢI - Nu are nici un meseriaş evreu pe raza Cercului, ei fiind
evacuaţi în lagăre încă de la reocupararea Basarabiei.
3/. C.R. BOTOŞANI - Un program de lucru pentru reparaţiuni la localurile din
Botoşani.

4/. C.R. C.LUNG - Pe ram C.R. nu sunt decât 9 evrei, iar ca meseriaşi un
singur dentist, nesolicitat de nici o autoritate.
51. C.R. CERNĂUŢI - Raportul C.R. Nr. 46692/942, din care reiese felul cum
sunt repartimţi meseriaşii evrei la instituţiile militare şi
civile de pe ram Cercului de Recrutare.
61. C.R. DOROHOI - Un program de lucru de lucrările edilitare ce urmează a se
executa în campania de lucru 1942/943, pe timp de 3 luni.
7 /. C.R. HOTIN - Faţă de numărul mic al evreilor de pe raza acestui Cerc (12),
nu poate organim echipe de meseriaşi.
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- Programul de lucru stabilit cu prefectura laşi şi celelalte
autorităţi, nu a fost încă întocmit, urmând a se înainta Dvs.
ulterior, deoarece sunt lucrări mari la clădirile militare şi a
instituţiilor, şi Cercul nu a avut timpul necesar pentru
întocmirea acestui program, mai ales că întreg personalul
Cercului a fost întrebuinţat la trierea evreilor ce au fost
trimişi în detaşamente de lucru. Se anexează situaţia
numerică a Cercului.
91. C.R. RĂDĂUŢI - A format 2 echipe:
Echipa I din 7 evrei de diferite meserii lucreaz.ă la C.R.

8/. C.R.

IAŞI

Rădăuţi.

Echipa 2 din 6 evrei de diferite meserii

lucrează

la

Primăria Rădăuţi.

10/. C.R. ROMAN - Un program de lucru stabilit cu Prefectura Roman.
Un program de lucru stabilit cu Primăria Oraşului Roman.
11/. C.R. SOROCA - Nu are nici un evreu pe teritoriul Judeţului. Trimite încă
un program de lucru ce urmează a se executa de un
număr de 18 echipe cu un total de 96 evrei, ce urmeaz.ă a
fi repartizaţi de Dvs. din meseriaşii aparţinând altor
C.R„ în care scop să rugăm a hotărî.
12/. C.R. STOROJINEŢ- Are un total de 4 meseriaşi evrei şi nu poate constitui
echipe de meseriaşi evrei.
13 /. C.R. SUCEAV A - Nu are evrei pe raza Cercului 1.

DIN ORDIN
ŞEFUL

Şeful Bir. I Mob. Org
Lt. Colonel, (ss) Cantemir

DE STAT MAJOR
I. Creţulescu

A.M.St.M., RS.E.M. 1158, C0037-38
1

Această situaţie centralizatoare a fost întocmită pe baza rapoartelor informative ale C.R.

judeţene.

Astfel C.R. Bălţi informa că „pe raza Cercului de Recrutare Bălţi nu există nici un
evreu, toţi evreii fiind internaţi în lagăre, la Est de Nistru încă de la reocuparea
Basarabiei" (Ibidem, COO 15). Cercul de Recrutare Suceava: „am onoare a raporta că pe raza
acestui Cerc de Recrutare nu avem evrei" (Ibidem, C0016). Cercul de Recrutare Soroca: „am
onoare a raporta că situaţia numerică, cu categoriile de meseriaşi înscrişi în controalele acestui
Cerc, nu o putem completa, deoarece pe teritoriul judeţului Soroca nu avem nici un evreu" („.)
În legătură cu necesitatea de a repara clădirile militare şi ale autorităţilor locale, deşi s-a stabilit
programul de lucru şi numărul de meseriaşi evrei pe categorii, aceste lucrări nu pot fi efectuate,
deoarece în acest judeţ nu avem meseriaşi evrei". (Ibidem, COO 17).
Aceste comunicări ale Cercurilor de Recrutare au fost întocmite pe baza ordinului MAI.
nr. 11274/1942, care făcea cunoscut că ,,Dl. Mareşal Antonescu, Conducătorul Statului a
ordonat ca M.St.M„ prin Cercurile de Recrutare, să organizeze în fiecare comună urbană echipe
de lucrători evrei, de toate categoriile, care să înceapă de urgenţă reparaţiunile şi terminarea
localurilor proprietate sau închiriate cum şi şcoalele de toate categoriile imediat ce intră în
vacanţă şcoalară". în virtutea acestui ordin, Primăria oraşului Tulcea cerea de la C.R. respectiv
meseriaş
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un tablou nominal de toţi evreii meseriaşi, ca: zidari, tâmplari, zugravi şi tinichigii, pentru a
forma echipele trebuincioase. Aceşti meseriaşi trebuiau să fie utilizaţi timp de 90 de zile.
(A.Tl ..fond Primăria oraş Tulcea, ds. 32.f 189).
În acelaşi sens, Prefectura judeţului Bacău solicita Cercului de Recrutare Bacău „să ni se
pună la dispoziţia noastră pentru lucrările de construire a două pavilioane Centre Ad-tive Rurale
în comuna Buzdugan şi Borzeşti, pe următorii meseriaşi, necesari pentru intervalul 15 iunie - 15
octombrie 1942: A. Pentru oraşul Bacău, la atelierul Prefecturii: 40 tâmplari, 10 vopsitori, 60
salahori, 9 lăcătuşi, 5 geamgii, 4 tinichigii, 6 zugravi, 9 lăcătuşi, 5 sticlari. B. Pentru oraşul Tg.Ocna, pe timp de 2 luni: 4 meşteri lemnari, 2 tinichigii, 1 geamgiu; C. Pentru Moineşti, pe timp
de 2 luni: 4 meşteri lemnari, 2 tinichigii, 1 geamgiu". (A.BC., Fond Comunitatea Israelită
Bacău, ds. 2111942.f 119-120).
Aceeaşi prefectură de judeţ solicită, la 22 mai 1942, Cercului de Recrutare: ,,menţinerea
la muncă a celor 123 evrei aflaţi în prezent la noi, precum şi pentru aprobarea încă a 200 evrei
pentru campania anului acesta, cu care să ne servim la executarea diferitelor lucrări pe
drumurile de interes militar din judeţ". (Ibidem./ 1JO).

585
1942, iunie 27, Bucuresti. Instructiunile generale ale
M.St.M. privitoare la munca obligatorie. Se
introduce termenul „muncă obligatorie a
evreilor".
MARELE STAT MAJOR SECŢIA I-a
Biroul IO SECRET
INSTRUCŢIUNI

GENERALE Nr. 55.500 din 27 Iunie 1942
Privitoare la munca obligatorie a evreilor (fragmente)

A. - NORME GENERALE
Potrivit Decretului Lege Nr. 3984/1940 (M. Of. Nr. 287 din 3 .XII.1940) şi
Regulamentului acestui Decret Lege Nr. 2030/1941 (M. Of. Nr. 164 din 14.VIl.1941),
toţi bărbaţii evrei între 18 şi 50 ani, sunt obligaţi a presta munca obligatorie, care are
un caracter de permanenţă şi continuitate (munca de folos obştesc fiind făcută numai
de români).
Conform ordinului Domnului MAREŞAL ANTONESCU Nr. 5295M din 21
Aprilie 1942, Marele Stat Major a primit însărcinarea de a organiza, supraveghea şi
controla munca obligatorie executată de evrei.
Oficiul Central de Românizare, de pe lângă Subsecretariatul de Stat al Muncii,
are rolul de a rezolva problema românizării sub raportul personalului, prin
îndepărtarea şi înlocuirea treptată, a evreilor, din viaţa economică a Ţării.
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Ambele aceste instituţii trebuie să colaboreze pentru ca măsurile să fie executate
în mod armonic, în vederea atingerii scopului comun.
Evreii - în înţelesul legii, arătaţi în Decretul Lege Nr. 2030/1941 art. 2 publicat
în M. Of. Nr. 164 din 14 Iulie 1941 - vor fi împărţiţi în trei categorii:
I. - Evreii de Ia 20-40 ani inclusiv, care vor fi folosiţi, îndeosebi, Ia
detaşamentele de lucru, în afara localităţii din care fac parte.
2. - Evreii în vârstă de 18 şi 19 ani, precum şi cei de la 41-50 de ani împliniţi,
care vor fi folosiţi individual sau în grup, în interesul armatei, instituţiunilor de stat
(judeţ, comună), sau la întreprinderi particulare care lucrează în folosul armatei şi
economiei naţionale şi numai pe timpul cât se efectuiază contractele.
Aceşti evrei vor fi folosiţi, în principiu, în raza localităţii căreia îi aparţin, sau
în apropiere.
3. Meseriaşii evrei (18-50 ani) vor fi întrebuinţaţi acolo unde nevoile vor cere.
B. EXCEPŢIUNI
I. Exceptaţi de Ia orice muncă obligatorie.
l. Evreii supuşi străini.
2. Slujitorii cultului mozaic, care vor fi indicaţi de către Ministerul Culturii
Naţionale şi al Cultelor.
3. Evreii inapţi pentru orice fel de muncă. care vor fi stabiliţi de către comisiile
medicale de revizuire ordonate de către Marele Stat Major Cll Nr. 35.896 din
18. V.194? şi care anterior, au fost clasaţi ca improprii, reformaţi sau dispensaţi
medical.
4. Evreii invalizi în timpul şi din cauza serviciului militar, în războaiele
precedente ale României.
II. Exceptaţi de la munca manuală în detaşamente.
I. Evreii cu titluri academice.
2. Preşedinţii comunităţilor evreieşti şi câte 3 membri de fiecare oficiu judeţean
al Centralei Evreilor din România, care rămân cu obligaţiunile şi răspunderile
prevăzute în legile şi dispoziţiunile speciale.
III. Repartizaţi pentru muncă, în întreprinderi.
Se mai pot scuti de muncă obligatorie, în detaşamente, fiind în schimb
repartizaţi în cadrul aceleiaşi munci, meseriaşii calificaţi sau specialişti tehnici, titraţi
ai şcoalelor politehnice sau absolvenţi ai şcoalelor superioare tehnico-industriale,
necesari întreprinderilor noi creiate, sau întreprinderilor existente, la apariţia
prezentelor instrucţiuni şi care nu au fost scutiţi de către Comisia Centrală de
Revizuire.
Aceşti meseriaşi sau specialişti nu se vor da, decât întreprinderilor care lucrează
pentru armată sau în interesul superior al economiei naţionale a Ţării, pe bază de
contracte.
Pentm aceste repartizări se va cere avizul Ministerului Lucrărilor Publice şi al
Comunicaţiilor, Subsecretariatului de Stat al Înzestrării Armatei şi al Oficiului Central
de Românizare.
De asemenea, foştii patroni sau proprietari de întreprinderi comerciale şi
industriale. menţinuţi în serviciu după românizarea întreprinderilor respective, pot fi
scutiţi de munca manuală şi repartizaţi pentru muncă întreprinderilor, pe termene
limitate şi cu avizul Oficiului Central de Românizare.
Evreii rechiziţionaţi în întreprinderile prevăzute în planul de mobilizare al
teritoriului, al căror termen expiră la 1 Iulie 1942 şi care n-au cerut repartizarea la
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muncă în întreprinderile respective,
repartizaţi în aceleaşi întreprinderi.

prin Comisia

Centrală

de revizuire, vor putea fi

IV. - Lămuriri diverse.
1. Toate scutirile de orice fel, date de Marele Stat Major, Comandamentele
Teritoriale sau Inspectoratul General al Taberelor şi Coloanelor de Muncă au fost
anulate pe data de l Iunie 1942, rămânând valabile numai acelea acordate de către
Comisia Centrală de Revizuire.
Evreii care au fost repartizaţi în detaşamente de lucru şi au obţinut ulterior
scutiri prin Comisia Centrală de Revizuire, vor fi înlocuiţi prin alţi evrei disponibili;
cei aflaţi în prezent în detaşamente, rămân în lucru, până ce sosesc înlocuitorii.
2. Evreii cu titluri academice sunt scutiţi numai de la munca manuală
obligatorie, ei putând să fie chemaţi, oricând, să presteze serviciile lor în cadrul muncii
obligatorii, potrivit aptitudinilor şi specialităţilor avute.
În cazul când aceştia sunt complet scutiţi de munca obligatorie, vor plăti taxele
prevăzute în legile, regulamentele şi dispoziţiunile speciale.
3. De la primirea prezentelor instrucţiuni nu mai există, pentru evrei, situaţia de
„rechiziţionaţi", ci „repartizaţi în cadrul muncii obligatorii".
În consecinţă, pentru evreii care presteaz.ă munca obligatorie, cercurile de
recrutare vor face următoarele mutaţii în registrul special şi în livretul personal:
„repartizat la muncă" şi „lăsat la vatră".
Pentru celelalte categorii, se vor face mutaţiile respective (inapt, scutit etc.).
4. Repartizarea evreilor pentru munca obligatorie în Bucovina şi Basarabia se
va face de către Corpul 3 şi 4 Armată, numai cu avizul guvernămintelor respective.
3. Evreii aflaţi în lagărele de internare sunt folosiţi şi controlaţi după
dispoziţiunile Ministerului Afacerilor Interne.
6. Evreii care nu se bucură de nici o supuşenie străină (apatrizii), precum şi acei
care posedă paşapoarte „Nansen" sunt obligaţi a presta munca obligatorie.
7. Deplasările şi schimbările de domiciliu ale evreilor dintr-o localitate în alta
nu se pot efectua decât cu aprobarea Ministerului Afacerilor Interne, unde solicitanţii
vor adresa cererile lor; cele adresate Marelui Stat Major, în acest sens, vor fi clasate la
dosar, rămânând tară răspuns.
Ministerul Afacerilor Interne cu adresa Nr. 15.126 A din 17 Iunie 1942, a
dispus ca toate schimbările de domiciliu aprobate pentru evrei, să fie comunicate de
către prefecturile de judeţ, atât cercului de recrutare de unde pleacă cât şi cercului de
recrutare pe raza căruia se stabilesc.
Cei ce-şi schimbă domiciliul, fie din oraş, fie în oraş, sunt obligaţi să anunţe
cercul de recrutare respectiv.
Comunităţile evreieşti sunt obligate să comunice cercurilor de recrutare
respective, adresele tuturor evreilor între 18 şi 50 ani ...
9. Taxele militare precum şi taxele care reprezintă echivalentul muncii
obligatorii, se vor determina, plăti şi încasa potrivit legilor, regulamentelor şi
dispoziţiunilor speciale.
C. - SOLUŢIONAREA CERERILOR PENTRU EVREII
NECESARI LA MUNCA OBLIGATORIE.
Cererile organelor militare, ale instituţiunilor de Stat, judeţ sau comună precum
şi cele ale întreprinderilor care lucreaz.ă în beneficiul armatei sau economiei naţionale,
se soluţioneaz.ă astfel:
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1. Pentru lucrări mari, efectuate cu detaşamente exterioare (C.F., drwnuri,
cariere etc), se vor da evrei în etate de 20-40 ani şi numai cu aprobarea Marelui Stat
Major.
2. Pentru nevoile locale (în oraş sau în apropiere), aprobările se dau de către
corpul de armată (comand. teritoriale) care vor căuta să arrnoniz.ez.e nevoile armatei şi
celorlalte instituţiuni şi întreprinderi, în haz.a unui plan de repartiţie, atât pentru
muncitorii nespecializaţi cât şi pentru meseriaşii calificaţi.
Pentru astfel de lucrări vor fi daţi, în principiu, numai evrei de 18-19 ani şi cei
de la 41-50 ani. Evreii între 20-40 ani, se vor repartiza numai în cazul când vor fi
disponibilităţi [... ]
O.ORGANIZAREA
1. Evreii întrebuinţaţi la munca obligatorie vor fi constituiţi în detaşamente de lucru.
1. Organizarea şi încadrarea
a) Pentru detaşamentele exterioare de lucru se va face de către corpurile de
armată (comandamente teritoriale) prin cercurile de recrutare, fiecare detaşament a
500 evrei între 20-40 ani, având următoarea încadrare:
- 3 ofiţeri de rezervă, dintre care unul comandant;
- 3 subofiţeri de rezervă;
- un fost ofiţer sau subofiţer de administraţie, evreu, ca ofiţer cu aprovizionarea
(în lipsă, unul din acei trei subofiţeri de rezervă arătaţi mai sus);
- l medic evreu;
- IO grade inferioare de rezervă (câte unul la 30 evrei);
- 2 grade inferioare pentru serviciul aprovizionărei.
Foştii ofiţeri activi şi de rez.ervă vor putea fi folosiţi ca ajutori sau comandanţi
de subunităţi, în lipsa comandanţilor români.
b) Detaşamentele locale de lucru vor întrebuinţa, în general, evrei de 18-19 ani,
precum şi cei de la 41-50 ani.
Organizarea şi încadrarea va fi analogă detaşamentelor exterioare de lucru, cu
excepţia medicului şi a ofiţerului cu aprovizionarea, de care nu au nevoie.
Comandantul trebuie să fie un ofiţer de rezervă, iar celelalte elemente, din
cadre, pot fi evrei dintre foştii ofiţeri activi şi de rezervă.
2. Cazarea
a) Pentru detaşamentele exterioare, caz.area se va asigura de către instituţia
care-i foloseşte, în corturi, barăci sau clădiri izolate.
În nici un caz să nu fie cantonaţi în sate, pentru a nu le da posibilitatea de a face
propagandă subversivă, a întinde corupţia sau întreţine relaţiuni cu româncele.
Evreii nu au voie a părăsi şantierul de lucru, tabăra sau bivuacul.
Fiecare evreu trebuie să-şi aducă o pătură şi un dos de saltea.
În cazul când evreii din detaşamentele exterioare lucrează în apropiere de oraşul
lor de domiciliu, vor putea fi lăsaţi să doarmă la cărninurile lor,. cu condiţia de a nu se
diminua randamentul maxim de lucru.
b) Evreii din detaşamentele de lucru locale vor dormi în familie.
3. Hrana evreilor cade în sarcina autorităţii care-i foloseşte.
Vesela individuală va fi adusă de evrei.
Pentru procurarea alimentelor necesare, se vor utiliza cei doi gradaţi români,
prevăzuţi la titlul D, cap. I, par. 1, punctul a.
4. Îmbrăcămintea
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Evreii vor lucra cu îmbrăcămintea proprie, primind pentru uzaj indemnitatea
Ia paragraful 6, punctul c, de mai jos.
5. Asistenţa medicală
Se asigură de către medicii evrei.
Cazurile de scutire temporară sau internare în spitale vor trebui supravizate de
medicul instituţiei unde lucrează, al cercului de recrutare pe raza căruia se află
detaşamentul sau medicul oricărei unităţi militare din apropiere.
Medicamentele de prim ajutor vor fi procurate de instituţia care foloseşte evrei.
La constituirea detaşamentelor de lucru exterioare, evreii vor fi vizitaţi în
prealabil de către medicul cercului de recrutare [... ]
c) Evreii
Au drepturi de soldă, întreţinere şi hrană ca ale soldaţilor, în natură sau în bani.
Pentru uzajul efectelor, se va plăti evreilor o cotă de 15 lei pe zi, socotită numai
pentru zilele de lucru efectiv prestate, pe şantier.
Ajutorul de familie se va acorda în condiţiunile fixate de Decretele Legi
referitoare la concentraţi şi mobilizaţi, reducându-se la jumătate, cotele lunare.
Toate drepturile cuvenite evreilor se suportă de către instituţia care-i foloseşte la

prevăzută

muncă.

Drepturile pentru uzajul efectelor şi ajutorul de familie, se vor acorda numai
evreilor lipsiţi de mijloace şi care depun sârguinţă la lucru [„.]
e) Medicii evrei luaţi Ia detaşamentele de lucru sunt consideraţi că prestează
munca obligatorie şi nu se bucură de drepturile prevăzute în Decizia Ministerială No.
23.325 din 27.1.1941 publicată în Monitorul Oastei No. 4 din 15.V.1942.
Orice medic evreu este obligat a presta cel putin 90 zile anual, muncă
obligatorie, în care timp va avea drepturile de soldă, întreţinere şi hrană (hrană în
bani) la fel cu soldaţii.
Cercurile de Recrutare vor asigura înlocuirea prin rotaţie a medicilor evrei,
înştiinţând, la timp, Marele Stat Major.
f. Toţi evreii întrebuinţaţi la munca obligatorie în detaşamente de lucru
exterioare, pol avea un concediu de 15 zile la 6 luni de muncă efectivă, aprobat de
către corpul de armată (comandamentul teritorial).
În afară de acest concediu. evreii din detaşamentele de lucru exterioare sau
locale, nu vor beneficia de nici un fel de învoire. permisie sau concediu.
7. Regimul de lucru
a) Evreii din orice fel de detaşament, vor lucra 9 ore pe zi.
Programul de lucru va varia în raport de anotimp, va fi întocmit de către
autorităple sau întreprinderile care-i folosesc şi se va găsi afişat Ia fiecare atelier sau
şantier de lucm.
Comandanţii de detaşamente vor fixa cuantumul lucrului ce trebuie să execute
fiecare evreu pe zi şi impulsiona lucrul, astfel încât cuantumul stabilit să se execute în
fiecare zi.
b) Se interzice dispersarea la lucru a evreilor în grupe mici, răzleţe, deoarece
acestea nu ar putea fi bine dirijate şi controlate.
Ca urmare, evreii din orice fel de detaşament, vor lucra întruniţi sau pe grupe
care pot fi supravegheate direct de către ofiţerii, subofiţerii sau gradaţii, răspunzători
de prezenţa şi activitatea evreilor, din subordine.
Comandantul sau şeful fiecărui detaşament, subunitate sau grup, va avea asupra
lui un carnet cu apelul nominal al evreilor, cu toate mutaţiile la curent, din care să
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reiasă la partida fiecărui evreu, atât numărul total al zilelor de muncă cât şi al zilelor
de absenţă.
c) Dispoziţiunile şi obligaţiunile prevăzute la paragraful de mai sus, sunt
valabile atât pentru evreii din detaşamentele de lucru exterioare sau locale, cât şi
pentru evreii repartiniţi în cadrul muncii obligatorii, la diferite instituţiuni sau
întreprinderi.
8. Control, sancţiuni, anulări.
Marele Stat Major, prin organele sale sau ale comandamentelor în subordine,
precum şi Oficiul Central de Româninire, prin organele sale, vor controla la faţa
locului, dacă evreii care au obţinut carnete de scutire de la Comisia Centrală de
Revizuire, sau acei repartiniţi în cadrul aceleiaşi munci la diferite instituţii sau
întrepriAnderi sunt necesari şi prestează munca pentru care au fost solicitaţi.
In acest scop, organele militare şi ale Oficiului Central de Românizare, vor ţine
legătură între ele pentru a conlucra de comun acord.
Toate abaterile constatate se vor raporta comandamentelor de corp de armată
(comandamentelor teritoriale) care vor dispune anularea aprobării şi ridicarea
dreptului de folosinţă, nu numai evreilor găsiţi în vină, ci a tuturor evreilor repartiniţi
acelei instituţii de stat sau întreprinderi.
De asemenea se anulează şi scutirile de muncă obligatorie pentru evreii
repartiniţi la instituţiile şi întreprinderile care au încetat de a mai funcţiona sau când
acestea renunţă la serviciile lor.
c) Instituţiile, întreprinderile şi patronii, care au obţinut evrei în cadrul muncii
obligatorii, au obligaţiunea să asigure controlul şi întrebuinţarea lor pe locurile pentru
care au fost ceruţi, precum şi maximum de randament, la lucru.
La orice instituţie, atelier sau şantier de lucru, se va găsi afişat tabelul nominal
al tuturor evreilor repartiniţi la munca obligatorie, cu evidenţa, la zi, a mutaţiilor.
Pe cei absenti sau îndărătnici la lucru. îi vor aduce la cunostinţa cercurilor de
recrutare. care vor raporta situatia acestora. Marelui Stat Major prin corpurile de
armată (comandamentele teritoriale). pentru a fi trimişi în Transnistria. cu familiile
lor. (subt.ns.).
d) Unităţile militare, instituţiile civile, precum şi întreprinderile care au obţinut
evrei pe termene limitate, sunt obligate ca la terminarea lucrului, să-i înapoieze
cercului de recrutare respectiv, constituiţi aşa după cum i-a primit, împreună cu
tabelele nominale, de predare.
Cine va contraveni acestei dispoziţiuni, va pierde dreptul de a beneficia, în
viitor, de mâna de lucru evreiască.
e) Românii care dublează pe meseriaşii calificaţi sau orice fel de profesionişti
evrei şi nu se identifică cu meseria sau profesiunea pe care au îmbrăţişat-o sau în care
au fost numiţi, în timpul prevăzut şi recunoscut ca necesar de Oficiul Central de
Rornâninlre, vor fi internaţi în lagăr.
De asemenea vor fi internaţi în lagăr, patronii care tolerează dublurile fictive, în
scopul menţinerii evreilor, sabotând astfel procesul de rornâninire a muncii.
f) Pentru abaterile de mică importanţă (întârziere la apel, delăsare, atitudine
nedisciplinată etc.), efectuate în cadrul detaşamentelor de lucru, comandanţii respectivi
vor aplica evreilor pedeapsa corporală,conform regulamentului.
g) Vor fi sancţionaţi cu trimiterea în Transnistria, la muncă grea sau în
ghettouri, împreună cu familiile lor (tata, marna, soţia şi copiii) toţi evreii cari comit

următoarele infracţiuni:
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- repetă abaterile arătate la punctul f de mai sus;
- nu execută conştiincios serviciul la muncă sau se sustrag de la lucru prin
înşelăciune, cumpărare, intervenţie, neprezentare la chemările făcute pentru munca
obligatorie, părăsire fără voie a lucrului etc.
- nu anunţă ·cercului de recrutare schimbarea domiciliului, fie în oraş, fie
dintr-un oraş în altul, chiar dacă au aprobarea Ministerului Afacerilor Interne;
- vor avea relaţiuni intime cu româncele.
În cazul când bărbaţii infractori nu se prezintă de bună voie sau nu sunt
descoperiţi de către organele poliţieneşti, vor fi trimise în Transnistria familiile lor.
Vor fi de asemenea trimişi în Transnistria şi românii cari vor înlesni
sustragerile evreilor de la munca obligatorie.
Aplicarea sancţiunii cu trimiterea în Transnistria se ordonă de către Marele Stat
Major, în urma cererilor adresate de către corpurile de armată (comandamentele
teritoriale).
h) Orice intervenţie pentru favoruri este interzisă, indiferent de calitatea celui
care intervine.
- Acei care vor interveni vor fi semnalaţi Marelui Stat Major pentru a se cere
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri internarea în lagăr.
i) Pentru ca cercurile de recrutare să poată întocmi de îndată o situaţie precisă a
evreilor repartizaţi pentru nevoi locale, toate unităţile militare, instituţiile civile şi
întreprinderile de stat sau particulare, care se folosesc de munca evreilor, sunt obligate
să prezinte pe aceşti evrei cercurilor de recrutare, cu tabele nominale, în dublu
exemplar, pentru a li se verifica situaţia şi face mutaţiile respective.
j) Evreii întrebuinţaţi la munca obligatorie sunt supuşi jurisdicţiunii militare,
conform art. 9 din D.L. relativ la statutul militar al evreilor şi art. 37 din regulamentul
acestui D.L.
II. Meseriaşii evrei
l. Se întrebuinţează, în primul rând, pentru nevoile armatei, municipiilor,
oraşelor reşedinţe de judeţ şi comunelor urbane unde sunt domiciliaţi evreii.
Corpurile de Armată (Comandamentele Teritoriale) vor căuta să satisfacă în
limita posibilităţilor şi nevoile judeţelor lipsite de meseriaşi evrei.
2. Pentru reparaţiunile şi terminarea localurilor proprietate sau închiriate de
autorităţi (caz.ănni, şcoli, spitale, cantine etc), Cercurile de Recrutare vor organiza
echipe de meseriaşi evrei pe categorii omogene de câte l O meseriaşi evrei, sau mai
puţini, când totalul unei categorii nu ajunge această cifră.
3. Asemenea echipe se vor forma şi din meseriaşii care nu sunt necesari la
lucrările arătate mai sus (croitori, cismari, cojocari, curelari etc.).
4. Meseriaşii arătaţi la punctele 2 şi 3 de mai sus, vor fi folosiţi fie în echipe
omogene, fie în echipe mixte (în care caz se vor divide echipele omogene de câte 1O
inşi) în raport de natura şi cantitatea lucrului de efectuat, în primul rând pentru nevoile
armatei şi apoi pentru celelalte instituţiuni de stat, judeţ sau comună, pe baza planului
de lucru, stabilit de comun acord între comandanţii unităţilor şi şefii autorităţilor
locale, prin grija cercurilor de recrutare respective.
5. Meseriaşii evrei se vor bucura de aceleaşi drepturi ca şi muncitorii evrei
necalificaţi constituiţi în detaşamente şi în aceleaşi condiţiuni prevăzute de titlul D,
cap. L, paragraful 6, punctul c.
6. Esenţialul este ca munca aceasta să fie bine organizată şi supravegheată.
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E. UTILIZAREA FEMEILOR EVREICE
I. Corpurile de Armată (Comandamentele Teritoriale), au dreptul de a
întrebuinţa, în cadrul muncii obligatorii şi personalul evreiesc de sex feminin între 18 40 ani, atât la lucru manual (croitorese, spălătorese, richtuitoare etc.) cât şi intelectual,
pentru lucrări de birou, cerându-se în acest sens, tabele nominale· de la Oficiul de
Românizare de pe lângă Subsecretariatul de Stat al Muncii.
Cercurile de Recrutare vor ţine evidenţa acestor evreice.
2. La neajungere, personalul feminin va fi cerut de către cercurile de recrutare
comunităţilor evreieşti din localităţile respective.
3. Personalul de sex feminin evreiesc va fi organizat în echipe ca şi meseriaşii
de sex masculin folosit în localităţile unde domiciliază şi repartizat numai la unităţile
militare şi instituţiile de stat, judeţ sau comună.
4. - Femeile evreice utilizate la munca obligatorie intelectuală vor beneficia de
drepturile de soldă, întreţinere şi hrană, similare cu ale soldaţilor, iar acelea folosite la
munca manuală se vor prevala de drepturile acordate în condiţiunile prevăzute la titlul
D, cap. I, paragraful 6, punctul c.
5. Sancţiunile sunt aceleaşi ca şi pentru bărbaţii evrei, arătate la cap. D,
paragraful 8, punctele c şi g [... ]
6. - Odată cu situaţiile periodice lunare, se va înainta şi un raport asupra
modului cum decurge munca obligatorie în detaşamentele exterioare şi locale,
rezultatul controlurilor, diferite observaţiuni, greutăţi şi propuneri.
Marele Stat Major
l. - Controlează situaţiile primite de la corpurile de armată (comand. teritoriale)
şi face centralizarea lor pe întreaga ţară.
2. - Controlează felul cum se aplică prezentele instrucţiuni de către corpurile de
armată (comand. teritoriale) şi cercurile de recrutare.
3. - Controlează, la faţa locului, modul cum se execută munca obligatorie.
ŞEFUL MARELUI STAT MAJOR
Şeful Secţiei I-a
GENERAL (ss) ŞTEFLEA ILIE
Colonel (ss) E. Borcescu

Ibidem, RS.E.M. 900, C0034- 41

586
1942, iulie 9, Bucuresti. Măsuri pentru transportul în
Transnistria al evreilor neprezentaţi la munca
obligatorie.
MARELE ST AT MAJOR
SECŢIA I-a Biroul 10
PROCES-VERBAL
Astăzi

9 Iulie 1942, Subsemnaţii:
1. - General Vasiliu C. Subsecretar de Stat la Ministerul Afacerilor Interne.
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2. - General Arhip Ioan, Subşeful Marelui Stat Major.
3. - Colonel Borcescu Enache, Şeful Secţiei I-a.
4. - Lt. Col. Ilie Dumitrescu, Şeful Biroului 10.
5. - Lt. Col. Selescu Valeriu de la Bir. Legi.
6. - Dl. Radu Lecca, Împuternicitul Guvernului pentru reglementarea regimului
evreesc din România.
7. - Dl. Păduraru, Prim Procuror al Trib. Ilfov.
8. - Dl. Russu, Delegatul Ministerului Afacerilor Interne.
9. - Dl. Avocat Ion Dumitrescu, Delegat al C.N.R.
IO. - Maior Teodorescu, Delegatul Inspect. Gl. Jandarmi.
11. - Dl. Chestor lagolniţa, Delegatul Prefect. Pol. Capit.
12. - Dl. Mironescu, Delegatul Direcţiunii G-le a Poliţ.
13. - Dl. Cront, Preşedintele O.C.R.
ne-am întrunit Ia Marele Stat Major Sectia I-a, pentru a discuta măsurile de luat pentru
transportarea evreilor pasibili de a fi trimişi în Transnistria ca infractori la munca
obligatorie.
În vederea unei armonice colaborări între autoritătile respective, pentru
aplicarea acestor măsuri, am stabilit de comun acord:
„Normele privitoare la măsurile de luat pentru transportarea evreilor pasibili de
a fi trimişi în Transnistria".
Aceşti evrei sunt cei prevăzuti în „Instrucţiunile Generale Nr. 55.500 din 27
Iunie 1942, privitoare la munca obligatorie a evreilor" la titlul D (organizarea), cap. 8
(control, sanctiuni, anulări), paragraful c şi g 1.
Pentru a se proceda la această operatie, se vor respecta următoarele norme:
l. - Cercurile Teritoriale, prin Comandamentele Teritoriale, raporteaz.ă M.St.M.
Sectia I-a, înaintând tabele de cei în cauză.
Odată cu acest raport, anuntă organele poliţieneşti sau jandarmi, pentru punerea
sub pază a evreilor, până vor fi îmbarcati pentru trimiterea la Est de Nistru.
2. - CQrpurile- de Armată (comandamente teritoriale) se vor îngriji ca aceste
rapoarte să ajungă la M.St.M. Sec.I-a în cel mai scurt timp prin delegat.
.
Evreii infractori la Instructiunile Generale Nr. 55.500/1942, prinşi de organele
poliţieneşti sau jandarmi, vor fi ţinuţi în stare de arest, la politiile respective.
Familiile acelor vizaţi pentru transportare. vor rămâne în locuinţele lor sub paz.a
Centralei Evreilor din localitate.
În caz când cineva fuge de sub pază, Centrala Evreilor răspunde pentru aceştia,
prin ostatecii locali. Vor fi supuşi acestei măsuri: mama, tata, sotia şi copiii necăsătoriţi
ai acelui căzut în vină, locuind sub acelaşi acoperiş; nu vor fi supuşi acestei măsuri,
membrii familiei cari execută conştiincios munca obligatorie.
În principiu aplicarea acestei măsuri se va examina, de la caz la caz.
3. - Deciziunea Marelui Stat Major de a trimite evrei în Transnistria va fi
comunicată Inspectoratului G-ral al Jandarmeriei, Directiei G-rale a Politiei şi Prefect.
Pol. Capitalei pentru Bucureşti, odată cu ordinul dat, în acest sens, corp. de am1ată
(comand. teritoriale).
Cercul Teritorial face mutatia „trimis în Transnistria" prin ordin de zi.
4. - Atunci când Marele Stat Major a hotărât pe cei care urmează să fie trimişi
în Transnistria, aceştia vor desemna la prezentarea lor, la cercul teritorial sau politie
un procurator pentru administrarea şi lichidarea bunurilor mobiliare, sub controlul
Centralei Evreilor din localitate, completând o procură model (în triplu exemplar, după

324
https://biblioteca-digitala.ro

formularul tip legalizat de către autorităţile poliţieneşti ale domiciliului sau reşedinţei
lor2 .
Dintre aceste exemplare:
- Un exemplar rămâne mandatarului;
- Un exemplar la unitatea poliţienească care a legalizat semnătura,
- Un exemplar se va înainta Centrului Naţional de Românizare.
Aceste formulare se vor găsi la Cercurile Teritoriale, care vor servi numai ca
model, cele trei exemplare urmând să fie scrise la maşina de scris şi completate tot la
maşină sau de mână, mandant.
Evreii care nu lasă mandatari, vor fi comunicaţi C.N.R.
Mandatarul este obligat a lichida bunurile în termen de 6 luni de la data
primirii procurei.
Dacă nici după această dată nu s-au lichidat averea trece în administrarea
C.N.R.
5. - Trimiterea în Transnistria, fie că se face individual, pe familii, sau grup de
familii, se efectuează cu trenul, până la staţia cea mai apropiată de locul de destinaţie.
Cererile de foi de drum se vor face de către cercurile teritoriale.
6. - Hrana pe timpul transportului priveşte pe evrei.
7. - Pll4l pe timpul transportului se va asigura de către Inspectoratul G-1 al
Jandarmeriei.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, câte un exemplar de
fiecare parte.
(ss) General Vasiliu C., (ss) General Arhip Ioan, (ss) Colonel Borcescu E.,
(ss) Lt. col. Ilie Dumitrescu, (ss) Lt. Col. Selescu Valeriu, (ss) Radu Lecca,
(ss) Păduraru, (ss) Russu, (ss) Av. Ion Dumitrescu, (ss) Maior Teodorescu, (ss) Chestor
lagolniţa, (ss) Mironescu, (ss) Cront

Ibidem, RS.E.M. 933, C0567- 569
1

2

Vezi doc. 589 din volum.
MARELE STAT MAJOR
SECŢIA I-a
B 10
Nr. 70.425 din 6.VIll.1942
MARELE STAT MAJOR
Secţia I-a
Către ........................... „

............•....• „ „ ...... .

Urmare la ordinul Nr. 68. 750 din 6 august 1942.
Am onoare a vă trimite pe verso un formular tip de procură, prevăzut cu punctul 4, din
procesul-verbal din 9 iulie 1942.
Vă rugăm a da o copie de pe această procură, organelor poliţieneşti locale.
O.O.
ŞEFUL SECŢIEI

ŞEFUL

I-a

BIR. I O

Lt. Col., Ilie Dumitrescu

Colonel, (ss)Borcescu
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PROCURĂ GENERALĂ SPECIALĂ

Subscrisul.. „ „. „ „ „ „ .... „ „ „ „ „. „ ................ „...
domiciliat
în
„ .. „. „ „ „ „. „ „ ..
judeţul..„„„„„„„„„„„„„, str„„„„„„„.„„„„„„.„„. nr„„„„„„„„„ declar prin prezenta că
împuternicesc
pe
Dl... ... „ „ „ „ „ .. „ „ „ „ „
domiciliat
în
„ „ „ „„ „ „ „ „ „ „ „ „„ „ „ „„ „
str„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ nr„ „ „ „ „ .. „ „. judeţul.. „ „ „ „ „ „ „ „. ca pentru mine şi în numele meu să
administreze întreaga mea avere mobilă şi imobilă, oriunde ar fi situată ea, pe tot timpul
absenţei mele.
În cazul când subscrisul, din orice motiv nu s-a întors în termen de 6 luni de la data
prezentei procuri, mandatarul meu este autorii.al să vândă întreaga mea avere mobilă, să fixeze
preţul, să încaseze preţul fixat, să dea valabilă chitanţa de descărcare, să se semneze în chip
valabil pentru mine şi în numele meu oriunde nevoia va cere în scopul administrării sau
lichidării întregii mele averi mobile.
Declar că am dat prezenta procură liber şi nesilit de nimeni astăzi„ „ „ „ „ „ „ „ „ „
în ................... .
Pentru Conformitate, Şeful Biroului 1O
(Ibidem, R.S.E.M. 900, CJ263)

587
1942, august 21, Bucuresti. Cererea unor legaţii străine
de a-i scuti de' muncă obligatorie pe evreii
solicitaţi pentru unele servicii.

MARELE STAT MAJOR
SECŢIA II-a
Biroul Legături Externe

21 August 1942
NOTĂ

Din cererile înregistrate la Secţia II-a, Biroul Legături Externe, se constată că
numai în cursul lunilor mai, iunie şi iulie, diferitele legaţiuni străine au intervenit
pentru scutirea de „muncă de folos obştesc" a nouă evrei, sub motivul că aceştia le-ar fi
indispensabili.
În tabelul anexă se vede cari sunt aceste legaţii şi soluţia dată cererilor1 .
- Faptul că QI!1 legaţii, într-un interval relativ scurt, au făcut nouă asemenea
intervenţii, ne îndritueşte să credem că din acest sistem, s-ar putea naşte un nou
subterfugiu utilizat de evrei pentru a eluda obligaţiunile ce au.
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- Considerând că scutirile de muncă de folos obştesc sunt reduse ca număr şi au
o durată scurtă apreciem că nu este cazul a se reveni asupra lor.
Pentru a evita însă abuzul şi a nu da posibilitate evreilor de a-şi creia astfel un
subterfugiu;
Sectia II-a propune ca pe viitor orice asemenea interventie din partea
legatiunilor străine. să fie refuzată.
Nu putem îngădui o asemenea măsură, fără a leza cu nimic politetea si
solicitudinea, pe care în mod normal trebue să le avem faţă de diplomaţii străini,
deoarece nici unul din Marile State Majore străine nu au fost atât de generoase ca noi,
în satisfacerea diferitelor deziderate ale legaţiunilor străine.
Şeful

ŞEFUL SECŢIEI II-a
COLONEL, C. Ionescu

Bir. Legături Externe
Maior, N. Boian

Ibidem, RS.E.M. 905, CO 98- 99
Pe document, rezoluţiile:
,,24 august 1942. Domnul General Arhip. Rog să se ţină seama în viitor de propunerea
secţiei a II-a General (ss) Şteflea"; ,,26 august 1942. Secţia I-a. Cine le-a aprobat? Eu nu. În
viitor să nu se mai aprobe. Să mi se raporteze cine a aprobat. General (ss) Arhip".

1

TABEL
cu evreii pentru cari au intervenit diferite legatiuni spre a-i sustrage
de la munca de folos obştesc.

Nr.
Crt.
I.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Data
15 Mai
10 Iulie
9 Iulie
9 Iulie
14 Iulie
21 Iulie
21 iulie
21 Iulie
23 Iulie

Cine a
inte1Venit
Legaţia Chile
Legaţia Suediei
Legaha Suediei
Legaţia Elveţiei
Legaţia

Jaooniei
Japoniei
Legaţia Frantei

Legaţia

Legaţia Franţei
Legaţia Turcă

Numele evreului
Dr. Osias KAUFMAN Cosla
Arhitect Leon GARCIA
FINKELSTEIN Kiva
N. ESKENAZY
IEŞANU Jean
Emilian Katz DAVID
WECSUOscar
HUBERT Alois Moriţ
Ion WITINER
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Rezultatul

intervenţiei

Nu a fost soluţionată
Scutit 2 luni
Nu a fost aprobată
Nu a fost aprobată
Scutit 6 luni
anulată; Scutit 2 luni
Nu a fost soluţionată
Nu a fost soluţionată
Nu a fost soluţionată

588
'1942, august 31, Bucuresti. M.St.M. cere C.E.R. să ia
măsuri P.entru ameliorarea condiţiilor ?e viaţă
ale evreilor din detaşamentele de munca.
MARELE STAT MAJOR, Secţia I-a Bir. 1O
Nr. 73093 din 31. VIII.1942
Către

CERCUL DE RECRUTARE ....... .
Am onoare a vă face cunoscut:
1. Evreii din Detaşamentele exterioare de lucru, distrugându-şi la muncă
efectele cu care s-au prezentat şi întrucât parte fiind săraci nu şi le pot procura,
M.St.M. a aprobat ca oficiile judeţene ale Centralei Evreilor, să procure haine şi
încălţăminte, prin colectă de la evrei, pentru evreii de mai sus.
În acest scop, rugăm a da dispoziţiuni Cercurilor Teritoriale să ia legătură cu
Oficiile judeţene ale Centralei Evreilor comunicându-le necesarul de efecte.
După ce Oficiile Judeţene vor fi adunat aceste efecte, Cercurile vor lua măsuri
ca detaşementele să le ~rimească prin delegaţii săi, cu inventare şi să le distribuie
evreilor din detaşamente .
2. Îngrijirea evreilor bolnavi din detaşamente:
- Evreii din Detaşamentele exterioare care sunt uşor bolnavi vor fi trataţi la
infirmeriile sau taberele respective.
- Pentru medicamentele necesare, Comandamentele Teritoriale vor lua măsuri a
se acorda cota cuvenită. M.St.Major a intervenit, în acest scop, la M.A.N. Direcţia
Superioară Sanitară.

- Evreii care trebuie internaţi în spitale vor fi trimişi la Spitalele Militare din
localitatea cea mai apropiată, care după ce-i va examina, îi va evacua la Spitalul
evreesc cel mai apropiat.
- Evreii internaţi în spital vor fi înlocuiţi în detaşamente de către Cercurile de
Recrutare.
3. Se vor verifica din nou efectivele detaşamentelor exterioare, căutând a se
înlocui, prin evrei valizi, evreii care din cauza unor afecţiuni cronice nu s-ar dovedi
suficient de capabili de mancă, aceasta în urma propunerilor Detaşamentelor.
D.O. Şeful Secţiei I-a
Şeful Bir. Evrei C.7 T.
Colonel (ss) Borcescu
Lt. (ss) C. Sinescu

A. TM., Fond Pref Jud.

Timiş-Torontal,

ds. 19/1942, f 51

Pentru îndeplinirea acestui ordin, M.St.M. comunică lui Radu Lecca aprobarea ca Oficiile
ale Centralei Evreilor să trimită haine, lenjerie şi încălţăminte evreilor săraci aflaţi în
detaşamentele de lucru exterioare (căi ferate, drumuri, geniu etc.), prin intermediul Cercurilor
Teritoriale.
1

Judeţene
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Această măsură a fost luată în urma unui control efectuat la detaşamentele exterioare de
lucru, care a constatat o situaţie foarte precară (50% dintre evrei au hainele şi încălţămintea
ruptă, iar 80% din ei n-au ruffilie de schimb). (J. Ancel, op. cit., voi. IV. p. 274).
2
O intervenţie în acest sens face şi Regimentul 5 Pionieri, detaşamentul de îndiguiri, către
Comunitatea Evreilor din Bacău de „a trimite efecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi
medicamente necesare evreilor săraci aflaţi la muncă obligatorie pe acest şantier, întrucât au
rămas complet dezbrăcaţi". (A.BC., Fond Comunitatea Israelită Bacău, ds. 1211942.f 80).

589
1942, septembrie 14, Bucuresti. Lămuriri si completări
Ia instrucţiunile generale ale M.St.M. Erivitoare
la munca obligatorie emise la 27 iunie 1942.
MARELE STAT MAJOR
SECŢIA I-a
Biroul IO

ANEXA A
LĂMURIRI ŞI COMPLETĂRI LA INSTRUCŢIUNILE GENERALE
Nr. 55.500 din 27 Iunie 1942 (fragmente)

I - Durata muncii obligatorii.
Datele referitoare la începerea şi terminarea duratei obligaţiunii de muncă, se
aplică după normele prevăzute în legea şi regulamentul recrutării, astfel:
1. În fiecare an, în luna septembrie, se face recensământul evreilor cari în cursul
anului următor împlinesc vârsta de 18 ani.
2. Obligaţiunea de muncă începe la 1 Aprilie a anului următor, adică anul când
evreii îmJ>linesc 18 ani (pe anul în curs ctg. 1946).
3. Încetarea obligaţiunii de muncă are loc tot la data de 1 Aprilie a anului curent
"ce urmează, după împlinirea vârstei de 50 ani. Exemplu: La 1 Aprilie 1942, au încetat
obligaţiunile pentru evreii care fac parte din ctg.1913.
Prin urmare, evreii urmează exact soarta contingentelor din care fac parte
(încep activitatea la vârsta corespunzătoare premilitarilor şi o încetează odată cu eşirea
din elementele armatei ultimului contingent, din miliţii).
II. - Întrebuinţarea evreilor rechiziţionaţi
În bai.a dispoziţiunilor „Legii Rechiziţiilor" şi a „Legii asupra organizării
naţiunii şi teritoriului pentru timp de război" (Monit. Of. Nr. 96 din 27.IV.1933),
evreii de orice sex, în vârstă de 14-17 ani şi 31-69 ani împliniţi, pot fi obligaţi să
presteze munca obligatorie în timp de războiu, în următoarele condiţiuni:
a) Se va apela, în special, la serviciile titraţilor universitari, meseriaşilor şi a
tehnicienilor specialişti.
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b) În mod excepţional se vor întrebuinţa copiii şi femeile, aplicându-li-se
regimul de muncă (natura muncii, orarul) prevăzut în legile, regulamentele şi
dispoziţiunile speciale în vigoare [... ]
d) Cererile numerice cât şi cele nominale (numai pentru titraţi, meseriaşi şi
tehnicieni specialişti, cu toate datele necesare: numele şi pronumele,vârsta, domiciliul,
cercul teritorial, timpul necesar rechiziţionării), referitoare la evreii sub 15 ani şi mai
mari de 50 ani, se vor aproba numai de către M.St.M.
e) Întrebuinţarea persoanelor rechiziţionate se va face în raport cu pregătirea
profesională şi aptitudinile acestora şi numai în localităţile unde îşi au domiciliul.
f) Vor fi retribuiţi după tariful anual al rechiziţiilor, ori potrivit dispoziţiunilor
în vigoare la epoca respectivă.
III. - Lămuriri referitoare la excepţiuni.
1. Dintre membrii cultului mozaic - până la sosirea precizărilor de la Ministerul
Culturii Naţionale şi al Cultelor - vor fi scutiţi numai rabinii.
2. Foştii ofiţeri, subofiţeri, maiştri, submaiştri şi gagişti proveniţi din activitate,
precum şi foştii ofiţeri de rezervă evrei sunt exceptaţi de la munca manuală în
detaşamente, putând fi utilizaţi astfel:
- Foştii ofiţeri activi şi de rezervă, precum şi foştii subofiţeri proveniţi din
activitate, la munca intelectuală (statistică, lucrări de birou, etc.) şi la încadrarea
detaşamentelor, ca ajutori sau comandanţi de subunităţi, în lipsa comandanţilor
români.
- Foştii maiştri şi submaiştri proveniţi din activitate, ca conducători de echipe
importante de meseriaşi, potrivit specialităţii lor [... ]
4. Evreii supuşi străini sunt scutiţi de munca obligatorie, indiferent dacă sunt ai
ţărilor aliate sau ai ţărilor cu care suntem în stare de război: se va avea în vedere
raportul Nr. 16952-1942 al Direcţiei Generale a Poliţiilor (anexat).
5 Elevii de liceu, bacalaureat.ii şi studenţii vor presta munca obligatorie manuală
în raport de vârstă (detaşamente locale sau exterioare).
6. Scutirile acordate de Comisia Centrală de revizuire trebuie respectate, chiar
dacă se crede că au fost acordate fără o suficientă documentare la faţa locului, în care
scop se fac următoarele preciziuni:
Conducătorii şi membrii Oficiilor judeţene ai Centralei Evreilor din România
vor fi lăsaţi imediat liberi.
Evreii scutiţi de Comisia Centrală, care în prezent se află în detaşamente
exterioare de lucru, vor fi readuşi în localităţile respective numai după sosirea
înlocuitorilor pe şantierele de lucru, trimişi de cercurile teritoriale dintre evreii
disponibili sau dintre acei aflat.i în detaşamentele locale cu însărcinări secundare.
În acest scop cercurile teritoriale vor căuta să trimită înlocuitori: în caz că nu
vor avea disponibilităt.i, vor raporta aceasta Comandamentului Teritorial, care va
soluţiona ace.astă problemă în cadrul disponibilităt.ilor altor cercuri teritoriale.
Nici un evreu care are carnet de scutire de la comisie nu va mai fi repartizat la
munca obligatorie.
În Instrucţiunile Nr. 55.500-1942 s-a prevăzut posibilitatea anulării scutirilor
acordate de Comisia Centrală, când controlurile la faţa locului vor dovedi că această
măsură este necesară.
IV. - Control, sancţiuni, anulări.
1. Munca obligatorie cere să fie organizată, dirijată şi controlată [... ]
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Dorinţa

Domnului Mareşal este ca munca aceasta să nu fie trivializată ci
cu toată seriozitatea.
De aceea s-au prevăzut şi pedepse severe: Bătaia aplicată regulamentar şi'
trimiterea în Transnistria care a devenit operantă în ziua de 16 Iulie a.c. conform
comunicatului Nr. 88661 publicată în ziarele cu data de 5 Iulie 1942 şi trimis în copie
tuturor Comandamentelor şi Cercurilor Teritoriale.
Pedeapsa cu bătaia se va ordona de către comandanţii detaşamentelor
exterioare, comandanţii detaşamentelor locale (când sunt ofiţeri), comandanţii
unităţilor militare care foloseau evrei precum şi de către comandanţii cercurilor
teritoriale (recrutare ), pentru evreii repartizaţi la diferite instituţii sau întreprinderi, în
grupe sau detaşamente locale care nu sunt supravegheate de ofiţeri.
2. Prin derogare de la dispoziţiunile prevăzute în Instrucţiunile Generale Nr.
55.500-1942 (Titlul D, Cap. I, paragraf 8, punctul g, alin. 7), şi în conformitate cu
hotărârea Domnului Mareşal Antonescu, Românii care vor înlesni sustragerile evreilor
de la munca obligatorie vor fi internaţi în lagăre.
3. Evreii care au obţinut scutiri de la Comisia Centrală de Revizuire pe timpul
când se aflau la lucru, în detaşamente şi au părăsit şantierele fără voie şi înainte de a
le fi sosit înlocuitorii, vor pierde dreptul de scutire, anulându-li-se carnetele de către
Corpurile de Armată (teritoriale). Ei vor fi trimişi în Transnistria [... ]
6. De asemenea, se vor anula cametele de scutiri acordate evreilor pentru libera
practică la diferite firme sau întreprinderi din provincie, când se constată că ei fac
serviciul în capitală sau în altă localitate, deci nu în localitatea pentru care au cerut
scutirea de muncă obligatorie.
V. - Repartizări.
Nu se vor mai face rapoarte sau da curs cererilor de permisii pentru diferite
motive (deces în fapi.ilie, căsătorie etc.) ale evreilor aflaţi în detaşamentele exterioare,
întrucât prin aceste deplasări continui, se scade randamentul de lucru [„.]
Se interzic învoirile, folosirea în birouri sau în interesul propriu a evreilor
destinaţi la munca manuală, trimiterea lor în oraş după cumpărături, folosirea la lucru
prin rotaţie, lăsarea lor în neactivitate, etc.
Nerespectarea dispoziţiunilor de mai sus, atunci când vor fi constatate de către
organele militare de control, singure sau în legătură cu organele Oficiului Central de
Românizare, vor fi considerate ca abateri grave în sarcina autorităţii respective şi va
atrage imediata ridicare a evreilor de la lucru şi informarea Preşedinţiei Consiliului de
Miniştri prin Marele Stat Major, asupra neregulii săvârşite.
Totodată, se va aplica sancţiunea trimiterii în Transnistria a evreilor infractori
(acei cari nu execută conştincios munca şi se sustrag de la muncă prin orice mijloc) şi
în lagăre a românilor cari înlesnesc astfel de abateri [„.]
7. În birourile cercurilor şi comandamentelor teritoriale nu este permis să se
găsească funcţionari evrei.
10. Îngrijirea evreilor bolnavi.
a) Evreii din detaşamentele exterioare care sunt uşor bolnavi, vor fi trataţi în
infirmeriile sau în taberele respective, iar acei care trebue internaţi în spitale vor fi
evacuaţi în spitalele militare din localitatea cea mai apropiată, care-i va trimite după
examinare, la spitalul evreesc cel mai apropiat.
b) Evreii bolnavi din detaşamentele locale vor fi îngrijiţi la domiciliu sau în
spitalele locale, în raport cu gravitatea fiecărui caz şi după ce, în prealabil, vor fi
efectuată
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vizitaţi

de către medicul instituţiei respective şi supravizitaţi de către medicul cercului
de recrutare.
Instituţia la care au fost repartizaţi evreii care s-au îmbolnăvit în timpul
lucrului, este obligată să controleze la domiciliu sau spitale, prezenţa şi stadiul
sănătăţii acestora.
Evreii care vor simula diferite boale sau, fiind însănătoşiţi, vor părăsi domiciliul
sau spitalul pentru interesele lor proprii, în loc să se prezinte la cercul teritorial, spre a
li se face mutaţia în controale şi a fi repartizaţi la muncă, fie în continuare la acelaşi
detaşament fie la altul, vor fi sancţionaţi cu trimiterea în Transnistria, pe baza cererilor
nominale înaintate erarhic Marelui Stat Major„.
15. Evreii cari sunt trimişi în Transnistria pot lua asupra lor:
a) Suma echivalentă în mărci germane (emisiunea specială pentru teritoriile
ocupate din Est), rezultată din schimbul leilor sau altor monezi străine precum şi din
răscumpărarea bijuteriilor sau diferitelor titluri (acţiuni, obligaţiuni etc.).
Această operaţiune se va face în oraşele capitale de judeţ, unde se găsesc
autorităţile competente, înainte de plecarea evreilor.
b) Ca obiecte de îmbrăcăminte, lenjerie şi aşternut, fiecare persoană îşi poate
lua strictul necesar în bagaje de mână.
c) Evreii vor fi obligaţi înainte de plecare să-şi achite impozitele către stat, judeţ
şi comună.

Faptul că nu ar putea achita decât numai o parte din impozite, din lipsă de bani,
nu va constitui un motiv pentru a nu fi trimişi în Transnistria sau de a se întârzia
trimiterea (Ord. M.St.M. Nr. 75873-1942) 1 .

A.M.St.M., RS.E.M., C0025 - 31
1

Vezi doc. 585 din volum.

590
1942,

septembrie 17, Bucuresti. Ordin pentru
deportarea în Transnistria' a familiilor evreilor
ce se sustrag de la munca obligatorie.
Nr. 900285 din 17 sept. 1942

MARELE STAT MAJOR
Secţia I-a, Biroul 10
MARELE STAT MAJOR
Secţia I-a
Către

STATMAJOR
Urmare la ordinul telegrafic Nr. 900285 din 17 septembrie 1942 al Marelui Stat
Major secţia l-a.
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Am onoare a vă face cunoscut că potrivit Instrucţiunilor Generale Nr.
55.500/1942 şi comunicatului M.St.M. Nr. 88661 din 5 iulie 1942, aprobat de
Preşedinţia Consiliului de Miniştri, trimis dvs., cu ordinul circular Nr. 68130 din 6
august 1942 în cazul când bărbaţii evrei infractori hotărâţi pentru a fi trimişi în
Transnistria nu se prezintă de bună voie sau nu sunt descoperiţi de organele
poliţieneşti vor fi trimise în Transnistria familiile acestora.
Prin infractor în acest caz se înţelege acel bărbat care s-a făcut vinovat de
abaterile arătate în instrucţiunile M.St.M. Nr. 55.500/1942. Titlul D, Capitolul C
aliniatul 31.
Prin acest procedeu evreii care vor fi ascunşi pentru a nu fi trimişi în
Transnistria se vor prezenta probabil pentru a-şi urma soarta familiilor lor.
Membrii familiilor care se vor trimite în acest caz sunt mama, tata, soţia şi
copiii necăsătoriţi locuind sub acelaşi acoperământ; nu vor fi supuşi acestei măsuri
membrii familiei care execută conştiincios munca obligatorie.
În acest scop rugăm dispuneţi de urgenţă întocmirea tabelelor şi formelor de
plecare pentru transportul neîntârziat a femiliilor evreilor în ca~, întrucât numărul
acestor evrei (dispăruţi, dezertori, neprezentaţi la muncă) s-a ridicat la data 1 august
1942 ....... (neclar) 12.500 evrei2.
La operaţiunile de stabilire a modurilor de plecare şi transport se va ţine seamă
de ordinile circulare ale Marelui Stat Major : Nr. 55. 750 din 6 august 1942, Nr. 70.425
din IO august 1942, Nr. 72.645 din 16 august 1942.
Rugăm înaintaţi imediat ...... (neclar) tabelele nominale cuprin7.ând toate datele
arătate în ordinul 98.500 din 14 septembrie 1942 (cap.VII, paragraf 11).
Din aceste tabele câte un exemplar va fi trimis:
Marelui Stat Major Secţia I-a Biroul 10, Comandamentului General al
Jandarmeriei
Chesturii Poliţiei din oraşul de domiciliu, (Prefectura Poliţiei Capitalei pentru
Bucureşti)
Direcţia Poliţiei

Corpul III Teritorial)

de

siguranţă, Guvernământului

Rugăm dispuneţi de urmare3•

4

Bucovinei

şi

Basarabiei (Pentru

•

Subşefu.l

Marelui Stat Major
General, (ss) Indescifrabil

A.M.St.M., RS.E.M. 900, C 1264
1

A se vedea doc. 585 din volum.
La 20 septembrie 1942, M.St.M. - secţia I - Biroul I O, solicita Guvernământului Transnistriei
să ia cunoştinţă de conţinutul ordinului de mai sus şi „să se fixeze localităţile unde vor trebui
dirijate transporturile cu evrei sancţionaţi cu trimiterea în Transnistria, apreciind că numărul
total al membrilor familiilor acestor evrei, s-ar putea urca la circa 30.000 - 40.000".
Totodată, se reaminteşte că „Guvernământul Dvs. a fixat lagărul de la Slivina, jud.
Oceacov pentru trimiterea evreilor infractori la munca obligatorie iar, ulterior, Inspectoratul
Jandarmeriei din Guvernământul Transnistriei a schimbat destinaţia transporturilor acestor evrei
în lagărul de la Vapniarka". (Ibidem).
3
În aplicarea acestei dispoziţiuni; M.St.M., S.I., Bir. JO a întocmit următoarea situaţie:
2
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SITUAŢIA EVREILOR
în Transnistria pentru sustragere de la mWlca obligatorie
Ordonaţi a pleca
Negăsiţi de
Regiunea
de Marele Stat
Plecaţi
organele Poliţiei
Nesupuşi
Major
şi jandarmeriei
Capitala 37 5 infractori cu
18 3 infractori
54 evrei cu familii 1 7 56 infractori
120 membri de familie
familii
70 evrei
10 330 infractori
Provincia 173 evrei cu familii 12 3 infractori
129 membri de familie
124 evrei
12 086 infractori
554 evrei infractori 306 infractori
Total
249 membri de familie
Pentru toţi evreii nesupuşi la mWlcă, s-a dat ordin cu caracter permanent să fie urmăriţi
şi arestaţi în vederea trimiterii în Transnistria; în cazul când aceştia nu sWlt găsiţi, vor fi trimise
neîntârziat familiile lor. (Ibidem, C 1259).
4
Vezi şi Sonia Palti, Evrei, treceţi Nistrol, însemnări din deportare, Ed. Papirus, Tel-Aviv, 1989.

ordonati a fi

trimişi

591
1942, octombrie 8, Bucuresti. Restrictii la trimiterea de
colete, bani si scrisori pentru evreii din
detaşamentele de muncă obligatorie.
Nr. 902.582 din 9 Oct. 1942
MARELE STAT MAJOR
Secţia I-a

MARELE STAT MAJOR
Secţia I-a, Biroul IO
Exemplar 2, Prin curier, Foarte urgent
Către

P.C.M. C.B.B.T.
Am onoare a vă face cunoscut că Marele Stat Major are informaţiuni că se
trimit pentru evreii din detaşamentele de lucru cantităţi apreciabile de alimente, direct
evreilor, prin poştă sau chiar prin intermediari.
Apreciind că această chestiune este în dauna economiei naţionale, Marele Stat
Major a hotărât:
l I Se acordă trimiterea de pachete evreilor din detaşamentele de lucru
exterioare, conţinând numai îmbrăcăminte, rufărie şi încălţăminte.
2/ Conţinutul pachetelor va fi verificat la predarea la oficiul poştal, de către
organele cenzurii, iar la destinaţie, de către comandantul detaşamentului de lucru
respectiv.
3/ Se interzice transmiterea de pachete sau scrisori, pe orice altă cale decât
aceea a poştei.
41 Se interzice transmiterea de bani evreilor din detaşamente, atât prin poştă, cât
şi pe orice altă cale.
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Persoanele constatate că vor fi transmis pachete sau bani evreilor din
de lucru vor fi raportate de urgenţă Marelui Stat Major, pentru a se lua

detaşamentele
măsuri.

Rugăm dispuneţi

de urmare.

ŞEFUL

MARELUI STAT MAJOR
General (ss) I. Arhip

Şeful Secţiei I-a
Colonel (ss) Borcescu

COMUNICAT:
Corpul I - 7 Teritorial, M.St.M. Secţia VI şi S.11, Guvernământul Buc. Bas.
Trans„ P.C.M. C.B.B.T„ Dir. G-rală a Poştelor, Comand. Militar al Capitalei, M.A.N.
Dir. şi Comandam. Geniului, Comandam. Detaşamentelor C.F.R. (Brigada C.F.},
Cenzura Poştală Interioară.

A.M.A.E., Probi. 33, vol. 22, f 289

592
1942,

octombrie 10, Bucuresti. Norme privind
activitatea Comisiei pentru acordarea scutirilor
de muncă obligatorie.

MARELE STAT MAJOR
Secţia I-a
Biroul IO

DARE DE SEAMĂ
asupra activităţii Biroului l O în
luna octombrie 1942

LUCRĂRI IMPORTANTE EXECUTATE:

1. S-au întocmit şi înaintat spre aprobare la Ministerul Apărării Naţionale la
data de IO octombrie 1942, lucrările pregătitoare pentru începerea activităţii Comisiei
pentru coordonarea scutirilor de muncă obligatorie a evreilor, după cum urmează:
PRINCIPII GENERALE călăuzitoare la acordarea scutirilor şi atribuţiunilor
diferitelor eşaloane.
- Compunerea Comisiei propusă de Marele Stat Major.
- Comunicatul ce va trebui difuzat în legătură cu acordarea scutirilor de muncă.
- Proiectul de Decizie Ministerială referitoare la taxele ce vor trebui achitate de
evreii care vor solicita a fi scutiţi de muncă obligatorie, însoţit de referatul în cauză.
- În prezent se lucrează la diverse piese pentru Comisie: fişe rezumative, procese
verbale etc.
2. Faţă de noua măsură hotărâtă de Dl. Vice Preşedinte al Consiliului de
Miniştri prin care se suspendă sancţionarea de trimitere în Transnistria a evreilor
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infractori la munca obligatorie, Biroul IO a întocmit un istoric al sancţiunilor aplicate
evreilor nesupuşi sau cari se sustrag de la munca obligatorie.
În legătură cu aceasta, Biroul Justiţiei va întocmi un proiect de Decret-Lege
pentru a se aplica evreilor nesupuşi la muncă, pedepse similare ostaşilor nesupuşi şi
dezertori în tinp de război.
3. În vederea ţinerii evidenţei la munca obligatorie a tuturor evreilor titraţi şi
specialişti, s-a hotărât efectuarea unui recensământ al acestora la M.St.Major.
În acest scop, s-a întocmit un comunicat prin care toţi evreii din categoriile foşti
ofiţeri activi şi de rezervă, ori cu titluri universitare (medici, ingineri etc.) şi specialiştii
(tehnicieni, dentişti, droghişti, desenatori, conductori arhitecii etc.) sunt obligaţi a cere
înscrierea în categoria respectivă, pe bază de acte, în termen de 20 zile de la apariţia
comunicatului. _
Comunicatul a fost înaintat, cu raport, spre aprobare Domnului Ministru al
Apărării Naţionale.

4. Pentru a obliga pe evrei să revină la vechile lor nume adevărate evreeşti, s-a
întocmit un proect de Decret Lege în acest sens înaintându-se M.A.N. împreună cu o
expunere de motive, pentru a fi pusă aprobării Domnului Mareşal.

A.M.St.M., RS.E.M. 933, C0279

593
1942, octombrie 13, Brăila. Dispoziţii ale lui
Ion Antonescu pentru controlul strict al
evreilor aflaţi la munca obligatorie.

Nr. 15821 d. 1942, octombrie 13

CERCUL DE RECHIZIŢIONARE BRĂILA
Către

PREFECTURA JUDEŢULUI BRĂILA
În conformitate cu Ordinul Marelui Stat Major nr. 98521 din 21 septembrie
1942.

Am onoare a vă face cunoscut

că

Domnul

Mareşal

Antonescu a dat următoarele
obligatorie:

dispoziţiuni privitoare la controlul şi prezenţa evreilor la munca
„Să se pună ordine prin severe şi repetate controluri.
Să
Să

fie trataţi omeneşte: hrană, cazare, muncă 8 - 9 ore maximum.
se ia cele mai severe măsuri contra incorecţilor.
Contabilitatea şi registrele administrative de prezenţă şi control, să fie
perfectă ordine.
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ţinute

în

Să se trimită în Transnistria toţi evreii neconştiincioşi, recalcitranţi, dezertori,
etc. împreună cu familiile lor 1".
Vă rugăm a vă conforma întocmai dispoziţiunilor de mai sus2 .

COMANDANTUL CERCULUI TERITORIAL BRĂILA,
Colonel, (ss) Caian Ioan
Şeful Sub. bir. Evrei
Cpt. Rez. (ss) Milares M.

A.BR, Fond Pref Jud.
1

2

Brăila,

ds. 44, f 27

Vezi doc. 590 din volum.
Vezi doc. 592, pct. 2.

594
1942, octombrie 16, Chisinău. Măsuri severe împotriva
muncă
evreilor din ' detasamentele de
obligatorie din Basarabia, inclusiv deportarea
în Transnistria.
ROMÂNIA
GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BASARABIA
CABINETUL MILITAR
CĂTRE
PREŞEDINŢIA

CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul Civilo-Militar
Nr. 4.423/C
1942 octombrie 16

Am onoare a raporta următoarele:
Constatându-se că evreii aduşi în Basarabia pentru constituirea detaşamentelor
de lucru sunt slab supaveghiaţi şi circulă nestingheriţi prin sate sau oraşe, stabilind un
primejdios contact cu populaţia Provinciei -, am intervenit prin Domnia Voastră către
Marele Stat Major pentru a se lua măsuri drastice ca să se pună capăt acestei stări de
lucruri.
Ca urmare Ia aceste intervenţiuni, Marele Stat Major a dat Ordinul Nr. 904.466
către Comandamentele Militare, pentru ca acestea să ia măsuri de supraveghere strictă,
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care să facă imposibile orice abateri şi abuzuri în sânul detaşamentelor evreieşti de
lucru.
Aceste dispoziţiuni care urmează a se lua de către organele militare, trebuiesc
complectate prin altele mai radicale, cunoscute fiind aptitudinile speciale ale evreilor
de a se sustrage şi înfrânge măsurile de constrângere.
Pentru complectarea acestor măsuri, Guvernământul propune să se aplice
tuturor evreilor cari vor fi găsiţi hoinărind în afara cantonamentelor destinate
detaşamentelor de lucru, evacuarea imediată în Ghetto-urile din Transnistria.
Măsuri similare trebuiesc aplicate şi elementelor evreieşti cari fac oficiul de
legătură între detaşamentele de lucru şi restul Ţării.
Această dispoziţiune specială urmează a fi adusă la cunoştinţă evreilor încă de
la constituirea şi plecarea detaşamentelor spre Basarabia.
Credem că numai prin această măsură radicală se va putea stabili o stare de
lucruri care să nu prejudicieze siguranţa Statului 1.
GUVERNATOR, General (ss) C. Gh. Voiculescu

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 22, f 177, 178
Această comunicare a Guvernământului General al Basarabiei era urmarea dispoziţiunilor date
de mareşalul Antonescu, transmise prin Ordinul Marelui Stat Major din 21 septembrie 1941.
La 5 noiembrie 1942, Marele Stat Major, Secţia I, Biroul 10 reitereaz.ă dispoziţiunile de
mai sus.
O notă a Cabinetului Militar, Biroul 2, din 22 octombrie 1942:
.J. Marele Stat Major raportează prin Ministerul Apărării Naţionale - unnătoarele:
1. Potrivit disoozitiunilor ordonate de Domnul Mareşal. Marele Stat Major a aprobat
evreilor - care s-au sustras de la munca obligatorie - sanctiunea trimiterii în Transnistria.
2) În Consiliul Interministerial din 15 octombrie 1942, Domnul Vice-Preşedinte al
Consiliului a comunicat că măsura trimiterii evreilor în Transnistria se suspendă.
II. Ministerul Apărării Naţionale roagă a se prezenta această chestiune Domnului
Mareşal, pentru a hotăd'' (sublinierile în text).
Pe document sunt două rezoluţii: „S-a discutat azi în Cons. Colaborare" şi ,,23 oct. 1942.
Se va comunica. Chestiunea a fost soluţionată în Consiliul de Colaborare din ziua de
22.X.1942". (ss) Indescifrabil (A.BR., Fond Pre/, ds. 44, f 26). (Vezi şi doc. 592, pct. 2 din
volum).
1
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595
1942, octombrie 24, Bucuresti. Lucrări pregătitoare
P.entru actiunea de revizuire a scufirii evreilor
ae munca' obligatorie.
P.C.M.
CABINETUL MILITAR

NOTĂ

1942 luna Octombrie, ziua 24
În legătură cu operaţiunile de revizuirea scutirii de muncă obligatorie a evreilor,
Min. Apăr. Naţionale, cu Nr. 24.905/942, înaintează lucrările pregătitoare
întocmite de M.St.Major, din care rezultă:
I. - NORME CĂLĂUZITOARE LA ACORDAREA SCUTIRILOR
I). Principii generale:
- Munca obligatorie este echivalentă cu serviciul militar.
- Scutirea de muncă obligatorie echivalează cu mobilizarea pentru lucru în
întreprinderi şi nu se acordă decât evreilor strict specialisti si indispensabili pentru
buna funcţionare a întreprinderilor.
2) Stabilirea specialiştilor şi indispensabililor.
- Prin specialişti se înţeleg acei a căror pregătire tehnică condiţionează
funcţionarea întreprinderii;
-Prin indispensabili se înţeleg acei care, fără a avea o specialitate tehnică,
asigură vremelnic serviciul pentru care sunt ceruţi;
- Evreii îndepărtati din întreprinderi de către Oficiul Central de Românizare, nu
pot fi reintroduşi în câmpul muncii nationale.
3) Atributiunile diferitelor eşaloane:
- Cercurile Teritoriale primesc şi înregistrează cererile şi împreună cu
Inspectoratul judeţean de românizare stabileşte pentru fiecare cerere dacă se încadrează
în: ADMIS sau RESPINS.
- Cornurile Teritoriale reexaminează dosarele, pentru verificarea celor stabilite
de Cercurile Teritoriale.
- Comisiunea centrală de la M.St.Major (compunerea în Anexa 1) va hotărî
asupra fiecărui caz.
- Se admit cereri numai pentru următoarele categorii de evrei (între 13 - 50
ani):
- scutiţii de munca obligatorie (prin carnete sau menţinuţi în diferite firme);
- rechiziţionaţii în întreprinderile prevăzute în planul de mobilizare.
II. - PROIECT DE COMUNICAT
La cereri se vor anexa toate actele doveditoare în original sau fotocopii (inclusiv
carnetele de scutire sau aprobările anterioare, date de M.St. Major).
Se admit cereri numai pentru următoarele categorii de evrei (între 18-58 ani)
- Scutiţi de munca obligatorie (prin carnete sau menţionaţi în diferite forme);
- Recluziţionaţi în întreprinderi prevăzute în planurile de mobilizare.
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III. - PROIECT DE DECIZIE .MINISTERIALĂ
I) Se vor plăti unnătoarele taxe de înregistrarea cererilor de scutire:
- IO.OOO lei de fiecare evreu patron sau conducător de întreprindere, liber
profesionist, titrat universitar;
- 5.000 lei de fiecare evreu salariat din serviciul întreprinderilor particulare;
- 2.000 lei de fiecare evreu aflat în întreprinderile prevăzute în planul de
mobilizare;
- I .OOO lei de fiecare evreu muncitor manual.
2) Sumele realizate din aceste taxe vor fi astfel repartizate:
- 45% la dispoziţia Min. Ap. Naţionale pentru ajutorarea invalizilor. văduvelor
si orfanilor din actualul război;
- 25% la dispoziţia Consil. de Patronaj pentru opere sociale;
- 10% la dispoziţia Crucii Roşii, pentru achiziţionarea de materiale;
- 10% la dispoziţia Subsecret. Muncii pentru întreţinerea căminelor de ucenici;
- 10% la dispoziţia M.St.Major pentru acoperirea cheltuielilor comisiunilor
mixte de revizuire.
Domnul Ministru al Apărării Naţionale este de acord cu textul proectului de
comunicat şi deciziei ministeriale şi roagă pe Domnul Mareşal să binevoiască a hotărî,
spre a fi date publicaţiei.

A.B.A.R, fond XXW, ds. 3315, f 27- 28
Pe document,

rezoluţia:

,,Aprob

modificările

în text.

Mareşal

Antonescu".

596
1942, noiembrie 6, Bucuresti. Radu Lecca dispune
retragerea carnetelor' de scutire de la munca
obligatorie a tuturor hahamilor din ţară.
MARELUI STAT MAJOR
Secţia I
6 Noiembrie I 942
Nr. 4924 /R.D.L./
Avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a dispune să se retragă cametele de scutire
a tuturor hahamilor din ţară.
ÎMPUTERNICITUL GUVERNULUI PENTRU
REGLEMENTAREA REGIMULUI EVREESC
DINROMÂNlA
(ss) Radu Lccca

]. Ancel, op. cit., voi. Iv, p. 327
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597
1942, noiembrie 24, Bucuresti. Modalităti de acordare a
scutirii evreilor de munca o6Iigatorie si a
autorizaţiilor pentru exercitarea profesiunii:
CUMSEVORACORDAEVRE~OR

AUTORIZAŢIILE DE SCUTIRE DE MUNCĂ OBLIGATORIE ŞI DE

EXERCITAREA PROFESIUNEI
Comunicat Nr. 1 al comisiunei interministeriale instituită conform hotărârii
Consiliului de Miniştri din ziua de 7 Octombrie 1942
1. 'foţi evreii cari activează ca industriaşi, comercianţi, funcţionari, liberprofesionişti, meseriaşi, etc., indiferent de vârstă şi de sex şi cari posedă la data
publicării prezentului comunicat o autorizaţie valabilă de menţinerea în serviciu,
eliberată de Ministerul muncii prin Oficiul Central de Românizare sau un carnet
valabil elaborat de Comisia Centrală de revizuire a evreilor, o aprobare de scutire
valabilă eliberată

de autorizaţiile militare (Marele Stat Major şi Comandamentele
Teritoriale) sau ordine de rechiziţie în întreprinderi valabile până la 31 Decembrie
1942, sau dreptul de exercitare a profesiei pe bai.a legilor speciale ale Corpurilor
organizate (medici, avocaţi, ingineri, arhitecţi) sunt obligaţi să prezinte în termen de
15 zile de la data publicării prezentului comunicat Centralei Evreilor din România
pentru Bucureşti şi judeţul Ilfov şi oficiilor judeţene ale Centralei Evreilor din
România pentru provincie, cereri pentru autorizarea exercitării profesiunei şi de scutire
pentru durata primului semestru al anului 1943.
Evreii cărora li s-a anulat autorizaţia de scutire de muncă obligatorie nu mai au
dreptul de a face cereri de scutire.
2. Sunt evrei în înţelesul prezentului comunicat cei prevăzuţi de articolul 6 al
legii pentru români7..area personalului în întreprinderi din 16 Noembrie 1940.
Sunt exceptaţi evreii supuşi unui Stat străin posedând un paşaport valabil.
3.Vor face cereri chiar fără să posede vreunul din actele de mai sus, patronii
întreprinderilor trecuţi de vârsta de 50 de ani precum şi patronii reformaţi definitiv de
către organele militare competente.
4. Evreii de la pct. 1, vor înainta odată cu cererea de autorizare de exercitarea
profesiei o foto-copie după autorizaţia pe baza căreia îşi exercită profesiunea.
To\.i evreii vor înainta, în afară de cererea motivată trei fotografii şi o declaraţie
tip în trei exemplare. Formularele se vor găsi la Oficiile Centralei Evreilor şi vor avea
următoarea indicaţiune corespunzătoare celor trei categorii: patroni, salariaţi, liber
profesionişti:

Denumirea firmei. Sediul firmei. Numele şi pronumele proprietarului firmei sau
a reprezentantului legal, precum şi domiciliul. Origina etnică a patronului. Numărul de
înscriere şi data de înscriere a firmei la Camera de comerţ. Numărul Monitorului
Oficial pentru reprezentanţii legali. Obiectul comerţului sau industriei. Arătarea
numărului contractelor pentru amială sau alte instituţiuni publice (natura, volumul şi
termenul de livrare). Forma juridică a fim1ei. Numărul salariaţilor creştini existenţi în
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firmă. Numărul salariaţilor

evrei existenţi în serviciu. Indicarea numărului dovezii de
plata impozitelor la zi către Stat şi comună. Cifra de afaceri (dacă este cazul). Numele
şi pronumele salariatului. Domiciliul, anul, ziua şi locul naşterii. Numărul matricol al
situaţiei militare de la Cercul Teritorial (Cercul de Recrutare). Studii. Cartea de
meşter.Pregătirea profesională şi specialitatea. Autorizaţia de scutire ce posedă.
Funcţiunea ce îndeplineşte la firmă. De când lucrează în întreprindere. Salariul brutto
şi netto precum şi orice alte venituri ale salariatului. Contribuţiuni la împrumutul
Reîntregirii 1941. Motivul pentru care este necesară menţiunea evreului sau utilizarea
lui. Dacă este dublat, de cine anume şi de când precum şi numărul de confirmare al
dublantului de la Oficiul Central de Românizare. Dacă dublantul este prezent sau
mobilizat. Volumul impozitelor către Stat şi comună. Semnăturile petiţionarului şi ale
proprietarului sau reprezentantului legal al firmei prin care se atestă că declaraţiile
corespund adevărului şi că s-a luat la cunoştinţă de faptul că vor fi pedepsiţi pentru fals
în acte publice şi separat de aceasta cu domiciliul obligator sau cu internare în lagărele
de muncă, dacă se va stabili contrariul de către organele de control ale Statului.
5. - Centrala Evreilor din România va controla cererile primite şi le va restitui
pe cele care nu sunt întocmite conform condiţiunilor de mai sus. Cererile găsite în
regulă vor fi înmânate Comisiilor de revizuire care vor funcţiona la sediul fixat de
preşedintele fiecărei comisiuni.·
6. - Comisiunile vor fi compuse astfel:
Preşedinte, un magistrat numit de ministerul justiţiei;
Membru un reprezentant al ministerului muncii, de la Oficiul central de
Românizare şi preşedintele sau vice-preşedintele Camerei de Industrie şi Comerţ sau
şeful oficiului de comerţ şi industrie. Pentru judeţele în care vor fi mai multe
comisiuni, ele vor fi alcătuite dintr-un magistrat ca preşedinte, un membru al Camerei
de comerţ şi un delegat al oficiului central de Românizare.
Secretarul va fi desemnat de preşedintele comisiunei dintre grefieri sau ajutori
de grefieri de la instanţe judecătoreşti.
Toate comisiunile din ţară îşi vor încheia lucrările cel mai târziu până în ziua de
15 Ianuarie 1943.
Deciziunile comisiunilor vor fi nemotivate şi se vor exprima prin „Aprobat" sau
„Respins". Majoritatea de voturi va decide.
Se va lucra şi în zilele de sărbătoare.
Comisiunile vor lucra după instrucţiunile primite cu dosarul respectiv şi sunt
obligate a cere în prealabil prin tabelele nominale avizul autorităţilor judeţene de care
depind evreii respectivi, potrivit normelor ce se vor fixa prin instrucţiunile de serviciu.
7. Cei care se vor considera nedreptăţiţi, vor putea adresa până la 31 Ianuarie
1943 cereri prin împuternicitul guvernului, care le va prezenta spre soluţionarea unei
comisiuni centrale ce se va institui printr-o deciziune ulterioară.
Introducerea unor asemenea cereri nu suspendă repartiţia şi efectuarea muncii
obligatorii.
8. Dosarele comisiunilor însoţite de tabele şi procese verbale cu aprobaţii şi
respinşii, vor fi înaintate împuternicitului guvernului pentru a elibera autorizaţiile de
scutire de muncă şi de exercitarea profesiunei pe primul semestru al anului 1943.
Împuternicitul guvernului va elibera autorizaţiile conform instrucţiunilor
superioare.
9. Împuternicitul guvernului va comunica tabelele cercurilor teritoriale
respective şi Oficiului central de Românizare privind pe evreii aprobaţi sau respinşi.
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10. Scutirile sau autorizaţiile sunt valabile numai pentru profesiunea indicată în
numai la firma la care s-a aprobat cererea.
l l. Retragerea scutirilor şi autorizaţiunilor se va face numai de împuternicitul
guvernului la propunerea motivată fie a oficiului central de Românizare, fie a oricărei
autorităţi de Stat sau din oficiu.
12. Oficiul Central de Românizare va dubla pe salariaţii evrei revizuiţi şi va
institui un control sever al dublanţilor şi evreilor dublaţi.
Oficiul Central de Românizare va prezenta la 30 Iunie l 943 un tablou cu evreii
care nu mai sunt necesari în întreprinderi unde au fost repartizaţi, elementele
româneşti fiind pregătite a le lua locul.
Împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreilor din România
va retrage autorizaţiile de scutire şi de exercitarea profesiei evreilor înlocuiţi, înaintând
un tablou nominal Cercurilor Teritoriale (Cercurile de recrutare).
l 3. De. la data publicării prezentului comunicat nici o altă autoritate de Stat nu
mai are dreptul de a acorda sau anula autorizaţii de scutire de muncă sau de exercitarea
profesiunii acordate evreilor prevăzuţi în prezentul comunicat.
14. Toţi evreii cărora li s-a ridicat autorizaţiunea de scutire sau de exercitarea
profesiunei vor fi întrebuinţaţi exclusiv la munca obligatorie în detaşamente.
15. Împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreilor va ţine o
evidenţă a tuturor evreilor din punct de vedere al exercitării profesiunii lor.
16. Personalul centralei evreilor din România, al oficiilor ei judeţene, al
comunităţilor evreeşti şi al Instituţiunilor anexe, va primi autorizaţiuni de exercitarea
profesiunii şi scutirea de muncă direct de la împuternicitul guvernului, fără ca cererile
lor să fie înaintate comisiunilor de revizuire. De asemenea retragerea autorizaţiunilor
acestora se va face numai de împuternicitul guvernului.
17. Revizuirea femeilor evreice stabilită de comisiunea inter-ministerială, se va
face numai după l Ianuarie 1943 potrivit normelor ce se vor comunica la timp.
18. Autorizaţiile de menţinere în serviciu eliberate de Ministerul Muncii prin
oficiul central de românizare, carnetele eliberate de comisia centrală de revizuire a
evreilor, aprobările de scutire eliberate de autorităţile militare, precum şi ordinele de
rechiziţie, toate având valabilitate până la 31 Decembrie 1942 se prelungesc de plin
drept, până la data de 15 Ianuarie 1943.
ele

şi

Ziarul „Universul", nr. 232, 24 noiembrie 1942
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598
1942, decembrie 11, Bucuresti. Propunere neacceptată
de deportare în Transnistria a unor evrei din
detasamentul de muncă obligatorie din Tg.Neaint, argumentându-se ca „Transnistria
urmează a ft evacuată de evrei".

Bucureşti,

ROMÂNIA

l l.XII.1942

PREŞEDINŢIA

CONSILIULUI DE MINIŞTRI
VICEPREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE

MINIŞTRI

Nr. 9002 Cab./1942
DOMNULE MINISTRU,
Am onoare a vă trimite alăturat adresele Ministerului Apărării Naţionale Nr.
11.676 din 4 Noiembrie şi 4 Decembrie a.c„ referitor la sustragerea unui număr de 11
evrei de la munca obligatorie ce trebuia prestată la Primăria Tg.-Neamţ.
Marele Stat Major cu raportul Nr. 913.259 din 30 Octombrie a.c., (anexat în
copie) propune ca numiţii evrei să fie trimişi în Transnistria împreună cu cei doi evrei
cari le-au înlesnit aceasta.
Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.

DIRECTOR DE CABINET, (ss) Ion Rădulescu
DOMNIEI SALE
DOMNULUI MINISTRU MARINESCU, PREŞEDINTELE COMISIEI
SPECIALE PENTRU REGLEMENTAREA REGIMULUI EVREILOR
- MINISTRUL JUSTIŢIEI -

A.N.M.]., ds. 167/VI, f 385
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599

1942, decembrie, Bucuresti. Rezultatele activităpi
detasamentelor C.F., inclusiv evrei, m
perioada aprilie - decembrie 1942.

asupra activităţii
Detalii
Zile hrănite
" efectiv lucrate

w

"""

Ul

" nelucrate
" efectiv la Lo

Situaţia recapitulativă
detaşamentelor de C.F. pe timpul

Aprilie-Decembrie 1942

Aprilie
128.325

Mai
484.882

Iunie
1.018.882

· Iulie

August

Septembrie

Octombrie

1.074.616

92.420
35.%5

299.511
185.371

711.562
301.318

804.614
270.002

1.139.436
778.152

1.127.873
848.433

1.400.446
968.849

1.272.496
615.850

428.156
272.250

361.284

279.440

431.597

656.636

155.906
161.279

Noiembrie Decembrie

25.366

129.152

411.387

475.654

"L.
"D
"C

66.355
699

169.321
1.038

291.782

326.798

460.165
293.624

479.169
328.856

550.470
344.840

312.001
265.925

8.393

4.162

24.363

-

-

44.334
29.205

10.582

-

30.690
9.718

" terasamente
expl. balastiere

30.252
12.770

134.289

408.855

33.661

48.395

29.398
57.597

111.561
221.863

254.312
654.124

1.537

2.144

1.088

1.438
120,46

la alte lucrări
Terasamente executate m.o.
Randament minim la terasamente
„
maxim"
mediu"
Cost om zi efectiv
Cost m.o. terasament
Drepturi de încasat

„

113,89

-

-

27.352
232.695

86.799
4.152
20.020

402.328
48.055

419.415
31.524

425.544
30.288

475.803
64.798

354.231

327.213

392.601

428.248

42.923
340.242

190.400

597.694
0.728

580.548
0.573

552.770
0.345

502.990
0.523

193.387
0.448

48.731
0.183

2.195

1.185

2.233

2.636

1.613

1.252

1.503

1.600
107,33

1.486
120,00

1.383

1.299

1.057

0.831

0.782

129,63

122,30

135,31
127,99

187,58
225,70

196,35

83,77
67,09
80,77
99,37
94,15
93,50
10.525.620 36.080.645 76.375.080 96.592.253 100.858.997 103.767.242
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63.981
17.869

Total
8.069.170
5.391.651
2.677.519
3.002.643
2.174.300
128.413
86.295
2.633.162
330.283
2.428.206
3.410.004

1.294
134,33

259,83
103,72
131.099.047 115.528.865 53.466.888 724.294.637

Detalii

Aprilie

Zile hrănite
" efe<..1iv lucrate
" nelucrate
" efectiv la Lo
"L.
" Buzău-Nehoiaşi
" terasamente
" e1q1loatare balastiere
" la alte lui.:riri
T er&'llUJlertte executate m.o.
Randament minim la terasamente
„
maxim"

mediu"

.,,.,
~

C\

Comand.

de

Iunie
Pentru
31.246
21.817
9.429
6.721
10.631
4.463
14.948

6.8.59
24.139
1.287
1.988
1.614

„

Detaşamentelor

Mai

căi

ferate, lt. colonel Adrian

Iulie
detaşamentele

46.731
34.299
12.502
7.991
19.6.52
6 ..586
22.348
218
11.663
30.706
1.002
2.011
1.374

August
de evrei
54.107
37.653
16.453
12.555
19.377
.5.711
27.854
20
9.779
39.207
0.883
1.734
1.408

Septembrie

Octombrie

51.586
35.608
15.978

53.689
37.371

18.116
12.62.5
4.867
22.079

16.318
13.597
21.381
2.393
24.481

-

13.529
31.24.5
1.226
1.689
1.41.5

12.890
32.384
0.925
1.887
1.323

Noiembrie Decembrie
43.004
24.609
18.395
4.185
20.424

1.5.129
.530
8.9.50
14.0.51
0.446
1.470
0.929

36.462
19.379
17.083
5.149
14.230

16.031

3.348
8.882
0.086
1.028
0..554

Total
316.825
210.666
106.159
62.833
123.811
24.022
142.870
768
67.028
180.618

1.264

Petruş
Şeful
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biroului 3, lt. rez. Negulescu Ion

XX. SITUAŢIA JURIDICĂ A EVREILOR CETĂŢENI
ROMÂNI ÎN STRĂINĂTATE ŞI A EVREILOR
CETĂŢENI STRĂINI ÎN ROMÂNIA. 1940-1942.

600
1940, octombrie 19, Bucuresti. Legaţia Span_iei solicită
mentinerea drepturilor cetaţenesti pentru evreii
spanioli (sefarz1) din România. '
Legaţia

/BUCUREŞTI,

Spaniei

19 Octombrie, 1940/

BUCUREŞTI

Dragul meu Ministru şi Camarad,
Deşi

data sosmt la

Bucureşti

a noului meu ministru este, cred, destul de

apropiată, mă văd obligat de circumstanţe, să recurg de pe acum la bunătatea
Excelenţei Voastre - fără să aştept, aşa cum intenţionam s-o fac, prezenţa şefului meu pentru a vă ruga să interveniţi pe lângă Preşedintele Consiliului ca apărător al unei
cauze a căror amănunte Vi le voi expune şi pe care o încredinţez bunăvoinţei
Dumneavoastră.

Excelenţa Voastră nu ignoră faptul că în colonia spaniolă din România există
grupuri, unul catolic, spaniol propriu-zis şi celălalt, mai numeros, sefard, care se
bucură de naţionalitate spaniolă.
Acest din urmă grup se compune azi din circa 120 de persoane care, toate, au
făcut dovada în recentul război civil de adeziune şi lealitate faţă de Războiul Naţional
şi de Caudillo.
Pe de altă parte, legislatia spaniolă nu cunoaşte nici o deosebire între
resortisanţii noştri 1 şi face abstracţie de deosebirile rasiale şi confesionale, toată
naţiunea noastră bucurându-se de aceleaşi drepturi.
Având în vedere cele de mai sus, îmi permit să rog pe Excelenţa Voastră de a
interpune influenţa Sa hotărâtoare pe lângă Conducător şi Preşedintele Consiliului
pentru a obţine ca statul român să acorde acestor sefarzi spanioli un tratament identic
cu acela rezervat celorlalţi resortisanţi din ţara mea, adică să fie consideraţi, ca şi
Germania, ca simpli străini, fără să li se aplice legile excepţionale în vigoare pentru
evrei în general.
De asemenea, sunt în măsură să indic Excelenţei Voastre că cei 120 de sefarzi,
care s-au comportat ca nişte buni spanioli, sunt oameni cinstiţi şi muncitori,
două
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majoritatea fiind de mult rezidenţi în această ţară, unde şi-au adus averile, foarte
considerabile, creând aici industrii importante care au contribuit la creşterea fortei
economice a Regatului.
Nici unul dintre ei nu a fost obiectul vreunui scandal financiar sau al unei
deturnări de fonduri, nici nu a încălcat legile româneşti, ceea ce i-a făcut să câştige cea
mai mare stimă a cercurilor comerciale şi financiare autohtone.
Pentru ca Excelenţa Voastră să-şi poată forma o idee de ce reprezintă aceste
interese, veţi găsi alăturat o listă a industriilor şi caselor de comerţ stabilite în
România, formate din capitaluri integral sau parţial sefarde, care azi riscă - dacă li se
aplică legile în vigoare - să se găsească într-o situaţie cu adevărat critică.
Printre acestea, îmi pennit să Vă atrag atenţia asupra întreprinderii „Dacia", al
cărei capital este românesc, italian şi spaniol, „Bumbac", care lucrează cu capital
hispano-român, care este prima întreprindere ce s-a consacrat cultivării bumbacului în
România şi care, după treizecide ani de eforturi şi de sacrificii, este în ajun de a putea
plăti - pentru prima dată aceasta - ceva dividende la banii investiţi. În plus, această
industrie va economisi statului român suma de 800000000 de lei în devize care în
trecut trebuiau afectate plăţii bumbacului importat [... ]
Având în vedere situaţiile şi pentru a evita să fie aduse daune ireparabile
intereselor acestor conaţionali, mă văd obligat să fac apel la Excelenţa Voastră de
îndată pentru a vă ruga să obţineţi de la Preşedintele Consiliului de Miniştri anularea
măsurilor excepţionale în curs de aplicare, ce afectează supuşii spanioli2.
(ss) Alfonso Nerry del Val

A.M.A.E., Probi. 33, vol. X, f 50 - 53
Legaţia Română de la Madrid informa pe generalul Ion Antonescu, care deţinea la acea dată şi
interimatul M.A.E., „că după cum îmi comunică Ministerul de Afaceri Străine de aici, în Spania
nu există un statut juridic pentru evrei şi nu se aplică nici un regim evreilor străini domiciliaţi
aici".
(ss) R. Ghenea" (Ibidem, voi. 36, f 7).
La I aprilie 1941, M.A.S. comunica M.J. că ,,Legaţiunea Spaniei elibereaz.ă evreilor
sefardiţi din România, încetăţeniţi pe baza legii Primo de Rivera (general şi om politic spaniol 1870-1930 - a devenit prim ministru al Spaniei în 1923 „în urma unei lovituri de stat" (n.n. ).
(Ibidem,/ 125).
2
Referat
Ministerul Afacerilor Străine ne comunică a socoti ca cetăteni spanioli arieni pe cei 120
evrei spanioli „sefarditi" aflaţi în ţară, aceasta în urma plângerilor făcute de Legaţia Spaniolă.
Spre a putea răspunde, am cerut relaţii de la Ministerul Educaţiei Naţionale, Cultelor şi
Artelor, spre a ne arăta ce contingenţă au aceşti evrei cu creştinismul, dacă sunt botez.aţi şi cum
pot fi calificaţi în raport cu decretul-lege asupra statutului juridic al evreilor din România.
Sus-zisul Minister, prin adresa Nr. 53.584/1940, ne face cunoscut că aceşti evrei nu au
nici o contingenţă cu creştinismul, sunt evrei pur şi simplu, care se deosebesc de ceilal]i evrei
numai prin ritul lor;
Că „sefard" în limba neoebraică înseamnă: spaniol. rit sefard, adică rit evreesc spaniol.
1
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Cum decretul-lege asupra statutului juridic al evreilor nu face deosebirea pe rituri. ci pe
pe faptul creştinării în anumite condiţiuni, nu pot fi socotiţi asemenea evrei

provenienţă etnică şi

arieni.
De altfel, Decretul-lege asupra statutului juridic al evreilor privind pe supuşii Statului
Român, cetăţenii spanioli, de orice provenienţă, se bucură de drepturile şi obligaţiile ce decurg
din convenţii.
DIRECTORUL AFACERILOR JURIDICE,
CONSILIER DE CURTE DE APEL, (ss) Indescifrabil. (A. V., Fond M.J., ds. 10411940, voi. 1.f
298).

601
Precizări ale M.A.S.
privind legislatia României pentru cetătenii
străini de origine evreiască, ca răspuns la un
demers al Legaţiei Elveţiei la Bucureşti.

1940, noiembrie 1, Bucuresti.

1 Noembrie 1940
f. urgent

68927
Domnule Ministru,
Referindu-mă

la adresa D-vs. Nr. 148013 din 28 Octombrie a.c. am onoarea a

vă aduce la cunoştinţă, că acest Departament consideră, în interesul relaţiunilor
internaţionale ale Statului român, că la întocmirea Statutului evreilor domiciliaţi în

România ar fi indicat să se ţină seama şi de regimul juridic al acestora în diferite ţări,
mai ales în acelea cu cari România a încheiat convenţiuni de stabilire, comerţ şi
navigaţiune, încă în vigoare'.
MINISTRU, (ss) Al. Cretzianu
Domniei-Sale Domnului M. Antonescu, Ministrul
A fost expediată la Min. Int. (ss) Indescifrabil

Justiţiei

Ibidem, f. 58
1

La 12 decembrie 1940, ministrul de interne, generalul Petrovicescu, emite un ordin în care se
„pentru menţinerea bunelor relaţii dintre România şi celelalte ţări şi conform
dispoziţiilor date de Domnul General Ion Antonescu, Conducătorul Statului, este util a face
deosebire dintre jidanii cetăţeni români şi străini de origine etnică evreească.
în orice caz trebuie evitat ca măsurile aplicate cetăţenilor români de origină etnică
evreiască să fie impuse automat şi evreilor cetăţeni străini". (A.lŞ., Fond Trib. Mii., ds.
1711940.f 46).

precizează:
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602
1941, ianuarie 21, Atena. Legatia României la Atena se
arată intrigată de faptUl că se prelun_gesc si se
extind pasapoartele evreilor din Romania aflaţi
în Grecia' s1 pentru alte tări, propunând să fie
„rechematl în tară pentru a raspunde acolo de
infama lor activitate".
Legation Royale de Roumanie
No. 172
anexa l

Atena, 21 ianuarie 1941

Personal-Confidenţial

Domnule ministru,
Ca urmare la raportul meu personal şi confidenţial din 17.1.1941 cu no. 109, am
onoarea a vă înainta aci alăturat un tablou de prelungiri şi extinderi de paşapoarte
pentru evreii din ţară aflători în Grecia.
Littman, Groedel, Stern, Weiss, Goldstein, Ciornei etc. etc., sunt acei jidani
fugiţi din ţară şi care fac azi propagandă antiromânească şi antinaţional-legionară în
Grecia. Prelungirea paşapoartelor lor şi extinderea pentru „alte continente" (America,
bineînţeles) înseamnă posibilitatea ce le dă guvernul român de a-şi urmări acţiunea
subversivă şi criminală în largul lumii. Iar eu când cer să nu li se mai dea aceste
prelungiri şi extinderi, ci să fie dimpotrivă rechemaţi în ţară pentru a răspunde acolo
de infama lor activitate, mi se răspunde că Ministerul de Interne şi Direcţiunea
Generală a Poliţiei e singura în măsură a şti cui poate da sau nu da atari autorizaţii,
Legaţiunile din străinătate „tăcând numai oficiu de transmitere de cereri a celor
interesaţi".

Părerea Ministerului de Interne o cred eronată. Eu nu sunt un oficiu de
transmitere de cereri, ci reprezint aici Ţara Românească. Eu sunt în măsură să ştiu ce
fac jidanii aceştia aici şi ce pernicioasă este acţiunea lor, şi-mi permit să vă semnalez
acestea, domnule ministru, pentru ca, înştiinţând şi Marele Stat Major al Armatei, să
luaţi măsurile pe care le veţi crede Dvoastră de cuviinţă.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei
mele
consideraţiuni.

(ss) C. Gane
Domniei Sale, domnului general Ion Antonescu
Preşedintele Consiliului de Miniştri, ministrul afacerilor străine a.i. etc. etc., etc.
Bucureşti

Ibidem, Fond 71, dosare speciale, vol. 483, p. 32-33
Pe document, rezoluţia generalului Ion Antonescu: ,,Dl ministru de interne a cerceta
serios chestiunea paşapoartelor liberate de la 6 sept. Sunt inllormat] că s-a tăcut în acest interval
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de timp abuzuri mai mari ca în trecut. Totul trebuie dat Ia iveală şi vinovaţii sancţionaţi. Pentru
viitor va lua instrucţiuni de la mine.
Pentru a-mi da seamă de ce s-a făcut în trecut, a mi se prezenta un tablou în care să se
arate cui s-a liberat paşap. (nominal) şi în ce condiţii şi dacă era conform cu disp. legale şi ale
mele. Am cerut de două, trei ori g-ralului Petrovicescu aceste tabele şi nu mi le-a înmânat.
Trebuia să-mi trimită săptămânal un tabel care să evidenţieze paşapoartele acordate în
săptămâna anterioară. Nu a executat. Se va anunţa pentru viitor pe d. ministru cu începere de
săptămâna aceasta. în fiecare luni trebuie să am pe biroul meu situaţia".

603
1941, februarie 12, Bucuresti. Ministerul Afacerilor
Străine prezintă lui 'Ion Antonescu problema
situatiei cetăţenilor străini (inclusiv evrei) aflaţi
în România. Avizul Consiliului Juridic si
rezoluţia generalului Antonescu pe document,
în care cere ca evreii, indiferent cărui stat
aparpn! să aibă acelaşi regim cu evreii din
Komama.
Ministerul Regal al Afacerilor Străine
Chestiunea evreilor străini
Chestiunea regimului legal al evreilor din România ce se bucură de o supuşenie
străină, a făcut obiectul mai multor intervenţiuni ale Legaţiunilor străine cari ne-au
arătat că în ţările respective nu există o discriminare faţă de evrei şi că, astfel fiind, se

cer ca pe ba:ra convenţiunilor de stabilire1 să nu facem nici noi vreo discriminare între
naţionalii lor, după cum sunt evrei sau nu.
Supunând chestiunea Consiliului Juridic, Consiliul a dat aci alăturatul aviz pe
care am onoarea a-I supune d-lui general Antonescu2 .
11.11.1941 (ss) Al. Cretzeanu

Ibidem, Probi. 33, voi. 10, f 96-97
1
Această convenţie a fost semnată de guvernul României în 1936 şi prevedea reciprocitatea
tratamentului egal faţă de cetăţenii străini aflaţi pe teritoriul României şi faţă de cetăţenii
români rezidenţi în alte ţări, s.:rcmatare ale convenţiei. Discuţia asupra acestei probleme a
continuat în decursul anilor 19'1 I- I 944. (A se vedea doc. 624 din volum).
2
Consiliul Juridic, în şedinţa din 4 februarie 1941, a dat avizul nr. 21, din care rezultă că în
legislaţia română referitoare la statutul juridic al evreilor în perioada 1938-1941 sunt abordări
diferite ale problemei situaţiei evreilor supuşi străini şi de aceea se impune „a se rezolva în
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principiu problema situaţiunii evreilor supuşi străini în raport cu legislaţiunea românească în
vigoare şi potrivit cu normele de drept internaţional".
în legătură cu aceste sesizări, generalul Antonescu a pus următoarea rezoluţie:
„12.Il.1941. Trăim în această privinţă sub un regim care ni s-a impus prin faptul că am fost la
discreţia celor mari în perioada de constituire şi consolidare a statului, cât mai ales prin tratatele
de pace care au fost consecinţa marelui război.
Este evident că fiind declaraţi ţară cu interese şi drepturi limitate şi neavând nici o
putinţă de a ne sustrage şi de a răsturna această odioasă calificare şi neegal tratament a trebuit
să suportăm regimul care ni s-a impus sub influenţa cererilor jidoveşti internaţionale.
Invazia de după război a străinilor şi în special a jidanilor cu tot cortegiul de umiliri, de
jefoiri, de agitaţii economice, sociale şi politice este consecinţa evidentă a regimului ce ni s-a
impus de Congresul de Pace. Astă.zi trebuie să facem eforturi eroice şi brutale pentru a ieşi din
situaţia care ni s-a creat. România trebuie curăţită cu energie, metodă şi perseverenţă de tot
vâscul care i-a supt toată seva de viaţă a poporului.
Momentul internaţional este favorabil şi nu trebuie să-l pierdem. Trebuie însă să
procedăm cu înţelepciune şi cu omenie.
Să începem să eliminăm pe toţi străinii, unii care s-au instalat în ţara noastră ca şi în
teritoriile româneşti după 1914; după aceea şi într-o ultimă etapă să începem să eliminăm din
viaţa statului şi pe evreii care au venit şi s-au instalat după 1878 (Berlin), ca o consecinţă a
servituţilor care ni s-au impus prin Congresul de la Berlin.
Iată punctul meu de vedere.
Prin legiuirile care s-au făcut şi care se vor mai face şi care trebuiesc concretizate,
trebuieşte să se ajungă la realizarea lui punct cu punct, fiindcă nu este un deziderat personal ci
este ceea ce ne cere naţia întreagă.
în consecinţă dl. Mihai Antonescu va convoca pe toţi cei chemaţi să pună la punct
această problemă pt. a stabili planul general de acţiune şi pe haz.a lui a se întocmi legislaţia
defrnitivă în această privinţă".

604
1941, mai 16, Bucuresti. Precizări ale M.J. referitor Ia
aplicarea D.L. privind proprietătile urbane
aparţinând cetăţenilor strămi, evrei de origine.
România
Ministerul Justiţiei
Consiliul Superior al
nr. 884 16 mai 1941

Avocaţilor

Publici

Domnule ministru,
Ca urmare la adresa Dniei Voastre cu n-rul 26600/1941, avem onoarea a
înainta alăturat avizul Consiliului Superior al Avocaţilor Publici cu n-rul 487 /1941.
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vă

Totodată, vă

aducem la cunoştinţă că Ministerul Justiţiei socoteşte că instanţa
a Centrului de Români?.are va fi chemată, confom decretului-lege n-rul
1216/1941, să decidă în ce măsură decretul-lege privitor la proprietăţile urbane
aparţinând evreilor, poate să fie aplicat cetăţenilor străini evrei de origină. Aceeaşi
instanţă va trebui să ţină seama de convenţiunile de stabilire ce avem cu diferite state şi
să decidă dacă dispoziţiunile acelor convenţiuni nu sunt de natură să împiedice
aplicarea decretului-lege de expropriere a proprietăţilor evreieşti faţă de cetăţenii evrei
supuşi ai acelor state. În fine, aceeaşi instanţă va hotărî asupra situaţiunii bunurilor
urbane ce aparţin evreilor cetăţeni străini ai statului cu care România nu are
convenţiuni de stabilire. În toate aceste cazuri, însă, urmează să se ţină seama de
represaliile la care pot să fie supuşi cetăţenii români proprietari de bunuri în statele
streine care ar protesta în contra aplicării, faţă de supuşii lor, a dispoziţiunilor
decretului-lege de expropriere, dispoziţiuni cu atât mai greu de aplicat streinilor, cu cât
definiţiunea cuvântului „evreu" variază de la stat la stat, chiar în statele care au luat
1
măsuri în contra acestei categorii de locuitori •
Ministru, (ss) C. Stoicescu
Preşedinte, (ss) Indescifrabil

jurisdicţională

Ibidem, Probi. 33, vol. 11, f. 71 flv
1

În şedinţa Consiliului Superior al Avocaţilor Publici din 29 aprilie 1941, fiind analizată această

majoritatea acestui Consiliu, cu invocarea unor ample argumente juridice şi politice,
legiuirile privind exproprierea unor bunuri evreieşti „se aplică tuturor evreilor,
indiferent de cetăţenia lor". Această opinie nu este împărtăşită de doi dintre membrii acestui
Consiliu, avocaţii N. Voinescu şi Mihai Paleologu, care, printre alte argumente, avansează şi pe
acela că „aplicarea legii române şi cetăţenilor străini, care, după legea română, sunt consideraţi
ca evrei de origine etnică, fără a se ţine seamă de legea naţională a străinului, ar provoca un
conflict de legi, în cazul în care legea străină nu ar distinge între naţionalii săi, după criteriul
legii române, că legea română nu poate crea categorii în sânul cetăţenilor unui stat străin când
acel stat nu deosebeşte pe naţionalii săi după religie sau origină etnică". (Ibidem, f 74-75).

problemă,

avizează că

605
1942, februarie 10, Paris. Cererea de eliberare a unui
student evreu cetătean român arestat de
autorităţile germane' şi internat în lagăr în
Franţa.

Emestine Ferchaud
22 Rue Poissonnicre
Paris

Paris, 10 februarie 1942
Domnule Consul,

Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă următoarele:
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Domnul Laiser GOLDENBERG student evreu român în vârstă de 18 ani şi
locuind la mine a fost arestat de autorităţile germane la data de 12 decembrie 1941 la
Şcoala Superioară de Comerţ, Avenue de la Republique, la Paris. De la această dată se
află internat în Lagărul de la Compiegne şi înmatriculat la Front-Stalag 122 sub nr.
2.764 [... ]
Acest tânăr se află în Franţa de câţiva ani pentru a-şi termina studiile, el este
perfect în regulă în faţa autorităţilor române şi înscris la Consulatul României pentru
anul 1941.
Vă atrag în mod special atenţia, domnule Consul, că Laiser GOLDENBERG,
aproape un copil, n-a făcut niciodată nici un fel de politică şi s-a ocupat totdeauna
numai cu studiile sale. Sănătatea sa este dintre cele mai fragile, fiind suferind din
copilărie şi în ultimul timp el a avut o boală pulmonară foarte gravă, după cum
constată şi certificatul medical alăturat.
Este neîndoielnic că detenţia îndelungată ar pune în pericol cu siguranţă viaţa
sa. Părinţii acestui tânăr nu ştiu de arestarea lui şi responsabilitatea mea este foarte
mare. Tatăl său care locuieşte la Bucureşti este fost combatant al războiului din 19141918 şi a avut o conduită exemplară pe front, după cum atestă diferitele decoraţii
primite.
Vă voi fi foarte obligată, Domnule Consul, dacă veţi interveni pe lângă
autorităţile germane pentru a obţine cât mai repede eliberarea acestui om.
Vă mulţumesc anticipat din tot sufletul şi vă rog să credeţi, Domnule Consul, în
asigurarea respectuoaselor mele sentimente 1.
(ss) E. Ferchaud
Domnului Consul General al României, în Franţa.
Rue Bremontier - Paris

Ibidem, Fond Paris, vol. 702, f 109
La 20 martie 1942, dna Ferchaud solicită consulului general al României de la Paris eliberarea
unui certificat de naţionalitate pentru Leiser Goldenberg, internat în lagărul de la Compiegne,
deoarece obţinuse un paşaport eliberat de acest consulat în 1942 (Ibidem, p. 106) La 21 martie,
consulul general „certifică, că Domnul GOLDENBERG Litman Leiser, israelit, este titularul
paşaportului român Nr. 264.814 eliberat de Poliţia din Bucureşti Ia 30 mai 1938, prelungit de
Consulatul General al României la Paris, la 26 mai i 941; al actului de naţionalitate nr. 1.232
eliberat de Justiţia de Pace Urbană (probabil judecătoria de pace - n.n.) din Bucureşti Ia 11
ianuarie 1940 şi că el este în ordine în ce priveşte taxele de înmatriculare la acest oficiu până la
31 decembrie 1941 ". (Ibidem,/ 107).
1
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606
1942, martie 26, Berlin. Măsurile restrictive luate de
autorităţ!le germane împotriva evreilor cetăteni
români din Germania.
'
Nr. 2093/Evrei
CONS ULATIJL GENERAL AL ROMÂNIEI
BERLIN 35 Hansemannstrasse 4
26.III.1942
Domnule Ministru,
Cetăţenii români de origine evreiască, stabiliţi în circumscripţia acestui
Consulat General, mă informea7.ă că au primit din partea autorităţilor poliţieneşti
germane ordinul de a purta de acum înainte steaua galbenă, adică semnul distinctiv al
evreilor cetăţeni germani.
Cu această ocaziune li s-a pus în vedere din partea Comunităţii evreeşti din
Berlin:
1I Că sunt obligaţi a ceda Statului german:
- toate blănurile, toate obiectele confecţionate din lână etc.
- toate maşinile de scris, socotit şi amplificat, bicicletele, aparatele fotografice,
binocluri etc.
2/ Că sunt opriţi a dispune liberi de averea lor mişcătoare sau nemişcătoare,
putând ridica din contul lor numai o sumă de RM 150 pe lună şi aceasta numai în mod
excepţional.

Prin aceste dispoziţiuni, cetăţenii români de origine etnică evreiască au fost
pentru moment, numai în ceea ce priveşte averea lor, evreilor de cetăţenie
Este de presupus că vor urma şi alte dispoziţiuni cari vor aduce îngrădiri şi
persoanei lor.
Intervenind pe lângă autorităţile poliţieneşti din Berlin, am primit
inforrnaţiunea că dispoziţiunile de mai sus au fost luate cu consimţământul expres al
Guvernului nostru.
Cum acest oficiu nu a primit nici o instrucţiune în acest sens şi cum măsurile
luate de autorităţile poliţieneşti germane se află în contrazicere cu circulara
ministerială Nr. 81557 din 11 Noiembrie 1941, îmi permit a Vă ruga să binevoiţi a mă
informa dacă între Guvernul nostru şi cel german s-a încheiat un acord privitor la
tratamentul reciproc al evreilor aparţinând ambelor ţări.
Îmi permit a observa că averile, uneori considerabile, aparţinând cetăţenilor
români de origine etnică evreiască, sunt în realitate bunuri asupra cărora numai Statul
român ar putea eventual dispune.
Mai adaug că măsurile de mai sus au fost aplicate numai evreilor de cetăţenie
română, slovacă şi croată, pe când evreii de cetăţenie ungară, bulgară, italiană, suedez.A
etc. nu au fost atinşi de ele.
asimilaţi,
germană.
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Aci

alăturat

am onoarea a

Vă

înainta, în triplu exemplar, o cerere pe care mi-o

înaintează Dl. Ing. Filip Rotbart asupra acestei chestiuni

1

.

CONSUL GENERAL
(ss) George Traian Gallian
Domniei sale Domnului Prof. MlliAI ANTONESCU Ministru ad-interim al
Afacerilor Străine

Ibidem, Probi. 33, voi. 32, f. 75, 76
Problema evreilor cetăţeni români aflaţi în Germania hitleristă şi în ţările ocupate de aceasta a
constituit obiectul unor discuţii cu Ministerul de Externe german şi al unor sesizări ale
reprezentanţilor diplomatici români în aceste ţări (vezi doc. 609-610, 612-613, 615 din volum).
1

607
1942, aprilie 3, Bucuresti. Grănicerii unguri au trecut în
România 36 de' evrei români.
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
154
D.G.P. 3 Aprilie 1942
Nr. 1197 B.
T - 13
În cursul nopţii de 31 Martie - 1 Aprilie a.c„ autorităţile maghiare au trecut în
mod forţat în România prin dreptul punctului Vaidocuţa - Târnava Mică, un grup de
36 evrei, pe motiv că au fost trecuţi în registrul de naţionalitate „cetăţeni români''; în
timpul stăpânirei româneşti.
Evreii sunt originari din Topliţa şi înainte de a fi trecuţi peste frontieră, au fost
bătuţi de către grănicerii unguri.
În prezent sunt arestaţi la postul de jandarmi Suplac - Târnava Mică, până la
primirea dispoziţiunilor de la centru.
Sursă sigură.

S-a comunicat:
D-lui Ministru al Afacerilor Interne
Externe.

Ibidem, Fond Ungaria (general), voi. 64, p. 154
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608
1942, aprilie 12, Bucuresti. Bunurile evreilor fosti
cetăţeni g~rman} aflaţi în România sunt lăsate
guvemufm roman.
Postul telegrafic al Ministerului de Externe
de la Bucureşti, nr. 373
Nr. 4331

Telegramă

12/4 ora 20.50

Împuternicitul special al Serviciului de Siguranţă al Reichului a comunicat - cu
nr. AZ IV B 4 B 2865/42 din 5 august (1941) consilierului pentru problemele evreieşti
al Legaţiei [Richter] că bunurile evreilor foşti cetăţeni ai Reichului. acum aflaţi în
România. nu intră în sfera de interese ale Reichului german. ele vor fi lăsate
guvernului român. Vă rog indicaţii telegrafice, dacă s-a dat explicaţia corespunzătoare
Legaţiei române la Berlin şi dacă se tratează mai departe în acest sens.
Killinger

A.F.C.E.R, ds. lll/399, Corespondenţă diplomatică a Germaniei, cu
privire la problemele evreieşti. Ambasada Germaniei în România, f 2

609
1942, iunie 9, Berlin. M.A.S. comunică reprezentantelor
diplomatice române din Berlin si Paris
dezacordul guvernului român fată de măsura
autorităţilor nitleriste din teritoriile ocupate de
a aylic~ mă~u!"i discriminatorii faţă de evreii
cetaţem romam.
Telegramă telefonată

de la Legaţiunea din BERLIN
9 Iunie 1942, orele 11,45

Referitoare la telegrama No. 1443, Ministerul Afacerilor Străine comunică:
Guvernul Român nu a fost şi nu este de acord cu luarea de măsuri
discriminatorii în privinţa evreilor români. Guvernul român urmează a cere pentru
evreii români un tratament ca şi pentru evreii unguri, elveţieni etc.
Veţi supune din nou Ministerului chestiunea prelungirei paşapoartelor evreilor,
în cazurile când titularii au drepturi neîndoioase la naţionalitatea română.
Veţi aplica mai departe principiile circularei 81557, 1941. Veţi cere punerea în
libertate a evreilor internaţi sau deportaţi, afară de infractorii penali.
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Veţi

cere deblocarea averilor evreilor români, eventual sechestrate.

Binevoiţi a comunica rezultatul demersurilor Dvoastră prin raport

1

.

Bossy 12981

A. M.AE., Fond Paris, voi.. 696, f n.
Această precizare a M.A.S. a fost determinată de solicitările reprez.entanţilor diplomatici ai
României la Paris, ca şi de funcţionari din centrala M.A.S„ în legătură cu aplicarea unor măsuri
discriminatorii faţă de evreii cetăţeni români aflaţi în Franţa şi în Germania.
Astfel, la 4 iunie 1942, consulul general al României la Paris telegrafia: ,,Autorităţile de
ocupaţie au luat măsura ca, începând de la 7 iunie, evreii să poarte un semn distinctiv (steaua cu
inscripţia evreu) stop. Conform dispoziţiunilor circularei ministeriale nr. 81.557/1941, am
intervenit pe lângă autorităţile competente, care mi-au făcut cunoscut că măsura urmează a fi
aplicată şi evreilor români.
Rog binevoiţi a dispune să ni se dea cât mai neîntârziat instrucţiuni în această privinţă.
De asemenea, rog a ni se comunica dacă va trebui, eventual, să intervenim în vederea
eliberării evreilor români internaţi în lagăre". (Ibidem).
Acelaşi diplomat telegrafia, la 6 iunie 1942, că „autorită\,ile competente (germane)
afirmă că potrivit unui Aranjament între guvernul român şi german, măsurile privitoare la steaua
evreească se vor aplica şi evreilor români''. (Ibidem).
Discuţia asupra acestui agrement a început încă în toamna anului 1941, când germanii se
prevalau de un acord verbal al mareşalului Ion Antonescu, după care evreii cetăţeni români nu ar
fi exceptaţi de la măsurile discriminatorii hitleriste în teritoriile de sub ocupaţie germană. (Vezi
doc. 615, 616 din volum).
1

610
1942, iunie 9, Paris. Consulul general al României Ia

Paris transmite Ambasadei germane opinia
guvernului român în ce priveste tratamentul
evreilor cetăţeni români în Franţa.

1.522/A
Consulatul General al României are onoarea

şi îşi

permite

să aducă

la

cunoştinţă Ambasadei Germane următoarele instrucţiuni ale Ministerului Afacerilor
Străine al României, care au fost transmise prin intermediul Ambasadei din Berlin:

Guvernul Român nu este de acord cu măsurile speciale împotriva evreilor
români în regiunile ocupate şi doreşte ca evreii români să aibă acelaşi tratament ca şi
evreii maghiari, elveţieni ş.a.m.d.
Ca urmare, vă rugăm a dispune ca evreii români să nu poarte semnul lui David.
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Totodată, vă rugăm să propuneţi autorităţilor

militare eliberarea evreilor români
în lagăre sau deportaţi, cu excepţia infractorilor condamnaţi. Noi am
intervenit pentru eliberarea evreilor români din lagărele de internare la l şi 27 aprilie
a.c. la împuternicitul militar în Franţa şi-am primit ca răspuns scrisoarea anexată
(Verwaltung Pol. 285n94 din 30 aprilie 1942) 1•
Aceleaşi instrucţiuni ne cer să intervenim pentru deblocarea averilor evreilor
români.
Vă asigurăm de cele mai mari mulţumiri, dacă ne veţi onora cu un răspuns
asupra scrisorii nostre.
CONSULUL GENERAL
(ss) Em. Pavelescu
Către Ambasada Germaniei, Protokoll, Rue de Lille, Paris.
internaţi

Ibidem.
Pe document, adnotarea:

,,Remisă

personal D.lui Von Kleist. (ss) Em. Pavelescu".

1

La demersul consulului general al României la Paris, din 27.fV.1942, împuternicitul militar
german în Franţa comunică acestuia: ,,Prin informaţiunile locale din ziua de 27.fV.1942 nr.
983/A. se comunica, că un tratament special la internarea evreilor români în lagărele pentru
evrei nu poate fi acceptat, căci guvernul român, după o comunicare a Oficiul Central al
Siguranţei Reichului (R.S.H.A.), nu a învederat asemenea tratamente". (Ibidem).

611
1942, iunie 10, Bucuresti. Pozitia guvernului României
privind aplicarea legţlor discriminatorii fată de
evreii .supu.şi ai statelor cu care există obllgaţii
de rec1proc1tate.
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
NOTA DE SERVICIU
din 10 Iunie 1942
Guvernul a dat autorităţilor competente instrucţiuni de a nu se aplica legile de
evreilor supuşi ai statelor cu care avem obligaţiuni convenţionale ce ·nu
autoriză discriminări după origina etnică şi pe bază de reciprocitate.
Aceste instrucţiuni nu acoperă deci cazul evreilor supuşi ai statelor cu care
suntem în stare de război şi faţă de care convenţiunile în materie nu ar mai putea fi
considerate în vigoare. A rămas de asemenea nelămurită chestiunea evreilor supuşi ai
statelor cu care, fără a fi în stare de război, suntem în ruptură de relaţiuni diplomatice.
excepţiune
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Pentru lămurirea acestor puncte, cred că ar fi locul c1 acest aspect al chestiunii
fie supus, spre aviz, Consiliului juridic.
Este de observat că problemei aplicării legilor de excepţiune i se suprapune, în
ce priveşte în special pe evreii supuşi englezi sau americani, aceea a lichidării
bunurilor supuşilor statelor beligerante. Guvernul nu a decis într-adevăr până în
prezent de a proceda la lichidarea bunurilor supuşilor statelor cu care ne găsim în stare
de război. În această atitudine, el s-a condus desigur, între altele, şi de consideraţiunea
că România are, în special în Anglia şi Statele Unite, interese considerabile care ar
putea suferi în urma unor măsuri de lichidare ce s-ar adopta în ţara noastră. Or,
aplicarea legilor de excepţiune ar putea fi considerată de statele interesate ca o
lichidare a bunurilor, drepturilor şi intereselor unor supuşi ai acestor state din România
şi ar putea, deci, avea repercusiuni nedorite asupra intereselor noastre în străinătate.
Aceste repercusiuni ar fi contrare scopului însuşi ce s-a avut în vedere atunci când s-a
1
decis a nu se proceda la lichidarea unor bunuri străine din România •
(ss) Gr. Niculescu-Buzeşti
să

Ibidem, Probi. 33, vol 11, f. 125-126

Problema situaţiei juridice a evreilor cetăţeni străini din România a făcut obiectul mai multor
ale reprezentanţelor diplomatice de la Bucureşti, în anii 1940 - 1941. (Vezi doc. 600601, 603-604 din volum). Autorităţile române au luat unele măsuri, pe ba:za tratatului de
stabilire, navigaţie şi comerţ semnat la 23 martie 1935 şi de guvernul român, care stipula
regimul tratamentului pe balii de reciprocitate al cetăţenilor statelor respective.
Discuţia a continuat şi în anul 1942, deoarece nu s-a adoptat nici o lege în domeniu, deşi
diferite ministere cereau această reglementare juridică, aşa cum rezultă din documentul de mai
sus şi din Nota de serviciu a M.A.E. din 14 aprilie 1942, în care se arată că ,,neexistând o
dispoziţiune legală prin care evreii străini să fie exceptaţi de la măsurile luate de expropriere a
unor bunuri aparţinând evreilor în general, unneazli ca deocamdată aceste legi să se aplice, fără
deosebire, în aşteptarea unui decret-lege care să scoată pe evreii străinii de sub prevederile
acestor legi excepţionale". (Ibidem./ 120).
1

sesizări

612
1942, iunie 20, Viena. Legatia României la Viena
măsurile
despre
M.A.S. '
informează
discriminatorii, inclusiv deportarea în Polonia,
luate fată de evreii cetăteni români aflati în
'
'
Austria.'

No. 2992 Anexe: 2 Strict confidenţial
Domnule Ministru
În urma telegramei cifrate a Legaţiunei Berlin prin care sunt informat că
principiile din circulara ministerială Nr. 81557 din 11 Noembrie 1941 rămân valabile,
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Guvernul nostru neconsimţind la luarea unor măsuri discriminatorii împotriva evreilor
români din Germania, am înaintat la Reichstatthalterei nota N. 2762 din 8 Iunie
curent, aici anexată în copie, prin care ceream sistarea oricărei măsuri împotriva
acestor evrei.
Această notă a fost comunicată Domnului Ministru Bossy, în cursul şederei sale
la Viena, şi aprobată de D-Sa.
În ciuda protestaţiunilor mele energice, diferite măsuri continuă a fi luate
împotriva evreilor români. Autorităţile germane, ştiind că voi protesta imediat pentru
evreii cetăţeni români cari au un paşaport valabil, ridică şi deportează în Polonia pe
acei evrei a căror situaţiune nu este clarificată încă. Desigur că în privinţa acestora nu
pot interveni cu aceleaşi şanse de succes.
Îmi iau deci îngăduinţa a Vă ruga să binevoiţi a dispune ca să fiu autoriz:at
telegrafic pe termen scurt să prelungesc paşapoartele evreilor a căror situaţiune este
găsită în regulă de Consulat, aceasta sub rezerva unei aprobări ulterioare a
Ministerului. Vă fac această cerere deoarece am impresiunea că Ministerul nostru de
Interne nu a adoptat norme bine definite, el revenind de foarte multe ori asupra unor
avize negative pe cari le-a dat fără motive valabile. Revenirea se face însă, câteodată,
prea târziu, în momentul când evreul a fost deja deportat şi averea sa a intrat în
patrimoniul Statului german.
Cu acest prilej, îmi permit a semnala că, potrivit unor informaţiuni destul de
serioase dar cari nu pot fi controlate, averea mobiliară şi imobiliară a evreilor români
din Viena întrece 2 milioane Reichsmark. Statul nostru are deci tot interesul a nu lăsa
această avere să intre în patrimoniul Statului german.

*
*

*

În ceea ce priveşte situaţiunea viitoare a evreilor cetăţeni români din Ostmark
(fosta Polonie - n.n.) sunt informat că autorităţile locale au luat deciziunea a îndepărta
de aci pe toţi evreii şi că trateaz.ă modalităţile de adoptat. Dat fiind situaţiunea specială
din Ostmark, am onoarea a Vă ruga să binevoiţi a mă autoriza direct să discut în cazul
când voi fi întrebat şi sub rezerva aprobării Legaţiunei noastre din Berlin şi Ministerul
Afacerilor Străine, pe următoarele baze:
1. Nu se face nici o discriminare între evreii cetăţeni români şi evreii cetăţeni
unguri sau de altă cetăţenie. In cazul când măsura este generală şi adoptată de toate
celelalte guverne, evreii cetăţeni români nu vor fi deportaţi în Polonia ci se vor stabili
în împrejurimile Vienei.
2. Averile lor nu vor fi sechestrate ci vor trece imediat în posesiunea Statului
român.
Se pare că această nouă atitudine faţă de evrei se datoreşte măsurilor luate în
Protectorat, în urma asasinării D-lui Heydrich precum şi zelului excesiv al autorităţilor
în subordine, cari lucreaz.ă de multe ori pe cont propriu, fără a unna toate
dispoziţiunile de la Berlin.
Aci-alăturat (anexa 2) trimit o listă de subscriere pe care mulţi evrei cetăţeni
români din Viena au înaintat-o Consulatului din iniţiativă proprie. Am onoare a vă
ruga să binevoiţi a dispune să fiu informat de urgenţă dacă Guvernul român acceptă
suma de 5.000 - Rmk, subscrisă de aceşti evrei pentru Crucea Roşie. Date fiind însă
dificultăţile pe care le face Devisenstelle din Viena pentru transferarea în România a
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oricărei sume în mărci, în cazul când Guvernul nostru ar accepta ofranda acestor evrei,
suma ar urma să fie trimisă Legaţiunei noastre din Berlin sau la o bancă din Viena, la
dispoziţia Statului Român 1•
(ss) C. Mareş

Ibidem, vol. 32, f 98, 100

Pe document, adnotarea:
,Pir.Corn.
Rog a se examina sugestiwiile D-lui
25.VI.1942 (ss) Indescifrabil".

Mareş,

luându-se avizul Ministerului de Interne.

Consulul general al României la Bruxelles informa MAS., la 23 iulie 1942, despre o situaţie
din Belgia, arătând demersurile ce le-a întreprins la autorităţile de ocupaţie germane,
pentru a excepta evreii cetăţeni români de la măsurile discriminatorii instituite de aceste
autorităţi. Deşi acestea au refUZJil, şefo) Poliţiei administrative din Belgia şi Franţa de Nord a
acceptat, la cererea diplomatului român, „ca până la 31 iulie evreii români de aici să fie
dispensaţi de a purta se1IU1ul distinctiv". (Ibidem,/ 108).
1

similară

613
1942, iulie 9, Berlin. Adolf Eichmann, împuternicitul
nazist cu înfăptuirea „solutiei finale", solicită
punctul de vedere al guvernului german
privind situatia evreilor dm tările ocupate de
hitlerişti, meniţi a fi deportaţi Şi expropnaţi.
Şeful poliţiei
şi

al Serviciului de

Berlin, 9 iulie 1942
Siguranţă
Telegramă

Către Ministerul de Externe, pentru domnul consilier de legaţie Rademacher,
Berlin.
Referitor la: Tratamentul aplicat evreilor de alte cetăţenii în străinătate,
respectiv regiunile ocupate şi în ţară.
Deoarece, după cum se ştie, în perioada următoare va avea loc evacuarea
evreilor din Franţa, Belgia şi Olanda, problema tratamentului ce se va aplica evreilor
de cetăţenie străină în străinătate, respectiv în regiunile ocupate şi în ţară, referitor la
evacuarea lor, a devenit mereu mai stringentă. (De exemplu: evrei de cetăţenie ungară
în regiunile olandeze ocupate).
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V-aş rămâne recunoscător

pentru o informare în termen scurt, temeinică şi
în legătură cu punctul de vedere de acolo, respectiv în chestiunea evacuării,
inclusiv lichidarea din punctul de vedere al dreptului patrimonial si încadrarea lor în
măsurile generale luate împotriva evreilor.
amplă

Din ordin, Eichmann

A.F.C.E.R, III/399, Corespondenţă diplomatică a Gennaniei cu privire
la problemele evreieşti. Ambasada Gennaniei în România, f. 1.

614
1942, iulie 10, Bucuresti. Informare privind numirea de
comisari giranti români în întreprinderile
franceze aparţinând evreilor români.
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
Nr. 53776
Anexe: una
PERSONAL CONFIDENŢIAL
Domnule Consul General,
Primind de la Ministerul Propagandei Naţionale, am onoare a vă trimite aici
o copie de pe o notă informativă cu privire la „românizarea la Paris",
rugându-vă să binevoiţi a-mi comunica dacă într-adevăr, Oficiul Dvs. a recomandat,
prin propria sa iniţiativă sau din ordinul Legaţiunilor din Berlin sau Vichy, comi5ari
geranţi români la întreprinderile franceze aparţinând evreilor români. În caz afirmativ
ne veţi trimite tabloul persoanelor recomandate, menţionându-se în acelaşi timp, în
dreptul fiecărei persoane, întreprinderile unde au fost numite.
În ceea ce priveşte acuzaţiunile aduse Domnului Goldner după cum tratează şi
adresa mea No. 53488 din Iulie 1942, vă rog să verificaţi personal dacă afirmaţiunile
sunt conforme şi în care anume măsură, raportând acestui Departament, în mod
detailat părerea Dvs. în această chestiune 1•
p. MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE
I. Magheru
Consilier de Legaţiune
p. Directorul Af. Consulare
(ss) Indescifrabil
OFICIUL CONSULAR AL ROMÂNIEI LA PARIS
alăturat,

A.M.A.E., Fond Paris, voi. 696, p. 400
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Nota informativă la care se reforă documentul M.A.S. arăta că ,,recomandarea acestor comisari
cât şi funcţiunea lor au dat şi dau loc la traficuri fructuoase pentru autorii lor, nu lără a risca de
a compromite administraţia nOliStră în străinătate şi de a leza interesele pe care statul Român lear putea obţine în această chestiune.
Operaţiunile acestora se întind uneori până la birourile Consulatului, unde comercianţii
şi industriaşii evrei români sunt convocaţi şi unde se angajează în intimitate interesele
reciproce". În continuare, se afirmă că „unul din aceşti evrei români ar fi informator al
Gestapoului".
La 8 august 1942, Em. Pavelescu, consulul general al României la Paris, comunică
Ministerului Afacerilor Străine: ,,În toamna anului 1941, autorităţile de ocupaţie ne-au rugat să
recomandăm câteva persoane din colonia română în scopul de a fi numite comisari geranţi pe
lângă intreprinderile evreilor români atlatori la Paris.
Am comunicat Departamentului nostru, cu adresa confidenţială nr. 3100 din 30 iulie
1942, că am desemnat în acest scop pe Dnii: Triandafil şi Stoia, directorii „Creditului Minier"
din Paris, Ciotori, membru al Academiei Române, Petre Alexandrescu, Directorul Camerei de
Comerţ Franco - Române şi Dl. C. Goldner, Doctor în litere şi administrator provizoriu al
Şcoalei Române de la Fontenay-aux Roses". (Şcoală creată de N. Iorga - n.n.). (Ibidem, f 402 403).
1

615
1942, iulie 19, Berlin. Dispută între autoritătile
germane si reprezentanţii diplomatici ' ai
României, 'privind atitudinea faţă de evreii
cetăţeni români din străinătate si fată de
cetătenii străini aflati în România.
'
'
'

'

REFERAT
În conformitate cu însărcinarea primită, am fosl ieri, 18 Iulie 1942, la
Amt pentru a vedea pe Consilierul de Legatiune Klingenfuss, referentul
chestiunilor evreeşti, în privinţa tratamentului Evreilor români din teritoriile ocupate
de armata germană şi a-i arăta punctul de vedere al Guvernului român în această
chestiune, aşa cum a fost expus prin Nota Verbală nr. 3.108 din 23 Iunie a.c., potrivit
instructiunilor din telegrama ministerială Nr. 3.460, şi la care până azi nu s-a primit
încă nici un răspuns.
Am accentuat că din motive de prestigiu, Guvernul român nu poate admite
discriminatiunea ce se face de către autoritătile germane în teritoriile ocupate, între
evreii italieni, unguri şi elvetieni pe de o parte şi cei români pe de altă parte, cu atât
mai mult cu cât Guvernul German a cerut la Bucureşti ca evreii supuşi germani să fie
exceptati din tratamentul la care sunt supuşi evreii din România. Guvernul Român,
printr-o notă verbală adresată Legatiunei germane la Bucureşti în Octombrie 1941, a
Auswărtiges
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admis această teză şi a scos Evreii supuşi germani, pe bază de reciprocitate, de sub
prevederile tratamentului aplicat Evreilor români 1. Am întrebat pe ce bază s-au luat
deci măsurile în chestiune faţă de Evreii români din teritoriile ocupate, deoarece atât
Legaţiunea României la Berlin cât şi Consulatele generale respective ale României din
teritoriile ocupate au declarat hotărât, conform instrucţiunilor primite din Bucureşti, că
Guvernul român n-a admis niciodată luarea unor măsuri discriminatorii în dauna
Evreilor români, cărora urmează a se aplica un tratament egal cu Evreii italieni etc.
Domnul Klingenfuss mi-a spus că autorităţile germane s-au călăuzit în această
chestiune de consimţământul pe care domnul Mareşal Antonescu l-ar fi dat, în
decursul unei conversaţii avute cu Baronul von Killinger, pentru a aplica Evreilor
români acelaşi tratament cu acel al evreilor localnici. Acest consimţământ ar fi fost
adus la cunoştinţa lui Auswărtiges Amt printr-o telegramă a Ministrului german din
Bucureşti. Guvernul German, a continuat apoi Domnia-Sa, acordă o deosebită
importanţă lichidării chestiunei evreeşti în teritoriile ocupate; ţelul său final este de a
curăţa aceste teritorii de toate elementele evreeşti prin deportarea lor treptată spre
Răsărit. Sarcina autorităţilor germane de ocupaţie este foarte grea din pricina
multiplelor chestiuni ridicate şi îndeosebi din pricina lichidării averilor evreeşti.
Germania ar dori să se ajungă în această chestiune la o înţelegere cu toate guvernele
interesate şi a şi început, în acest scop, tratative. Mi-a spus că s-a căzut deja de acord
cu guvernul bulgar. Cu Slovacia şi Croaţia tratativele, de asemenea, au avansat foarte
mult. S-a luat contact în această privinţă şi cu guvernul italian şi se discută şi la
Budapesta. Domnul Klingenfuss mi-a spus că guvernul maghiar în urma stăruinţelor
germane a admis ca evreii maghiari să fie supuşi obligaţiunei de a purta în teritoriile
ocupate semnul distinctiv. Mi-a arătat chiar textul instrucţiunilor ce Auswărtiges Amt
a dat în această chestiune autorităţilor germane de ocupaţiune. La întrebarea mea dacă
acest consimţământ al Guvernului maghiar a fost dat prin Ministrul Ungariei la Berlin
sau obţinut la Budapesta, Domnia-Sa mi-a răspuns că a fost comunicat aci printr-o
telegramă primită din partea Legaţiunei Germaniei din capitala maghiară.
În felul acesta, a adăogat Domnia-Sa, guvernul român nu mai este nevoit a
considera tratamentul aplicat cetăţenilor evrei români drept o lipsă de prestigiu ce ar
suferi în dauna altor guverne ale ţărilor Axei. Autorităţile germane ţin aşa de mult a
lichida problema evreiască, încât sunt dispuse a renunţa la tratament excepţional
pentru cetăţenii lor evrei din străinătate, chiar dacă lichidarea bunurilor lor, conform
diferitelor legislaţiuni naţionale, ar aduce mari daune materiale intereselor Germaniei.
Guvernul German este dispus a începe imediat negocieri în această privinţă cu
guvernul român pentru a. putea fixa, pe bază de reciprocitate, tratamentul de aplicat
Evreilor celor două ţări şi pentru a curma în viitor orice subiect de neînţelegere. Mi-a
arătat apoi că cererea germană de a se scoate Evreii germani de sub prevederile
legislaţiunei române a fost pricinuită de faptul că legislaţiunea română este mult mai
categorică în ceea ce priveşte delimitarea calităţii de Evreu. Legislaţiunea germană
recunoaşte calitatea de „Mischling"- ceea ce legislaţiunea română nu prevede,
considerând drept evrei pe toţi aceia ai căror bunici sunt evrei. Intervenţiunea germană
la Bucureşti a fost făcută tocmai pentru această categorie de „Mischling", care în
Germania se bucură de aproape toate drepturile cetăţenilor germani şi care posedă
paşaport german. În dorinţa sa de a ajunge la o înţelegere Guvernul German ar fi
dispus să renunţe chiar la ocrotirea acestor categorii de evrei. Domnia sa crede că, în
• Mischling - persoane provenind din căsătorii mixte.
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această privinţă, dacă Guvernul Român ar dori să se ajungă
Germană din Bucureşti ar putea lua contact cu Ministerul

la o înţelegere Legaţiunea
Afacerilor Străine român,
pentru a ajunge poate printr-un schimb de note la fixarea principiilor pe haz.a cărora
s-ar ajunge la lichidarea neînţelegerilor în privinţa evreilor naţionali.
Am arătat interlocutorului meu că între timp evreii cetăţeni români vor fi,
probabil, totuşi obligaţi să poarte semnul distinctiv, autorităţile de ocupaţie neadmiţând
până acum nici o excepţiune.
Totodată, în diferite oraşe s-au semnalat chiar deportări de evrei, cetăţeni
români, care vor continua, de bună seamă, până la încheierea unui acord. Domnia-Sa
mi-a răspuns că într-adevăr autorităţile germane cu greu ar putea reveni asupra acestor
măsuri, deoarece evreii localnici ar vedea într-o măsură de exceppune aplicată unui
mare număr de evrei străini un motiv de nesupunere şi de rebeliune .
(ss) C. Văleanu
PRIM SECRETAR DE LEGAŢIUNE
Berlin, 19 iulie 1942

Ibidem, Probi. 33., voi. 32, f. 111 I f/v. 112 f/v.
La 21 iunie 1942, ministrul R. Bossy transmite de la Berlin: ,,Auswărtiges Amt îmi comunică
prin care s-a impus evreilor români din teritoriile ocupate de Germania să poarte un
semn distinctiv, precum şi hotărârea de a-i deporta pe toţi în ţinuturile de la Est, au fost luate în
virtutea unui consimţământ pe care Domnul Mareşal Antonescu l-ar fi dat Domnului Von
Killinger, în cursul unei conversaţiuni, ca evreii români să fie trataţi la fel cu evreii localnici".
(Ibidem.fond Germania {general] voi. 89.f 107).
2
La 29 iulie, Direcţiunea Afacerilor Consulare a M.A.S. român elabora următoarea Notă:
,,Din rezumatul telegramelor cifrate din 25 iulie a.c., transmise Direcţiei Consulare din
ziua de 29 iulie reese că există o înţelegere verbală între Domnul Mareşal Antonescu
Conducătorul Statului şi Domnul Ministru Plenipotenţiar von Killinger, în urma căreia am dat
consimţământul nostru ca evreii români să fie trataţi la fel ca evreii localnici.
Din textul pus la dispoziţia acestei direcţiuni nu reese bine dacă acest consimţământ se
referă numai la evreii români din teritoriile ocupate de Germania (adică Franţa, Belgia, Olanda,
fosta Jugoslavie, Grecia, Guvernământul General, Ucraina etc.) sau dacă este vorba şi de evreii
noştri, în Germania (cuprinzind Austria şi Protectoratul).
În orice caz, îmi permit să sugerez respectuos că ar fi cazul să dăm de urgenţă
instrucţiunile telegrafice necesare atât Legaţiunii noastre din Berlin cât şi Oficiilor Consulare
din Germania, care au primit deunăzi instrucţiuni precise să intervină în favoarea evreilor
români ori de câte ori aceştia sunt supuşi unui tratament discriminator sau contrar stipulaţiunilor
art. 1-4 din Tratatul de Stabilire din 23 Martie 1935 în vigoare între cele două ţări.
Dacă nu dăm instrucţiuni urgente riscăm ca Ministrul nostru la Berlin şi Consttlii noştri
să-şi uzeze trecerea, protestând în contra luării unor măsuri asupra cărora există de fapt un acord
(purtarea semnului distinctiv, deportarea în Est, blocarea sau confiscarea averilor etc.).
Nu putem imputa Oficiilor noastre nici o vină, dacă ele fac cumva intervenţii neoportune
si dăunătoare prestigiului nostru. dacă nu le dăm instrucţiuni precise asupra atitudinei ce
urmează să ia în această importantă chestiune de principiu". (Ibidem,/ 120, 121).
1

că măsura
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616
1942, august 21, Bucuresti. Telegrama M.A.S. privind
revocarea unor' ordine si circulare ale
maresalului Ion Antonescu si ale Guvernului
român, prin care se protesta împotriva
regimulm impus evreilor cetăteni români în
Germania şi în teritoriile ocupate de Germania.

Anexa 2
Telegramă cifrată

Nr. 5120 din 21 august 1942,
din Berlin

adresată Legaţiunei

Române

În urma unei înţelegeri între Domnul Mareşal Antonescu şi Ministrul von
Killinger, ordinele principale cuprinse în circulara Nr. 81.557, din 11 noiembrie 1941,
şi mai multe telegrame şi adrese ulterioare, sunt revocate stop 1• Nu veţi mai protesta în
contra măsurilor eventual luate de autorităţile germane în contra evreilor noştri stop.
Veţi binevoi raporta amănunţit toate măsurile individuale luate, arătând regimul ce se
stabileşte pentru averile acestor evrei şi mijloacele de lichidare proiectate sau folosite
de autorităţile germane stop. Veţi evita mai ales discuţiuni neplăcute pe această temă
stop. În măsura posibilului, Consulatele de carieră vor dresa inventarii ale averilor
imobile şi chiar mobile ale evreilor noştri care vor fi înaintate Ministerului până la
sfârşitul lunii curente, Legaţiunea dvs. primind o copie stop. Rog telegrafiaţi cifrat
instrucţiunile confidenţiale de faţă tuturor consulilor de carieră sub controlul dvs„
pentru uzul lor personaf
DAVIDESCU

Ibidem,

f

40

1

Vezi doc. 615 din volum.
Însărcinatul cu afaceri al României la Berlin, M. Stănescu, a comunicat consulului general al
României la Paris, la 24 august 1942, conţinutul acestei telegrame. (Ibidem, fond Paris, ds. 606,
fn.).
2
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617
1942, august 24, Bucuresti. Retrimiterea peste
evreilor refugiaţl din Slovacia.

graniţă

a

INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI
SERVICIUL JANDARMERIEI
Secţia II-a Sig. Stat Biroul C.
Nr. 39.975
Anul 1942, luna august ziua 24
Inspectoratul Gen. al Jandarm.

SECRET
Către

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Dir. Ad-ţ.iei de Stat
La ordinul dvs., Nr. 024.208 A, din 24 iulie a.c., referitor la organizaţia
care s-ar ocupa cu aducerea în Ungaria a evreilor din Slovacia.
Am onoare a raporta că acest inspectorat cunoaşte cazuri de treceri forţate de
evrei în România, însă au fost retrecuţi peste frontieră.
Autorităţile poliţieneşti au luat măsuri pentru împiedicarea acestor treceri şi
orice cazuri pozitive vor fi raportate şi Dvs.
INSPECTOR GENERAL AL JANDARMERIEI,
General, (ss) Indescifrabil
Şeful Serv. Jandarmeriei, Colonel C. Tobescu
clandestină,

A.N., Fond M.A.l., ds. 502/1942, f 272

618
1942, septembrie 14, Berlin. Evreii cetăteni străini aflati
m Germania sunt supusi acelorasi măsun
restrictive ca şi evreii din Reich.
'
la D III 769 secret

Referat D III
Notă

În cazul celor comunicate de ,,Împuternicitul special" G. Richter - în telegrama
de la Bucureşti nr. 4331 din 12.9.42 - consilierului (numele acestuia nu este
indicat în document - n.n.) este vorba de o scrisoare a dr. SUHR. Incidentul a fost
următorul: Ziarele româneşti au publicat informaţii potrivit cărora si evreii străini din
Legaţiei
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Germania ar fi fost supuşi măsurilor juridice privind pe evrei. semn distinctiv, etc. La o
întrebare a consilierului, Suhr a răspuns cu scrisoarea menţionată că ar fi fost luate cu
adevărat anumite măsuri pe linie de siguranţă şi politie, semnul distinctiv şi
concentrarea [în lagăre] împotriva evreilor străini.
Chestiunea bunurilor n-ar fi fost încă definitiv reglementată. AI fi în curs
tratative în sensul de a aplica principiul teritorial în această problemă. Atâta timp cât
nu se realizează o întelegere în acest sens, bunurile evreilor străini evacuati vor trebui
puse în sigurantă.
La această ultimă remarcă se referă întrebarea oarecum nejustificată a Legatiei
Bucureşti. Îmi pem1it să observ că înainte cu câteva zile a fost emis decretul prin care
s-a cerut Legaţiei să poarte mai departe tratatul în baza dreptului patrimonial pe baza
principiului teritorial.
Domnului subsecretar de stat Luther, cu
Berii n, 14 septembrie 194 2

rugămintea

de a lua la cunoştinţă.

Corespondenţa diplomatică a Germaniei cu
privire la problemele evreieşti, Ambasada Germaniei din România, p. 7.

A.F.C.E.R, ds. 111/399,

619
1942, septembrie 26, Bucuresti. Convorbirea dintre
Gh. Davidescu, secretar general al M.A.S. si
G. Richter, privind bunurile proprietate
evreiască din România şi din Germama.
Nota de convorbire a Domnului Ministru, Gh. Davidescu,
Secretar General al Ministerului Afacerilor Străine.

26 Septembrie 1942
1I Domnul Richter de la Legaţiunea Germaniei mi-a vorbit despre modalitătile
de a se lichida averile evreilor germani din România, în schimbul averilor evreilor
români din Germania. (În tot timpul conversaţiunii nu a fost deloc vorba despre averile
evreilor din Protectorat şi cari s-au stabilit în România).
Dl. Richter crede că s-ar putea ajunge la un acord, cele două părţi contractante
renunţând reciproc la averile supuşilor lor evrei situate pe teritoriul celeilalte părţi.
După părerea D-sale, acest aranjament ar fi în avantajul nostru.
În înţelegere cu Domnul Radu Lecca, am căzut de acord a se dresa de ambele
părţi liste ale imobilelor evreieşti care vor face obiectul acestui aranjament. După
verificarea datelor cuprinse în liste, ne vom întâlni din nou.
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2/ Dl. Richter m-a rugat a interveni pentru a nu se mai publica articole ca acelea
în ziarele „Capitala" şi „Porunca Vremii" şi în care se afinnă că toţi evreii vor
fi trimişi peste Bug 1.
31 După infonnaţiunile Domnului Richter, Guvernul român a declarat în
repetate rânduri că nu are nici un interes în ce priveşte pe evreii din România stabiliţi
în Gennania. Guvernul Român nu ar vedea nici un inconvenient să li se aplice semnele
de recunoaştere, purtate în Germania, de toţi evreii.
În consecinţă, Dl. Richter roagă a se da instrucţiuni Legaţiunii din Berlin şi
D-lui Consul General Zaborovschi la Praga, reconfinnându-li-se acest punct de vedere
al Guvernului nostru.
apărute

A.M.A.E., Probi. 33, vol. 32, f. 134
Pe document, rezoluţiile: ,Dir. Consulară
necesare legaţiunii Berlin şi consulatelor''.

instrucţiuni'';

„S-au dat deja

instrucţiunile

Această cerinţă a lui Richter este în contradicţie cu faptul că două ziare de limbă germană,
„Bukarester Tageblatt'' şi „Donauzeitung'', din 8 august 1942, publicau articole cu următoarele
titluri: ,,Rumănien wird Judenrein'' şi „Judenaussiedlung in Rumănien", care anunţ.au apropiata
deportare a evreilor din Bucureşti şi Ardealul de Sud în lagărele de exterminare din
Guvernământul general (Polonia) şi a tuturor evreilor din România, până în 1943.
În legătură cu aceste afirmaţii, Radu Lecca trimitea următoarea notă guvernului român:
„Populaţia evreească este extrem de alarmată de faptul că ziarul «Bukarester Tageblatt»
din 8 August 1942, deşi recunoaşte că în nici una din ţările europene - inclusiv Germania care
este leagănul naţional-socialismului, care guverneazii Germania de 8 ani - nu s-au luat atâtea
măsuri contra evreilor câte s-au luat în România în ultimele 18 luni, anuntă că în cursul acestui
an vor li evacuati evreii din Ardeal si Banat si cei triati din Bucovina, iar în cursul anului viitor
toti evreii din Vechiul Regat vor fi si ei deportati. aşa încât la slărşitul anului 1943 nu va mai
exista nici un evreu, aşa că, închee ziarul, România va servi de astă dată drept exemplu
celorlalte ţări.
Cum Domnul Mareşal Antonescu a anunţat că deportarea evreilor din Basarabia şi
Bucovina s-a ordonat din cauza faptelor ce s-ar fi săvârşit de către aceştia împotriva armatei şi
populaţiei române, cum niciodată nu s-a adus vreo imputare asemănătoare evreilor din Ardeal şi
Banat, nici celor rămaşi în Bucovina şi bineînţeles nici celor din Vechiul Regat, cum Domnul
Mareşal Antonescu în diverse manifestări oficiale a declarat că până la încheerea păcii generale
se va asigura evreilor posibilităţile de muncă şi că nu vor fi deportaţi decât aceia dintre evreii
veniţi după 1914, cari s-au îmbogăţit jefuind banul public etc.; populaţia evreească doreşte să
creadă că Domnul Mareşal nu va admite o măsură împotriva unor oameni ahsolut nevinovaţi şi
că va lua măsuri ca aţâţările ziarului «Bukarester Tageblatt» să înceteze". (./. Ancel, op.cit., voi.
IV, p. 99).
1
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620
1942, octombrie 7, Paris. Evrei cetăteni români aflati în
Franţa au fost internaţi în lagărul de la Dran'cy.

Paris, 7 Octombrie 1942
M.G. 2.876
CONFIDENŢIAL

DOMNULE MINISTRU,

Am onoare a Vă aduce la cunoştinţă că autorităţile de aci, în zilele de 24, 25, 26
Septembrie a.c., au ridicat de la domiciliul lor şi internat în lagărul de la Drancy un
mare număr de evrei străini în vederea deportării lor.
Sunt informat că printre aceştia sunt şi foarte mulţi evrei români ridicaţi, fără
distincţie de sex şi de vârstă, cu toate că au actele în regulă faţă de autorităţile noastre.
Numărul acestora nu-l cunoaştem.
Comunicându-Vă cele ce preced, Vă rog să binevoiţi a dispune să mi se
comunice instrucţiuni, dacă credeţi de cuvinţă că ar fi nimerit să facem demersuri în
vederea prezervării bunurilor lor.
Primiţi, Vă rog, Domnule Ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţiuni 1 .
CONSUL GENERAL, (ss) Em. Pavelescu
DOMNIEI SALE DOMNULUI RAOUL BOSSY
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN

Ibidem, fond Paris, vol. 696, f.n
În urma acestui demers, Ministerul francez al Afacerilor Externe a răspuns, la 29 octombrie
1942, că „a primit mai multe plângeri, verbale şi în scris din care reiese că într-adevăr israeliţi
români au fost arestaţi în ultimul timp şi deportaţi"'. (Ibidem).
1
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621
1942, octombrie 12, Bucuresti. Instructiuni ale M.A.S.
cu privire I~ evreii ce deţin paşapoarte
romaneşti expirate.
83165
CONFIDENŢIAL

Domnule Ministru,
Referindu-ne la chestiunea evreilor titulari de paşapoarte române expirate, care
vor fi intrat clandestin în Elveţia, precum raportaţi Ministerului prin raportul Dvs.
sintetic, 1-16 Septembrie 1942, No. 2234 din 17 septembrie a.c., am onoare a vă ruga
să binevoiţi a avea în vedere cele ce urmează, în cazul când unii dintre aceşti evrei s-ar
adresa Legaţiunei ce conduceţi, cerându-i paşaport pentru protecţie:
1. Politica noastră de Stat fiind să scăpăm pe cât posibil de minoritarii evrei, se
vor urma instrucţiunile date în Manual II, 11 - 12.
2. În executarea acestor instrucţiuni, veţi binevoi a dispune ca evreii în cauză să
complecteze fiecare câte un interogator care va fi înaintat Ministerului, conform
instrucţiunilor date Manual II, 12. Nu socotim necesar să ne trimeteţi impresiuni
digitale în asemenea cazuri (Manual II, 12 13), deoarece este puţin probabil ca
Comisiunea Specială Interministerială să găsească ca aceşti evrei să mai aibe drept la
naţionalitatea română sau la paşaport naţional, avându-se în vedere imposibilitatea în
care se vor găsi de a dovedi cu acte că n-au săvârşit fapte aducând după sine pierderea
drepturilor ce vor fi avut.
3. Dacă autorităţile elveţiene ar interveni cerând eliberarea de paşaport,
Secţiunea Consulară a Legaţiunei va răspunde la fiecare caz că a fost supus
autorităţilor competente din România, spre a se constata dacă cel în cauză se mai
bucură sau nu de naţionalitatea română.
4. În măsura putinţei, veţi binevoi a ridica paşapoartele naţionale expirate, ce
vor mai avea aceşti evrei, urmând ca ei să se adreseze autorităţilor elveţiene
competente pentru a dobândi acte de apatrizi (paşapoarte Nansen etc.). Luăm act, de
altfel, din raportul Dvs. sus-menţionat, că evreii a căror întreţinere ar fi asigurată de
organizaţiile de binefacere, şi în primul rând de cele evreeşti, vor putea rămâne în
Elveţia, fie până la sfârşitul războiului, fie până ce li s-ar găsi posibilitatea de a emigra
în America. Aceasta este şi dorinţa noastră.
/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE
Gh. Davidescu
Secretar General
Directorul Afacerilor Consulare
Karadja
Consul General

Ibidem, Probi. 33, vol. 32, f 149-150
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622
1942, octombrie 15, Bucuresti. Evreii cetăteni români
aflaţi la Praga au fost' deportaţi.
'

MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
DIRECŢIUNEA AFACERILOR CONSULARE

Nr. 70

NOTA DE SERVICIU
din 15 octombrie 1942
Pe temeiul ordinului dat de Domnul Mareşal Antonescu şi de Domnul Vice
al Consiliului de Miniştri, Legatiunea nostră din Berlin a primit ordinul
telegrafic din 21 august 1942, să nu mai protesteze în contra măsurilor eventual luate
de autorităţile germane în contra evreilor „români" şi să dea Consulatelor instrucţiuni
să dreseze inventarii a averilor lor în Germania, în măsura posibilului.
În executarea acestor instructiuni, Consulatul nostru General din Praga arată:
l I că toţi evreii români din circumscripţia sa au 1'Jst ridicati de la domiciliul lor
şi intemati sau arestaţi şi
·
21 că aceşti evrei au fost deportati cu un preaviz atât de scurt, încât inventariile
averilor lor, prezentate autorităţilor germane competente, n-au putut fi înmânate în
copie şi Oficiului nostru Consular competent.
Consulatul solicită instructiuni dacă trebue sau nu să ceară. prin reprezentantul
lui Auswărtiges Amt la Praga. copie de pe aceste inventarii. pentru a le putea înainta
Ministerului.
Avându-se în vedere că am aflat, pe cale particulară, că ar fi vorba să se încheie
un acord forfetar prevăzând un schimb al averilor evreieşti în România şi Germania,
Statul nostru obţinând averile evreilor germani de aci în schimbul celor rămase încă
din fostele averi româno-evreieşti în Germania (fără să se mai facă inventarii), am
onoarea a solicita instrucţiunile necesare 1 .
(ss) Karadja
Preşedinte

Ibidem,

f

151-152

Pe document,

,Dir. Cons.

rezoluţia:

se dreseaz.ă listele persoanelor şi proprietăţilor care vor fi atinse
de acordul în chestiune. Nu s-a discutat încă nimic asupra modalităţilor de lichidare. Cred că
negocierile vor fi reluate în curând. Principalii delegaţi din partea noastră sunt d-l Radu Lecca şi
un reprezentant al C.N.R. 15.X.1942".

1

Deocamdată

Vezi doc. 619 din volum.
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623

1942, octombrie 15, Tiraspol. O cetăteană franceză,
aflată în vizită la rude la Cernăuti, a fost
deportată în Transnistria.
'

COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
AL TRANSNISTRIEI

072854. 15 oct. 1942

DIRECŢIUNEA ADMINISTRAŢIEI

PREŞEDINŢIA

CONSILIULUI DE MINIŞTRI
- Cabinet Civil - Militar B.B.T. BUCUREŞTI

La adresa Dvs. Nr. 11.518/1942, prin care ne trimiteţi în copie adresa Nr.
66.737/1942, a Ministerului Afacerilor Streine, referitoare la evreica supusă francez.ă
Madeleine Wolloch;
Avem onoare a vă face cunoscut că sus-numita, în vârstă de 9 ani, posedă
paşaportul Nr. 17.610, eliberat de Prefectura Poliţiei Paris şi vii.al de Ambasada
Regală a României din Paris la 5 iunie 193 9, fiind valabil 30 zile.
În timpul războiului aflându-se la Cernăuţi, la mătuşa sa Adela Zontag, a fost
ridicată împreună cu aceasta şi trimisă în Transnistria, fiind internată în lagărul de la
Cemovitz, în judeţul Jugastru, unde se găseşte şi astăzi 1 .
/GUVERNATOR
(ss) Oct. Gheorghiu

DIRECTOR,
(ss) Petre Pleşoianu

Ibidem, voi. 23, f 496
La 19 octombrie 1942, Legaţia Franţei în România face un nou demers pentru eliberarea
acestei fetiţe, rugând M.A.S. să intervină de urgenţă la autorităţile competente pentru ca
Madeleine Wolloch să fie adusă cât mai repede posibil la consulul Franţei de la Galaţi, care a
primit toate instrucţiunile necesare pentru a asigura întreţinerea (J. Ancel, op. cit., voi. VII,
p. I 21). La 17 noiembrie 1942, Radu Lecca comunică P.C.M. că „am intervenit telegrafic la
Guvernământul Provinciei Transnistria, în ziua de 6 Noiembrie 1942 pentru eliberarea evreicei
supusă franceză Madeleine Wolloch din lagărul Cemovitz - Transnistria". (A.M.A.E., Prob/. 33,
voi. 23.f 497).
Epilogul acestei situaţii nu este cunoscut.
1
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624
1942, decembrie 23, Bucuresti. M.A.I. propune M.A.S.
ca Guvernul român să facă demersuri pentru a
intra în posesia averilor evreilor. cetăteni
români de pe teritoriul Reichului.
'
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIUNEA ADMINISTRAŢIEI DE ST AT
Strict -

Confidenţial

Către

MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
Nr. 060140/A.23 Dec. 1942.
La adresa Dvs. 53043 şi 100328/1942, privitoare la proteguirea supuşilor evrei
români şi a bunurilor lor din Germania, avem onoare a vă face cunoscut următoarele:
În România, evreii sunt încă socotiti cetăteni români, deci se bucură de
·
protectiunea internatională a Statului Român.
Regimul cetătenilor români din Germania este reglementat prin tratatul de
„Stabilire, Navigatie şi Comert", din 23 Martie 1935, care în art. l prevede că „Supuşii
fiecăreia dintre părtile contractante vor putea, cu condiţiunea de a respecta legile ţării,
intra liber pe teritoriul celeilalte părti contractante, călători, locui, a se stabili precum
şi a părăsi liber şi în orice timp acest teritoriu. Ei nu vor fi, în această privinţă, supuşi
nici unor restricţiuni sau sarcini de ordin general sau local de nici un fel, altele sau mai
grele decât cele impuse supuşilor naţiunii celor mai favorizate.
„Este stabilit că prezentul tratat nu aduce o atingere dreptului de care se bucură
fiecare din păiţile contractante, de a interzice supuşilor celeilalte, în cazuri individuale,
de a locui pe teritoriul său, fie din pricina unei condamnări judiciare, fie pentru motive
referitoare la siguranta internă sau externă a Statului sau pentru motive privitoare la
supravegherea celor fără mijloace, la politia sanitară sau la poliţia de moravuri".
În alin. III al art. l din tratat prevede că „Supuşii fiecărei din păiţile
contractante vor avea pe teritoriul celeilalte părti deplină libertate de a dobândi şi
poseda orice feluri de bunuri mobiliare sau imobiliare, pe care legile celeilalte părti
contractante permit sau vor permite de a dobândi şi poseda supuşilor naţiunei cele mai
favorizate: ei vor avea în afară de aceasta dreptul de a dispune de aceste bunuri, pe cale
de vânzare, de dispariţie etc.
Evreii cetăţeni români, cari se găsesc în baza unui paşaport român în Germania,
se bucu.ră implicit de aceste avantaje.
Situaţia acestora s-a modificat numai în măsura în care li se aplică de Statul
Român restricţiunile prevăzute de regimul evreilor din ţara noastră.
Într-adevăr, aceste restricţiuni sunt aplicabile evreilor cetăţeni români, oriunde
s-ar afla, fie în ţară, fie în străinătate.
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Nici una din legiuirile române şi privitoare la patrimoniile evreilor nu
în vreun fel de la aplicarea lor pe evreii cetăteni români aflati în străinătate.
Astfel fiind, măsura confiscării averii evreilor cetăteni români din Austria de
către guvernul Reichului, apare ca o măsură, pe de o parte contrară intereselor legitime
ale Statului Român, deoarece atinge bunuri intrate prin efectul legilor de românizare în
patrimoniul Statului Român, iar pe de altă parte, ca o măsură contrară tratatului din
1935, deoarece sustrage de la beneficiul acestui tratat, în mod nejustificat, o categorie
de cetăteni români.
In această situatie, solutia care se impune este ca, prin acel Departament şi în
haz.a tratatului din 23 Martie 1935 dintre România şi Germania, Statul Român, pe de o
parte să facă demersurile necesare pentru a intra în posesia averilor evreilor cetăteni
români aflători pe teritoriul Reich-ului, în condiţiunile prevăzute de legiuirile care
reglementează regimul evreilor din România, iar pe de altă parte să ceară aplicarea
tratatului din 1935 şi faţă de această categorie de cetăteni.
exceptează

p. MINISTRU SECRETAR GENERAL Colonel Magistrat (ss) V.T. Gelep
DIRECTOR, (ss) Indescifrabil

Ibidem, voi. 32, f. 147 - 148
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XXI. PROPUNERI ŞI MĂSURI PRIVITOARE LA
EMIGRAREA EVREILOR DIN ROMÂNIA. 1940-1942.

625
1940, ianuarie 28, Sulina. Raport al Căpităniei portului
Sulina, cu privire la situatia emigrantifor evrei
dirijaţi prin portul Sulina.'
'

ROMÂNIA
MINISTERUL AERULUI ŞI MARINEI
Direcţiunea Marinei Comerciale
Căpitănia portului SULINA
Nr. 2
1940, luna ianuarie, ziua 28
Către

DIRECŢIUNEA DUNĂRll MARITIME"

Urmare la raportul nostru nr. 41 din 27 ianuarie a.c. şi la telegrama
42 din 28 ianuarie a.c., am onoarea a vă raporta următoarele:

noastră

nr.

1. România are înţelegere cu Anglia de a nu permite tranzitul emigranţilor evrei
prin teritoriul român. (Teritoriul + marea teritorială).
2. Germania având interes ca evreii săi să emigreze şi România neacordând
tranzitul prin ţară, a trimis emigranţii cu vase fluviale la Sulina, beneficiind de
libertatea navigaţiei pe Dunăre.
3. Ministerul de Interne şi Direcţiunea Marinei Comerciale au aprobat ca
transbordarea emigranţilor evrei să se facă la Sulina în vaporul Sakarya sub pav. turc,
în afara apelor noastre teritoriale, pentru respectarea înţelegerii cu Anglia.
4. La 27 noiembrie 1939 a sosit la Sulina şlepul Spirula sub pav. român având
522 emigranţi evrei, din Germania.
5. La 24 decembrie 1939 a sosit la Sulina vaporul fluvial de pasageri Grein sub
pav. german cu 524 emigranţi evrei tot din Germania.

·Fragmente.
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6. Aceşti emigranţi, în număr total de 1.044, au stat pe vasele cu care au sosit
în ziua de 25 ianuarie a.c. în cea mai neagră mizerie, fără bani, prost hrăniţi, fără
căldură suficientă, anemiaţi, demoralizaţi, bolnavi de febră, desinterie, histerie etc.,
etc.
În prezent 3/4 din numărul lor sunt într-o stare de sănătate atât de rea încât
întârzierea plecării lor din Sulina, le poate periclita viaţa şi poate compromite totodată
starea sanitară a portului, oraşului şi chiar a întregii regiuni.
7. Îmbarcarea lor la s/s Sakarya nu s-a putut face mai devreme întrucât vasul nu
avea autorizaţia Guvernului turc de a îmbarca şi transporta emigranţi evrei.
8. În ziua de 25 ianuarie 1940, s/s Sakarya, primind autorizaţia Guvernului turc
de a îmbarca şi transporta emigranţi evrei, urma ca vasul să iasă în mare ~i în afara
apelor noastre teritoriale să facă transbordul din vasele fluviale cu care sosise ...
până

CĂPITANUL PORTULUI SULINA

Cpt. principal (ss) B.D. Ulic

A.D.M.C.,

Căpitănia

Port Sulina, ds. 20, voi. 2, f 3 - 4

1

La 27 ianuarie 1940, comandantul Alli Boran al vaporului „Sakarya" sub pavilion turc,
înregistrat la nr. 142 din 22 ianuarie 1940, a făcut următoarea cerere la Căpitănia Portului
Sulina: ,,Domnule Căpitan de Port, subsemnatul Alli Boran, Comandantul vaporului
«SAKARYA» sub pavilion Turcesc, în urma ordinului dvs., de a scoate vaporul său afară la
mare, după ce m-am aprovizionat cu 75 tone cărbune aduşi din Constanţa cu vaporul S.M.R.
«Carpaţi» în ziua de 19 ianuarie 1940, am onoare a vă ruga să binevoiţi a-mi permite să mai am
iar nevoe de încă circa I 00 tone.
Cu speranţa că veţi binevoi a-mi aproba cererea mea".
Vă salut cu deosebit respect, (ss) Alli Boran (Ibidem./ 9).
Ulterior, Ia 13 aprilie 1940, Ministerul Aerului şi Marinei, D.M.C. informa Căpitănia
Portului Sulina: ,legaţiunea Marii Britanii din Bucureşti a comunicat M.A.S. măsurile luate de
Serviciul de control al contrabandei, pentru a împiedica traficul de imigranţi iliciţi ce încearcă a
intra în Palestina.
Vasele care transportă astfel de imigranţi vor fi interceptate în plină mare şi vor fi aduse
Ia Haifa pentru a fi percheziţionate.
Legislaţia palestiniană urmează a fi modificată în sensul că sancţiunile ce se aplică,
conform legilor în vigoare, vaselor ce intră voluntar în apele palestiniene, să se aplice pe viitor
şi vaselor ce intră involuntar în aceste ape ... ". (Ibidem, ds. 19, vol. l.f 3 2).
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626
1940, iulie 4, Bucuresti. Directia Marinei Comerciale
interzice vaselor sub pavilion român să îmbarce
emigranţi evrei sau să remorcheze vase străine
cu emigranţi evrei.
ROMÂNIA
Ministerul Aerului şi Marinei
Direcţiunea Marinei Comerciale
Telefon 4.96.07
Str. Ion Ghica nr. l l Bucureşti, nr. 1891- 4 iul. 1940
CONFIDENŢIAL

CĂPITĂNIEI PORTULUI

SULINA
Se face cunoscut următoarele:
- Se interzice vaselor sub pavilion român să încarce la bordul lor emigranţi evrei
- Este interzis remorcherelor sub pavilion român să facă remorcaje de vase sub
pavilion străin care au la bord îmbarcaţi emigranţi evrei.
- Nici un vas având la bord emigranţi evrei nu poate pătrunde în porturile
româneşti dacă în prealabil nu i s-a acordat permisiunea în acest scop de către
Direcţiunea Marinei Comerciale.
DIRECŢIUNEA MARINEI COMERCIALE
Şeful Serviciului,
(ss) Indescifrabil
(ss) Cel.ar loaniţiu

Ibidem, ds. 19, vol. 1, f 33

627
1940, octombrie 26, Galati. Conditiile impuse vaselor
ce transportau em:lgranţi evrei si care intrau „în
apele Dunării Maritime ale României".
INSPECTORATUL III GENERAL DE
PORTURI GALAŢI
Nr. 127
26 octombrie 1940
CĂPITĂNIEI PORTULUI SULINA

NAVIGAŢIE ŞI

CIRCULARĂ
CONFIDENŢIAL

Referinţe : Ordinul secret nr. 5862 M din 23 Octombrie 1940 al
Marinei Comerciale.
Vă facem cunoscut următoarele:
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Direcţiunei

În urma propunerii făcute de noi, Directiunea Marinei Comerciale a aprobat
cele cerute şi notate mai jos, cari vor fi strict executate de Dvs.
Vaselor de mare cari vor intra în apele Dunării Maritime ale României pentru a
face transporturi de emigranti evrei nu li se va mai permite transbordul din vasele
fluviale sau încărcarea lor de la uscat, decât numai după ce aceste vase vor îndeplini
conditiunile următoare:
1. Să fie în bună stare de navigabilitate conform actelor depuse şi constatărei
făcută de Comisia de Expeqi respectivă, care îşi va da avizul în acest scop;
2. Să aibă amenajamente complecte pentru transport de pasageri.
3. Să aibă fixat numărul maxim de emigranti ce poate lua la bord, conform
avizului Comisiunei de Expeqi - şi
4. Să aibă echipajul complect ambarcat, în regulă la bord.
Numai după satisfacerea punctelor de mai sus, li se va permite de Dvs.
ambarcarea emigrantilor, raportând şi acestui Inspectorat General executarea pentru
fiecare caz în parte.
şeful

Serviciului
de port el. I-a
(ss) Eustatiu S. Sebastian

INSPECTOR GENERAL
(ss) Romulus Ştefănescu

Căpitan

Ibidem,f 37

628
1940, decembrie 4, Bucuresti. Situatia vasului „Darien
II", sub pavilion panamez, sosit în portul Sulina
pentru a îmbarca emigranţi evrei.
ROMÂNIA
Ministerul Apărării Naţionale
Subsecret. de Stat al Marinei
Căpitănia Marinei Comerciale
a Portului SULINA
Nr. 50 I /decembrie, ziua 4
SECRET
Către

DIRECŢIA

MARINEI CO.tvfERCIALE

Obiect: Sosirea în acest port a vaporului Darien II sub pavilion panamez.
Referinte: Ordinele dvs. telefonice din 3 şi 4 Decembrie 1940.
La ordinele Dvs. telefonice din 3 şi 4 Decembrie 1940, raportăm următoarele:
Vaporul Darien II sub pavilion panamez, care urmează să-şi completeze
numărul de emigranti evrei în acest port, a sosit şi ancorat în radă în ziua de 3
Decembrie, 1940, orele 20.
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În ziua de 4 Decembrie a.c. m-am transportat la bordul vasului însoţit de
comisia de experţi compusă din Dl. Lt. Cdor. Dimitriu şi I. Ene şi am constatat
următoarele:
•
I. Vaporul are îmbarcaţi din portul Constanţa un număr de 160 emigranţi evrei.
2. Este amenajat pentru a transporta un număr de 800 persoane în afară de
echipaj, deci se mai poate îmbarca pe numitul vas un număr de 640 persoane.
3. Posedă la bord 210 tone de cărbuni şi consumă I.OOO kgr. cărbuni pe oră de
marş - în staţionare consumă 1.500 kgr. în 24 ore.
4. Emigranţii urmează să fie transportaţi în Port-Said.
5. Pentru echipaj şi emigranţii evrei, aflaţi în prezent la bord, posedă provizie
pentru 30 zile, urmând ca emigranţii ce vor sosi să vină cu provizia necesară.
6. Urmează să plece cu destinaţia Port-Said, după ce îşi vor completa numărul
de emigranţi ce poate lua la bord.
După ce s-a pus în vedere comandantului şi agenţiei numitului vas, condiţiunile
şi taxele ce trebue să plătească vasul pentru a putea intra în canal - şi fiind acceptate
atât de comandant cât şi de agenţie, s-a permis intrarea în canal, astăzi 4 Decembrie
a.c., orele 17.
Pentru a se asigura o bună pază, în scopul de a nu se permite nimănui intrarea
şi oprirea de la bordul vasului s-a luat contact cu Comandamentul Plotonului de
Grăniceri, care a dat sentinelele necesare în acest scop.
CĂPITĂNIA PORTULUI SULINA
(ss) Cpt. de Port I. Dobre

Ibidem,/ 42

629
1940,

decembrie 31, Bucuresti. Propunerea de
înfiintare pe lângă M.AJ. a unei Direcţiuni a
emigrărilor.

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CABINETUL MINISTRULUI
102449 31 DEC. 1940
DOMNULE MINISTRU,
Domnul General Antonescu, Conducătorul Statului Român şi Preşedinte al
Consiliului de Miniştri, a ordonat ca pentru reglementarea chestiunei evreeşti din
România, să ia fiinţă pe lângă Ministerul de Interne, o Direcţiune a emigrărilor.
Această Direcţiune va funcţiona pe lângă Direcţiunea Generală a Poliţiei şi sub
autoritatea directă a Ministerului de Interne.
Ea va avea ca scop fixarea măsurilor de luat, pentru uşurarea şi accelerarea
emigrărilor.

381
https://biblioteca-digitala.ro

Direcţiunea este competinte a rezolva toate chestiunile în legătură cu emigrarea,
privind toate Departamentele, cari au atribuţiuni în legătură cu această chestiune.
În acest scop, în Direcţiunea emigrărilor vor figura câte un delegat de la
Departamentele: Finanţe, Economia Naţională, Marină şi Marele Stat Major.
Aceşti delegaţi, vor putea lua hotărâri valabile şi executorii în numele
Departamentelor şi vor fi convocaţi săptămânal.
În toate celelalte cazuri, când nu va fi nevoie de prezenţa sus-numiţilor delegaţi,
va decide Directorul General al Poliţiei.
Faţă cu cele de mai sus, vă rugăm să binevoiţi a da dispoziţii, ca la cererea
Direcţiunei emigrărilor şi ori de câte ori va fi nevoie, să se facă toate formele de
uşurare a transporturilor de emigranţi pe lângă guvernele interesate.
1
Măsurile luate de Dvs„ vă rugăm a ni se comunica şi nouă •
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE
(ss) GENERAL C. Petrovicescu
D-SALE DOMNULUI, MINISTRU AL AFACERILOR STRĂINE

A.M.A.E., Probi. 33, vol. 17, f. 28-29
finală.

Pe document, rezoluţia:
„7.1.1941 Dl. Secretar St. roagă a se confirma primirea adresei
Am primit, (ss) Indescifrabil".

şi

a

răspunde

la partea

Problema emigrării evreilor în anii 1940 - 1944 a stat în atenţia guvernului român, dat fiind că
Ion Antonescu considera că aceasta este una din soluţiile pentru „curăţirea ţării de evrei".
Astfel, la 15 noiembrie 1940, Direcţia Poliţiei de Siguranţă adresa Preşedinţiei
Consiliului de Miniştri, următoarea Notă:
,Avem onoarea a raporta dvs„ că Direcţiunea Generală a Poliţiei, pe consideraţiuni de
ordin naţional, sprijină acţiunea de organizare a emigrării în masă a jidanilor din ţara noastră.
Jidanii imigrează în Palestina pe două căi: legal şi clandestin.
Prin imigrarea legală, se înţelege intrarea în Palestina a acelor jidani care au asupra lor
certificate de identitate-tip, eliberate acestora de către autorităţile palestiniene şi de această
imigrare se ocupă vechea organizaţie sionistă; iar prin imigrare clandestină, se înţelegea intrarea
în Palestina a acelor jidani, care emigrează din ţările respective cu paşapoarte în regulă, cu viza
pentru unul din statele Americei de Sud, de obicei Panama, Uruguay sau altul şi apoi debarcă
clandestin pe litoralul palestinian al Mării Mediterane şi cu acest sistem se ocupă N.O.S.-ul
(Noua organizaţie sionistă).
Şi într-un caz şi într-altul din punct de vedere românesc emigrarea este legală, pentru că
emigranţilor li se eliberează paşapoarte în conformitate cu legea respectivă.
Prin acţiunea noastră de susţinere a emigrărilor în m'asă, am reuşit ca de la instaurarea
regimului naţional-legionar să scoatem afară din ţară circa 2.000 jidani.
În vederea aceluiaşi scop N.O.S.-ul (Noua organizaţie sionistă) a înfiinţat în Bucureşti
un comitet central denumit ,Aliyah", care organizează emigrarea în masă a conaţionalilor lor
jidani.
S-a ivit însă un impediment de ordin pecuniar şi anume că, societatea de navigaţie sau
armatorii cer ca plata navlului să se facă în dolari; de la 11 O la 130 de fiecare persoană - valută
1
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de la portul românesc de îmbarcare şi până la destinaţie, valută pe care societatea
nu o posedă.
Pentru a se procura această valută propunem două soluţii, care au fost adoptate în
rezolvarea problemei emigrărilor jidanilor de către Germania, Austria şi în ultimul timp de către
Slovacia:
1. Direcţia reglementării comerţului extern din Ministerul Economiei Naţionale să pună
la dispoziţia comitetului ,,Aliyah" sumele de dolari necesare pentru plata transportului
emigranţilor din contul român al dolarilor blocaţi în U.S.A., care actualmente nu sunt utili:zabili
şi pe care societatea sus-citată i-ar putea obţine cu ajutorul organizaţiilor jidăneşti din Statele
Unite ale Americii, care susţin emigrarea.
2. Ministerul Economiei Naţionale să autorizeze un export de mărfuri din România, care
n-ar cuprinde nici petrol, nici alimente, cereale sau produse miniere, ci articole secundare ca:
turte oleaginoase, celuloză, măzăriche, lemne sau hârtie, urmând ca din produsul acestui export
în devize libere să se acorde comitetului central ,,Aliyah" de pe lângă N.O.S. - prin Banca
Naţională a României - sumele necesare în devize pentru finanţarea transportului de emigranţi.
Dacă însă aceste două soluţii nu sunt acceptabile din anumite considerente, vă rugăm să
binevoiţi a dispune să se ia de urgenţă în studiu această chestiune de către cei în drept, pentru a
găsi mijlocul cel mai potrivit pentru rezolvarea acestei chestiuni, întrucât rezolvarea emigrărilor
jidanilor din ţara noastră nu mai poate suferi întârziere".
MINISTRU,
DIRECTOR GENERAL,
(ss) Indescifrabil
(ss) Indescifrabil
La 18 decembrie 1940, P.C.M. trimitea adresa nr. 3746 către M.A.E., prin care se
comunica rezoluţia generalului Antonescu: ,.18.XII. Ministerul Afacerilor Străine, cu Ministerul
Internelor şi al Economiei Naţionale vor studia şi face propuneri" în legătură cu un memoriu al
F.U.C.E. privind organizarea emigrărilor evreilor din România. (Vezi voi. Emigrarea populaţiei
evreieşti din România în anii 1940-1944. Culegere de documente din Arhiva M.A.E., alcătuită
de dr. Ion Calafeteanu [responsabil], Nicolae Dinu şi Teodor Gheorghe. Editura Silex, 1993,
p. 63-65).
forte -

socotită

sionistă respectivă

630
1941, ianuarie 5, Bucuresti. Pozitia lui Ion Antonescu
faţă de
înlesnirea emigrării evreilor din
România.
Către

Ministerul de Interne
- Cabinet Am onoare a face cunoscut că pe nota informativă nr. 5444/2.1. I 941, anexată în

copie,

prezentată

de Subsecretariatul de Stat pentru

Marină,
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relativ la emigrarea

şi

transportul evreilor, domnul general Antonescu,

conducătorul

statului, a pus

unnătoarea rezoluţie:

„Trebuie

să

înlesnim plecarea evreilor pentru a descongestiona

ţara

de

această

problemă.

Nu trebuie însă să luăm nici un risc material.
Ministrul Italiei mi-a spus că stă la dispoziţie pentru a înlesni trecerea evreilor
prin Italia către America. Să se trateze urgent problema si pe aceste baze.
Să se urmeze grabnic.
Orice trebuie făcut ca să rezolvăm această problemă".
General Css) I. Antonescu
Vă rugăm a dispune executarea în legătură cu departamentele respective1•2 .

D.O.
Secretarul general al M.Ap.N„ I.

Şteflea

Comunicat:
- Minist. Afa,c. Interne, Minist. Afac. Externe, Minist. Muncii,
Soc„ Subsecret. de Stat pt. Marină

Sănăt. şi

Oe.

A.S.RI., F.D., 2848, f. 34
Pe comunicarea trimisă Ministerului de Externe, la 8 ianuarie 1941, Alex. Creţeanu, secretar
general al ministerului, punea rezoluţia: ,,Dl. consilier de legaţie N. Dimitriu este rugat a vedea
pe dl. Formentini şi a-l ruga să ne aducă precizări asupra acestei declaraţii a ministrului Italiei".
(A.M.A.E„ Probi. 33, voi. 17, f 21. Vezi şi Emigrarea evreilor din România„„ p. 70). La 16
ianuarie 1941, Formentini, primul secretar al Legaţiei italiene, îi comunica consilierului M.A.S.
că „dl. Ghizi a înţeles prin aceasta că se oferă a interveni pe lângă guvernul său pentru a înlesni
tranzitul prin Italia al evreilor din România, tranzit care actualmente este strict interzis.
Dl. Follilentini a adăugat, cu titlu personal, că din ca\Wi războiului din Mediterană
îmbarcarea lor nu s-ar putea face într-un port italian" (op. cit., p. 75). Subsecretariatul de Stat al
Marinei solicita M.A.S. Ia aceeaşi dată, să intervină pe lângă guvernele beligerante pentru a
obţine garanţia de navigaţie din partea lor şi, totodată, siguranţa vaselor româneşti, fie de stat,
fie particulare (Ibidem, f 30).
2
La 5 februarie 1941, Ministerul Afacerilor Străine trimitea generalului Leoveanu, director
general al Poliţiei, un răspuns la o adresă privind emigrarea evreilor: „acest departament nu are
nici o obiecţiune de formulat când este vorba de emigraţiunea evreilor din România.
Considerăm însă primejdios de a se permite tranzitul prin România a evreilor din alte
ţări şi care vin să se îmbarce în porturile româneşti, fără a avea acte în regulă pentru a merge în
Palestina; căci riscăm ca aceşti evrei să rămână Ia noi în ţară sau să fie refulaţi la noi după ce
guvernul turc n-ar admite trecerea prin strâmtori a vaselor pe care sunt îmbarcaţi„.".
p. ministru, Al. Creţeanu" (A.S.R.l„ F.D„ 284811941.f 6).
1
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631
1941, februarie 11, Bucuresti. Declaratia ziaristului
G. Coandă asupra diferitelor faze prin care a
trecut chestiunea emigrării evreieşti.

Evreii se plângeau că toate tentativele lor de a părăsi ţara - pentru Palestina - cu
vasele S.M.R.-ului au rămas inutile.
În adevăr, până la mijlocul lunii decembrie 1940 toate propunerile, relative la
organizarea emigrării evreilor prin S.M.R. s-au izbit de un categoric „nu se.poate".
La 15 decembrie am discutat chestiunea - privită prin alte prisme - cu dl. amiral
Koslinsky şi am sugerat soluţiuni şi garanţii noi pe care apoi le-am concretizat printr-o
ofertă. Pe baza acestei oferte s-a alcătuit o notă informativă pentru domnul Preşedinte
de Co~siliu, . iar:
baza acestei note, domnia sa a dat directivele cunoscute şi
comunicate ş1 mie .
Am sfârşit prin a obţine afretarea vasului „Carol I", în scopul emigrării şi în
condiţiuni extrem de avantajoase pentru S.M.R. şi foarte grele pentru noi,
recomandându-mi-se în acelaşi timp să lucrez cu Oficiul Palestinian. Am luat contact
cu Directorul autorizat Oreschowsky. La un moment dat, acesta nemaiapărând, m-am
dus, după rebeliune, la Oficiu spre a cerceta cauza; am aflat că fusese ucis. Am mai
aflat că s-a luat dispoziţia ca S.M.R.-ul să trateze direct cu Oficiul Palestinian - pe care
îl şi invitase în acest scop, încunoştinţându-l anticipat de condiţiunile principale şi
principiale pretinse (şi cari erau mai grele decât cele impuse mie).
Pentru că - pe de o parte - pe bazele intervenţiilor şi sugestiilor mele se ajunsese
a se admite voiajul acestui vas până la Haifa;
Pentru că - pe de altă parte - Oficiul nu era asistat de nici un tehnician în
materie, mi s-a propus să accept a fi „consilierul tehnic" al său. Considerând că, pe
această cale, pot contribui în mod efectiv şi mai activ la rezolvarea problemei
emigrării, aşa de arzătoare pentru toată lumea, am acceptat.
Când s-au început însă discuţiunile, am fost rugat să mai aşteptăm puţin,
deoarece a fost invitat şi un domn Krau. Faptul m-a frapat deoarece acest nume mi se
mai pronunţase în diferite ocazii la S.S.M.
Din primul moment acest Krau a fost contra acestui procedeu al Oficiului,
atitudine care m-a făcut să mi se întărească bănuiala că dânsul este acela care
torpilează afretarea vasului „Carol I", lucru ce mi se insinuase din mai multe părţi.
Mai mult, aflând că acest Krau se ocupă perseverent de emigrarea cu vasul „Darien II''
şi mai aflând despre moartea lui Oreschowsky, am ajuns la deducţiunile ce mi s-au
părut logice şi pe cari - cu rezervele naturale - le-am formulat prin „nota informativă"
pe care am remis-o forurilor calificate.
Ce a urmat? Cu ocazia unei vizite la S.S.M„ Krau a fost luat din scurt de dl.
comandor Măcelaru (căruia îi remisesem sus-numita notă şi care, în mod cu totul
eronat, s-a simţit vizat prin ea. Cum era posibil un asemenea lucru faţă de un om cu
desăvârşire integru?).
Dar cu această ocazie Krau a aflat la ce se referea acea notă.

pe
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În urn1ă, zilele trecute, Krau mi-a adresat o scrisoare prin care face apel la
sentimentele mele de loialitate şi cavalerism, rugându-mă să-i dau prilejul de a dovedi
că aparenţele m-au indus în eroare etc., etc. Pentru a nu-mi altera reputaţia de loialitate
la care ţin, precum şi pentru a-mi satisface o justificată curiozitate de cetăţean şi de
ziarist într-un domeniu nou, am admis să iau contact cu dânsul, iar ulterior am început
investigaţiile graţie cărora am aflat lucruri destul de interesante (pentru mine cel puţin)
şi anume:
Guvernul englez acordă anual lui „Jewish Agency" (reprezentanţa mondială a
evreilor) un număr de certificate de emigrare, care sunt repartizate după ţări; pentru
România sunt puse la dispoziţia Oficiului Palestinian un număr relativ foarte mic,
(până la 2 500 anual). Emigranţii care obţin aceste certificate se bucură de sprijinul
Guvernului Palestinian şi sunt consideraţi „emigranţi legali"; ei au călătorit până acum
cu vasele S.M.R.-ului.
Anumite cercuri evreieşti (sioniste) consideră numărul acestor certificate ridicol
şi insuficient pentru rezolvarea problemei emigrării. S-a creat în străinătate deci o
organizaţie paralelă cu „Jewish Agency'· al cărui scop este introducerea evreilor - pe
orice cale şi prin orice mijloc - în Palestina. Această organizaţie, recunoscută în mod
tacit de către Organizaţia Sionistă, conduce - pe sub mână - şi emigrarea clandestină,
pe lângă cea legală. În acest scop ea primeşte aproape toate mijloacele băneşti de care
.are nevoie. Reprezentantul acestei organizaţii în România este tocmai acest Krau. El
este controlorul pentru activarea emigrării clandestine.
În interval, fel de fel de întreprinderi au căutat şi caută să comercializeze
această emigrare clandestină. Neposedând mijloacele şi aparatul pentru aducerea lor în
Palestina, aceste transporturi se termină sau prin constatarea unei excrocherii a
oamenilor sau printr-un sinistru maritim. S-ar părea că Krau face demersuri pentru
împiedicarea acestui gen de afaceri.
Mai este încă un grup însă, care se opune la orice fel de emigrare, grup compus
din evreii cari speră într-o revenire asupra măsurilor de azi. Acest Krau este în luptă cu
acest grup şi cu evreii care-şi speculează coreligionarii.
Englejii, la rândul lor, fiind interesaţi să nu intre în Palestina un număr de
emigranţi peste cota acordată, intervin sistematic la autorităţile noastre pentru a opri
această emigrare „clandestină".
Întrucât priveşte autorităţile noastre relativ la acest gen de emigrare, ele au
concepţii diferite:
Internele ar fi „pentru" căci ele socotesc că e mai logic ca România să scape de
indezirabilii săi evrei, trimiţându-i în Palestina, decât acest lucru să-l facă alte ţări
(Germania bunăoară).
Externele şi S.S.M. ar fi „contra", pe motivul că Anglia ar putea protesta, deşi
aceasta (cu un vas „Agios Nicolae„ şi altele) în acelaşi mod a transportat din Salcie
700 polonezi, iar când acelaşi vas (căruia i se schimbase numele în „Hilda") a încercat
să transporte emigranţii evrei din România, ea a protestat pe tema de umanitate.
Mai e un caz amuzant: actualul „Darien II" (cel cu bocluc s-a chemat odată
„Dagnen" a făcut un voiaj cu emigranţi evrei - cu vize legale - sub ocrotirea engleză,
fără ca să protesteze consulul respectiv din Constanţa. Dar acelaşi vas care azi se
chiamă „Dagnen II" nu mai prezintă siguranţă (pe motiv de umanitate).
Până acum acestea sunt rezultatele cercetărilor mele pe care Siguranţa Generală
a Statului are mijloace mult mai puternice ca să le verifice (dacă nu le cunoaşte deja).
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În concluzie: convingerea mea este că pe orice cale, fie legală, fie clandestină
adecuate) emigrarea trebuie sprijinită în mod intens; cred că aceasta este
şi concepţia guvernului.
Relativ la emigrarea legală, citez un pasaj dintr-un scurt memoriu, remis dlui
general Antonescu:
Imposibilităţi şi posibilităţi de rezolvare a problemei.
(cu

măsurile

Imposibilităţi:

bătrân de aproape un demisecol (pe care-l
soarta vasului „Principesa Maria'-', care a fost vândut ca fier vechi) la un
milion cinci sute mii franci elveţieni, ar fi greu de găsit societatea care să-l asigure.
Când se mai pretinde că această sumă să fie depusă efectiv, aceasta înseamnă
imposibilitate absolută. Unde şi .cine va găsi această sumă azi? Această cerinţă este
contra tuturor uzanţelor. Teoria „ramplasării tonajului" este extrem de şubredă. Dar
debarasarea de atâţia evrei nu contează? Este cazul de zis că „le boul ne vaut pas la
Chandelle„.
2. Atâta timp cât nu se va obţine agrementul guvernului britanic şi asigurarea că
vasul nu va fi atacat, capturat etc„ toate cele ce preced sunt frământări inutile.

I. Atâta timp cât se va estima un vas,

aşteaptă

Posibilităţi:

1. În primul rând soluţionarea punctului 2 de mai sus pe care o va pretinde orice
societate de asigurare.
2. Majorarea estimaţiei vasului la 50 milioane, la 70 sau 80 sau chiar 100
milioane, însă estimaţia făcută în lei de la societăţile de asigurare cele mai serioase,
indicate de guvern.
Cu o asemenea sumă, la care s-ar mai adăuga alta, se va putea construi ceva nou
şi modem.
(ss) George Coandă

Ibidem, f 17-18 f!v
1

Vezi doc. 629 din volum.

632
1941, februarie 17, Constanta. Telegrama sefului
Comisariatului Portului' în legătură cu cauzele
întârzierii plecării vasului „Darien 2" având la
bord 342 de evrei.
Radiotelegramă

Direcţiunea Generală

a Poliţiei,

Bucureşti

Raportăm că în ziua de 16 fevruarie a.c„ pe vaporul Darien 2, sub pavilion
panamez, s-au îmbarcat 342 evrei după cum urmează: 331 evrei din România cu
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paşapoarte naţionale emise de Ministerul de Interne, 5 polonezi, l rus nansenist,
chilian, 2 germani şi 2 cehoslovaci. La ora 19, după efectuarea operaţiunei de
ambarcare, vasul a fost scos din port, urmând a i se îndeplini formele de plecare cari se
vor termina în curs de 24 ore.
Motivele întârzierei plecărei se datorează reparaţiunilor vasului care a eşuat Ia
Agigea, aprovizionare şi tranşarea unui litigiu cu D.D.M., pentru plata sumei de 4
milioane reduse în urmă la 400 mii Iei, plus timpul nefavorabil 1.
Şeful Comisariatului Portului C. Duca
no. of. 549
p. conformitate (ss) Savu C.

Ibidem,f 61
La 15 februarie, D.M.C. comunica generalului Leoveanu, director al Direcţiei Generale a
„în urma examinării vaporului «Darien II» comisiunea numită de noi a opinat că
se poate îmbarca pe acest vas 520 emigranţi evrei. Vă rugăm a da urgent dispoziţiuni poliţiei de
frontieră din portul Constanţa pentru a permite îmbarcarea acestor emigranţi şi numai în limita
numărului mai sus arătat. Dacă îmbarcarea aceeasta este gata, vasul ar putea pleca din
Constanţa duminică 16 sau luni 17.11.1941 ".
Pe document, rezoluţia: „ 16 feb. 1941 - Ordin în acest sens, f. urgent. (ss) Indescifrabil"
precum şi adnotarea: „16.11 .... comunicat telefonic lnsp. Cţa". (/bidem.f 73).
1

Siguranţei, că:

633
1941, februarie 21, Bucuresti. Referat privind dreptul
evreilor ce emigrează de a scoate din lară
obiecte de uz personal.
'
Direcţia Generală

a Poliţiei

21 februarie 1941
Referat

Direcţia Vămilor întreabă

Ministerul de Interne dacă urmează să execute fără
acordate evreilor de Ministerul Economiei Naţionale de a scoate
din ţară unele obiecte de uz personal cu ocazia plecării.
Ministerul de Interne ordonă să comunicăm noi avizul direct Direcţiunii
obiecţiuni autorizaţiile

Vămilor.

În această chestiune, părerea noastră este că Direcţia Vămilor are obligaţia să
execute aprobările de export date evreilor posesori de paşapoarte obişnuite româneşti,
de Ministerul Economiei Naţionale, fără să mai întrebe Ministerul de Interne, singur
acel departament fiind în drept a rezolva asemenea cereri, Ministerul de Interne
preocupându-se de problema emigrării evreilor din punct de vedere etnic.

*

Într-o comisiune convocată la Direcţia Vămilor la 5 decembrie 1940, la care am
participat ca delegat din partea Ministerului de Interne, am prevăzut soluţiuni şi pentru
problema care se repune acum de Direcţiunea Vămilor prin adresa alăturată, în sensul
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că şi

evreii cari părăsesc tara individual şi cu paşapoarte obişnuite (deci nu cu
de emigrare şi în transporturi colective organizate) să nu poată lua cu ei
decât o cantitate minimă de obiecte ca şi evreii emigranţi, în caz contrariu fiind
obligaţi să obţină o autorizaţiune specială de la Ministerul Economiei Naţionale.
Atât însă dl. ministru de finanţe, cât şi dl. ministru de interne de atunci au fost
de acord să nu se impună asemenea restricţiuni evreilor cari părăsesc tara cu
paşapoarte obişnuite, urmând să solicite ca orice alţi călători autorizarea Ministerului
Economiei Naţionale pentru lucrurile excepţionale cu care ies 1•
Subdirector, (ss) Indescifrabil
paşapoarte

Ibidem, f. 79-80
1

„Lista de obiectele cu cari pot ieşi din ţară emigraf1ţii evrei.
1. Evreii cari emigrează individual sunt autorizaţi a lua următoarele obiecte:
a. 3 rânduri de îmbrăcăminte - complete - (haine, pălării, căciuli, ghete, ciorapi etc.); b.
un palton şi un pardesiu; c. 6 schimburi de rufărie; d. articole de toaletă; e. un ceas, un toc
rezervor şi inelul de căsătorie; f. 3 schimburi pentru pat; g. o cuvertură sau pled.
2. Familiile vor putea lua cu ele în plus bunurile lor casnice: veselă, ustensile de
bucătărie etc., etc., fără nici o restricţie. Prin familie se înţelege: capul familiei cu soţia şi copiii
mmon.
3. Meseriaşii vor putea lua cu ei şi ustensilele de lucru.
p. conformitate, S. Irimescu". (Ibidem).

634
1941, februarie 24, Bucuresti. Situatia unui vas suedez
afl~t la ~onst~nţa 'şi destinat transportului de
emigranţi evrei.
Direcţia Poliţiei

de

Siguranţă

24 febr. 1941
Referat

Vaporul „Lola", proprietatea unei firme suedeze, se află la Constanta, poprit de
Ministerul de Finanţe pentru o amendă de 69 milioane.
De curând, organizaţiile sioniste au intrat în tratative cu proprietarul, în vederea
închirierii acestui vas pentru emigrări de evrei în Palestina.
Proprietarul solicită o reducere a acestei amenzi care, după cum pretinde el, se
obişnueşte în uzanţele maritime.
Direcţiunea Generală a semnalat dlui general Antonescu această situaţiune
specială a vasului „Lola'· cu no. 1916 din 17 ianuarie 1941, semnat de fostul ministru
Petrovicescu, pentru a da dispoziţiuni Ministerului de Finanţe să examineze problema
şi să ia o deciziune.
l) Întrucât nici până astăzi nu am fost încunoştintaţi că s-ar fi dat o soluţiune de
la Preşedinţia Consiliului de Miniştri şi nici de la Ministerul de Finanţe, suntem de
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părere să

se

intervină

din nou la dl. general Antonescu pentrn a da ordin Ministerului
rezolve chestiunea cât mai urgent.
2) Deoarece în momentul de faţă nu se găsesc vapoare străine, care să se
angajeze la transporturi de emigranţi evrei spre Palestina, iar vapoarele româneşti nu
se încumetă nici ele să facă asemenea curse în Mediterană, suntem de părere să se
atragă atenţiunea Ministerului de Finanţe ca în cazul când ar acorda vreo reducere
amenzii aplicată vasului „Lola", să pună între altele proprietarului condiţiunile
de

Finanţe să

următoare:

a) Vasul „Lola" să fie închiriat organizaţiilor sioniste sau particularilor din
România pentru emigrări de evrei din ţara noastră.
b) Vasul să epuizeze mai întâi transportul emigranţilor legali şi apoi să se poată
angaja la emigrări neregulate, deoarece dacă ar transporta chiar de la început
emigranţi ilegali, riscă să fie confiscat de autorităţile engleze din Palestina şi în acest
caz emigrările din România vor stagna din nou şi pentru destulă vreme.
c) Să se fixeze anumite restricţiuni care să poată împiedica supralicitarea
vasului între armatori, întrucât la un navlu exagerat vor corespunde emigrări foarte
puţine.

*

Se precizează în mod expres că intervenţiunea acestei Direcţiuni Generale în
cazul vasului „Lola" nu este de natură să impieteze în nici un fel asupra deciziunei
Ministerului de Finanţe, care are datoria să apere cum va înţelege mai bine interesele
statului în recuperarea amendei menţionate 1 .
Subdirector, N. Ştefănescu

Ibidem, f 146-147

Pe document, rezoluţiile: ,,26.II. 941.
propunerile (ss) Indescifrabil".

Să

se prezinte

ş1

M. de F.". ,,De acord cu

1
Ziarul ,,Unirea" din 19.ill.1941 publica o informaţie conform căreia generalul Ion Antonescu a
dat un D. L. pentru ridicarea măsurilor de urmărire împotriva vasului „Lola" după ce acesta îşi
va achita datoria către statul român.

635
1941, martie 22, Bucuresti. Raport al Inspectoratului de
Politie Bucuresn cu constatări referitoare la
tendinta evreifor de a emigra şi propaganda
sionistă în acest sens.
Direcţiunei

Generale a Poliţiei
Pol. De Sig.
Nr. 3510, 22 martie 1941

Direcţia

La ordinul

d-voastră

nr. 274 din 21 ianuarie a.c., avem onoare

următoarele:
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vă

raporta

Din investigaţiunile făcute în regiunea acestui Inspectorat până în prezent nu
s-au dovedit elemente propagandiste în cercurile sioniste pentru emigrarea evreilor.
Totuşi din infonnaţiunile făcute reese că există un curent pronunţat de
emigrarea evreilor în Palestina şi nu în Rusia Sovietică.
În afară de evreii care sunt hotărâţi să părăsească România se mai află o
categorie din cei care doresc să emigreze, dar nu pot pleca din cauza cheltuielilor prea
mari de transport care depăşeşte suma de 80 mii lei de persoană.
Supravegherea continuă.
Inspectorul Regiunei de Poliţie Bucureşti, (ss) Indescifrabil
Şeful Serviciului, (ss) Indescifrabil

Ibidem, f 260

636
1941, aprilie 1, Bucuresti. Directiunea Politiei de
Sigurantă din M.A.I. solicită relatii 'despre
evreii aflaţi în căminul de tranzit Constanţa.

DIRECŢIUNEA GENERALĂ A POLIŢIEI

Inspectoratului de

Poliţie Constanţa

La raportul dvs. nr. 10886 din 3 noiembrie 1940, binevoiţi a ne înainta până în
ziua de 8 aprilie a.c. un raport detaliat asupra situaţiei actuale a căminului de tranzit
din Constanţa, preciz.ând de unde au apărut în acel cămin cei 84 evrei la data de 3
noembrie 1940, câţi au paşapoarte în regulă, câţi nu, cum sunt întreţinuţi şi cine se
ocupă direct de aceşti evrei şi orice alte relaţiuni care credeţi că ne-ar edifica asupra
provenienţei fiecăruia.

Raportul va fi însoţit de un tablou care să cuprindă numele şi pronumele,
locul naşterii, etatea, profesiunea, actele ce le posedă, data şi punctul pe
unde au intrat în ţară, precum şi modalitatea (clandestin sau legal).
supuşenia,

Director General al Poliţiei,
General de Divizie, Em. Leoveanu

lbidem,f 23
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637
1941, aprilie 10, Bucuresti. Raport al S.S. al Marinei
privind pregătirea pentru plecare a unor vase
cu emigranfi evrei, ele neîntrunind calitătile
cerute pentru a fi întrebuinţate în scop militar.
M.A.N.
SUB SECRETARIATIJL DE STAT AL MARINEI
Secretariatul General
Nr. 30822
10 aprilie 1941
Preşedinţia Consiliului de

Miniştri

La ordinul dvs. nr. 18198 şi urmare la raportul nostru nr. 30822 din
27.IIl.1941, relativ Ia plecarea yahturilor „Dor de Var-, „Hoinar·' şi „Crai Nou" 1 .
Am onoarea a raporta că aceste vase nu se pot folosi pentru marină deoarece ele
nu întrunesc calităţile necesare a ţine marea mult timp şi au orizont prea mic pentru a
fi întrebuinţate în scop militar.
Faţă de avantajul de a da posibilitate de emigrare din ţară a unui număr de
evrei, vă rugăm să binevoiţi a da cuvenita aprobare pentru libera lor plecare.
Plecarea acestor yahturi unnează să se facă în conformitate cu legea emigrării, a
dispoziţiunilor în vigoare pentru control vamal şi a poliţiei porturilor, exercitată prin
Căpităniile respective2 .
Secretar de stat pentru Marină
contraamiral adj. (ss) N. Păiş

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 17, f 53
M.A.I. comunică, la 16 aprilie 1941, Preşedinţiei Consiliului de Miniştri: ,.Plecarea evreilor se
poate aproba. Oportunitatea plecării vaselor până în Palestina sau până la Istanbul nu intră în
aprecierile mele". (lhidem.f 52). Ven şi Emigrarea popula/iei evreieşti din România, p. 82).
2
La 5 mai 1941, apărea un comentariu de presă cu titlul: ,Aventura ... navală a unui vas cu evrei
plecat din Constanta pentru Istanbul·':
„Constanţa. 5 - două yahturi au plecat din portul nostru cu destinatia Istanbul.
Pe bordul lor se aflau 31 de evrei, repartizaţi astfel:
20 evrei pc yahtul «Hoinar», 11 pe yahtul «Crai Nou».
Toţi aceştia intenţionau să ajungă în Palestina sau în altă ţară.
Până aproape de capul Sabla timpul fiind bun şi marea liniştită, călătoria a decurs
normal.
Aci, marea s-a schimbat în mod brusc. Valurile mari au făcut imposibilă călătoria
micilor ambarcaţiuni şi una din ele, vahtul «Crai Nou» al ing. Tudoran a căutat un adăpost
tăcând calea întoarsă până în rada portului Mangalia.
1
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Pe la 11 noaptea, marea devenind foarte agitată, pasagerii au început să strige după
ajutor, de teamă că se va scufunda yahtul. Strigătele disperate ale călătorilor au fost auzite de
grănicerii ce fac paz.a litoralului şi s-a trimis o şalupă ce a adus la ţărm pe cei 11 evrei, dându-lise asistenţa de care aveau nevoie.
A doua zi, marea fiind mai calmă, yahtul «Crai Nou» a părăsit Mangalia plecând spre
ţinta lui: Istanbul''. (Ibidem, f 55).

638
1941, mai 27, Bucuresti. M.A.l.

aprobă

conditionat

pregătirea şi sprijinirea emigrării evreilor.'

Ministerul Afacerilor Interne
Direcţiunea Generală a Poliţiei
Direcţiunea Poliţiei de Siguranlă
nr. 30156
Organi:zaţiei

Sioniste din România
str. Anton Pano nr. 7
Loco
Domnule preşedinte,
Am onoare a vă înştiinţa că d-l ministru subsecretar de stat al Afacerilor
Interne, cu ordinul nr. 2405 din I 7 mai 1941, a aprobat cererile d-vs. cu privire la
pregătirea şi ajutorarea emigrării evreilor din România, prin dispoziţia expresă de a se
acorda toate înlesnirile în vederea emigrării, cu singura restricţie în ce priveşte
cursurile practice, care sunt îngăduite pe terenurile urbane proprii pentru agricultură şi
cu obligaţiunea de a nu se lua locul breslelor româneşti.
ln ceea ce priveşte cursurile teoretice, reuniunile, şedinţele şi conferinţele
propagandistice sioniste, activitatea Oficiului Palestinian, precum şi strângerea de
fonduri prin organi:zaţiile sioniste, Keren Khayesod şi Keren Kayemeth sunt
încuviinţate, însă numai în cercuri evreieşti, fără altă restricţie pentru pregătirea şi
ajutorarea emigrării.
Întreaga această activitate a organi:zaţiilor sioniste şi a instituţiilor ei anexe,
pusă sub conducerea dvs., urmează să se desfăşoare în cadru legal, ţinându-se seamă de
legea pentru apelul la contribuţia benevolă a publicului şi legea stării de asediu, cu
toate ordonanţele în vigoare.

Director general, (ss) Indescifrabil
Şeful serviciului, (ss) Indescifrabil

A.M.St.M., RS.E.M. 895, C0324
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639
1941,

noiembrie

Cabinetul

15.

Militar

al

Conducătorului Statului solicită avizul M.A.S.
în problema acceptării de către România a
emigrării evreilor în Palestina.

CABINETUL MILITAR AL
CONDUCĂTORULUI STATULUI

Biroul 2

Nr. 3942/M

CONFIDENŢIAL-PERSONAL

MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
DOMNULUI SECRET AR GENERAL
Subsecretariatul de Stat al Marinei şi Ministerul Afacerilor Interne comunică că
au fost sesizate de cereri semnate de evrei pentru autorizarea de emigrări din România.
Ministerul Afacerilor Interne opinează că emigrarea nu trebuie aprobată,
întrucât evreii ar putea duce informaţii defavorabile ţării şi Axei şi ar putea face
propagandă anti-românească, o parte din ei înrolându-se chiar în armatele potrivnice
Axei.
Opinia noastră este că, faţă de temerile Ministerului de Interne, stimularea
emigrării evreilor oferă un complex de avantagii dintre cele mai reale.
Într-adevăr, serviciile pe care Ie-ar putea aduce emigranţii evrei adversarilor
noştri nu sunt nicidecum atât de periculoase, întrucât evreii sunt în genere de valoare
militară neînsemnată, iar în ceea ce priveşte propaganda ce ar putea face şi
informaţiile ce ar duce, ele nu ar depăşi în valoare cele pe cari Serviciul de Informaţii
American, care lucrează tot cu evreii, şi le poate procura în ţară.
În schimb, emigrarea evreilor din Regat, cei din Bucovina şi Basarabia urmând
a fi deportaţi, ar prezenta următoarele avantaje:
- s-ar micşora numărul evreilor din Regat, deveniţi indezirabili;
- vor emigra evreii înstăriţi, cari sunt şi cei mai periculoşi.
Dându-li-se un termen scurt pentru emigrare, evreii ar fi siliţi să lichideze
repede afacerile lor în avantajul românilor.
Emigranţii îşi vor lăsa în ţară o parte din avere, care va reveni patrimoniului
naţional, nefiind lăsaţi să ia cu ei decât o parte din bani.
Emigrarea s-ar face, evident, pe mare, iar destinaţia ar fi Palestina. Ea s-ar
efectua în măsura în care Turcia ar admite tranzitul, pentru care intervin cei interesaţi
sau pentru care ar putea interveni şi Statul Român.
Această chestiune, în afară de aspectul ei internaţional, prezentând şi un interes
deosebit pentru puterile Axei, vă rugăm să binevoiţi a dispune să ni se comunice avizul
d-voastră asupra soluţiei pe care ar urma s-o adopte România şi demersurile ce ar urma
1
să se facă pentru a se cunoaşte intenţiile marilor săi amici •
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Această

Statului,

chestiune unnând să fie prezentată domnului mareşal Conducătorul
a ne comunica rezultatul cât mai neîntârziat.

vă rugăm să binevoiţi

O.O.

Şeful

Cabinetului Militar, colonel (ss) Davidescu

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 17, f 2
În cursul unei discuţii pe care Mihai Antonescu a avut-o, la l 2.XII.1941, cu G. Richter,
împuternicitul Reich-ului cu problemele evreilor din România, acesta din urmă îi comunica
demnitarului român opoziţia sa la emigrarea a 5 OOO de evrei din România, invocând
următoarele argumente:
,,Nu există nici o îndoială că evreii emigraţi în străinătate sunt cei mai aprigi
propagandişti şi agitatori împotriva Germaniei şi a fostelor lor ţări care i-au adăpostit. Este sigur
că cea mai mare parte a bărbaţilor evrei emigrati vor emigra în Palestina şi vor fi înregimentaţi
în armata evreiască aflată sub conducerea britanică. Mareşalul Goring a ordonat, de aceea,
pentru toate teritoriile germane şi regiunile ocupate, ca evreii de vârstă militară să nu emigreze.
Este neîndoielnic că odată cu emigrările de masă sunt legate transferuri de avere, în care,
desigur, statul nu este interesat". (J. Ancel, op. cit., voi. III, p. 462-463).
1

640
1941, noiembrie 18, Bucuresti. Starea de spirit a
evreilor în legătură cu emigrările.
Direcţia Generală

a
18 noiembrie 1941

Poliţiei

În cercurile evreeşti se afirmă următoarele:
- Astăzi 18 noembrie a.c., urmează să înceapă deplasarea la Constanţa a
emigranţilor evrei cari pleacă din România cu vasul „Struma''.
S-a lansat versiunea că organizatorii transportului vor încerca o debarcare a
emigranţilor la Constantinopol.
Întrucât în Constantinopol se află reprezentanţi ai „Agenţiei evreeşti" din
Ierusalim, se va interveni prin aceştia la guvernul din Ankara pentru a _obţine viza de
tranzit prin Turcia. În acest caz urmează a se atribui emigranţilor un număr din
certificatele de imigrare în Palestina din cele destinate evreilor din România.
Această situaţiune nu convine „Vechii Organizaţii Sioniste" din România
deoarece se micşorează numărul de certificate care urma să-i revină ei.
- posibilă
- sursă C.D.
- În cercurile evreeşti se discută foarte mult chestiunea transportului de
emigranţi cu vaporul „Struma'·.
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Comitetul de organizarea transportului a angajat 600 de călători, cu obligaţia de
a-i transporta în Palestina, luându-le la fiecare câte 200 OOO lei şi punându-le
condiţiunea că chiar în eventualitatea când această călătorie nu va avea loc, fiecare va
pierde câte 50 OOO lei.
Întrucât în ultimul tmp, plecarea - care trebuia să aibă loc în ziua de 19
noiembrie, s-a amânat pentru ziua de 21 noiembrie, din pricină că s-au mai înscris încă
200 de călători, precum şi datorită faptului că vasul nu poate suporta decât maximum
350 de călători, se crede că toată această afacere se va solda cu o escrocherie.
În sprijinul acestei bănuieli se adaugă şi faptul că iniţiatorii şi comanditarii
acestei afaceri (Pandelis, Meisner şi Asociaţiunea „Turismul Mondial", compusă din
Barasch şi Brebu) au mai organizat şi anul trecut o astfel de călătorie în Palestina, însă
după ce au încasat banii, transportul nu s-a mai efectuat: afacerea ajungând la Parchet
şi la Cabinetul I Instrucţie Ilfov.
Cu ocazia înscrierii pentru noua călătorie cu vasul „Struma„, participanţii
dăunaţi cu înscrierea de anul trecut au fost obligaţi să dea declaraţiuni că îşi retrag
reclamaţiunile.

În cazul când se va întâmpla şi anul acesta la fel, se va produce un scandal şi
mai mare, întrucât cei înscrişi şi-au lichidat toată averea pentru a putea pleca în
Palestina 1 .
- posibilă
- sursă C.D.
- comunicat Pref. Pol. Capitalei

A.N., Fond P.C.M., ds. 86/1941, f 540-541
1
În legătură cu plecarea vasului „Struma" s-a purtat o amplă corespondenţă între organele
M.A.I. şi cele ale Ministerului Apărării Naţionale, în luna noiembrie 1941.
Direcţia Generală a Poliţiei a solicitat Marelui Cartier General să dispună eliberarea de
la munca obligatorie a evreilor ce au primit aprobarea de a emigra. Ca urmare, la 11 noiembrie
1941, col. I. Georgescu cerea Secţiei a II-a, Biroul 2 din M.St.M. „de a aviza urgent - urmând a
pleca din ţară - drum verificat - nu ne putem decât bucura". (A.M.St.M„ R.S.E.M. 896, C0741).
O altă adresă a Poliţiei de Siguranţă, din 15. XI.1941, cuprindea o listă de 166 de evrei
ce trebuiau să emigreze cu „Strurna". (Ibidem, C0739). Alt tabel, cu 100 de nume, este înaintat
C.R. Bucureşti (Ibidem, C0744 - 745). Aprobând asemenea solicitări, Bir. II al M.St.M. cere ca
acestea să fie comunicate cu 1O zile înaintea plecării pentru ca evreii să fie scoşi de la muncă
(Ibidem, C0742). S-au trimis şi alte tabele nominale (100 de evrei) (Ibidem, C0744-45).
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641
1941,

noiembrie 24, Bucuresti. Ordinul lui
Ion Antonescu în legătUră cu emigrarea
evreilor din România.

CABINETUL MILITAR - BIR. 2
Nr. 4259 din 24.Xl.1941
ministerul afacerilor externe
Secretariatul General
Cu onoare vă trimitem alăturat nota informativă privind propunerile în legătură
cu emigrarea evreilor din România.
Pe această notă, domnul mareşal Antonescu, Conducătorul Statului, a pus
următorul ordin în rezoluţie:
„3 l .XI.1941
Să se trateze serios problema de Ministerul de Externe.
Este o necesitate să ne scăpăm de câp mai mulţi evrei şi să lase cât mai mult,
prin bună înţelegere, în ţară capitalurile pe care le-au acumulat aici".
Vă rugăm să binevoiţi a dispune şi a ne comunica avizul şi propunerile dvs. în
aeastă problemă 1 .

D.O.

Şeful

Cabinetului Militar, colonel R. Davidescu

B.A.R, A.I., Fond XXW, ds. 3315, f 31
La 23 noiembrie 1941, pe cererea lui Nusem lanchelovici din Iaşi, adresată procurorului
militar al Curţii Militare al Corp. IV Annată Iaşi, pentru a se deplasa la Bucureşti în vederea
emigrării, a fost pusă rezoluţia: „Conform ordinului d-lui mareşal Antonescu nu se mai
eliberează nici o autorizaţie pentru evrei. Maior O. Twers". (A. /Ş., Fond Trib. Mii., ds. 911941,
1

f

467).

642
1941, decembrie 13, Bucuresti. Avantajele materiale ce
puteau reveni statu'lui român prin înlesnirea
emigrării evreilor.
Ministerul Finanţelor
Cabinetul ministrului
DOMNULE MAREŞAL
În baza notei domniei-voastre, din I.XII., transmisă prin Cabinetul Militar,
privitoare la emigrările de evrei şi beneficiile excepţionale realizate de unele agenţii
care se ocupă cu organizarea transporturilor de emigranţi, avem onoare a vă comunica
următoarele:
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a) Afacerea „Struma" a fost montată de un mic grup de greci şi evrei, între care
au putut fi remarcaţi d-nii Dandria, Pandelis şi Singros;
b) cifra afacerii nu este de 17 milioane, ci de circa 150 milioane lei, fiind vorba
de transportul a, după unii, 700 evrei, iar după relaţiunile Căpităniei Portului
Constanţa, 748 emigranţi evrei, care plătesc câte 200 OOO lei fiecare.
c) Pentru efectuarea transportului, asociaţii au cumpărat vasul „Struma'', de
origine bulgară, cu o vechime de circa 40 ani.
d) Deşi valoarea reală a vasului este quasi nulă, valoarea sa comercială rezultată
din această tranzacţie n-a putut fi precizată.
e) Vaporul a fost adus de la Vama la Constanţa şi pus sub pavilion panamez.
f) Amenajarea lui a costat circa 17 milioane lei.
g) De asigurarea unor astfel de întreprinderi nu poate fi vorba deoarece nici o
societate de asigurări nu riscă în împrejurările actuale.
h) Afacerea este montată pe riscul exclusiv al grupului citat.
În unele cazuri, înşişi evreii care voesc să emigreze se asociază şi se organizează
în acest scop, cotizând sumele necesare cumpărării de vase şi angajării personalului
navigant, totul fiind montat pe riscul lor şi al personalului navigant.
Cu vasele lor proprii, de minimă valoare, ajunşi în apele teritoriale palestiniene,
sacrifică vasele, simulând naufragii sau acostând şi debarcând clandestin, noaptea. în
puncte favorabile acostării.
Ajunşi pe uscat, sunt internaţi în lagăre speciale şi apoi, după oarecare timp şi
cu anumite formalităţi, sunt lăsaţi în libertate.
Procedeul sacrificării vaselor este absolut necesar deoarece, clandestin,
pătrunderea evreilor este agreată de englezi, oficial însă este cu stricteţe interzisă
pentru a nu indispune populaţiunile arabe.

*

Datorită împrejurărilor şi condiţiunilor excepţionale

în care se fac emigrările de
evrei, nu s-ar putea întrevede decât două posibilităţi de a se organiza aceste emigări în
beneficiul statului.
I). Să se autorize singurul serviciu naţional de transporturi maritime, S.M.R. să
organizeze emigrarea evreilor pe contul şi cu propriile sale mijloace.
S.M.R.-ul posedă în parcul său un vas, Alba Iulia, care s-ar preta acestui gen de
operaţiuni, fiind deja la limita de vârstă stabilită de regulamentele de navigaţie.
Propuneri, în acest sens, au fost deja făcute de unele grupuri de evrei, care.
oricând, ar avea mai multă încredere într-un vas al S.M.R.-ului şi controlat de el, decât
în vase greceşti sau bulgăreşti, de reputaţia vasului „Struma".
Deşi vasul este evaluat astăzi la 400 OOO OOO lei, grupul evreilor interesaţi a
oferit o garanţie de lei 500 OOO OOO, pe care, a dat să se înţeleagă că, la sfârşitul
operaţiunilor de transport, ar fi dispuşi s-o doneze S.M.R.-ului, iar pentru transport
câte 200 OOO lei de persoană; ceea ce, la cifra de 2 OOO de persoane. câte ar putea fi
îmbarcate, ar da o sumă de 400 OOO OOO lei.
Deoarece vasul Alba Iulia se află la Constantinopol şi navigaţia pe Marea
Neagră este extrem de periculoasă, emigranţii ar fi dispuşi să facă drumul până la
Constantinopol cu trenul, iar cu vasul numai de la Constantinopol până într-unul din
porturile Palestinei.
Pentru ca această întreprindere să fie realizabilă, ar trebui însă ca guvernul
nostru să obţină în prealabil asentimentul guvernelor german şi italian, care
controlează parte din zonele maritime pe care vasul le-ar avea de străbătut, precum şi
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consimţământul,

cel

puţin

tacit, al guvernului englez

şi autorităţilor

engleze din

Palestina.
Repezentanţii grupurilor interesate au lăsat a se înţelege că acest consimţământ
I-ar putea obţine chiar ei.
Cu împlinirea acestor condiţiuni, conducătorii S.M.R.-ului cred că
întreprinderea ar fi şi posibilă şi foarte rentabilă, beneficiile putându-se cifra, în câteva
luni, la câteva miliarde.
2) O a doua posibilitate ar fi ca, fie tot prin S.M.R., fie prin alte întreprinderi
sau persoane interpuse, dacă s-a găsi că vasul Alba Iulia nu trebuieşte sacrificat, sau
dacă guvernele indicate nu ar da consimţământul, guvernul să autorize şi să
subvenţioneze cumpărarea de vase vechi, de categoria „Struma", care s-ar preta unor
astfel de riscuri 1.

Ministru, (ss) Indescifrabil

A.N., Fond P.C.M., ds. 86/941, f 356- 358
1
Pe o notă care rezuma documentul de mai sus şi înaintată P.C.M., la 18 decembrie 1941, Ion
Antonescu a pus rezoluţia: ,,Problema trebuie discutată şi pusă la punct cu externele şi marina".

643
1941, decembrie 24, Constanta. Interzicerea pentru
emigrantii evrei de pe vasul „Struma" ae a-si
păstra colacii de salvare proprietate personală.'
„SAL VAMAR'' SOCIETATEA DE SAL VARE A NAUFRAGIATILOR ÎN APELE
TERITORIALE ROMÂNEŞTI
.
Constituită la 14 iunie 193 3 - persoană juridică
STAŢIUNEA

DE SALVARE PORT Constanţa
24 dec. 1941
No. 112
CĂPITĂNIA PORTULUI CONSTANŢA

Am onoarea a vă comunica urn1ătoarele:
La revizia bagajelor emigranţilor evrei ce au plecat cu vaporul „Struma" unul
din aceştia poseda doi colaci de salvare.
D-1 inspector vamal ce dirija revizia nu a aprobat trecerea colacilor, urmând ca
aceştia să fie confiscaţi.
A opinat însă că pot fi donaţi Soc. Salvamar, instituţie care are nevoie de astfel
de materiale.
Proprietarul colacilor a acceptat aceasta.
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Colacii fiind puşi la dispoziţia dvs., am onoarea a vă ruga să binevoiţi să fie daţi
Soc. Salvamar - staţia de salvare Constanţa, pentru a fi întrebuintaţi la şalupele de
salvare.
Şeful staţiunii de Salvare,
(ss) Indescifrabil

A.CT., Fond Căpitănia Portului, ds. 132, f 100
Pe document,
Indescifrabil".

rezoluţia:

,,29.XII.1941. Se vor da colacii «Salvamarului». (ss)

644
1941,

decembrie, Bucuresti. Memoriu asupra
problemei emigrării evreilor din România.

asupra problemei

Memoriu
evreilor din România

emigrării

Problema emigrării evreilor, în complexitatea ei, implică rezolvarea unui număr
de probleme. Dintre acestea, problema cea mai dificilă este astăzi aceea a transportului
de emigranţi. Aceasta la rândul ei este în strânsă legătură cu chestiunile politicoeconomice-financiare etc.
Care sunt ţările unde pot emigra evreii?
În general protectoratele engleze şi în special Palestina.
Emigrarea evreilor în Palestina întâmpină dificultăţi din partea arabilor.
Anglia, având interesul a avea de partea sa populaţia arabă acordă cu foarte
multă greutate permisele de intrare a evreilor.
Tolerează însă intrarea clandestină a evreilor în această ţară sub presiunea
organizaţiillor mondiale sioniste, organizaţii foarte puternice cu sediul în U.S.A.
Deoarece Anglia nu poate permite intrarea în apele palestiniene decât a unui
număr limitat de vase cu emigranţi legali, au luat fiinţă diferite orgnizaţii care se
ocupă cu emigrarea în Palestina a evreilor clandestini. Aceste organizaţii cumpără vase
vechi, ieftine şi improprii transportului de persoane, le amenajează superficial şi
încarcă pe ele un număr exagerat de emigranţi pe care îi debarcă pe coastele
palestiniene sub ochii poliţiei de coastă, uneori foarte tolerantă, graţie banilor plătiţi de
evrei. În cazul când vasul nu este în stare să ajungă în apele palestiniene, este eşuat pe
coastele stâncoase ale vreunei insule din arhipelag, iar autorităţile din acea insulă sunt
nevoite să dea azil evreilor emigranţi (cazul „PENCHO'' sub pavilion bulgar).
Emigranţii sunt îmbarcaţi din ţările balcanice printre care şi România.
Din aceste transporturi organizatorii realizează beneficii foarte mari. Astfel se
explică numărul mare de organizatori improvizaţi de transporturi cu emigranţi. Dintre
aceştia majoritatea sunt evrei.
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Până la isbucnirea războiului, emigrarea evreilor cu permise engleze, în
majoritatea lor proveniţi din ţările Europei Centrale şi Polonia, se făcea prin Marea
Neagră, cu vapoarele S.M.R., care aveau curse regulate şi escale în porturile
palestiniene. În cursul anului 1940. autorităţile engleze din Haifa a(u) sechestrat în
acest port vaporul S.M.R. „BUCEGI„. Din această cauză S.M.R.-ul a fost nevoit să
suspende cursele sale în Mediterana, iar transporturile emigranţilor legali a sistat.
Pentru a preveni sechestrarea altor vase, M.A.M. a luat măsura ca nici un vas de
mare sub pavilion român, chiar al vreunui armator particular, să nu poată eşi în
Mediterana fără un certificat din partea guvernului englez de liberă navigaţie şi
asigurarea că vasul se va putea întoarce în apele române. Pe de altă parte, a pretins
armatorilor români garanţii că nu-şi vor înstrăina vasele lor unei alte ţări în cazul când
ar eşi în Mediterana. Toate încercările acestor annatori de a obţine certificatuil englez
au rămas fără succes, astfel că nici un vas român n-a mai ieşit în Mediterana.
Faţă de această situaţie s-a renunţat deocamdată la transportul de emigranţi cu
vasele statului sau particulare sub pavilion român, rămânând ca singură posibilitate de
emigrare aceea cu vase sub pavilion străin, transporturi organizate de particulari.
După cum am arătat mai sus, aceste transporturi se fac cu vase mici şi
improprii.
La aceste vase autoritatea de port română (Căpitănia portului) exercită un
control din punct de vedere al siguranţei vasului, navigaţiei şi a pasagerilor.
În această privinţă e necesar să insist:
România a aderat Ia o Convenţie Internaţională împreună cu alte mari ţări
maritime: „Convenţia internaţională pentru securitatea vieţii umane pe mare'·. Această
convenţie impune ca vasele care ating un port român, orice pavilion ar arbora, să fie
controlate dacă îndeplinesc condiţiunile de siguranţă pentru a le pune la adăpost
echipajul şi pasagerii contra riscurilor navigaţiei pe mare.
Aceste condiţiuni se referă Ia: starea vasului şi a maşinilor, mijloace de salvare
(bărci, centuri. colaci. estinctoare, pompe etc.), spaţiu minim necesar pentru fiecare
pasager, un minimum de confort (un pat, spălătorie, infirmerie, medici etc.), T.F.F.,
apă potabilă, alimente.
Conform prevederilor acestei convenţiuni, vasele care nu îndeplinesc
condiţiunile de mai sus nu sunt lăsate să părăsească portul decât după ce s-au
completat toate lipsurile.
Dat fiind că emigrarea evreilor a devenit o problemă de interes naţional,
Ministerul Aerului şi Marinei, apoi Subsecretariatul de Stat al Marinei, prin Direcţia
Marinei Comerciale, a făcut toate concesiunile posibile pentru ca vasele să poată pleca.
Din umanitate nu putem lăsa oamenii să fie încărcaţi ca o marfă pe vase
improvizate ca vase de pasageri.
Un minimum din condiţiunile arătate mai sus trebueşte cerut vaselor, pentru a
nu fi acuzaţi mai târziu că România e o ţară înapoiată, ţară care nu-şi respectă
angajamentele luate.
CONCLUZIUNI ŞI PROPUNERI
Transportul de emigranţi cu vasele S.M.R. a devenit aproape imposibil,
deoarece englezii nu dau nici o garanţie că vasele vor putea naviga libere în
Mediterana şi că se vor putea întoarce în ţară.
Singura posibilitate de emigrare masivă nu se va putea face decât cu aceste vase
şi numai după război sau dacă s-ar schimba situaţia politică. Până atunci nu se poate
face altceva decât înlesniri organizatorilor particulari de emigrări.
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Din cau:ra nenumăratelor formalităţi şi chestiuni de rezolvat de către diferitele
departamente în legătură cu plecarea emigranţilor se produc întârzieri mari,
neînţelegeri între autorităţi şi până la urmă imposibilitatea emigrărilor.
Organi:ratorii voiajelor aleargă din minister în minister, de la o autoritate la alta
şi nu e exclus ca, sub pretextul că se ocupă de emigrări, să urmărească căpătarea de
informaţiuni cu alt caracter.
Conform hotărârii d-lui conducător al statului, mareşal Antonescu, s-a înfiinţat
în luna decembrie 1940, pe lângă Ministerul de Interne, Direcţia Generală a Poliţiilor,
o Direcţiune a emigrărilor. Această Direcţiune, dat fiind complexitatea problemelor ce
se cer rezolvate în materie de emigrări, urma să se ocupe şi să rezolve toate chestiunile
pendinte de toate departamentele prin delegaţii de specialitate ai acestor departamente.
Până în prezent această direcţiune nu a funcţionat, iar rezultatul a fost negativ şi
nici un emigrant legal sau clandestin n-a părăsit ţara în ultimul timp.
Cred că funcţionarea acestei direcţiuni ar da roadele aşteptate şi o găsesc cu atât
mai necesară astăzi când majoritatea evreilor se gândesc să emigreze.
Delegatul Subsecretariatului de Stat al Marinei pe lângă Direcţiunea
Emigrărilor, lt. comandor Paraschivescu V.

A.S.Rl., F.D. 2848/941, f 27-32

645
1942,

ianuarie 13, Bucuresti. Telegrama Legatiei
române din Ankara anuntând sosirea 'la
Istanbul a vasului „Struma"
emigranţi evrei.

cu

MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
DIRECŢIUNEA ADMINISTRATIVĂ
TELEGAMĂ- CIFRATĂ
Legaţiunea

Ankara

Vasul Struma, sub pavilion, panamez a sosit Ia Istanbul aducând 750 de evrei,
majoritate cu paşapoarte româneşti. Plecarea s-a făcut, contrar ordinelor date, pe riscul
fiecărui călător şi deci obligaţia de a nu se mai întoarce.
Rog binevoiţi a da instrucţiuni Consulatului nostru din Istanbul ca aceste
persoane să nu fie primite pe vasele S.M.R.-ului 1•
DAVIDESCU

A.M.A.E., fond Turcia (telegrame) voi. 3, f 10

În aceeaşi zi, M.A.S. transmite Consulatului General al României la Istanbul următoarea
„Rog binevoiţi a da instrucţiuni comandanţilor vaselor S.M.R.-ului aflate acolo, să
nu primească în nici un caz pe bordul vaselor lor, pe evreii sosiţi Ia Istanbul pe vasul Struma.
semnat Davidescu". (/bidem.f 11).
1

telegramă:
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646
1942, ianuarie 17, Ankara. Legatia română din Ankara
informează despre evreii sositi la Istanbul cu
vasul „Struma".
'
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
CABINETULUI ŞI A CIFRULUI

DIRECŢIA

TELEGRAMĂ DESCIFRATĂ

De la LEG AŢlUNEA din ANKARA
nr. 12/82 Data: 17 ianuarie orele 13,30 1942
Indicată şi Min.
Interne Subsecr. de
Stat la Marină

EXTERNE
BUCUREŞTI

Am transmis Consulatului General din Istanbul Instructiunile primite în
telegrama Dvs. nr. 241, privitoare la evreii de pe vasul Struma.
Totuşi am onoarea a atrage binevoitoarea atentiune a Domniei-Voastre că prin
telegrama Dvs. nr. 9553 din 10 februarie 1941 aţi autorizat acest Oficiu a da asigurări
cu caracter general în chestiunea transitului evreilor români cerute de guvernul turc,
despre care trata telegrama mea nr. 129 din 1februarie1941.
În asemenea conditiuni mi-e teamă că dacă evreii cu impresarul de pe acel vas
nu vor putea urma călătoria lor, autoritătile turceşti vor lua măsuri spre a-i respinge
spre frontiera românească şi în cazul când autoritătile bulgare se vor opune la trecerea
pe teritoriul lor, Guvernul turc ne va obliga a-i primi pe motonavele noastre din portul
Istanbul.
În acest din unnă caz voi face demersurile cuvenite şi mă voi strădui a obţine ca
acei evrei să nu fie îmbarcati pe vasele Serviciului Maritim Român. Este foarte
probabil că Guvernul turc pe motivul arătat mai sus va refuza a da satisfactiune
intervenţiunilor mele 1.
(ss) Telemaque
12/82

Ibidem, f 12-13

Pe document, adnotările:
„Serv. adm. Rog a mi se arăta tot dosarul. 19.1.1942, (ss) Indescifrabil"; „Cine a dat
aceste asigurări? Eu nu. (ss). M. Antonescu".

1

Vezi doc. 645 din volum.
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647
1942, februarie 17, Constanta. Tabel privind vasele cu
emigranti evrei ce au plecat din portul
Constanfa în anii 1940-1941.
'

MINISTERUL FINANŢELOR
SECRETARIATUL GENERAL
CORPUL INSPECTORILOR GENERALI
Inspector General de Finante
Dr. ION I. GHELASSE
Nr. 785 din 17 feb. 1942
DOMNULE COMANDANT,
Într-o anchetă ce facem, vă rugăm să binevoiti a ne comunica la sediul
Administrafiei Financiare locale, dacă într-adevăr pe vasul „Struma'· ce a plecat la 12
decembrie 1941 din portul Constanta cu 7 50 evrei emigranti în Palestina s-au mai
îmbarcat de la Vama circa 100 evrei conform obligaţiunei D-lui Ştefan D. Andria, în
schimbul cesiunei vasului.
De asemenea câte transporturi de emigranţi au făcut birourile de agentură Sterie
Dalla, C-tin Dalla, Fratii Singros, Xantopol, împreună cu societatea de transporturi
„România" etc. şi câte persoane au fost de fiecare transport precum şi yachtele „Club
Român", „Dor de val", proprietatea dlui. Dr. Constantinescu şi eventual în celelalte
vase ce au mai făcut transporturi de persoane în străinătate 1 .
INSPECTOR GENERAL DE FINANŢE,
Dr. Ion I. Ghelasse

A.CT., Fond Căpitănia porlului, ds. 132, f 116
Ca urmare a adresei de mai sus a fost trimis la 21 februarie 1942 următorul răspuns al
Com~damentului portului Constanţa:
,,Am onoare a vă trimite alăturat un tabel de vasele care au plecat din portul Constanţa
în cursul anului 1940 şi 1941, transportând emigranţi, având toate explicaţiile pe care le
1

necesitaţi.

În ce priveşte punctul 4 din adresa dvs„ sub IU. 762 din 16 crt„ nu vă putem răspunde
deoarece nu avem cunoştinţă cât s-a încasat de transportul fiecărei persoane.
De asemenea nu avem cunoştinţă de faptul îmbarcărei pe vasul «Strurna» a circa I 00
emigranţi din portul Vama".
CĂPITĂNIA PORTULUI CONSTANŢA
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TABLOUL
De vasele care au plecat din portul Constanţa în cursul anului
transportan d em1granţ1.
Nr.
Orig.
Ag. care a
Data
NUMELE PAVILIVASULUI
ONUL Pasageri Pasage- agenturat
rilor
vasul
Român
300 Polonezi S.M.R.
7. II.1940 Regele Carol
680 Turci Sterie Dalia
Turc
21 oct. Eti
3 nov. Akbel
Turc
57 Polonezi Fr. Solari
Român
I.OOO Turci S.M.R.
6 nov. Alba Iulia
7 nov. Bulgaria
Bulgar
228 Bulgari Sterie Dalia
Bulgar
259 Bulgari Sterie Dalia
4 nov. Bulgaria
468 Bulgari Sterie Dalia
15 nov. Tzar Ferdinand Bulgar
18 nov. Bourgas
Bulgar
282 Bulgari Sterie Dalia
980 Turci S.M.R.
24 nov. Baleic
Român
Bulgar
160 Bulgari Sterie Dalia
3 Dec. 941 Bourges
Panamez
504 Evrei Fr. Singros
19 Feb. Darien II
Român
20 Evrei Hurgmuzi
3 mai Yacht Hoinar

1940

şi

1941

A

Armatorul
vasului
S.M.R.

S.M.R.

S.M.R.

-

IStefan D'Andria Buc.
D-ra Niculiţa
Constanţa
Georgescu Buc. Str.
Doamnei nr. 5
"
C. Tudoran Buc. str.
3 mai Yacht Crai Nou Român
12 Evrei
Cpt. Preotescu nr. 37
Dr. I. Costinescu Buc.
23 nov. Yacht Dor
Român
21 Evrei Birourile
de Val
unite
str. Lascăr Catargiu 2
769 Evrei Fr. Singros IStefan D'Andria Buc.
12 Dec. Struma
Panamez
Şeful Biroului 3
CAPITANUL PORTULUI CONSTANŢA
Agent de port D. Ionescu (Ibidem, f 1141115).
Cpt. de port Gh. Bibicescu

-

648
1942, februarie 24, Ankara. Agentia de stiri „Anatolia"
anuntă scufundarea vasului „Struma", soldată
cu moartea a 769 de evrei din România.
Agenţia

Anatolia a aflat din surse autorizate:

Vaporul „Struma", sub pavilion panamez şi având la bord 769 evrei din
România, a ajuns la Istanbul la 15 decembrie 1941, sub pretext de a repara daunele
cauzate vasului, daune a căror reparaţie părea dificilă şi care au dat impresia de a fi
fost făcute cu premeditare. Nava şi-a prelungit şederea, întreprinzându-se demersuri pe
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lângă reprezentanţii

la Ankara a unor puteri care ar putea eventual să primească pe
evrei şi s-a examinat, între altele. posibilitatea de a-i restitui ţării de unde
veniseră. Pe de altă parte, s-a comunicat la diferite date, ca aceşti evrei să-şi continue
călătoria sau să se întoarcă în ţara lor. Unele dintre statele la care s-au făcut aceste
demersuri nu au manifestat nici un interes, altele au răspuns că nu pot primi aceşti
evrei. Ministrul României la Ankara a declarat că aceşli evrei, de supuşenie română,
au părăsit ţara lor în mod ilegal şi nu putea fi, în orice caz, vorba de a fi primiţi în
România.
Deşi reparaţiile de la bordul navei se terminaseră evreii nu-şi continuau
călătoria şi nici nu se întorceau înapoi. Ei nu vroiau să continue călătoria deoarece
căpitanul şi echipajul vasului erau bulgari şi Bulgaria se găsea în stare de război. Astfel
că nu mai exista nici o altă posibilitate decât a reîntoarce vasul în Marea de unde a
venit. Reprezentantii puterilor despre care se credea că s-ar putea interesa de aceşti
evrei au fost informaţi, după care, la 23 februarie, vaporul a fost întors în largul Mării
Negre. A doua zi dimineaţa s-a primit ştirea că nava s-a scufundat datorită unei
explozii la 4-5 mile în largul punctului Yon, în afara Bosforului au fost trimise la faţa
1
locului vase de salvare •
aceşti

A.M.A.E., Fond Turcia (general), val. 8, f. 233 - 234
Comunicarea de mai sus a fost însoţită şi de următoarea notă:
„DOMNULE PREŞEDINTE AL CONSILIDLUI, ca urmare la telegrama mea No. 12/82
din 17 ianuarie a.c., am onoarea a Vă trimite, aici-alăturat, copie de pe telegrama Agenţiei
«Anatolia» din 24 Februarie a.c., relatând explozia vasului «Struma», care transporta o colonie
de evrei, plecaţi din România spre Orient.
Ziarele de astăzi dimineaţă menţionează că din cei 760 (de fapt, 770 - n.n.) evrei nu au
putut li salvaţi decât cca 60'' (în realitate numai un singur pasager - n.n.). (Ibidem./ 232).
1

649
1942, februarie 26, Istanbul. Relatarea consulului
român din Istanbul despre scufundarea vasului
„Struma".
TELEGRAMĂ DESCIFRATĂ

De la Consulatul din Istanbul
nr. 21/333 data 25/II ora I 8;20

EXTERNE

BUCUREŞTI

Vaporul Struma sub pavilion panamez cu 700 pasageri evrei români aflaţi de
peste trei luni în portul Istanbul şi obligat de Guvernul turc să părăsească apele
teritoriale turceşti, a plecat ieri seară din Bosfor spre Marea Neagră.
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După ieşirea din Bosfor, la 7 mile, ar fi eşuat în urma unei explozii. S-au trimis
imediat vase de salvare. Nu se ştie încă precis numărul supravieţuitorilor şi nu se
cunosc până acum cauzele exploziei.
Se crede că vasul a atins o mină marină 1 .
LUCASIEWICZ
21/333

Ibidem, f. 246
1

La 9 martie 1942, consulul Lucasievicz transmitea M.A.S.: „Unnare la raportul meu nr. 341
din 25 februarie. Cu privire la catastrofa vasului Struma am cerut Valiului lista oficială a
supravieţuitorilor.

D-sa mi-a afinnat, personal dar neoficial, că ar fi scăpat numai un singur pasager.
Pasagerul se numeşte David Stolero şi se atlă internat la spital fiind bolnav. Supravieţuitorul ar
fi declarat autorităţilor locale că vasul a fost torpilat de un submarin necunoscut". (Ibidem,
f 240).
La 14 februarie 1946, ca răspuns la un demers la F.U.C.E., Marele Rabin al Turciei
răspundea: ,.Vă infonnăm ... că numiţii Theodor Benjamin Brettschneider, Medea Salamovici,
Emanuel Chefuer, David Frenck, Israel Frenck, Tivia Frenck, M. Sefal, soţia şi copilul său au
debarcat la Istanbul înainte de plecarea vasului Struma în Marea Neagră şi sunt actualmente în
Palestina ... Singur numitul David Stoliar a putut să se salveze din naufragiu şi se află şi el în
Palestina ... Toate ştirile care au unnat după catastrofă, după care ştiri s-ar găsi salvaţi de pe
«Strumw> în Asia Mică, în insula Mauritius sau altundeva, toate aceste ştiri sunt false şi trebuie
să acceptaţi tristul adevăr că toţi pasagerii au pierit în Marea Neagră. Preşedinte (ss) Henri
Sorioano". (A.F.C.E.R., Fond III - 1940-44, ds. 434.f 54).

650
1942, februarie 26, Bucuresti. Ion Antonescu decide ca
operatiunea de emigrare a evreilor să se facă
prin înţelegere între M.F., M.A.I. şi M.J.
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECTIUNEA GENERALĂ A POLITIEI
DIRECTIUNEA POLIŢIEI DE SIGURANŢĂ
Nr. 81416.S. 26 Feb.1942
MINISTERUL DE

CONFIDENŢIAL
JUSTIŢIE

Avem onoarea a vă face cunoscut că după cum ne comunică Preşedinţia
Consiliului de Miniştri cu Nr. 6773/1942, Domnul Mareşal Ion Antonescu,
Conducătorul Statului, a hotărât ca operaţiunile de emigrare a evreilor să se facă prin
înţelegere între Ministerele: de Finanţe, Interne şi Justiţie.
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Comunicându-vă cele de mai sus, vă rugăm să binevoiţi a dispune să ni se arate
care este punctul dvs. de vedere în această problemă şi modalităţile de colaborare la
soluţionarea ei.
Cu această ocazie sesizaţi şi de adresa dvs., nr. 16784/942, prin care ne înaintaţi
o copie de pe buletinul rezumativ al situaţiei interne alcătuit după rapoartele
parchetelor generale şi parchetelor tribunale, avem onoare a vă înainta alăturat spre
orientarea şi edificarea Dvs., o notă privind modul în care s-au desfăşurat până în
prezent operaţiunile de emigrare cu vasul „Struma·d.
DIRECTOR
DIRECTOR GENERAL
(ss) Negulescu
(ss) Indescifrabil

Documentul este însoţit de unnătoarea NOTĂ:
„Problema emigrării evreilor din ţara noastră a preocupat şi preocupă de multă
vreme cercurile noastre conducătoare.
În special de la izbucnirea actualului conflict european şi mai ales de când ţara
noastră a intrat în sfera de influenţă a Germaniei, problema plecării evreilor a devenit
acută.

Trecându-se la soluţionarea practică a ei a fost necesar ca toate chestiunile
interesând emigrarea propriu-zisă şi anume transportul, documentele de călătorie, vize,
schimb, valută, etc. să fie coordonate unitar în vederea găsirei unei soluţiuni cât mai
potrivită.

În vederea atingerei acestui scop, D-l Mareşal Antonescu, Conducătorul
Statului, ordonase chiar înfiinţarea unei direcţiuni a emigranţilor, pendinte de
Ministerul de Interne, cu delegaţi de la Departamentul Marinei, Economiei Naţionale,
Finanţe, Externe, M.St.M. şi Direcţiunea Generală a Poliţiei, care ar fi avut drept scop
să acorde evreilor toate înlesnirile în vederea plecării efective din ţară.
Această Direcţiune nu a mai luat fiinţă din cauza evenimentelor din Ianuarie
1941.
Prin rezoluţia sa din 8 ianuarie 1941, pusă pe un raport al Ministerului Aerului
şi Marinei, d-l Mareşal Antonescu a hotărât că: «Trebuie să înlesnim plecarea evreilor
pentru a descongestiona ţara de această problemă, pentru care trebuie făcut totul ca să
o rezolvăm».
În spiritul acestei rezoluţiuni Direc\iunea Generală a Poliţiei a făcut tot ce i-a
stat în putinţă, pentru a se înlesni plecarea evreilor, simplificând formalităţile pentru
eliberarea paşapoartelor, obişnuite sau de emigrare şi în general acordând tot sprijinul
său organizaţiilor sioniste, cari au ca scop să ajute la plecarea definitivă a evreilor din
România.
În ultima vreme, regimul evreilor de la noi înăsprindu-se prin crearea lagărelor
de concentrare şi a detaşamentelor de lucru, precum şi a interdicţiei de deplasare a
elementului semit, problema emigrării, inerent legată de un minimum de libertate
necesară formalităţilor de plecare, s-a complicat.
În scopul acesta Direcţiunea Generală a Poliţiei, luând contact cu conducătorii
organizaţiei «Alyalm, a făcut demersurile necesare, în sensul că cei ce urmează să
plece să fie scoşi în timp util din lagăre sau de la detaşamentele de lucru, intervenind
la Ministerul de Interne şi la Marele Stat Major.
De asemenea s-au dat ordine telegrafice în provincie autorităţilor noastre în
subordine, în vederea eliberării autorizaţiilor de călătorie pe C.F.R. celor vizaţi.
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În ziua de 8 decembrie 1941 a sosit în portul Constanta un tren special cu 769
persoane, pus sub escorta unui ofiter de politie şi trei agenti.
Controlul privitor la verificarea bagajelor, a perchezitiilor corporale la bărbaţi,
femei şi copii, s-a efectuat în permanenţă de o echipă vamală sub conducerea d-lui
administrator vamal Raţă, a şefului vamal Cristescu, cu funcţionarii respectivi,
secondat de o echipă specială trimisă din partea Băncii Naţionale din Bucureşti, sub
dirijarea D-lui Mihăescu, şeful serviciului de Control al metalurilor şi pietrelor
preţioase, împuterniciţi cu legitimaţii de la Preşedinţia Consiliului de Miniştri.
Această echipă, anterior începerii reviziei vamale, luase contact cu D-nii
Comandor Ulic, Comandantul Militar al portului şi cu D-l Raţă, administrator vamal,
stabilind în prealabil modul de verificare a emigrantilor din punct de vedere vamal
cum şi a pazei pentru preîntâmpinarea eventualelor tentative de contrabandă cu valute,
metale, pietre preţioase etc.
În tot timpul cât a staţionat trenul în faţa gării şi au decurs verificările, a fost
păzit de pluton de grăniceri.
Măsurile de ordine au fost asigurate de organele Căpităniei portului şi
grănicereşti sub comanda unui locotenent, cu posturi fixe, atât în afara incintei vămii,
cât şi în interior.
Fiecare emigrant a fost verificat individual de către delegatii vamali şi ai Băncii
Naţionale şi nu li s-a permis să ia cu ei decât strictul necesar.
În felul acesta li s-au oprit haine, lengerie, obiecte casnice, diverse articole de
menaj, ceasuri, inele, lanţuri şi bani.
Pentru bani şi bijuterii li s-au eliberat adeverinţe.
După ce delegaţii vamali terminau verificarea unei echipe, erau dirijaţi din sala·
de revizie la cheiul de acostare al vaporului «Struma», unde o altă echipă, verifica din
nou bagajele pentru a observa ca nu cumva greutatea lor să depăşească mai mult de 20
kgr. pentru fiecare emigrant.

În ziua de 9 decembrie a.c. între orele 12-13, pe când evreul Blanc Osias,
originar din Bârlad, se găsea pe peronul gării maritime cu o geantă conţinând 160.000
lei şi trei inele, încredinţată de secretariatul comitetului de emigrare a evreilor de pe
vaporul «Struma», a fost luat de agentul Căpităniei de port anume Ceacu Nicolae,
împreună cu un individ dat drept agent de siguranţă şi scoţându-l din incinta portului
l-au dus în oraş într-o casă luându-i banii şi inelele.
Reclamându-se cazul căpitanului Bibicescu, a arestat pe agentul Ceacu, care a
declarat că banii şi obiectele le-a împărţit cu pretinsul agent de siguranţă, pe care
susţine că nu-l cunoaşte.
Îmbarcarea pasagerilor s-a terminat definitiv în noaptea de 11/12 decembrie
1941, totalizând un număr de 769 emigranti prevăzuţi cu paşapoarte individuale şi
colective, exclusiv echipajul compus din 10 persoane, iar în ziua de 12 decembrie
1941, ora 14,30 vaporul «Struma» a părăsit portul, urmat de pilotina «Istria»'·.

A.N., Fond M.].D.]., ds. 116/1942, f 3-5 f/v, 6
Pe docwnent, rezoluţia: ,26.2.1942
Se va răspunde, că suntem de părere a se înfiinţa un serviciu al
atribuţii speciale executive şi precise. (ss) Indescifrabil".
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emigrărilor

special, cu

1

Vezi doc. 629 din volum.

651
1942, martie 5, Bucuresti. Consilierul german Richter
comunică presedintelui Orgamzatiei Sioniste
din România 'că Germania este de acord cu
emigrarea evreilor, însă nu în Palestina.
S.S.I.
5 Martie 1942
NOTĂ

În urma invitaţiei făcută de Richter - Obergruppenfiihrer S.S., ataşat pe lângă
pentru chestiunile evreeşti - şi trimisă prin Dr. Ghingold - secretarul
Centralei Evreilor, Misu Benvenisti, preşedintele Organiz.aţiei Sioniste s-a prezentat la
acesta.
Cu această ocazie, Richter i-a declarat preşedintelui Organiz.aţiei Sioniste că,
potrivit măsurilor luate de Fiihrer, evreii trebue să emigreze, însă nu în Palestina,
fiindcă aceasta a fost "atribuită arabilor.
Pregătirea emigrării se va face, a accentuat Richter, fără ca organiz.aţiile sioniste
să ia contact cu Centrala din Londra şi va fi organiz.ată conform instrucţiunilor cari la
noi vor fi transmise prin Dr. Ghingold.
Totodată Richter i-a pus lui Mişu Benvenisti o serie de întrebări, interesându-se
în special de: Modul cum s-au făcut emigrările. Ce piedici au avut. Felul de reeducare
a tineretului sionist - mai ales în domeniul agricol.
Relaţiile organiz.aţiei sioniste cu Centrala din Londra.
Legăturile sioniştilor cu Dr. W. Filderman preşedintele dizolvatei Federaţii a
Legaţia Germană

Comunităţilor Evreeşti.

La această din urmă întrebare, Mişu Benvenisti a răspuns că legăturile cu Dr.
W. Filderman nu puteau fi cordiale, întrucât preşedintele dizolvatei Federaţii era
promotorul curentului asimilist, fundamental opus.
Cercurile evreeşti se arată surprinse de întrevederea Richter - Benvenisti,
întrucât - pe de o parte - cele anunţate de diplomatul german privind soarta evreilor
din România nu emană de la o autoritate românească, cât şi pe de altă parte, întrucât
secretarul general al Centralei a asistat tot timpul la această întrevedere.
Verificată

Ibidem, Fond P.C.M., Cabinet, ds. 107/41, f 231-232
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652
1942, iunie 22, Bucuresti. Proiect de decret-lege pentru
reglementarea ' emigrării evreilor, prezentat
mareşalului Ion Antonescu.
DOMNULE

MAREŞAL,

Am onoare a supune aprobării Domniei Voastre, alăturatul proiect de Decret
Lege pentm reglementarea emigrării evreilor.
În alcătuirea acestui Decret Lege, am ţinut seamă de necesitatea de a se acorda
unui număr cât mai mare de evrei posibilitatea de a părăsi ţara, fără ca prin aceasta
ordinea economică să fie atinsă.
Am instituit. în acest scop pe lângă Ministerul Finanţelor, o Comisiune care va
examina cererile de emigrare şi va hotărî asupra oportunităţii lor. Am instituit de
asemenea o taxă de emigrare, egală cu 30% din valoarea totală a averii emigrantului,
precum şi o taxă de 10%, socotită tot asupra averii emigrantului, din produsul căreia
urmează a se crea, la Marele Stat Major, fondul pentru organizarea muncii de folos
1
obştesc .
Proiectul prevede, de asemeni, o procedură administrativă expeditivă de
lichidarea averilor emigranţilor, destinată a împiedica speculaţiunile pe care le-ar
provoca o atribuire a bunurilor după criterii economice, stabilite în funcţie de
capacitatea de exploatare a achiziţiilor. În cursul aceleiaşi preocupări, am instituit un
drept de preemţiune în favoarea Statului, prin Centrul Naţional de Românizare, asupra
tuturor bunurilor evreilor emigranţi.
Cred că în cadrul acestor principii, organizarea emigrării evreilor va contribui
la completarea şi adâncirea operei de românizare a vieţii economice.
Organizarea transporturilor emigranţilor va fi controlată şi dirijată de
Ministeml Finanţelor şi Centrala Evreilor din România. ea va putea fi concesionată
unei singure societăţi particulare, pentru a exista o unitate de acţiune şi răspundere.
Socotesc că acest proces va putea fi aplicat, chiar în timp de război, deoarece în
prezent se produc numeroase emigrări, care dau naştere la speculaţiuni ilicite.
Este necesar, deci, ca organizarea emigrării evreilor, să constituie chiar de pe
acum o preocupare de Stat.
Primiţi, vă rog Domnule Mareşal, încredinţarea adâncului meu respect.
ÎMPUTERNICITUL GUVERNULUI
PENTRU REGLEMENTAREA REGIMULUI
EVREESC DIN ROMÂNIA

/. Ancel, op. cit., val. Il1, p. 22-23
Într-o şedinl.ă a P.C.M. din 29 septembrie 1942, s-a discutat problema emigrării evreilor sub
aspectul implicaţiilor financiare.
1
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Mihai Antonescu: S-a oferit Consiliului de Patronaj 200.000.000 de cei care vor să
organizeze transporturi de Evrei. Fiecare oferă după cum bănuiesc că influenţează, mai mult sau
mai puţin, sensibilitatea noastră.
Generalul Vasiliu: Până acum, în afară de vasul „Struma'' au mai plecat numai 3
barcazuri cu Evrei din România.
Mihai Antonescu: Este important ca statul să organizeze aceste transporturi.
Generalul Vasiliu: S-o facă iniţiativa privată.
Mihai Antonescu: Dacă însă unele societăţi, în colaborare cu Marina Militară, pot să
aducă statului venituri serioase şi efective nu văd de ce să se împiedice aceste transporturi, cu
condiţia însăşi ca să se facă un control foarte serios asupra lor şi cu condiţia ca Statul să se
aleagă cu o contribuţie foarte serioasă ...
Centrala Evreilor s-a oferit să facă aceste transporturi. Noi putem lua câştiguri fără să ne
amestecăm''. (A.S.R.J., F.P„ ds. 400101, voi. 74.f 182 - 183, 226 - 227).

653
1942, iulie 10, Bucuresti. Acordarea autorizatiei de

functionare „Noii Organizatii Sioniste"; în 31
de _localităţi, având ca scop' pregătirea pentru
emigrare.
SECŢIA II-a
Nr. 215/C.
IO Iulie 1942
MARELE STAT MAJOR
Secţia 2-a

MARELE STAT MAJOR
SECŢIA II-a
Biroul Contrainformaţii

Către

Armata 4-a

Am onoare a trimite în copie adresa Dir. G-rale a Poliţiei Nr. 13610 s. din I 9
Iunie 1942, rugându-vă a lua cunoştinţă şi a dispune de urmare.
D.O.
ŞEFUL SECŢIEI II-a
Lt. Colonel, (ss) Penescu
COPIE
Motivat de petiiia înregistrată la această Direcţiune Generală sub Nr.
13610/1942. a Noii Organizaţii Sioniste din România, avem onoare a vă ruga să
binevoiţi a aproba şi dispune Comandamentelor D-vs în subordine acordarea de
autorizaţiuni pentru a ţine şedinţe de comitet şi cursuri de pregătire pentru membrii ce
părăsesc definitiv ţara, la secţiunile Noii Organizaţii Sioniste, din localităţile
enumerate în tabelul anexat.
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Motivăm această intervenţiune pe considerentul că, prin comitetul „Alya·', Noua
Organizaţie Sionistă are aprobarea Preşedinţiei Consiliului de Miniştri Nr. 6773/1942
şi a Ministerului Afacerilor Interne Nr. 13517 /l 942 pentru organizarea transporturilor

de evrei ce părăsesc definitiv ţara 1.
DIRECTOR GENERAL (ss) Indescifrabil
Director (ss) Negulescu
COMUNICAT:
- Armatelor, Cori)urilor de Armată, Comand. Terit., Garnizoanelor interesate.

A.M.St.M., RS.E.M. 1079, C0005
LISTA SECTIUNILOR NOUEI ORGANIZAŢII SIONISTE DIN ROMÂNIA pe data de 19
Iunie 1942:
Bucureşti, P.-Neamţ, Ploieşti, Roman, R. Sărat, Tecuci, Constanta, Tg.-Neamţ, Bârlad,
Tg.-Ocna, Brăila, Vaslui, Focşani, Cernăuţi, Aiud, Gala\i, Dorohoi, Arad, Huşi, Braşov,
Odobeşti, Deva, Bacău, Mediaş, Botoşani, Petroşani, Fălticeni, Sighişoara, Iaşi, Sibiu, Moineşti,
Timişoara, Craiova.
1

654
1942, septembrie 11, Bucuresti. Radu Lecca cere
aprobarea ca două vapoare să transporte 132 de
emigranţi evrei în Palestina.
11 Septembrie 1942
3772/R.D.L.
DOMNULE MINISTRU,
Ca unnare Ia adresa noastră Nr. 3772 din 4 August 1942 şi ordinul Dvs. verbal:
Am onoare a vă raporta următoarele:
- Vasele „Pescăruş" şi ,.Vasilichi"' cer autoriz.aţia de a transporta 132 emigranţi
evrei în Palestina, dintre care 80 sunt stabiliţi în Cernăuţi, iar 52 în Vechiul Regat.
- Toţi posedă autorizaţii de plecare eliberate de Ministerul Afacerilor Interne.
- Vasele au fost verificate şi găsite bune pentru transport, de către
Subsecretariatul de Stat al Aerului şi Marinei şi nu au fost cerute Ia rechiziţie de către
Marele Stat Major.
- Organizatorii acestor transporturi se obligă să verse următoarele sume:
- 5.280.000 lei - Ministerului Afacerilor Interne
- 13.200.000 lei - Consiliului de Patronaj al Operelor Sociale
- 3.000.000. Iei - pentru instalarea Spitalului Prefecturii Poliţiei Capitalei
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- 3.000.000 lei - Centralei Evreilor din România
ÎJ\1PUTERNICITUL GUVERNULUI PENTRU
REGLEMENTAREA REGIMULUI EVREESC
DIN ROMÂNIA
(ss) Radu Lecca 1
MINISTERULUI AERULUI ŞI MARJNEI

A.F.C.E.R, Fond C.E.R,

emigrări,

ds. 164/6, f 8

Ministrul Germaniei la Bucureşti, Manfred von Killinger, informa, la 12 decembrie 1942,
Ministerul de Externe din Berlin că Ion Antonescu ar fi dat lui Radu Lecca indicaţia să ceară
Centralei Evreilor să organizeze emigrarea a 75-80 OOO de evrei din România în Palestina şi
Siria, cu condiţia ca pentru fiecare persoană să se plătească statului român suma de 200 OOO de
lei. Killinger a prezentat lui Lecca obiecţiile unor foruri germane faţă de acest proiect, îndeosebi
faptul că cercurile oficiale arabe nu ar fi de acord cu o asemenea masivă emigrare a evreilor.
„După părerea mea - scria diplomatul german - mareşalul Antonescu vrea să omoare
două muşte dintr-o singură lovitură. Pe de o parte, vrea să obţină pentru dânsul cele 16 miliarde
de lei, care-i sunt foarte necesari şi, pe de altă parte, vrea să se debaraseze într-un mod abil de o
mare parte a evreilor, care-i fac greutăţi pe plan politic intern. El a refuzat o rezolvare radicală a
problemei evreieşti, dovedindu-se că evreii nu sunt bolşevici". (A.N. Colec/ia microfilme
S.U.A„ rola 4i8, T 120-4354, K 212680-K 212681, Auswărtiges Amt, Inland II, Geheim 5il/;
vezi şi BAR, A. /„ Fond XXIV. ds. 33 I 4.f 75-76).
1

655
1942, decembrie 14, Cernăuti. Guvernatorul provinciei
Bucovina solicită P.C.M. dispozitii în legătură
cu emigrarea a 500 de evrei dm Cernăuţi.
ROMÂNIA
GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BUCOVINA
CABINETUL MILITAR
Cernăuti
PREŞEDINŢIA

CONSILIULUI DE
Cabinetul B.B.T.

la 14 Decembrie 1942
Nr. 8188

MINIŞTRI

Am onoare a vă aduce la cunoştinta Dvs. următoarele:
li Oficiul Judetean al Evreilor Cernăuti, cu adresa Nr. 2999, din 5.Xl.1942
solicită autorizatie de a organiza emigrarea primului lot de 500 evrei doritori să
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emigreze din Ţară. În acest scop cere intrarea în legătură cu Centrala Evreilor din
România şi cu agenţiile de vapoare.
Motivează că societăţile care au fost autorizate să organizeze emigrarea evreilor,
din cauza taxelor prea exagerate ce încasează, n-au reuşit să emigreze decât un număr
foarte restrâns de evrei, cari au dispus de mijloace.
Această cerere este tăcută pe temeiul art. 1O din regulamentul pentru
organizarea şi funcţionarea regimului evreilor, în care se prevede că Centrala Evreilor
şi Oficiile judeţene ale Evreilor pot organiza emigrarea evreilor în conformitate cu
dispoziţiile Guvernului.
2/ Situaţia emigrărilor evreilor din cuprinsul Guvernământului Provinciei
Bucovina, până acum este următoarea:
a) Prin „România'·, Societatea Oficială de Turism din Bucureşti s-au înscris şi
au părăsit definitiv ţara vasele „Dacia"', „Europa" şi „Viitorul'", un număr de 142 evrei.
Societatea încasează pentru călătorie sumele de mai jos:
- 440. OOO lei pentru adulţi
- 220.000 "
" copii de la 4-14 ani.
până la 4 ani.
- 50.000
b) Prin organizarea firmei „Transporturi Internaţionale M. Gheorghiu'', din
Cernăuţi, strada Regina Maria nr. 8, s-au înscris şi urmează a părăsi definitiv ţara un
număr de 39 evrei.
Pentru fiecare pasager este fixată suma de lei 380.000, preţ net al călătoriei, la
care se mai adaugă de fiecare pasager 100.000 lei, ce urmează să-i plătească Centralei
Evreilor din România, plus contribuţiunile care le va fixa Centrala Evreilor, ulterior.
Rezultă că suma ce se plăteşte de fiecare persoană, se ridică la aproximativ
500.000 Iei.
3 I Guvernământul ştie că aceste emigrări astăzi se organizează de Stat.
Faţă de cele de mai sus, am onoare a vă ruga să binevoiţi a dispune să se dea
ordine precise în legătură cu emigrările evreilor.
GUVERNATORUL BUCOVINEI,
GENERAL (ss) C. Calotescu

A.M.A.E., Probi. 33, vol. 23, f 212
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656
1942,

decembrie 31, Bucuresti. Tranzitarea prin
România a 500 de evrei; majoritatea copii, din
Budapesta spre Palestina.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIUNEA GENERALĂ A PQLIŢIEI
DIR. SIG. SERV. CONTROL STRAINILOR
INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI
nr. 38564/31 Dec. 1942

Cu onoare se transmite cele de mai jos:
În urma raportului Domnului Ministru Subsecretar de Stat, General de Corp de
Armată C. Z. Vasiliu către Domnul Mareşal, s-a aprobat tranzitarea prin România a
500 (cinci sute) evrei, majoritatea copii, care vin din Budapesta prin punctul de
frantieră Curtici, cu destinaţia Palestina şi care vor ieşi din ţară prin punctul de
frontieră Giurgiu - Port.
Domnul Ministru Subsecretar de Stat a dispus escortarea trenului cu jandarmi,
cu obligaţiunea ca organizatorii să plătească misia acestor jandarmi, care îi va lua în
primire, cu proces-verbal, Ia graniţă şi predând, de asemenea, cu proces-verbal Ia
ieşirea din ţară.
Data sosirei la frontieră se va anunţa ulterior de către organizatori prin domnul
avocat D. Tătuşescu, Aleea Sapientei nr. l, etaj I, apartament 2, telefon 5.19.31.
Dispuneţi măsuri în consecinţă.
·
DIRECTOR GENERAL,
Colonel (ss) Diaconescu

A.N., Fond M.A.l., ds. 34 1/1943, f 14
Pe document, rezoluţia:
,. I Or<lin Leg. Jan<l. Arad spre ştiinţă şi pt. a da jand. la cerere. 2. Ordin Leg. ca să ia
contact cu Politia punctului de frontieră p. a se comunica ziua când trenul intră în tară. 3.
Comunicare avocat Tătuşescu p. a ne da la timp data intrării în ţară, p. a se lua în primire şi
escorta. Idem a i se arăta condiţiile transportului şi escortei (bani de plată) (ss) Indescifrabil".
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ADDENDA

1. 15. 07. 1940 - Medici evrei scoşi din funcţiunile publice
2.
12.07. „
- Funcţionari evrei concediaţi din M.L.P.C.
3.
06.08." - Medici puşi în disponibilitate sau destituiţi din serviciile
Ministerului Sănătăţii
4.
07.08. „
- Personal medical, farmaceutic şi auxiliar sanitar din asigurările
sociale, pus în disponibilitate
5.
19.08." - Îndepărtarea funcţionarilor evrei de la M. Agr. şi D.
6.
22.08." - Medici evrei lăsaţi în disponibilitate
7.
26.08 „
- Profesori evrei îndepărtaţi din învăţământ
8.
4.09"
- Un lot nou de 258 funcţionari superiori, inferiori şi lucrători
evrei îndepărtaţi din serviciu
9.
06.09 „
- Evrei îndepărtaţi din funcţiune din Ministerul Lucrărilor
Publice
- Baroul Capitalei a exclus eri încă un lot de avocaţi evrei
10.
07.09"
11.
08.09 „
- Primul barou al ţării a exclus definitiv din corp încă un lot de
avocaţi evrei
- Avocaţi evrei excluşi din baroul Ilfov
12.
12.09"
13.
13.09 „
- Inginerii evrei au fost daţi afară din A.G.I.R.
- Profesori evrei revocaţi din învăţământ
14.
27.09"
15.
30.09"
- Tabel de artiştii de origină evrei din Sindicatul artiştilor
dramatici şi lirici
- Tabel de artiştii de origină etnică evrei din Sindicatul artiştilor
16.

418
419
420
421
423
424
424
425
426
427
428
429
429
431
431
435

instrumentişti

- [Tabel nominal al celor 60 de evrei eliminaţi din rândurile
remizierilor ce lucrau la Bursa de Valori Bucureşti]
18. 04.01.1941 - Evrei concediaţi din întreprinderile industriale.
- Evrei dublaţi în întreprinderile industriale
19.
- Evrei concediaţi din întreprinderi
20.
- Tabelul victimelor asasinate în timpul rebeliunii legionare,
21.
întocmit de Institutul Medico-legal
- Primele imobile evreieşti expropriate
22.
- Lista ghetourilor şi a lagărelor în Transnistria
23.
17.
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439
439
440
442
442
447
449

1. Medici evrei

scoşi

din

funcţiunile

publice

Eri s-a semnat o importantă decizie ministerială prin care departamentul
publice îndepărtează din serviciile sale un prim lot de medici evrei.
Au fost astfel puşi în disponibilitate, pe ziua de 15 iulie, următorii:
Dr. Feldştein Naum, medic radiolog prov. spit. Slatina; dr. Deligdisch
Gherhard, medic provizoriu al circumscripţiei Tudora-Botoşani; dr. Rudaş Gheorghe,
medic prov. circ. Merea Birnici-Dolj; dr. Kahn Artur, idem circ. Adăşeni-Dorohoi; dr.
Deuch Marian, circ. Mitoc Dorohoi; dr. Goldner Aron, circ. Ghiulerchioi-Durostor;
Fixler Sara, circ. Făcăeni-Ialomiţi; dr. Rabinovici Ruhlea, circ. Iazu-lalomiţi; dr.
Mendel Ignat, circ. Sudiţi-Ialomiţi; dr. Belder Ruhlea, circ. Dumitreşti-Olt; dr.
Abraham Samoilă, circ. Morunglav-Romanaţi; dr. Gartenberg Iosef, circ. MahmudiaTulcea; dr. Ghertner Iacob, medic sec. prov. sanatoriul T.B.C. Leamna-Dolj; dr.
Reznic Tania, idem serv. san. municip. laşi (med. şcolar); dr. Daghe Bela, idem spit.
R. Sărat; dr. Orovanu Nicolae, idem spit. Slatina; dr. Roşu Pily, medic stag. circ.
Mingir-Cahul; dr. Dascălu Iosef, circ. Domniţa, jud. R. Sărat; dr. Mandel Gh„ circ.
Valea Mare, jud. Olt; dr. Abrudescu Teodor, circ. Siliştea, jud. Constanţi; dr. Alter
Adolf, circ. Alexandreni, jud. Bălţi; dr. Aron Iancu, circ. Avrămeşti, jud. Tutova; dr.
Cahana Artur, circ. Dealul Lung, jud. R. Sărat; dr. Tanershein Bercu Mili, circ.
Slobozia-Conachi, jud. Covurlui; dr. Făinari Iosef, circ. Taşbunar, jud. lsmail; dr.
Griinberg Moise, circ. Lipniţa, jud. Durostor; dr. Harovitz Iosef, circ. Uşurei, jud.
Vâlcea; dr. Lemer Idei, circ. Corbu, jud. Constanţi; dr. Mandel Iuliu, circ. Rovinari,
jud. Gorj; dr. Marta Zoltan, circ. Mateeşti, jud. Vâlcea; dr. Maior Simon, circ.
Călăraşi, jud. Botoşani; dr. Presler Alexandru, circ. Haschioi, jud. Durostor; dr. Segal
Iacob, circ. Ciuciulea, jud. Bălţi şi farmacista Braester Dora, de la Institutul chimicofarmaceutic Bucureşti.
sănătăţii

*

Prin deciziunea ministerului muncii, înregistrată sub Nr. 40224 din 13 iulie
1940, următorul personal din asigurările sociale, funcţionând cu titlul provizoriu şi
nemaiputând fi utili:zat, a fost lăsat în disponibilitate pe ziua de 15 iulie a.c.:
D-rii: lancovici Berman Etti, medic consultant Casa Asigurărilor Sociale Bacău;
Sapira Saia, medic consultant Casa Asig. Soc. Bacău; Roitman R., medic consultant
Casa Asig. Soc. Brăila; Zentei Irma, medic dentist Casa Asig. Soc. Braşov; Aschenazi
M„ medic dentist Casa Asig. Soc. Bucureşti; Rosemberg Solomon, medic consultant
Casa Asig. Soc. Bucureşti; Seinfeld Arnold, medic radiolog Casa Asig. Soc. Bucureşti;
Gruber Leo, medic dentist Casa Asig. Soc. Bucureşti; Sapira Bercu, medic consultant
Casa Asig. Soc. Bucureşti; Bittman Ludovic, medic consultant Casa Asig. Soc.
Bucureşti; Kaufman Haim, medic radiolog Casa Asig. Soc. Bucureşti; Moses Iosef,
medic extern Casa Asig. Soc. Bucureşti; Kaufman Edit, agent de control Casa Asig.
Soc. Bucureşti; Rosemblat Leon, medic consultant Casa Asig. Soc. Constanţi; dr.
Bercovici Iulian, medic consultant Casa Asig. Soc. Craiova; dr. Porjes Francisc, medic
consultant Casa Asig. Soc. Dej; dr. Bercovici I„ medic chirurg Casa Asig. Soc. Galaţi;
dr. Abramovici Jak, medic dentist Casa Asig. Soc. Galaţi; dr. Schreibman S„ medic
oculist Casa Asig. Soc. Galaţi; dr. Talie Herman, medic consultant Casa Asig. Soc.
laşi; dr. Ziecher Saul, medic consultant Casa Asig. Soc. laşi; dr. losub Iancu, medic
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consultant Casa Asig. Soc. laşi; dr. Alter Iosif, medic consultant Casa Asig. Soc. laşi;
dr. Schechter Ladislau, medic oculist Casa Asig. Soc. Petroşani; dr. Weisz Alfred,
medic ginecolog Casa Asig. Soc. Petroşani; dr. Hennan Gheorghe, medic consultant
Casa Asig. Soc. Petroşani; dr. Strul Strul, medic O.R.L. Casa Asig. Soc. P. Neamţ; dr.
Kărner David, medic consultant Casa Asig. Soc. P. Neamţ; dr. Oscar Florin, medic
domiciliu Casa Asig. Soc. Piteşti; dr. Habat Bernardt, medic domiciliu Casa Asig. Soc.
Ploieşti; dr. Haim Moise, medic dentist Casa Asig. Soc. Ploieşti.

Ziarul „Universul", nr. 192, 15 iulie 1940

2. Functionari evrei concediati din M.L.P.C.
'
'

În virtutea Decretului-Lege pentru apărarea ordinii politice unice şi totalitare a
Statului Român, nr. 2057, din 2 I iunie I 940, a fost licenţiat din serviciu un prim lot de
salariaţi evrei de la Ministerul Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor. Ingineri: Retah
Solomon, Covasna Chiriş, Juster Raul, Klang Iosif, Leibovici R. Eugen, Avramsohn
David, Crayer Alexandru, Leibovici Mauriciu, Nagler Mauriciu, Sufrim Dolf,
Veserstein Manase. Medici: Blum Casian, Gali Alexandru. Arhitecţi: Popper Alfred.
Picheri şi supraveghetori, şefi de echipă: David Ilie, Laslo I. Farcaş, Grosman Sau!,
Weisenberg Efroim, Deremboim Mordhe, Blum Ferdinand, Herman Max, Wald
Abraham. Leontescu Nicolae. Din Direcţiunea Generală a P.T.T.: ingineri Mendel
Aizig, Horebegiu Max. Din Direcţiunea Generală a Drumurilor: ingineri Nulerman B.,
Gronich Leo, Glasberg Marcel, Wasennan Adolf, Schor Oscar, Sohol Teodor, Wilner
Samson.
Supraveghetori: Hendrich Valentin, Scheier Florica, Lucaci Ernest, Moritz
Ismailov, Wolfsohn S., Simhovici Avram, Artnov Larisa, Leizennan Noeh, Chifeisman
Miron, Safir A, Seiler Vladimir, Colincev V., Pozeciu Anatolie, Caminer Lev,
Coifman Iosif, Sonov Ion, Buzinovschi Isac, Bulvoca Ioil, Liubomirschi S., Peepel
Iosif, lschingi Zaharia, Robert Eliazar, Ceadfar Benedict, Chirnanov Boris, Rotenberg
Arriel, Verbeş Victor, Rudinov Geeb, Dobrov Leo, Cocosinsch Iosif, Roifensaim
Zalman, Marsic L., Zavianschi Ema, Rujanschi Albert, Kohler Erich, Dorfman N.,
Maţiborschi P. V., Mitelman Meer, Rosembaum Daniel, Colesov Alex, Iţco Braz,
Sirchis Ihiel, Cugatovschi Leonid, Abramovici Sava, Lascovici Ion, Lerner Iosif,
Berber Mordhal, Kliegel Roger, Weintraub Mihail, Grusman Gheorghe, Cheis Eduard.
Ajutor mecanic: Crum M. Ciorică; Mecanici: Grun Cornelia, Hiche Rudolf, Roller
Vasile, Arcadi Erich, Peurr Iosif, Sanschi Ioan, Fleser Vasile, Hartenberger Ernest.
Şoferi: Lascovici Ion, Herşcovici Mendel.

„Curierul Israelit", 28 iulie 1940
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3. Medici

puşi

În disponibilitate sau destituiti din serviciile
Mmisterului Sănătătii
'
'

Următorii medici au fost puşi în disponibilitate sau destituiţi din serviciile
Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, de la I iulie până în prezent:
Dr. Kaufman Cosla, med. şeflab. spit. I.O.V. Bucureşti; dr. Mandel Gheorghe,
circ. Valea Mare-Olt; dr. Talie Ruhlea, circ. Grindaşi-Ialomiţa; dr. Abrudescu Teodor,
circ. Siliştea-Constanţa; farm. Brester Dora, Instit. Chim. Farm. Bucureşti; dr. Alter
Adolf, circ. Alexandreni-Bălţi; dr. Aron Iancu, circ. Avrameşti-Tutova; dr. Kahan
Arthur, circ. Dealu Lung-R. Sărat; dr. Feirştein Bercu Mili, circ. Slobozia-Covurlui;
dr. Făinaru Iosef, circ. Taşbunar-Ismail; dr. Horovitz Iosef, circ. Uşurel-Vâlcea; dr.
Grunberg Moise, circ. Lipniţa-Durostor; dr. Lerner Idei, circ. Corbu-Constanţa; dr.
Mandel Iuliu, circ. Rovinari-Gorj; dr. Ma.rton Zoltan, circ. Mateeşti-Vâlcea; dr. Maier
Simion, circ. Călăraşi-Botoşani; dr. Pressler Alexandru, circ. Haschioi-Durostor; dr.
Segal Iacob, circ. Ciuciulea-Bălţi; dr. Feldştein Naum, med. rad. spit. Slatina; dr,
Deligdisch Gerhardt, circ. Tudora-Botoşani; dr. Rudaş Gheorghe, circ. Mierea BirniciDolj; dr. Kahn Arthur, circ. Adăşeni-Dorohoi; dr. Deutsch Marian, circ. MitocDorohoi; dr. Goldner Aron, circ. Ghiureicoi-Durostor; dr. Fixler Sara, circ. Făcăeni
lalomiţa; dr. Rabinovici Ruhlea, circ. lazu-Ialomiţa; dr. Mendel Ignat, circ. Sudiţi
Ialomiţa; dr. Beider Ruhlea, circ. Dumitreşti-Olt; dr. Abraham Samoilă, circ.
Morunglav-Romanaţi; dr. Gerdenberg Iosef, circ. Mahmudia-Tulcea; dr. Gertner
Iacob, secund. San. Leamna-Dolj; dr. Reznic Tania, med. şcolar Mun. laşi; dr. Dagie
Bela, med. sec. Spit. Râmnicu Sărat; dr. Orăvan Nicolae, med. sec. spit. Slatina; dr.
Herşcovici Iosef, circ. Grumezoaia-Fălciu; dr. Roşu Pilly, circ. Mingir-Cahul; dr.
Abramovici S.Z., med. pr. San. Alejd-Bihor; dr. Rabinovici Sifra, circ. Borăescu-Gorj;
dr. Bohm Euhene, med. oraş Odorhei; dr. Tismeneţchi Nehema, circ. Lipia BojdaniIlfov; dr. Snapic David, circ. Slătioara-Vâlcea; dr. Leizer French, circ. Cacica-Suceava;
dr. Mendelovici Abis, circ. Ştefăneşti-Botoşani; dr. Braunştein Lya, circ. BalintSeverin.dr. Iancu Solian, circ. Lehliu-Ialomiţa; dr. Einschlag Nathan, medic şef oraş
R. Vâlcea; dr. Dora Lupu, circ. Popeşti-Iaşi; dr. Dulbergher Raul, circ. Terpeziţa-Dolj;
dr. Văleanu Solomon, medic spit. Bechet-Dolj; dr. Rămureanu Aurel, circ. StrungaRoman; dr. Roitman Lia, circ. Slobozia-Ialomiţa; dr. Bernard Alexandru, circ. LarguBuzău; dr. Simon Leopold, circ. Sfi. Gheorghe-Mureş; dr. Vasvari Alexandru, circ.
Săvădisla-Cluj; dr. Halberg Leon, circ. Nimigea de Jos-Năsăud; dr. Dulbergher
Alexandrina, circ. Borleni-Tutova; dr. Segal Maria, circ. Bumbeşti-Gorj; dr.
Rosenzweig Gherş, circ. Becani-Buzău; dr. Schonzweig Eugen, circ. Breţcu-Trei
Scaune; dr. Pertin Chelman, circ. Popeşti-Teleorman; dr. Smil Goldştein, circ. BolduR. Sărat; dr. Nicolae Rafael, circ. Bonţida-Cluj; dr. Grauenfels Eugen, circ. Cernatu de
Jos-Tr. Scaune; dr. Eisicovits Carol, circ. Glodeni-Mureş; dr. Weiss Mauriciu, circ.
Plăeşi-Ciuc; dr. Meneş Martin, circ. Ulieşu-Odorhei; dr. Lovy Isailă, circ. OcnaSibiului; dr. Reidel Avram, circ. Cogealac-Constanţa; dr. Rosenştein Ernest, circ.
Bichiş-Târnava Mică; dr. Mironescu Maria născ. Iarmolinschi, circ. Lunca CorbuluiArgeş; dr. Emanuel Iosef, circ. Zlatna-Alba; dr. Binder Lazăr, circ. Supurul de JosSălaj; dr. Stenfeld David, circ. Lăpuş-Someş; dr. Hiller Gherş, circ. Ungureni-Mureş;
dr. Ujhely Mihail, circ. Atid-Odorhei; dr. Vass Frederic, circ. Piua Petri-Ialomiţa; dr.
Balif Charlota, asist. spit. Socola-Iaşi; dr. Schwartz Israel, circ. Comeşti-Dâmboviţa;
dr. Eisenberg Alexandru, circ. Valea Lungă-Dâmboviţa; dr. Pleniceanu Rodica, circ.
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Pătule-Mehedinti; dr. Teichman Alada, circ. Bistriţa-Năsăud; dr. Manoliu Hanys,
circ.Vidra-Ilfov; dr. Weiss Hennan, circ. Praid-Odorhei; dr. Grosfeld Lupu, circ.
Stănişeşti-Tecuci; dr. Scheimvitz Iacob, circ. Răchitoasa-Tecuci; dr. Rosenberg Arpa,
circ. Pantelimon-Constanţa; dr. Pilper Ghersin, circ. Rucşin-Hotin; dr. Mendel Sut,
circ. Rădăuţi-Dorohoi; dr. Bercovici Aurel, spit. în circ. Ungureni-Botoşani; dr.
Grumberg Avram, medic de circumscripţie Peretu-Teleorman; dr. Zisela Racheta, med.
circ. Zilişteanca-Buzău; dr. Silmhovici Haim, circ. Folteşti-Covurlui; dr. Mădârjac
Labin Blanche, spit. Viziru-Brăila; dr. Brukner Alexa, circ. Recaş-Timiş; dr. Stein
Elias, circ. Moldoviţa-C. Lung; dr. Nuţă Feldman, circ. Coroeşti-Tutova; dr.
Postmandir Sabina, circ. Gologani-R. Sărat; dr. Nicolaide Rene, sec. Inst. Obst.
Timişoara; dr. Hascal Poplicher, oraş Hârlău-Botoşani; dr. Ekstein Samoilă, circ.
Ţigăneşti-Iaşi; dr. Werheimer Iacob, spit. Baia Mare; dr. Roitman Jl.!aftula, spit.
Cobadin-Constanţa; dr. Deutche Geza, circ. Guttenbrun-Arad; dr. Korth Iosef, circ ..
Brusturoasa-Bacău; dr. Wertheiltl.er Eugen, circ. Balan-Trei Scaune; dr. Vartan Armin,
circ. Moritzfeld-Timiş; dr. Enghel Desideriu, Zimboru-Cluj; dr. Corany Alex., circ.
Sudrigiu-Bihor; dr. Hamudia Raisa, circ. Siliştea-Vlaşca; dr. Orjehovschi Volf, circ.
Beriu-Hunedoara; dr. Pompiliu Maximilian, circ. Ciocăneşti-Ialomiţa; fann. Diana
Paker, dep. de medicamente Sibiu; dr. Redenschi Abram Moise, circ. Pânceşti-Roman;
dr. Zaidman Ion Elena, circ. Racova-Vaslui; dr. Liebman Ladislau, circ. Rusca
Montană-Severin; dr. Lobel Carol, circ. Gătaia-Timiş; dr. Silberbusch Paul,
Cernăuţeanu, circ. Călugăreni-Neamţ; dr. Fonyo Adalbert, circ. Găvojdia-Severin; dr.
Dascăl Strul, circ. Gloduri-Bacău.dr. · Rosmarin Solomon, circ. Vela-Dolj; dr.
Aronovici Arnold, Circ. Cătina-Cluj; dr. Weiss Iosif, circ. Săcueni-Cluj; dr. Singer
Capii, circ. Stănileşti-Fălciu; dr. Kovacs Arnold, circ. Guberdiu-Bihor; fann. Schuller
Iosif, chim. şef lab. lg. Alba-Iulia; dr. Werner Nally, circ. Turcenii de Sus-Gorj; dr.
Belter Polixenia, circ. Petreştii de Jos-Turda; dr. Leizer Cahan, circ. Dănnăneşti
Suceava; dr. Leibovici Ludovic, circ. Diciosânmartin rural; dr. Glivhiche Zoe, circ.
Mirăslău-Alba; dr. Zimet Iacob, circ. Rădăşeni-Baia; dr. I. Orenştein, asist. spit.
Socola-Iaşi; dr. N. Lavrenenco, asist. spit. Socola-laşi; Dora Blinov, admin. spit.
Socola-laşi; dr. Emilia Orenştein, asist. spit. Socola-laşi; dr. Mareş Cabana, spit.
Diciosânmartin; dr. Cahana Taube, asist. spit. DiCiosânmartin; dr. Hirschhorn Arthur,
circ. Rupea-Târnava Mare; dr. Iosef Eduard, circ. Ditrău-Ciuc; dr. lsac Abraham, circ.
Berghin-Alba; dr. Ioil Avram, circ. Roşia Montană-Alba.
Ziarul „Universul", nr. 214, 6 august 1940

4. Personal medical, farmaceutic şi auxiliar sanitar
din asigurările sociale, pus În disponibilitate
Prin decizie ministerială, d. ministru al muncii a pus în disponibilitate pe data
de l august 1940 personalul medical, farmaceutic şi auxiliar sanitar al Asugurărilor
sociale, mai jos notat, care nu îndeplineşte condiţiunile prevăzute de Decretul Lege nr.
1057 din 21 iunie 1940 pentru apărarea ordinii politice unice şi totalitare a Statului
Român.
Casa de asigurări sociale Arad: dr. Schilingher Armin, Sânnicolaul Mic, dr.
Deutsche Geza, Gutenbrun, dr. Rada Lazăr, Târnova, dr. Varadi Carol, Pâncota, dr.
Mesinger Iuliu, Nădlac, medici de circumscripţii.
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Casa de asigurări sociale Braşov: dr. Lichtenstein Tiberiu, dr. Schontzweig
Eugen, Breţcu, dr. Wertheimer Eugen, Belani. dr. Horovitz Erne:;t, Covasna, dr. Stein
Bernardt, Boroşincul Mare, medici de circumscripţii, dr Dichter Samoilă, medic
dermatolog-Honterus.
Casa de asigurări sociale Dej: dr. Fisch Coloman, Prundul Bârgăului, dr.
Weinberger Zoltan, Şimleul Silvaniei, dr. Salavetz Eugen, Cehul Silvaniei, dr. Sinetar
Edmund, Zalău, dr. Weigner Samoilă. Surduc, dr. Frenkel Francisc, Crasna, medici de
circumscripţii.

Casa de asigurări sociale Deva: Paraschiv Ana, farmacistă, Deva.
Casa de asigurări sociale laşi: dr. Corneanu Marcel, med. circ. Ştefăneşti, dr.
Spacovici Maria, med. şef. ajut. laşi, dr. Grupam Carol Gh., intern spitalul chirurgie
laşi, Mazilu Ecaterina, farmacistă, Iaşi.
Casa de asigurări sociale Lugoj: dr. Seidecaru Herman, med. circ. Topliţa
Herculane, dr. Liebman Ladislau, med. circ. Rusca Montană.
Casa de asigurări sociale Oradea: dr. Wexler Zoltan, Beliu, dr. Florenthal
Ernest, Marghita, dr. Gotlieb Mayer, Oşorhei, dr. Korany Alexandru, Sudurghiu, dr.
Polak Emil, Salonta, dr. Halasz Adalbert, Baia-Felix, dr. Lenghel Desideriu, Diosig,
med. circ., Eremias Rozalia, tehniciană dentară, Oradea.
Casa de asigurări sociale Petroşani: dr. Junger Maximilian, med. interne
Petroşani, dr. Haber Ladislau, med. copii Petroşani, dr. Kugel Zoltan, Aninoasa, dr.
Hammer Ludovic, Lupeni, med. circ.
Casa de asigurări sociale Ploieşti: dr. Semian Iosif, tehnician dentar, Ploieşti.
Casa de asigurări sociale Rădăuţi: dr. Gaster Abram, Seledin, dr. Badian Iosif,
Putila, dr. Horn David, Iacobeni, dr. Drucman Mayer, Cârlibaba, dr. Lecker David,
Moldoviţa, dr. Harth Bruno, Vama, dr. Adlarsberg Samoil, Gura Humorului, dr.
Schechter Ghidali, Iţcani, dr. Honig Samoil, Solca, dr. Koch Albrecht, Cacica. medici
circ.
Casa de asigurări sociale Reşiţa: dr. Bihari Paraschiva, med. copii, Reşiţa, dr.
Altman Nicolae, Brebul Dolineşti, dr. Welber Eduard, Benasca, medici circ., Bok
David, farmacist, Anina, lsrail Wiliam, tehnician, Reşiţa.
Casa de asigurări sociale Satu Mare: dr. Steuer Eugen, medic copii Satu-Mare,
dr. Garda Acoş, medic dentist, Baia Mare, dr. Dteuer Gheorghe, Halmei, dr. Herşcovici
Lupu, Cavnic, dr. Wiener Alexandru, Ocna-Şugatag, dr. Stern Iacob, Petrova, dr.
Fruchter Ludovic, Poeni de sub Munte, dr. Steingiser Iosif, Vişeul de Sus, dr. Horn
David, Cârlibaba, dr. Zisser Esfira, Câmpulung la Tisa, dr. Klein Eugen, Valea lui
Mihai, dr. Katz Andrei, Livada, dr. Gal Alexandru, Şomcuta Mare, medici de
circumscripţii.

Casa de asigurări sociale Târgu-Mureş: dr. Gorsfeld Martin, Topliţa, dr.
Gherson Samoilă, Tulgheş, dr. Bercovici Iosif, Şumuleu, dr. Harnisch Marcel, Valea
Uzului, dr. Siegler Emil, Hodoşa-Ciuc, dr. Weisz Mauriţiu, Plăeşi de Jos, dr.
Herşcovici Iosif, Lunca de Mijloc, dr. Lecman lsrail, Band, dr. Lederer Adolf,
Gălăuţaşi, dr. Poenaru Eugen Kahane, Sân Dominic, dr. Roth Alexandru, Eremitul, dr.
Vereş Martin, Gurghiu, medici de circumscripţii.
Casa de asigurări sociale Timişoara: dr. Marcus Eugen, Sarafolie, dr. Lobi
Carol, Gătaia, medici de circumscripţii.

Ziarul „Universul", nr. 215, 7 august 1940
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5. Îndepărtarea funcţionarilor evrei de la
Ministerul Agriculturii şi Domeniilor

Prin Înaltul Decret Regal No. 2771 din 16 august 1940 - la propunerea d-lui
profesor G. N. Leon, ministru ad-interim la departamentul agriculturii şi domeniilor,
se îndepărtează pe data de 15 august c., din funcţiunile publice pe care le acupă,
contrar prevederilor Decretului Lege privitor la starea juridică a locuitorilor evrei din
România următorul personal evreu aflat în serviciul ministerului agriculturii şi
domeniilor şi al instituţiunilor pendinte de acest departament, după cum urmează:
Vaida Mihail, medic veterinar, inspector general, de la direcţia economică
agrară; Banet Artur, medic veterinar primar, de la circ. Podul Nou, jud. Timiş; Barteş
Ladislau, medic veterinar de circ. de la circ. lara, jud. Turda; Bolgar Ignatie, medic
veterinar primar, de la circ. Şieu, jud. Mehedinţi; Borger Frederic, medic veterinar
primar, comuna Hălăghiu, jud. Braşov; Carmelin Leo, medic veterinar circ. de la circ.
Odobeşti, jud. Putna; Fuhrer Beri, medic veterinar primar de la circ. Brăneşti, jud.
Ilfov; Fegyvereş Maximilian, medic veterinar de circ., circ. Sărmaşul Mare, Cluj;
Gottfried Fenin, medic veterinar circ., de la insp. veterinar Constanţa; Halasz Iuliu,
medic veterinar primar, de la circ. Radna-Arad; Hauslich Iosif, medic veterinar circ. de
la circ. Câmpia Turdei, jud. Turda; Heitl Adolf, medic veterinar prim. al judeţului
Suceava; Horvath Nandor (Ferdinand) medic veterinar comunal, Salonta Bihor;
Herşcovici Ludovic, medic vet. stag. de la Camera agricolă Romanaţi; losefovici Adolf,
med. vet. prim. de la circ. Ineu, Arad; Laufer, Arnold, med. vet. circ. de la circ.
Ileanda-Someş; Moiselman Gali, med. vet. prim. al jud. Storojineţ; Pasztor Eugen,
med. vet. circ. oraşul Bistriţa-Năsăud; Schauer Marcus, med. vet. prim. circ. Topliţa
Mureş; Sebastyan Alex., med. vet. circ. la abatorul Oradia; Schertzer David, med. vet.
stag. circ. Ciudeiu-Storojineţ; Stadler Maximilian, med. vet. prim. circ. Mureşul de
Jos, jud. Mureş; Szasz Gherasim, med. vet. insp. circ. Lugoj-Severin; Tolnay
Alexandru, med. vet. circ., circ. lghiu-Alba; Thaler Iosif, med. vet. stag., circ.
Negreşti-Vaslui; Vadasz Iosif, med. vet. prim., oraşul Petroşani-Hunedoara; Vass
Andrei, med. vet. prim. al oraşului Orşova-Severin; Hodoşi Geza, med. vet. circ.
Moldova Nouă-Caraş; Rosen Onisim, asistent la secţia de fitotehnie din Institutul de
cercetări agronomice al României; Zuchner Nandor, ing. agr. şef ci. I, de la Camera
agricolă Argeş; Gorzo Andrei, med. vet. prim al municipiului Craiova; Kalman
Ludovic, med. vet. primar circ. Haţeg, jud. Hunedoara; Vadasz Alador, med. vet. de
circ., circ. Teiuş-Alba; Marcovici Ludovic, medic veterinar stagiar de la serviciul
veterinar comunal Baia Sprie, judeţul Satu Mare; Szekely Ladislau, med. vet. primar,
circ. Chişineu Criş, jud. Arad; Victor de Mayo, ing. agr. el. II, din direcţiunea
·învăţământului şi propagandei agricole; Sega! Iosif, ing. agr. şef ci. I, de la
inspectoratul agricol Iaşi; Kupferstein Verona, arhivară de la Camera agricolă Mureş;
Eugenia Stoica, dactilografă ci. I, de la Camera agricolă Durostor; Bendetovici Clara,
impiegată stagiară Camera agricolă Orhei; dr. Huşan Iancu, medic prof. conferenţiar
şcoala de agricultură Cupcui; Alexandrov Eug., contabil Camera agricolă Tighina;
Alperin Mihail, conductor agricol Camera agricolă Cahul; Liuba Colomeico, impiegat
ci. I, Camera agricolă Hotin.

Ziarul „Universul", nr. 227, 19 august 1940
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6. Medici evrei

lăsaţi

În disponibilitate

personal medical, farmaceutic şi auxiliar sanitar definitiv din
sociale a fost lăsat în disponibilitate pe data de 15 august c., deoarece nu
condiţiunile decretului-lege nr. 2650/940 pentru a mai putea fi funcţionari

Următorul
asigurările

întruneşte

publici:
Dr. Sevastos Vera, medic dermatolog, Casa asig. soc. Bucureşti; dr. Schineanu
Lazăr, medic interne, Casa asig. soc. Bucureşti; dr. Grubea Marinel, medic preventivă,
Casa asig. soc. Bucureşti; dr. Rosenthal Witner, medic ginecolog, Casa asig. soc.
Bucureşti; dr. Novak Sinai, medic venerice, Casa asig. soc. Bucureşti; dr. Aurian
Blăjeni Corneliu, medic chirurgie, Casa asig. soc. Bucureşti; dr. Blechman Mauriciu,
medic T.B.C., Casa asig. soc. Bucureşti; Popescu Ritta, farmacistă, Casa asig. soc.
Bucureşti; Haimovici Alter, tehnician dentar, Casa asig. soc. Bucureşti; Morţun Paula,
farmacistă, Casa asig. soc. Bacău; Feldman Maria, farmacistă, Casa asig. soc.
Constanţa; Singer Sigismund, medic interne, Casa asig. soc. Craiova; dr. Beer
Emanoil, medic-şef, Casa asig. soc. Dej; dr. Herman Arpad, medic interne, Casa asig.
soc. Petroşani; Feldman Avram, farmacist, Casa asig. soc. Petroşani; dr. Sternbach
Iosif, medic copii, Casa asig. soc. Ploieşti; dr. Richter Alexandru, medic interne, Casa
asig. soc. Satu Mare; dr. Blum Edmund, medic circ. urb., Casa asig. soc. Satu-Mare;
dr. Mendel Niculae, medic circ. Carei, Casa asig. soc. Satu Mare; dr. Kertes Armin,
medic circ. Carei, Casa asig. soc. Satu-Mare; dr. Stemberg Vasile, medic circ. Carei,
Casa asig. soc. Satu Mare; dr. Veisz Desideriu, medic circ. Sighet, Casa asig. soc.
Satu-Mare; dr. Solomon Maximilian, medic circ. Borşa, Casa asig. soc. Satu Mare.

Ziarul „Universul", nr. 230, 22 august 1940

7. Profesori evrei

indepărtati

'

din

invătământ

'

La ministerul educaţiei naţionale se lucrează acum la cercetarea situaţiei
corpului didactic primar şi secundar de origină etnică evreească, în conformitate cu
Decretul Lege privitor la starea juridică a evreilor.
Prin decizia nr. 149471 şi 149472/940 au fost îndepărtaţi, în urma acestor
cercetări, următorii:

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL NORMAL

Vagner Aurel, profesor de matematici la şcoala normală de băieţi din Bacău;
Segal Gherson, profesor de ştiinţe fizico-chimice la şcoala normală de băieţi din
·
Bacău.
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
Picher Amalia, învăţătoare gr. I, comuna Frumuşica, jud. Ilfov; Katz Adalbert,
înv. definitiv, şcoala Nr. 2, comuna Salonta-Bihor; Weis Irina, înv. def. comuna Ineu-
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Bihor;

Sugăr

şcoala

de

Magdalena, înv. prov. comuna Salar, jud. Bihor; Bar Moses, înv. gr. I,
din C. Lung Moldova; Dechner Roz.a, înv. gr. II, şcoala de fete corn.
Siret, Rădăuţi; Schmidt Gehrmina, înv. gr. I, şcoala de băieţi Nr. 3, Rădăuţi;
Rosenkrantz Gusta, înv. gr. I, şcoala de băieţi Nr. 3, Rădăuţi; Weisenberger Alberta,
înv. prov., comuna Horodnic de Jos, jud. Rădăuţi; Marcovici Smaranda, înv. gr. I,
şcoala Nr. l Satu Mare; Rosner Sirena, înv. prov., comuna Caraş, jud. Satu Mare;
Sneider Bertha, înv. def., comuna Clit, jud. Suceava.
băieţi

.
'
Ziarul „Universul", nr. 234, 26august1940

8. Un lot nou de 258 functionari superiori, inferiori
şi lucrători evrei ind'epărtaţi din serviciu

D. ing. Ion Macovei, ministrul lucrărilor publice şi al comunicaţiilor, a dispus
din serviciu, pe ziua de 1 sept. a.c., următorul personal din direcţia
generală c.f.r., care nu întruneşte condiţiile cerute de decretul lege 2650/1940, pentru a
fi funcţionari publici:
Direcţia administrativă: Rădulescu Rebeca, Bernstein Frima şi Schachter Emil
Alex.
Directia comercială: Herer Iosif, Holitsch Dezideriu şi Davidovici Francisc.
Direcţia podurilor: Lemer Mauriciu, ing. Apperman Ştefan, Adler Tilia şi
Dreikurs I. Leopold.
Direcţia economatului: Gropper Beril, Zador Czilka şi 2 lucrători.
Direcţia financiară: Rona Iosif, Braun Wilhelm, Zender Hugo, Miko Pavel,
Friedman Henrich, Ungar Ludovic, Somogyi Alex., Fuchs Bartolomeu, Samoilsohn
Sigmund, Goldenberg Paula, David Ema, !ager Iacob, Matyas Eugenia.
Direcţia contenciosului: Feitelsohn Manciu.
Direcţia întreţinerii: inspector conducător Meisner Bruno; şefi birou tehnic:
Lichtig Wilhelm, Wiener Hugo, Reinhom Moritz, Horvath Iosif; ing. consilier Hirsch
Gustav; şef birou tehnic: Ladany Desideriu, Horodniceanu Marcu, Davidescu Mişu,
Orenstein Iuliu, Kivovici Sergiu, Klein Beno, Kalman Iosif, Engler Iuliu, Grunberg
Maier, Boer Iuliu, Drimer David, Vida Eugen; şefi de secţie: Herman Iosif, Gutman
Ludovic, Kolos Desideriu, Gutman Oscar, Negrea Jean, Gurovitz Moisei; ingineri
Roclitz Vicenţiu, Gottlieb Iosif, Iancu Gh., Trichter Arnold, Maletz Avram; sub-şefi de
secţie: Kalay Emeric, Rony Bartolomeu, Stein Georges, Winkler Gustav, Schaffer
Heinrichi, Gheleş Haim, Miitzel Adalbert, Abramovici Alexandru, Dorneanu Mandel,
Şor F. CaroL şi următorii funcţionari de diverse categorii: Spirer Rudolf, Berger Alex.,
Jszak Heinrich, Freud Raisa, Lazăr Adolf, Gredeanu Lidia Maria, Schwartz Robert,
Păcht Haim Iosef, Carvatchi Maria, Handji Alex., Seinfeld Şloim, Stamer Sabina,
Demian Oscar, Dehtear Sonia, Litvin Boris, Steiner Adalbert, Zwengler Samoil şi
Halaş Eugen.
Directia lucrărilor speciale: ing. consilier Gyali Zoltan şi Cântea Henri, şef
birou tehnic.
să

fie

îndepărtat
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Direcţia mişcării: diverşi şefi de gară, impiegaţi, cas1en etc.: Freud Cornel,
Altman Rudolf, Kiss Alex., Gutman Seivel, Bartfeld Hirsch, Szekeli Alex., Gitter Esos,
Stein Ludovic, Weininger Iacob, Drimer M., Franckel Eugen, Moscovici David,
Greiler Leon, Staindler Zollău, Grosman Alex., Schweiţer Leon, Sceman Solomon,
Marcovici Leo, Benda Adalbert, Schreiber 8., Katz 8., Polak Mihai, Nusbaum Ed.,
Brukner Isidor, Naftaliu Iosif, Herschovitz Ignat, Safir Efroim, Neuberger O., Denhof
Adalbert Iosif, Schechter R., Neulicht E., Kaunitz S., Talie Leon, Klein Iacob, Lenghel
I., Vamoş Zoltan, Reinfeld K., Moise Avram, Varany A. L., Gero N., Safir Herş, Hirch
I., Iszek Oscar, Covrig Irina, Lucacs Ion, Leibovici M., Buton Victoria, Bonyhadi Iosif,
Schosman Geza, Rizel Isac, Sabetai H. Saul, Beker Avram, Rasches O., Simon
Adalbert, Ghisman Leia.
Direcţia medicală: medici: Munteanu Mihail, Sevastos Vera, Schnak Isac,
Benedek Iosif, Fleischer Alex., Cohen Emanoil, Lande Marcus, Bohm Eugen, Bienstoc
Oscar, Bernath Iosif; dentişti tehnici: Sperer Bianca,Thenen Fany.
Direcţia controlului: Benedek Er., Rotner Ana, Grumberg V., Unger A, Colter
A., Herer Silvia, Herser Liba, Simşa S.C.
Serviciul statisticii generale: Bihari F. R., Eckstein I.
Direcţia tracţiunii: ing. consilier Kery Aladar, ingineri: Bunea Isac, Raicu
Desideriu, Sztics Eugen, Dosza Ivan, Patak Ernestin; diverşi funcţionari: Răşcanu
Rozalia, Nadaş E., Viranyi Francisc, Brodi Iacob, Lieber Aida, Mathe Ghizela, Szabo
Irina, Abraham Alex., precum şi 15 mecanici, meseriaşi etc.
Direcţia atelierelor: un număr de 53 lucrători, maiştri de atelier, în frunte cu:
Lupescu Gh., Ursin Iosef Ioan, Friedman Avram, şefi birou tehnic, Ieremia Iancu,
conducător tehnic, Freud A. Hellyn C., şef secţie, Mazur Isac Ioan, referent, Marinescu
Charlotte, impiegat birou şi Weintraub Mina, dactilografă.
În total 258 funcţionari superiori, inferiori, lucrători etc.

Ziarul „Universul", nr. 2SO, 4septembrie1940

9. Evrei Îndepărtati din functiune din Ministerul
'
'

Lucrărilor

Publice

Personalul evreu menţionat mai jos este îndepărtat din serviciu, pe ziua de l
septembrie 1940, neîntrunind condiţiunile cerute de decretul-lege nr. 2650 din 1940,
pentru a mai fi funcţionari publici, şi anume:
A Administratia centrală: Gausfain Sofia, inginer ordinar el. II, din serviciul
central al Direcţiunii apelor; Jupiter Samoil, inginer ordinar el. I, din serviciul apelor,
Regiunea IV Galaţi; Buchen Bernard, inginer ordinar el. I, din serviciul apelor,
Regiunea I Craiova.
8. Direcţiunea generală a drumurilor: Frănkel Iacob Solomon, inginer şef el. II;
Roman Emil, inginer ordinar el. I; Sinigali Rudolf, inginer; Reinhorn Benedict,
inginer; Mayer Jean, inginer; Goldenberg 8. Mauriciu, inginer; Ghiqsberg P. Emil,
inginer; Aenlender Iacob, subinginer, conductor ordinar el. I şi Liebling Margareta P.,
dactilografă principală el. I.
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C. Direcţiunea Generală a Postelor. Telegrafelor si Telefoanelor: Farcaş Elena,
oft. 7/3; Koppelman Carol, oft. 7/2; Eisenthal Bernhard, oft. 7/2; Schneider Peppi, oft.
8/1; Schul (Benko) SarIota, oft. 8/1; Seidner Otto, oft. 7 /3; Burstein Ghitla, 8/3;
Kasner Wolf, fact. rur. 8/3; Pantofaru Maria, oft. 7/3; Dorfman David, oft. 8/1;
Prelman (Havreliuc) Clara, oft. 7 /3; David Nicolae, oft. 7 /3; Herer Moses Mordache,
oft. 6/2: Demian (Rosner) Taube, oft. 7 /3; Horodenker Irma, oft. 7 /3: Blau Sarlota, oft.
7 /3: Griinwald Millo, oft. 8/2; Remetier Emcric, oft. 8/2: Riesel Marcu, oft. 7 /l;
Simbler Sloma, oft. 7 /1; Schtifler Nenfred, oft. 8/3; Crenţin (Schlesinger) Olga, oft.
6/3; Weiss Maximilian, oft. 6/3; Ludmer (Popescu) Monea, oft. 7 /3; Schennan Ana,
oft. 7 /3; Lufer (Kelmer) Antonia, oft. 7 /3; Feldman Gabriel, medic 7 /3; Roza Frieda
(Deutsch), oft. 8/2; Klein (Sauerquelle) Ghizela, oft. 8/3; Weiner (Ghertovici) Sofia,
oft. 8/2: Kopilovici C. Victor, oft. 8/3; Fischer Ana, oft. 7 /3; Heilpern (Atlas) Emil, oft.
7 /l; Stup (Riesker) Berta, oft. 8/3 şi Ionescu Const. 28 oft. 8/3

Ziarul „Universul", nr. 245, 6septembrie1940

1O. Baroul Capitalei a exclus ieri încă un lot de

avocaţi

evrei

Consiliul ordinului avocaţilor primului barou al ţării a decis eri, cu unanimitate
de voturi, excluderea imediată din corp a unui Iot nou, de 55 avocaţi evrei, cari deşi au
pretins în scris că s-ar găsi în categoria privilegiată de israeliţi băştinaşi s-au dovedit
totuşi a fi - dimpotrivă - dintre cei îndepărtaţi de la drepturile fiilor naţiunei române.
Deciziunea stabileşte anume: radierea imediată din tabloul avocaţilor Baroului
Ilfov. în virtutea art. 3, 4, 5, 7, 8, 16 şi 19 din Decretul cu putere de lege nr. 2650 din 9
august 1940 a următorilor avocaţi evrei cari n-au produs dovezile necesare că intră în
categoria II-a prevăzută de sus menţionatul decret lege: Avram David (Dosar No. 4302
din 1924); Aronovici Alexandru (5584/1928): Abramovici Arthur (4832/1926);
Akerman Cazimir (1644/1933); Androniu Alfred (3342/1920); Serali D. Avram
(6121/1929); Braester Aron (5452/1927); Bayer Leca (6441 din 1930); Braunştein
Arthur (1896/1933); Barasch I. Marco (3186/1919); Bresliska Alfred Marcel
(4602/1925); Benvenisti Mişu (4291/1924); Brill Adelina (1380/1925); Barasch Leiser
Avram (1851/1933); Căţulescu M. I. (505711927); Costiner Frieda (5445/1930);
Costiner Elias (3419/1920); Codel H. Leiser (6556/1935); Comşa A Jean (fost Cohen)
(2049/1934); Chirovici Carol (5589/1951); Kan Maria Irina (Roza) (1085/1932); Kan
Marcel (4604/1925); Kohn Zalman (6274/1931); Kaner Charlotte (6454/1929); Kalef
Aureliu (6193/1931); Davidovici M. E. (2402/1934); Dikman Renee (5464/1927);
Daniel M. S. Moise (Moise Strul Nuhel) (5358 din 1928); Elias Marcel (5136 din
1923): Ebercon Iosif (1319 din 1932); Fundoianu Martin (Fondianer) (6330/1930);
Feidman Isidor (2253/1934); Filderman Leopold (6451/1935); Focşeneanu Lucia
(Veinberg) (1606 din 1933); Focşeneanu S. Lazăr (4620/1925); Fischman Hugo
(6102/1933); Facon Ioan (6169 din 1928); Ghimpu Ioan (lsac Ghimbaum)
(3080/1919); Granet Angela (710/1931 ); Goldstein Haim (5180/1928); Goldştein
Adolf Jean, Goldhamer Herbert (1216/1932); Ghennan N. Nicu (1790/1933);
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Grtinberg Emanuel (1466/1933); Goldman Betty (2600/1935); Guttman H. Iancu
(2493/1934); Grtinberg Iosif (5597/1922); Godeanu M. Sergiu (3338/1920); Golden
A Iosif (5779/1931); Hamburgher Cecilia (Kleinburg) (1764/1933); Holdtzman Iosef
(1598/1933); Horovitz Leon (4915/1927); Haimovici Paula (2973/1935).
p. Decan, Constantin Algiu, Secretar General, Mircea Ionescu
Lucrările consiliului continuă.

Ziarul „Universul", nr. 246, 7 septembrie 1940

11. Primul barou al ţării a exclus definitiv din corp
Încă un lot de avocaţi evrei

Consiliul Ordinului Avocatilor primului Barou al Ţării a decis eri excluderea
din Corp a avocaţilor evrei mai jos pomeniti, fiindcă s-a dovedit că nu satisfac cerinţele
legii pentru a putea să practice mai departe profesiunea:
Jianu Ionel (Stark), Iacobsohn Saul, Ieşeanu Nathan, lgner Enric, Cahane
Benjamin, Cofler Jiteanu Romulus, Cahane Siegfried, Chivovici Mişu, Levy A David,
Lupu Vladimir (lsidor Wolfsohn}, Lorens Iulius, Littman Benedict, Leibu Iancu, Levi
Mih3'il Piscu, Mendelsohn Moritz, Metzingher I. Nahem, Mărculescu Bazile.
Michelson Otto, Michelson Mauriciu, Marcus Gh. lsidor, Manolovici Mauriciu,
Mendelsohn Benjamin, Mendelsohn Valerian, Mihalovici Berthold, Mises Madeleine,
Neuman Alf. Negoianu, Naftalison Ascher, Neigher Teodor (Negreanu), Ornstein
Iosef, Onescu M. Marcu (Oxenberg}, Penchas Adrian, Reiter Peretz, Polingher Lupu,
Reisel Mayer, Reisenberg Iacob, Reich Iosif, Revici Samuel, Safirman Nichel,
Smilovici Sima (Ghertler}, Steinbruch Nahmias, Santo I. Alexandru, Schwartz Leiba,
Simoniu George (Rosenfeld), Stern M. Adolf. Salianu Alex. Alfred (Silberman), Suller
A Aurel, Saxone David Valentin (Feuerstein}, Safir Emanuel, Şaraga Nathan,
Solomon M. Samuel, Tedescu lsac Kaufman, Tenenbaum Iosef, Wisner Jules, Witner
Margo, Weisengrun Nicolae, Mihalovici Berthold, Wechsler Marcel, Weinberg
Frederich, Algazi Ilie, Axelrad S., Auerbach lsidor, Aroneanu Meny, Bacalu Iacob,
Beinglas Beniamin, Barahovici S. H., Bâlin Mady, Bâlin Emanuel, Braunstein David,
Barad Ramiro, Beer Iancu, Blimes Leon, Blumer Adolf Sache, Brtill Herman, Bacal N.
lţic, Botoşăneanu Leon, Carniol Leibu, Candel Eduard Carol, Cohen M. Jean, Cohn B.
Solomon, Ciocanile M., Casvan Ilie, Digman Adolf, Dascălu Eduard Eisicovici,
Ettingher Jules Mandy, Ebner Alfred, Etingher Adolf, Carp Mathias, Cohn Zeilig,
Enzer D. S., Edelştein Wilhelm, Frischof Max, Friedman Eliazare, Froimulici Simon
(Plăeşu}, Frălicman Ştefania, Pintea Victor, Flacs Sami, Felder Marcel, Feldştein
Virgil, Feldştein Silvain, Ghelberg Iancu, Gruber Solomon, Garthein I., Grumberg
Pincu, Goldenberg Simon, Goldenberg Ionel, Goldner Matei, Gellert I., Grubea Ion,
Gail Ludovig, Glaser Edvin, Hogaş Carola (Zweifel), Hornstein Elias, Haberman Harv.
Hilsenrad Arthur, Hernie Teodor, Isersohn Bernard, lsreilovici Herş, Iosifescu Marcel,
Hubert Mihail, Iţicovici A Lupu, lsicovici Viorica, Isac ltcov şi lacobsohn Herman.

Ziarul „Universul", nr. 247, 8septembrie1940
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12.

Avocaţi

evrei excluşi din baroul Ilfov

Consiliul ordinului avocaţilor primului barou al ţărei a decis eri excluderea din
corp a următorilor avocaţi:
. Calmy Aristide (dosar nr. 6581/1930); Constantin Maxim (Caner) (4368/925);
Cremer Isidor (4941/1930); Cabane Narcisse (2341/1934); Calmanovici Paulina
(5021/1927); Dascălu L. Paul (2569/1935); Danilov Avram (5130/1928); Fichrnan
Mayer Ade la (1169/1932); Finkelstein Zaharia Alfred (2468/1934); Finţi Lucia
(2174/1934); Focşeneanu I. (4820/1926); Ghelerter Solomon (6447/1929); Goldenberg
Isac (693/1930); Griinberg Penchas (1195/1932); Gross I. Nathan (1982/1934); Graur
Mihail (Brauer) (3075/1919); Ghinzberg Marcel (5101/1927); Elias Marcu
(4174/1923); Ghelber David (3184/1919); Gross D. Sigismund (3801/1921); Gherson
Doru (Gherşin) (6490/1930); Grodschi Vladimir (449711925); Goldştein Solomon
(2170/1934); Garcea I. Alexandru (Goldenberg) (2629/1935); Glasberg Felix
(5506/1930); Griinberg Lazăr (2943/1935); Horovitz N. (5717/1931); Hirsch Silviu
(2197/1934): Jurescu Davila (3089/1919); Jager Armand (4155/1923); Jurist Isidor
(3145/1919); Kirmaier Ionel (1320/1932); Kreindler Etita (Kaner) (2024/1934);
Kamerling I. Raymond (2010/1935); Kaufman Isac (181/1931); Kaufman I. Costică
(2841/1935); Kelman Alexandru (3219/1919); Klein Ema Aretia (2420/1934); Katz
Nathan (5196/1928); Kron Leontina (6115/1929); Laxer Adolf (1473/1933); Lăzărescu
L. M. Marcel (5330/1927); Leibovici Pepi (6240/1928); Losner Alexandru
(6191/1929); Landau Emil (896/1931); Leauny Fanea (5401/1929); Lereanu Ella
(6448/1929); Lucianu N-lae (4503/1924); Leibovici M. Isidor (2047 /1934); Merlaub
Moritz (6259/1930): Mârveanu Jean (4441/1925); Moscovici M. Paul (4551/1927);
Mihalovici Teofil (3157 /1919); Menicovici Samy (2431/l934 ); Menicovici Manuel
(4871/1926); Moscovici D. Arthur (1645/1933); Merovici A. Leon (6030/1928);
Margulius D. Hascal (2981/1935), Moliner S. David (6431/1932); Margulius Lazăr
Volf (4248/1924); Marcovici Paulina (Moscovici) (2724/1935); Neigher Frederich
(3579/1925); Oxenberg Mişu (2259/1934); Perlman Beno (6459/1932); Pollak Idei I.
(6421/1931); Perlmann Alfred (3899/1922); Paves Leon (5317/1930); Panchas
Carmina (2129/1934); Rozner Aron (3189/1919); Rosen Lisa (6422/1931); Rosenfeld
Ida Leib (786/1931); Rosadi G. P. Jean (6099/1928) şi Rosman Hermina (6310/1932).

Ziarul „Universul", nr. 251, 12 septembrie 1940

13. Inginerii evrei au fost

daţi afară

din A.G.I.R.

AGIR a radiat din sânul său pe următorii ingineri evrei, fără a mai face nici o
categoriile decretului-lege care reglementează situaţia evreilor:
Akerman Casimir, Akerman Tobias, Abramovici Adolf, Balan Arnold, Barasch
Samuel, Bauberger Heinrich, Beleavschi Isac, Benedek Ernest, Blank Aurel, Blitz

distincţiune după
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Samuel, Broder Emil, Buchen Bemhard, Caiman Louis, Caner Bruno, Cappon Marcel,
Cofler Martin, Doiban Iacob, Elekes Stefan, Fischer Elias Emil, Freud Constantin,
Galanter (Mărculescu) I., Ghelber Mory, Ghifeisman Miron, Goldenberg David,
Goldenberg Lew, Goldenberg Mendel, Gropper Max, Gross Nicolae, Grunfeld Bela,
Gutman Ludovic, Han Enric, Halpern Iuliu, Harth Robert Gabriel, Hartstein Emil.
Herscovici Alfred, Hirsch Samuel, Horovitz Alfred, ldels Bension, Ilovici Aron,
Kemeny Adalbert, Klang Iosif, Kohn Francisc, Kostenbaum Iosif, Laserson Leon,
Leibovici Bruno, Leibovici Pincu, Lerner Mauriciu, Lobel Alfred, Loeventhal Isyl,
Loevental Leon, Lukacs Emeric, Maller Leon, Mărculescu Max, Marcus Iosif,
Mayersohn Mayer, Mendelsohn Naţie, Milstein Iosif, Moscovici Benis, Mulman
Benedict, Munteanu Isidor, Ormazu Leon Ioan, Paucher Alexandru, Polschi Iosif,
Rosenzweig Avram, Rosenberg Gedeon, Rozen Iosif, Rotstein Meer, Rozenberg
Avram, Sapira Emanoil, Sager Leon, Santoma Marcu, Saxone Aurel, Schmergel Iacob,
Schwartz Solomon, Simha Ghips, Solomon Ion, Sommer Raoul Vera, Spivak Smil,
Steinberg Heinric, Suchar Iancu, Sussermann Jacques, Tauber Alex., Vais Valentin,
Vidor Paul, Iancu George, Albert Louis, Benderschi Moisel, Bercovici Martin, Cappon
Iosif, Erdes Emeric, Fekete Samoilă, Fischer Adam, Fitterman Naum, Freier Arthur,
Freud Corneliu, Fridman A., Gausfein Sofia, Gombos Adalbert, Gottlieb Iosif,
Grossman Marcel, Grunberg Meier, Gutmann Oscar, Held Ladislau, Heves Vilhelm,
Kaufmann Norbert, Kivocici Sergiu, Lichtendorf Leopold, Marcovitsch Charles,
Margulius Gherşim, Weisner Brunno, Militineanu Ionel Gh., Moisescu lsan, Milstein
Blum, Nadas Emeric, Orman Ghirs, Perlici Herman, Rapaport L., Rauch Solomon,
Ripper Bruno, Rosner Alfred, Tanach Oswald, Vida Eugen, Zaitman Leon, Zwecker
Hugo, Sebastian Edmund, Zahareanu Alexandru.
Un alt lot de radiaţi şi ultimul, va. urma, prin aceasta AGIR-ul reuşind, în
sfârşit, să-şi cureţe cadrele sale de evrei 1•

Ziarul „Universul", nr. 252, 13 septembrie 1940
1

Acelaşi ziar publica, la 17 octombrie 1940, sub titlul: „Lotul al II-iea al inginerilor evrei radiaţi

a Inginerilor din România A.G.l.R.", o nouă listă de specialişti evrei
din această asociaţie. Totodată, se publicau unele lămuriri şi anwne: ,,AGIR răspunde pe
această cale colegilor ingineri români care au semnalat diferite cazuri de camuflări de origină
sub nume româneşti, că în toate acele cazuri radierile s-au tăcut în trecut.
De asemenea răspunde că d. Ernest Abasolm a fost radiat încă cu doi ani mai înainte şi
rămâne ca Politelmica din Bucureşti să dea satisfacţie românismului şi intereselor superioare pe
care le reprezintă, scoţându-l din cadrele corpului său profesoral".
„Concomitent AGIR face un călduros apel la toţi inginerii români să fie ajutat în opera
sa de purificare a profesiunii şi săi se aducă la cunoştinţă orice alte cazuri de ingineri evrei cari
fie şi-au camuflat originea sub un nume românesc, sau altfel, lie pentru orice alte motive, ar mai
fi rămaşi încă neradiaţi".
din

Asociaţia Generală

radiaţi
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14. Profesori evrei revocati din
'

Învătământ

'

Următorii profesori şi profesoare de la liceele teoretice sunt revocaţi de la
catedrele lor, pe ziua de l septembrie 1940:
Brucăr Iosif de la liceul băieţi din Oraviţa; Sternschus Moses de la liceul
„Ferdinand" din Turda; Weinstein Siegfried de la lic. „Ferdinand" din Turda;
Hornstein Solomon de la liceul fete Tg.-Mureş; Ghitman Ruvon de la liceul băieţi P.Neamţ; Zicman Feider de la liceul băieţi, P.-Neamţ; Carol Blum de la liceul băieţi
Constanţa; Iacob Granirer de la liceul băieţi Constanţa; Adolf Linker de la liceul băieţi
Constanţa; Moscovici Charlotte de la lic. „N. Filipescu", Bazargic; Salzberg Iacob de
la lic. „N. Filipescu", Bazargic; Kreindler Oscar de la liceul „N. Bălcescu", Brăila;
Denner Iacob de la liceul băieţi Sighel; Nichtburg Elisabeta de la gimn. fete Turda;
Halpern Iosif de la liceul băieţi T. Măgurele; Merlaub Veniamin de la liceul băieţi T.Măgurele; Lockspeiser Moses-Mendel de la gimn. mixt Abrud; Maier Marcu de la
liceul băieţi Tecuci; Iacob Gabor de la liceul băieţi Tecuci; Goldenberg Bruno, de la
liceul băieţi Lugoj; Ana Fischer Wetter de la liceul „Regina Maria", Cluj; Chaje Feige
Kruch de la liceul fete Botoşani; Rudolf Lichtendorf de la liceul băieţi Vaslui; Isidor
Vexler de la liceul băieţi Vaslui; David Heyer de la liceul băieţi R. Sărat; Neuman
Maria de la liceul fete „C. Sylva", Timişoara; Leon Weiss de la liceul băieţi R. Sărat;
Aurel Luca de la colegiul „Carol I'' Craiova.

Ziarul „Universul", nr. 268, 29 septembrie 1940

15. Tabel de

artişti

de origine evrei din Sindicatul
dramatici şi lirici"

artiştilor

Abony Klein Klara, Abramovici Abram, Acron Ladislau, Adam Dorina, Acs
Ana, Anday Ella, Apostolescu Mia, Arati Jose, Aronovici V. Ronea, Almosnino Renee
Rebeca, Avram Strul, Babad Eugenia, Bahici Petru, Bacs Ladislau, Balasz Samuel,
Barber Clara, Bardi Brau Tereza, Begovitz Emil, Beller Cornelia, Bera Roz.alia,
Bercovici Marcel, Bernard Segal, Bereşteanu Tina Radu, Bernard Terezia, Bernstein
Moise Moritz, Bertoli Cloda, Bolintineanu Maria, Bosodi Bertha, Brateş Relly, Braun
Alexandru, Breyer Magda, Budeer Iosef, Burg Magda, Braunstein Rebeca, Basarab
Elena Steiner, Bahici Lidya Hiculov, Banfal Roza, Bako Estera, Balint Iuditha I, Balint
Iuditha II. BandgafLeon. Bercovici Bernard, Bercovici Blanka, Berstein Maria, Binder
Rahil, Binder Sarah1 Blum Anghel, Braun Peter, Brecher Agnes Maria, Brecher
Ernest, Brems Ernest, Brun Feiga, Bulstein Mayer, Caier Leny, Cantor Maria,
Capustin Anie, Cantor Henriette, Casvan B'Ayol, Casvan Alexandrina, Chiriţescu
Olga Solomonescu, Cobilovici Jean, Colieru Bernard, Coloman Martin, Coloman
Sebestian, Confort Mircea, Coponi Marian, Cosmanovici Dora, Cosovschi Hennan,
Cosofschi Sofia, Cune Basa, Cune Bercu, Couescu Rita, Camgusany Moise,
Camgusany Roz.alia, Căpităneanu Sorica, Capitanov Iţic, Cassvan Georgeta, Cleitman
· Lista cuprinde 733 de nume.
431
https://biblioteca-digitala.ro

Meer, Cohn Jeana, Cohn Iuliana, Coloman Maria Fekete, Constantinescu Esther
Iţelsohn, Crăciunescu Alex. Grimber, Caufmann Moritz Leib, Dampl Rose, Devetacova
Elena, Devetacova Leia Irena, Devetacova Vosy, Dulitzki Hilda, Deren Ana Eugenia,
Dorinbaum Rebeca, Dula Ghizela, Einhom M. Mişu, Enghelberger lchiel, Ettinger
Iosef, Elias Iţa, Ettinger Sarah, Ettinger Iosif, Davidescu Aura, Davidescu Maria,
Feinzilberg Izrail, Feldman Gertrude, Feldman Iosif, Feledy Fried Eva, Feleky
Margareta, Finkelstein Bernard, Finkelstein Al Rony, Finţi Alexandru, Focşăneanu
Ion, Foldes Hans Raşela, Foldesi Ştefan, FOldesi Berta Paul, Friedmann Beate
Fredanov, Friedman Frosa, Friedman Maximilia Fridu, Friedman Melich, Fedor Jean,
Feierverger Herman, Feinstein Solo, Friedman Edith Ruhna, Furman Liebe Estera,
Giovani Alex. (Saranga Albert), Gliik Edith, Glukman Sapşă, Glukman Malvina, Goh
Suz.ana, Goldenberg Ana, Goldenberg Sigmund, Goldenberg Bernard, Golstein Sarah.
Graf Leon, Graf Ladislau, Grimberg Reghina, Grof Marioara, Goldener Ilie,
Goldenberg Iosef, Goldenberg lsidor, Goldstein Betty, Gamberto Fedora, Gambert
Henriette, Gherasim Ida Popic, Glukman Salomeea, Gluk Sami, Goldenberg Sifra,
Goldenberg Leon, Gostein Geanina, Golstei Iosif David, Gotlieb Armin, Gotlieb Clara,
Gramatovici Iudith, Gropel Perlea, Gross Reghina, Gross Sabin, Grossman Gacs,
Grumberg Lilly, Grumberger Laura, Gutman Etta, Gutman Eugenia, Gutman Samuel,
Grinberg David, Goldenberg Villy, Hildenbuschl V. Augusta, Herscovitz Iolanda,
Herscovici Tupa, Hevesy Hirsch Eug., Gutman Tina, Haim Fux Mordco, Hirsch Sarah,
Haim Wilhelmina, Hersovici Tuba, Hirsch Clara, Husca Etelca, Iasco Iolanda (Ioana
de la Deva), lanchelevici Iancu, lancso Iolanda, Ilie Iancu Moise, lodi Carol, loo
Roz.alia, lscovici Carolina lţic, Iscovici I. Kopel, Ismailov Moritz Wolf, Iuhastz Etel,
luhasz Iolanda, Iuliu Mozes, Izmail Ernest, lzmailov Moritz lra, Iacob Irina, Iacobi
Elena Grebel, lanchelevici Constantin, Ianchelevici Elena, lanchelevici Iosif, Jelea
Jeana, lvachiu Charlotta, lvancov Roz.alinde, Jung Hasea, lvanchiu Ioan, lsachievici
Leontina, Kalos Klein Iosif, Kanner Nicu, Kanner Sara, Kibics Hollay Clara, King
Emilia, Klein Lotty, Konig Gitta, Konives Ileana I, Konives Ileana II, Komblau Kurt
Ernest, Kosa Roz.alia, Kozinschi Rozalia, Kovacs Dezideriu, Kovassznay Artur, Paisz
Stefan, Krausz Ariadna, Komblau Ernest, Kreiner Francisc, Kremer Ernest, Krişan
Carolina, Krisch Koves Ileana, Kuhn Editha. Kuhn Dezideriu, Kalman Holmai luci.
Katz Izidor, Katz Livia, Katz Olga, Katz Sidonia, Katzler Irma, Kerekes Ileana, Klein
Kalo Alexandru, Klein Ladislau, Klein Reghina, Keinberg M. lsac, Koh Maria Koller
Ladislau, Kaizner Luisa, Korber Maria, Kosover Carol, Kovacs Efraim, Kovacs
Nicolae, Kovary Eva, Koveschi Rozalia, Kozak Aranca, Kozak Elsette, Kozleaninov
Alexandru Vemer, Kracover Iancu, Kremer Margareta, Kriac Liana, Krauss Sarry,
Klepner Bruha, Kroinstadt Zalman, Iuda Chaim Lewin, Linguraru Berta, Litmanova
Betea, Livianu Aniela, Lobel Estera Ema, Lovy Elena, Lowy Iosefina, Lowy Emanuel,
Ludner Feiga, Ludner Ghenea, Ludner Ana, Lupescu Leon, Lupescu Elisabeta,
Lăpuşneanu Moise, Lehrer Samuel, Lehrer Adela, Leibovici David, Leiba Hanz.a,
Lenart Ettelka, Lenart Paraschiva, Ladislau Tompa, Laszko Gheorghe, Landzberg
Eduard Munte, Leng Agotai Hedi, Lazăr Hilda, Lazarovici Ion (Ion Pribeagu),
Lazarovici· Renee, Legradi Ileana (Sandor lca), Lehel Elena, Leibovici Cecilia, Leitham
Inkacs Eduard, Levai Lob Zoltan, Lehman Ileana, Levenstein Sarah, Lipkovsca Lidia,
Lipinskaia Vela, Lory Sary, Lunzer Florica, Lovi Laszlo Elisabeta, Lovi Andrei Gh.,
Lnzer Carol, Leibovici Simeon, Loznichi Moise, Loznichi Clara Grinberg, Leibovici
Zlata (Gina Zlataia), Leibovici Herşcu Iosif, Leibovici Lilly Sidi, Meinl Mayol Florica,
Mandel Ladislau Mezei, Mandy Constantin Bebe, Mărculescu Adelina, Margulis Iosif,
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Marius Al., Matroi Rozalia, Mayer Ecaterina, Mendelsohn Silica, Mendelsohn
Heinrich, Mihalco Ghizi, Mihaly Carol Bronstein, Milder Iulian Bradu, Misholz Kiss
Stefan, Mladenovici Dalmed, Mladenovici Maria, Molner Severa Moreno, Molner
Ana, Moses Hedwiga, Munteanu Virgil, Munteanu Ion Gironel, Muraton Gemstein,
Muraton Elena, Madaras Rozalia, Maderer Elisa, Mak Elisabeta, Mayer Elisabeta,
Man Maria, Mandy Roza, Many Marioara, Mandula Ileana, Marcovici Dora,
Marcovici Feighes, Marcovici Jeny, Margulie Simon, Maurer Lia, Maxim Ifrim,
Mekler Annie, Mekler Fanea, Mertz Adela, Mertz Ion, Mezaros Ileana, Mezaros
Margareta, Mezaros Estera, Mezei Carol, Mezei Olga, Mihail Fritz, Mittelman Avram,
Moise Eliza, Moise Ghitla, Momilovici Estica, Momilovici Ioan, Moscovici Debora,
Moseanu Anie Grebel, Moise Wolf Moise, Max Morison Mirociniuc, Meidenberg
Liuba Meiden, Milnitzer Isac, Nagy Caterina (Ghizela Bercovici), Nagy Rozalia, Nanu
Edith Delia Pergola, Nicolau Avram, Nicolschi Alazi Nicolau, Nicolschi Haric
Nicolau, Niculescu F. Rosenblache. Nieri Emestina, Nia Roma, Nadhazy Iuliana,
Nadler Tilly. Nadlers David, Naghy Clara, Naghy Berta, Naghy Sibiana, Nikov Luisa
Rozalia, Niscovolos Haizin, Nuhimovici Nuta, Nusem Clara, Orvosy Geza, Oleg
Danovschi, Osipov Simion, Orban Marta, Orotz Berta Varvara, Ostreicher Estera,
Osvath Hajnal Aurora, Palady Rozalia, Parlagy Prosesz Ileana, Parlagy Lurjesz
Ludovic, Pascal N. Marcu, Penzes Elena, Perenny Predics Ionas, Petrovan Ida, Palucs
Wilhelmina Bronstein, Petroniu Hania, Picsi Elisa, Pleşoianu Francisca, Pop Gheza
Ilie, Popliker Beno, Potozkia Lidia, Presianu Renee Preissman, Proşteanu Ida, Pal
Magdalena, Panga Carolina, Paramenko Maria, Kosma Paramanenco, Pascu Ionel,
Peki Iosif, Penses Elena (Lilly Andreasi), Pelerman Eisa, Petemak Tibor, Petrescu
Hermina, Pick Rachil (Picky Rucky), Pincasovici Rahili, Pinter Eugen, Plesneanu
Basia, Pollak Reiza, Pollak Ana, Pole Francisca, Polski Mariana, Pongracz Iuliana,
Popp Etelca, Popp Carolina, Prahoveanu Nelu. Racz Ghizela, Racz Iosif, Rădulescu
Iosefina, Rahovi Wilma, Rapert Rozalia, Raspel Csama, Ratoni Wilma, Rechnitzer
Andrei, Reitter Ecaterina, Revecs Ion, Rica Fanea Florea, Rimoczi Elisabeta,
Rosenstein Doni, Rohrlich Ecaterina, Rohrlich Mauricius, Rosenberg Ana, Rosenberg
Terezia, Rosenzweig Terezia, Rossin Virgiliu, Rossler Eliza, Roth Cătălina, Roth Z.
Etty, Russ Rozsa Etelca, Roşu Beatrice, Rubinstein Marcu, Rintzler Bernard, Rinzler
Hana, Rinzler Liza, Roitman Bention, Racovită Emestina, Ratz Lidia, Rotter Francisc,
Reisfeld Alice, Retty Roth Margareta, Reijnai lanovitz Elly, Rado Eva, Retheli
Edmund, Rainai lanovics Alexandru, Reisch Max, Retty Carmen Sylva, Roman Toth
Elena, Roman Al., Roth Revesi Al., Resenstell Iosef, Rosenzweig Eduard, Rosenzwit
Zalman, Rubinstein Blima, Szabad Edmund Szabato, Salschi Saruci, Sandor Andrei,
Sandu Maria, Schnitzer Dorothea, Schlachter Sehazy Gina, Schmidt Iosif,
Schwinmmer Magda, Schneider Alois, Schonfeld Ita (Irene Libel), Scheinbaum Sulim,
Sekler Mauriciu, Semet Lidia, Simon Maria, Simon Suslic, Singer Terezia, Simu
Ileana, Simon A Siomin, Sisman Aivaz Stira, Slevcovitz Saim, Smil Rozalia,
Smilovici Jeni, Solomon Dida, Solomon Heinrich, Sloem Miriam Estera, Somogy
Naghy Adalbert, Sor Liliana Elisaveta, Spritzman Milu, Stein Henriette, Steiner
Rudolf, Stefanov Liubovic (Lia ... ), Sternfeld Iosefina, Strul Nacht (Stroe Nicolae),
Strul Pincus, Sugar Schusselberg Eugen, Szabo Ghizela, Salgo Strigberger Eugen,
Sittler Solti Emanuel, Spitz Hegiessy Francisc, Schreiber Alois, Smilovici Smil,
Solimossy Oliver, Sikolia Stefan, Sesan Gyarmatha Iolanda, Simon Ladislau, Sziszick
Szenzes Francisc, Szendrei Mihail, Stefanidis Iosif, Szabad Zoltan, Zsabadkai Iosif,
Szabadkai Nicolae, Zsabados Rutkai Maria, Szabo Ileana, Szabo Iuliu, Szabo Elisabeta,
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Snmto Izo Fanny, Szeg Julieta, Szaz Eva, Szegedy Reitter Ella, Szekely Andrei,
Szekely Dăniţa (Paris Rolla), Szenkovics Maria Eva, Szeplaty Tardini Rozalia, Szinna
Ella, Szomorkeny Magda, Szolosy Clara, Szwovag Rozalia, Zuk Ladislau, Zisman
Aivaz Stira Sisman, Sadigurski Beniamin, Sadigurski Etty, Schertzer Hennan,
Sternberg Iacob, Stein Lia, Schwartzman Victor (Rizantov), Schwartzrnan Antonina,
Stein Dina Konig, Szabo Alois, Saim G. Profira, San ta Ileana, Sapsel Ghidale,
Schlesinger Bernard, Schiffer Gheza, Schneider Fany, Schol Etty, Schon Martha
Margareta, Schonberg Margareta, Schuch Ana, Schultz Aurora, Schwartz Elisabeta,
Schwartz Rebeca, Schwartz Elisabeta, Schwartz Sarah, Schwartzrnan Frida, Sebok
Maria, Segal Surica, Sier Sobei (Sonia Sonova), Sersunova Maria lzar, Sidelnic Sloim,
Sziksay Ana, Szilagy Eugenia, Simon Mihai, Simon Moise, Simon Trudi, Singer
Ghizela, Simoin Annie, Slamovici Natalia, Slobitker Tania, Socec Elena, Sokol
Marian, Solomon Al., Solomon lsac, Solomon M. Solomon, Solomon Mariana,
Somogy Naghy Ileana, Spacholz Maria, Spiegler Rebeca, Spitz Andrei Ioan, Spitz
Annie, Sterling Reghina, Spierer Ghizela, Spivac Elena, Spivac Ghenoc, Springer
Etelca, Steiner Adolf, Steinberg Iosif, Stefanides Iii, Sterling Burăh, Stiplosek Virgil,
Stumi Ioan, Sugar Gita, Sugar Scher lca, Sule Ileana, Suster Rebeca, Svob Tatiana
Richman, Szabo Andrei, Szabo Ileana II, Szabo Maria, Szenkalsghi Andrei,
Szaploncsay Magdalena, Szekely Al., Szekely Iuliana, Szilahy Ghizela, Szirmay
Ecaterina, Szirmay Otilia I, Szirmay Otilia II, Szocs Rozalia, Szocs Iuliana, Szolosi
Rozalia, Szucs Iuliana, Szucs Vilma Boriska, Schwartzman Abraham, Schoenfeld
Adolf, Siegler Moritz, Siegler Ema, Siegler Ella, Siegler Roza, Siegler Selvila Pastor,
Schalom Brunn, Tarkany Rozalia, Stemhel Siegfried (S. Stern), Sorochin Fredy,
Teffner Lia, Teffner Gustav, Teffner Wolf, Tigai Gherş Herman, Tarsoly Ica,
Tecucianu Hermina, Temesvary Gita Tejney, Tirpek Bella, Tessler Eugen, Tirpek
Adalbert, Tisler Sruli, Tefner Ana, Tihani Tellman Magdalena, Tompa Al., Toth Al.,
Torok Szanto Maria, Tompos Iosif, Tchighir Aza, Teklasi Etelka, Teittler Aron Al.,
Teirler Aristide Estere, Tirelman Lucia, Torok Hermina, Ungar Ghizela Eghi, Ungar
Iosif, Unnosay Magdalena, Uhlar Ileana, Urusutz Iacob, Vigny Ecaterina, Vaida
Terezia, Varrara Anni, Varga Ileana, Vegh Iosif, Veinbaum Vago Lenke, Vennes
Desideriu, Vessely Paul, Vild Iosif, Vimuelin Rozina, Malitz Jean, Vargovschi
Malvina, Veres Magdalena, Vertan Edith Kovacs, Wali Egri Maria, Weiner Mirlea,
Weinfeld Clara, Weiss Aladar, Weiss David, Weiss Eva, Weiss Maximilian, Weiss
Nelly Bobşa, Weiss Magdalena, Weiss Suzana, Weisbrem Tereza, Weissner Iosif,
Weissner Irina, Winkler Anton, Wolf Ivan, Woitikzy Elvira, Zonda Meroza, Zausner
Annie, Zausner Betty, Zatz Mindel, Zilagy Ioncsack Gaby, Zilagy loncsack Rozica,
Zsipikov Clara, Zalman Fany, Zalman Srul, Zobl Reghina, Zalanny Margareta (Gretty
[neclar în manuscris]), Zeldin Avram, Zolinsky Ema, Zilagy Adalbert, Smeureanu
Lisette, Zaica Samuil (Giacomo Borelli), Zvitbaum Monus Zvit, Zelzer Jeny,
Rozenveig Volodia, Stern Iosif, Lirescu Maria Bercovici, Massini Dora, Mărculescu
Bemhard, Manolescu Ion, Nanu Lucian dela Pergola, Piovan Anton, Popescu Eugen
Moscovici, Roisentul Richard, Slit Maica, Schwartzman Dobra, Wexler Milla, Klein
Sary, Korosy Iulius, Osvad Clara, Pivacsi Maria, Silagy Erjy, Rosenberg Sarry,
Schuller Viorica, Satz Nuşi, Ianchelevici Beniamin, Osgheld Claudia, Simon Elena,
Walter Elena, Wexler Lisette, Wexler Beno. Cărbuneanu Florica, Katz Bertha,
Marthon Emeric.

A.BR, Fond Pref Jud.

Brăila,

ds. 17, f 67-71
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16. Tabel de artiştii de origină etnică evrei
din Sindicatul artiştilor instrumentişti*
Abramovici Isac, Albahary Marcu, Aronovici Sică, Abramovici Vladimir,
Auerbach Tily, Auerbach Edith, Albahary Sevilio, Avram Mendel Craioveanu,
Amovith Jeny, Arion Steliana, Avram Ioan, Anghel Iancu, Aron Goldstein, Amber
Franz, Andris Sarlota, Asaltos Carol, Almai Petru, Almai Iuliu, Adorjany Carol, Adler
I. Ludovic, Amdi Arif, Asch Anton, Atlas Ghizela, Anton Albert, Antal Carol, Antal
Carol junior, Alyrem Wilhelm, Auerbach Felix, Anserberg Arso, Abronijy Klein
Clarie, Albecher Francisc, Aberman Paul, Arpad Kelin, Adler Tali, Adalbert Hirsca,
Adam Iosif, Bein !sac, Bardach Marcus, Berestein Iosif, Bernstein Zelic, Binder Iosif,
Brohman Avram, Buholzer Dacobert, Blum Leon, Bujor Marcu, Bercovici Iancu,
Bemfeld Emil, Binder Iacob, Bernstein I., Binstein L. Marieta, Braunstein Ambrecht
Gertrud, Berestein Iosif, Binstein David, Buzatescu Max, Behr Iuliu, Blumenfeld Rudi,
Burdin Bedzadiel, Bider Max, Bongard Leon, Bernhard Stefan, Braunstein Iancu,
Burdin Izi, Benando Mişu, Blumenfeld Rubin, Braunştein Aurel, Boris Mihailov,
Bernard Dulzer (Bella), Berincher Carol, Braun Iosef, Bovroschy Iacob, Berg Katia,
Berg Beniamin, Berg Boris, Bild Adalbert, Braunstater A, Behr Iuliu, Braunescher
Gheorghe, Bernard Wilhelmina, Bayer Carol, Berger lohann, Bugici Avram, Binder
Mişa, Branstein Strul, Bercu Lazăr, Brautferger Fr., Bergmayer I., Bilek Ferdinand,
Berg Gustav, Bercovitz David, Bayer Arthur, Biemel Samuel, Bercovici Ernest,
Brautsch Roland, Baltary Reli, Belzmiov Simion, Bergmayer I., Beh Dezideriu,
Berghmaer Ervin, Buchecker Iosif, Buchecker Iosif II, Breviman Fior, Maier Hans,
Breitfelder Karl, Boşcovici Max, Braun Anna, Bochis Ion, Braun Francisc, Bay Carol,
Bethlendy Gabriela, Beke Ernest, Bora Iosef, Braines Iosef, Beniamin Lichtemberg,
Binder Bernhard, Bar Anton, Berg Efim, Barac Moise, Braudman Ferdinand,
Bernstein Henric, Barac Moise, Blumenfeld I. Leib, Braunstein ltic, Binder Haim,
Breitburd Haichel, Bider David, Binder lsac, Berman Filip, Bider Mişu, Boris Djabo,
Karla Maria, Chachman Phoebus, Cobilovici Emil, Cononovici Alexandru, Contorcic
Iacob, Covaldo Beniamin, Corvin Enric, Corvin Angela, Cofler Hary, Cononovici Ana,
Clamer Adolf Ernest, Caplanschi Rubin, Cogan Nuşia, Ceauşiu Maxim, Czako
Carolina, Chladoni Engelbert, Cristianovici Costela, Copchegher Boris, Csilag
Samuel, Colman Gulgula, Crammer Ioan, Cotsich Henrich, Cohn Moritz, Czeczek
Robert, Cozac Adolf, Caplun Iacob, Cohn Simon, Calstein Sadea, Capelman Heim,
Cojeştener Mordes, Catzman Oscar, Clapes Al., Colt Wolf Iser, Colt Mendel Moise,
Cozak Leizer, Cogan Iosef, Dailis Iosif, David Ionel, Dauber Heinrich, Dauber Adolf,
Dauber Leon, Drasinover Isin, Drescher Ernest, Drescher Eugen, Drescher Margareta,
Dain Oscar, Davidovici Nathan, Deszi Titus, Derner Ghidale Manole, Davidovici
Nathan II, Dora Milişanschy, Dain Elescher, Deak Adalbert, Deak Iosif, Dipper
Thaddeuss, Drachsler Emeric, Dvidov Boris, Saniberg Iuliue, Dodos Adolf Adolf,
Dolter Dora, Deciov Caiman, Dauber Heinrich, Dauber Adolf, Dauber Leon, Daukner
Wilhelm, Duczak Wilhelm, David Moise, Deneş Cozak, David Iosef Buhici, Dudi
Iosef, Decsov Ludovic, Deutsch Ladislau, Demejy Iosef, Dworschi Wenzel, Dutz
Anton, Diezi Iosef, Dothler Simion, Diezi Ludovic, Deusch Oscar, Drescher E., Daicov
Dumitru, Daicov Mihail, Danieluc G., Ebmer Leopold, Erlich Gizi, Elson Samoil,
Erlbeck Iosef, Ehschel Dain, Ettinger Leon, Edman Hary, Engl Ludovic, Erlbeck Iosef,
• Lista cuprinde 965 de nume.
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Essigman Fritz, Eskenasy Aurel, Angler Benedict, Exener Frederic, Eisman Anton,
Esdovici Mada, Edelman Ernst, Engi Wilhelm, Etezon Beniamin, Ester Criss, Fanico
Jean, Feder Dolsa, Feldman Bela, Feldman Ludovi, Feurstein lgnatz, Fliomen Iţchoc,
Fliomen Heim, Furman Eugen, Furman Oscar, Furman Millo, Fulop Magdalena,
Fuchsman Beni, Felix Niesen, Frai Simon, Frida Zomer, Friederic George, Fenenhaus
lzrael, Fachler Blanc Iacob, Feldman Leopold, Friedman Al., Frieda Felicia Frenkel,
Finkelstein Leibu Strul, Fidler Efim, Furman David, Fidel Moise, Furman Marcela,
Frey Cristain, Fulop Frederic, Freund Leon, Feldman Gheiza, Frier Carol, Frint
Leopold, Francisc Muller, Fulop Elena, Finster Francisc, Frehr Anton, Friedman Al.,
Fecher Ileana, Farcaş Iosef, Fenyo Mohnar Elisabeta, Filk Carol, Fekete Iosef,
Frandorfer Matei, Felix Otto Hary, Furman Millo, Furman Oscar, Furman lzidor,
Furman Adalbert, Furman David, Franhtel Frideric, Finkelstein Richard, Fuchsman
Iacob, Feurstein Albert, Frank.el Herman, Fischel Carl, Fehnl Iosif, Fink Marin, Fehnl
Olga, Freinlander Caroline, Fischer Francisc, Feuer Al., Farcaş Ferdinand, Finkelstein
Ernest, Fischer Al., Friedman Al., Francisc P. Bendict, Fekete Iosef, Filip Emil,
Fischer Desideriu, Fulop Herman, Friedman Vasile, Fischman Juna, Feldman Lazăr,
Feidman David, Fridlusschy Nuchim, Farfeli Cherşi, Friedman Avram, Gurhman
Gherş, Gal Marcel, Geller Stefan, Geler Volf, Goldenberg David, Goldfeld Copel, Graf
Leon, Goldenberg !sac, Grumbaum Leonard, Grumberg Gr. Iulian, Golstein Artur,
Golstein Ana, Golstei Samuel, Gruber Jean, Golu Anatol, Gulian Hary, Golding Leo,
Ganstein Mişu, Gieb Wielhelm, Grunberg Alfred (Tomos), Georgescu Lotti (născută
Schechter), Goldenberg Solomon, Govisg Iosef, Goldman Moise, Giroveanu Englebert
Aurel, Grumberg Sami, Grunstein M. Leibu. Gross Bernhardt, Grumberg S. Moise,
Gruber Eduard, Goldenberg Isac, Grumberg Sighi, Gerber Cristina, Golz Wilhelm,
Golstein Avram (Abraşa), Glukman Marcus, Grumberg Bernard, Goldenberg Radu,
Grossman Iosif, Gugernerger C., Gherson Lazăr, Groaman Clara, Gross Iosef, Golstein
Herman, Griffer Eduard, Gherschon Franz, Gross Louise, Griffer Edmund, Grossu
Mihail, Gross Carol, Goldenzweig Iosif, Goldenschmidt G., Glukster B., Gronisch
Osvald, Goldenberg Bernhard, Grumberg Solomon, Groper Strul, Gerstemer Erhardt,
Goldfried Henry, Gross Martin, Gober Iohann, Goges Heinerick, Gebert Andreas,
Gorner Richard, Grunfeld Tiberiu, Guţi Adolf, Grossmayer Nicolae, Gorbatai Lazăr,
Gohfeld Avram, Gorbatai Avram, Gherscovici Crişa, Gobjila Nina, Hackmayer
Heinric, Hausman Lotta, Hecher Ernst, Hermaster Emil, Hersovici Ussy, Honig Alfred,
Honigberg Ernest, Honigsberg Max, Honigsberg Filip, Hudetz Breno, Hudes Nathan,
Hudes Samoil, Herschovici Max (Halm), Hudes Frida, Hinz Anny, Honigsberg Hary,
Herman Fekete Ela, Hoichis Clara, Halm Willy, Honig Leo, Hudes Nathan, Herscovci
Bernhard, Herscovici Herman, Husar Eduard, Hofman Clara, Hofman Felix,
Herscovici Albertin, Horn Herman, Hein Eugen, Hoffman Aurora, Herman Clara,
Hanel Francisc, Herschovitz Al., Harco Adalbert, Hetzner Iosif, Hirschl Emeric, Hirsch
Banat Gabriel, Herscovici F. Moise, Horvath Alfred, Hejja Ileana, Hatrmann Fr.,
Habernal Filip, Hynst Iosef, Herscovici Izi, Herschovici Andrei, Hoja Emil, Heniz
Iosef, Hitz Hlain Maria, Havelka Iosef, Hudes lzrael, Hachmayer lsac, Herman Ianchel,
Herman Carol, Halm Solomon, Hirsch Adolf. Hoffman Friederic, Halm Gustav, Halm
Iosef, Hersch Emanoil, Hendel Ernest, Hamacek Franz, Hutter Wihelm, Herschovici
Adalbert, Hochtheil Rudolf, Harco Carol, Herman Lazăr, Hein Nudelman, Inselberg
Eduard, Iţicovici Bemhard, Iosefxovici Cecilia, Jonny Moris, lacobsohn Alfred,
Ivanovici Doicescu (Strulovici), Iancu Laib, Ivanov T., Jeftovici I., Jukasz Carol, Ionaş
Iuliu, Ionaş Francisc, Ivanovici Iosef, lusen Mehmet, Jani C. Jani, Illy Iosif, Isailă
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Iancu, lszali Ladislau, Inajia Rudolf, Iomaş G., lanke Iuliu, Jekel Martin, lsail Einil,
Jeck Rudolf, Ionaş Andrei, Isac Abramovici, Iaţevici Zenaida, lanchel Frida, Kaham
Ido, Katznan S., Kelner Arnold, Kielsch Arnold, Koganof lsidor, Kohn Solomon,
Klesmer Semaia, Klesmer Roza, Klesmer Iacob, Konig Matei, Krieger Iosef, Kretkner
Pinia, Klefner Marcu, Katz Emilian, Kofler Eugen, Kreisler Marcel, Kok Artur James,
Kasner Fany, Kirmayer Adolf, Krauss Lizica, Kramer Leopold, Kirsch Ernest, Kriss
Wilma, Kaner Jean, Konig Thomas, Kutschman Franz, Kutschman Carol, Kutschman
Emil, Klein Petru, Klein Franz, Klein Angela, Kirstein Mauriciu, Kovary Ludovic,
Kalo Gheiza, Kohn Elemer, Krall Herman, Keller Iacob, Kiler Francisc, Kollman
Annie, Krug I., Krausz Leon, Kerer Adalbert, Klein Iosef, Klein Elisabeta, Kohler
Anton, Kretsmayer Bruno, Kalmar Clara, Lein Ioan, Konig Eduard, Kertez Iosef, Katz
Simion, Kurt Tischler, Krauss Martin, Klinsch Michel, Kardos Bella, Kramer Iacob,
Kellner Arnold, Kacerek Alois, Kreiner Otto, Kreisler Isidor, Kohner Maximilian,
Kobennax Ledennan, Knoler Emil, Kramer Wilhelm, Klein Emil, Kohn Emil, Koltz
Mendel, Kupelman Marcu, Kakoni Iosif, Keller Frederic, Kozak Iosif, Klein Edmund,
Keress Bello, Kardos Coloman, Kornig Jean, Klein Emil, Kallo Carol, Klein Ernest,
Karossi Andrei, Klein Schliler Elena, Klein Stefan, Krimer Leon, Kazimier Willy,
Landesberg Iosef, Laiter Emil, Laiter Emil, Lehman Simion, Lupovici Ghizi, Lubitsch
Abramovici, Leibovici Iancu, Leibel Iosef, Leser Leon, Leser Ionas, Lineal AI.,
Lazarovici Henry, Lipner Ludovic, Lerner Marcel, Lustgart Max, Lahmanovici Leon,
Ladislau Radulis, Leib Iancu Muzicantul, Lovi Roz.alia, Linder Isac, Linder Iulius,
Lenghel Stefan, Kapitanovitz Herman, Kirali Elisabeta, Kolman Annie, Kerer
Adalbert, Koffer A, Lammert Iosif, Lobe Iulian, Izekely Clara, Kirsch Simion, Katz
Simion, Kurt Ktischler, Kraus Martin, Kreutzer Eisa, Khrisch Mihailes, Lutsch
Martin, Leibovici Iosef, Leber Ladislau, Lovas Colornan, Lampu Zoltan, Lazăr Mircea,
Linder Isac, Linder lsac, Lenz Ignatz, Lobi Isidor, Lobi Frida, Lobi Fany, Leibovici
Avram, Lettner Ladislau, Lettner Ghizela, Lenz Avram, Laifer Lazăr, Laifer A Mişa,
Lemeş Iţic, Littman Samoil, Leib Fidel, Leibovici Leon, Leibovici Sachi, Ligetz Leer
Farcaş, Lastoci Emeric, Lazăr Toth Clara, Laslo Herman Matilda, Langer Leopold,
Luxbacher Carol, Levitz Avram, Levit Gherş, Levit Haim, Lihomschi M., Madier
Herman, Margulius Mihai, Marcu Jean, Marcu Moise, Margulius Saşa, Marcovici
Clara, Maurer Nathan, Mendelsohn Leon, Haidman Mişa, Melen Dusano Stelian,
Mişu Iulius, Myvor Laura, Marcu Sandu, Mende Oşias, Morschi Ernest, Mendelsohn
Alfred, Mircea David Moritz, Micu Al., Mihailovici Olga, Max M., Maurer Andrei,
Mayer Ludovic, Moijza Moise Ioan, Michel Gustav, Mirth Iosef, Mikler Maximilian,
Muller Herman, Mezei Adolf, Matei Mona Carol, Maxim Ludovic, Monn Elemer,
Matei David, Moina Carol, Muşta Kalman, Muller Wilhelm, Micu Emilia, Matei Kiss,
Maxim Adalbert, Maxim Ladislau, Morek Carol, Mişuriş Cherş, Meer Ghertrnan,
Meer Fischer, Mittelman Avram, Maftis Romulus, Neuberger Carol, Natjy Aladar,
Novicoff Lionia, Novicov Nina, Nagy Bali N., Nagy Ludovic, Nurnberger Ernest,
Novak Alfred, Naty Adalbert, Neuberg Moses, Nastovici Haim, Nastovici Moses,
Nastovici Izim, Nemtzer Saşa, Nayer David, Neuman Herman, Neuman Wilhelm,
Nebesov Anatol, Niurna Glihman, Nudelman Ovsie, Nebesova Valentina, Nudelman
Iacob, Ovici Avram, Ovici Elisabeta, Ovici Marcu, Ovici Francisca, Ovici Rozica,
Ovici Paulina, Abradovici B., Onofrei Florica, Onofrei Valeria, Onofrei Ilie, Oscar
Iancu, Omelschy Orest, Ovitz Clain, Oscar Katzman, Pincus D. Samuel, Precupeţ
Ceka, Precupeţ David, Pergola Delia Stella, Pitaru Leonard, Pury Arnold, Pau Iosif,
Piatka Ferdinand, Petrov L. Leiber, Peiu C. Peiu, Paulus Ferdinand, Pelikan
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Margareta, Primon Adalbert, Pihar Ernest, Poffi Iosif, Parisel Martin, Preis Marcus,
Pacht A. Moses, Pincu Leiboci, Poloczi Ludovic, Puiber D„ Pascu Carol. Procupeţ
Midai, Procupeţ Leib, Procupeţ Ghidale, Poliacov Sohn I., Pinconschy Sura, Precupeţ
Sima, Pocitar P., Pagu Timoftei, Rauch Leon, Raininger Iacob, Raininger Jaque,
Raininger Solomon, Roman Elly (Golsein Elly), Romer Gerhard, Tony Marcu, Rosen
Emanuel. Ruhalter Debora, Rottblum Al., Rabinovici Moise, Ruhalter Victoria, Rosen
Florian, Rothfeld Ana, Rauch I. Ritz, Robert Friedman (Filip), Raininger Carol,
Romea Petrea, Rauch Leo, Raichman Blanca Solomon, Raininger Jura, Rascavschy
Ghereş, Romaşcanu I., Rucky Roman, Rosenberg Iacob, Rakokzy Marc. Reli
Honigsberg, Rosenberg Iancu, Rincover Solomon, Rozica Iancu, Ran Willy, Rosenberg
S., Raininger M., Racz Golman, Racz Iosif, Rincover H. Solomon, Rotman Marcel,
Renny Iosefina, Rubin Joan, Radis Magdalena, Raiter Herman, Rastl Leopold, Roth
Carol, Roza lsa, Roza Francisc, Reisenhauser D., Retti Elisabeta, Rossler Gottlieb,
Reber Solomon, Ruhalter Debora, Rauch Sigmund, Rauchbach Max, Rubinhers Loti,
Rosner Israel, Rosenfeld Iosif, Rosenfeld Margareta, Rudi Gabriela, Rosenberger I.,
Rotman Clara, Rubenschy Aron, Rabinovici Solomon, Romanov Moise, Sassover
Bella, Saur G. Mayer, Saur G. Mayer, Sclearov E., Scully Raul, Schonfeld Emil,
Schattelles Ludwig, Schwartz Idei, Scharfstein Iacob, Schwartz Hugo, Schor Samuel,
Schmidt George, Scau Carol, Schwatzberg Wolf, Segall Iudith, Seidman Simon,
Seidman Sigmund, Schreiber A. Moise, Seidler Michette, Seidler Mauriciu, Schmidt
Arnold, Singer Eugen, Sielberman Iancu, Soomer Tony, Sucher Efrail, Steiner
Sigmund, Stenberg Ebhurn, Stenbach Zinger, Singer David, Stemer Roszi, Sterner
Felix, Segall Etty, Seidman Pepi, Segal Boris, Schocher Lazăr, Stepcovschy Iacob,
Sielberman Ferdinand, Seidman Gizi, Segall Etty Fira, Seidfer Fraus, Schwartz
George, Strahilovici Ghitles, Strul Abram, Stiazni Luiza, Schweifel Juji, Saruga Lola,
Schonberger Pavel, Singer Ghizela, Schreiber Iosif, Schul Iosif, Singer Elisabeta,
Salim Iusen, Singer Ghizela, Singer Al., Schierb Anton, Simic Aurora, Stinginzer
Rudolf, Schoffer Frederic, Schwach Emeric, Sommasy F. Hary, Singer Magdalena,
Sross Andrei, Sarcany Edmund, Solomon Andrei Tiberiu, Gross Andis, Scharabgk
Ernst, Schneider Willy, Schmid Rudolf, Sochor Venzel, Silberger Iosef, Salmen
Alfred, Sandor Lazăr, Schneider Alfred, Schneider Victor, Stern Ferdinand, Susser
Naftali, Seidner Morbert, Singer Artur, Schafler Nathan, Schapira Max, Sandner
Carol. Schonsohn Samoil, Sega) Filip, Stafek Franz, Segal Bernard, Segal I. Leon,
Schwartzberg Liza, Sonia Sisman, Sapiro Solomon, Schwartzberg Bluma, Sapiro
Solomon, Sclearov David, Scomorov David, Socolof Kenopol, Tapu R. Ionel. Tapfer
Desideriu, Tauster Tovias, Tauster Iulius. Tauster Ana. Tauster Max. Tseigmeister
Bonea, Tausing Paul, Tenenhaus Israel, Tieger Eugen, Tall Ferdinand, Totzauer
Ghizela, Totzauer Iosif, Tury Solomon, Tulby Solomon, Thomas Schusta, Tobenfeld
Artur, Tisengos Benţian, Tiesengos Cecilia, Uschievici Willy. Udism Persich, Udilă
Ster, Wecher Luiza, Wexler Hilda, Velsch Ernest, Weiss Teodor, Weinberg Isidor,
Wexler Mayer, Vitner Adolf, Vitman Iosif, Wiliger Francisc, Weiss Isidor, Vitez
Albert, Wolf Heinrich, Veigl Matei, Weinstei Mişu, Wisbord Bobo,Weiserberg Max,
Weiss Aladar, Vlech Iosef, Zusman Marcel, Zoltan Benzc, Weiss Adalbert, Zohn
Frida, Zoim Moise, Zaharia Macel, Zaharia Herman, Zeidman Edgar, Zoltan Buhozi,
Zainea Iosef, Zelicovia Aron, Zinger Elisabeta, Zaharia Stella, Zimmer Iosif, Zimmer
Simion, Zoltan Martofi, Zaharia Hora, Zimbler Leon, Zsiga Iosif, Zukor Kelner,
Zelikovici Marcu, Zelikovici Aron, Zamfeld A., Zaltokal Carl, Zelţerman Huna.

A.BR, Fond Pref Jud.

Brăila,

ds. 17/40, f 73-78
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17. [Tabel nominal al celor 60 de evrei eliminaţi din rândurile
remizierilor ce lucrau la Bursa de Valori Bucureşti]

Leibovici Artur, Leon M. Leon, Ciuraru D. Ilie, Caras Moritz, Finkels Iuliu,
Albeanu M. Albert, Covo Leon, Emanuel George, Schwartz Marcel, Snurer Berman,
Hrisch Eduard Eremia, Berfeld Natan, Berladt Eduard, Gattmann Adolf, Fruedman
Iacob, Steiner Moritz, Leiba StrulL Drucker Izidor, Levy Iosif, Mayer Marcu, Mayer
Iulius, Levy D. Moscu, Schapira Leon, Zeidler Mauriciu, Kameol Solomon, Grunberg
Ludovig, Lewy I. Iosif, Gherscovici Moise, Hrisch Alexandru, Marcu Marcel, Marcu
Benedict, Rosenberg Adolf, Kohen Elias Avram, Perlmutter Avram, Almalec Isac
Nisim, Zwibel August, Strich Wilhem, Ledeanu Iosif, Buiu I. Marcu, Alhalel Aron,
Goldştein Moise (Bucur), Pestriacof Avram, Sasson Benjamin, Blatt Mauriciu, Farchy
Maurer, Berger Aron, Bassa Iosif, Moşcuna Iocib, Ebner Lorentz, Sufrin Avram,
Glassmann Natan, Leiwy Marcu, Werter Solomon, Rosenthal Marcel, Salom Samuel,
Streit David, Streit Leon, Amudai Matias, Furman Leon şi Zentler Moritz.
Situaţia celorlalţi remizieri evrei rămâne în cercetare, urmând ca până la 9
noembrie a.c. să li se clarifice situaţia conform decretului întocmit de Ministerul
Economiei Naţionale.
De asemeni cei trei suplinitori evrei Roth Emil, Segall Herman şi Profeta
Samson au demisionat.
În ce priveşte situaţia agenţilor oficiali evrei, în număr de 5: Cociu Eschenazi,
S. Wexler, S. Schumann, I. Focşaner şi Achil Saraga, întrucât aceştia au fost numiţi
prin decret regal actele respective au fost înaintate Ministerului Economiei Naţionale
spre a se soluţiona situaţia acestora.
Au fost consideraţi de asemenea demisionaţi din funcţiunea de arbitri de pe
lângă Camera Arbitrară, d-nii: I. Cornea şi Kaufman Gustav.
În vederea pregătirii elementelor de origină etnică s-a hotărât ca să înceapă
cursurile la Şcoala pregătitoare de remizieri şi funcţionari de Bursă pe 7Jua de 7
octombrie a.c.
·

Ziarul „Acţiunea", 30 septembrie 1940

18. Evrei

concediaţi

din Întreprinderile industriale

Următorii

la data

evrei vor fi concediaţi din întreprinderile arătate în dreptul
în Monitorul Oficial a prezentei decizii:
Leon Stern, din S.A.R. Forestieră „Carpatina", Bucureşti.
Samuel Solomon, din S.A.R. Forestieră „Carpatina", Bucureşti.
Alexandru Zalzberger, din S.A.R. Forestieră „Carpatina", Bucureşti.
Armin Stern, din S.A.R. Forestieră „Carpatina", Bucureşti.
publicării

439
https://biblioteca-digitala.ro

fiecăruia

Armand David, din S.A.R. Forestieră „Carpatina", Bucureşti.
Tobald Herdan, din S.A.R. Forestieră „Carpatina", Bucureşti.
Martin Rosner, din S.A.R. Forestieră „Carpatina", Bucureşti.
Schwartz Sam, de la Drogheria Standard, S.A., Bucureşti.
Weiss Alexandru, de la Drogheria Standard, S.A., Bucureşti.
Bernard Bercovici, de la Drogheria Standard, S.A., Bucureşti.
Hendler Carol, de la Drogheria Standard, S.A., Bucureşti.
Abramovici Mişu, de la Drogheria Standard, S.A., Bucureşti.
Gherman Isi, din S.A.R. Fabrica de becuri „Tungsram", Bucureşti.
Herşcovici Paula, din S.A.R. Fabrica de becuri „Tungsram", Bucureşti.
Perlmutter I., de la ,,Zimmer & Comp.", S.A. Bucureşti.
Marcovici. de la „Zimmer & Comp.", S.A. Bucureşti.
Bercovici Noe, de la „Zimmer & Comp.", S.A. Bucureşti.
Harnig Friederich, de la ,,Zimmer & Comp.", S.A. Bucureşti.
Stahl Lazăr, de la „Zimmer & Comp.", S.A. Bucureşti.
Schapiro M., de la ,,Zimmer & Comp.", S.A. Bucureşti.
Simion Nathan, din S.A.R. „Industria Iutei", Bucureşti.
Marbe Ester, din S.A.R. „Industria Iutei", Bucureşti.
Feldman Otto, din S.A.R. „Industria Iutei", Bucureşti.
Rosenberg Moritz, de la „Langer Freres", magazin cu stofe, Bucureşti.
Lustgarten Laurian, din S.A.R. „Lutetia", laborator medical, Bucureşti.
Abramovici Alfred, din S.A.R. „Lutetia", laborator medical, Bucureşti.
Samoil Confine, din „ltcani", S.A., Fabrică de zahăr.
Adler Leon, din S.A. „Industria Iutei", Bucureşti.
Adler Leon, din S.A.R. „Ind. Rom. de Bumbac", Bucureşti.
Adler Leon, din S.A.R. „Ind. Rom. de Bumbac", Bucureşti.
Carol Sheraier, de la „Via", S.A.R. de constructii, Bucureşti.
Paul Sătescu, de la „Otel Rapod", S.A., Bucureşti.
Emerich Gant, de la „Noris", S.A., Bucureşti.
Wieder M., de la „Philips Radio", S.A., Bucureşti.

Ziarul „Universul", nr. 3, 4 ianuarie 1941

19. Evrei

dublaţi

În Întreprinderile industriale

Următorii evrei vor fi dublaţi în funcţiunile lor din întreprinderile arătate în
dreptul fiecăruia, la data publicării în Monitorul Oficial a prezentei deciziuni:
Moritz Zalmanovici, din S.A.R. forestieră „Carpatina", Bucureşti.
Rene Lazarovici, din S.A.R. forestieră „Carpatina", Bucureşti.
Andrei Bauer, din S.A.R. forestieră „Carpatina", Bucureşti.
Aron Halberg, din S.A.R. forestieră „Carpatina", Bucureşti.
Simion Naftale, din S.A.R. forestieră „Carpatina", Bucureşti.
Alexandru Sor, din S.A.R. forestieră „Carpatina", Bucureşti.
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Max Reiss, din S.A. R. forestieră „Carpatina", Bucureşti.
Eugen Kein, din S.A.R. forestieră „Carpatina", Bucureşti.
Emerich Gross, din S.A.R., forestieră „Carpatina", Bucureşti.
Leon Goldenberg, din S.A.R. forestieră „Carpatina", Bucureşti.
Iosef Stern, din S.A.R. forestieră „Carpatina", Bucureşti.
losefBarasch, din S.A.R. forestieră „Carpatina", Bucureşti.
Mircea Weinberg, din S.A.R. forestieră „Carpatina", Bucureşti.
Zoltan Fenyves, din S.A.R. forestieră „Carpatina", Bucureşti.
Marcus Herman, din S.A.R. forestieră „Carpatina", Bucureşti.
Alfred Blumenthal, din S.A.R. forestieră „Carpatina", Bucureşti.
Rebeca Zalmanovici, din S.A.R. forestieră „Carpatina", Bucureşti.
Matei Mendelovici, din S.A.R. forestieră „Carpatina", Bucureşti.
Heinrich Lobel, din S.A.R. forestieră „Carpatina'', Bucureşti.
Bernard Himler, din S.A.R. forestieră „Carpatina", Bucureşti.
Carmitz Iosif, din „Drogheria Standard", S.A., Bucureşti.
Teodor Birman, din S.A.R. „Franco-Română Tex1ila", Bucureşti.
Avram Leon, din S.A.R. „Franco-Română Textila", Bucureşti.
Abramovici Iosif, din S.A.R. „Franco-Română Textila", Bucureşti.
Bauer Roland, din S.A.R. fabrica de becuri „Tungsram", Bucureşti.
Gropper David, din S.A.R. fabrica de becuri „Tungsram", Bucureşti.
Mina Schapira, din Soc. „Zimmer & Comp.", S.A., Bucureşti.
Henri Leon, din „Industria Iutei", S.A.R., Bucureşti.
Marcu Rapaport, din S.A.R. „Zimmer & Comp.", Bucureşti.
Brociner Marcu, din S.A.R. „Zimmer & Comp.", Bucureşti.
Carniol Armand, din Langer Freres, Bucureşti.
Pisner Herman, din Langer Freres, Bucureşti.
Stenfeld Mayer, din „Standard Telefoane", Bucureşti.
Solomon Avram, din „Dep. de Desfacerea prod.: Industria Arădeană
ind. Mediaş etc., Bucureşti.
Zimberger Eugen, din „Dep. de Desfacerea prod.: Industria Arădeană
ind. Mediaş etc., Bucureşti.
Moise Schăchter, din „Papagal", S.A.R., magazin Bucureşti.
Marcovici Iuliu, din „Industria Lânei", S.A. Timişoara.
Freund Carol, din „Industria Lânei", S.A. Timişoara.
Erdely Stefan, din „Industria Lânei'', S.A. Timişoara.
Elizer Isac, din „Drogheria Standard'', S.A., Bucureşti.

*

Textilă,
Textilă,

Se rectifică decizia în sensul că următorii evrei: Heinrich Buchner, din
întreprinderea „S.P.I.C.", Lupovici Dorina şi Levy Mihail, din întreprinderea
„Luteţia", S.A.R., Bucureşti, urmează a fi dublaţi şi nu concediaţi din întreprinderile
respective.
Locurile devenite vacante prin concedierile de mai sus, precum şi dublările se
vor completa cu persoanele ce se vor prezenta în întreprinderi cu avize eliberate de
inspectorul special de control al judeţului Ilfov, în conformitate cu art. 9 şi IO al
decretului-lege pentru românizarea personalului în întreprinderi.

Ziarul „Universul", nr. 3, 4 ianuarie 1941
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20. Evrei

concediaţi

din Întreprinderi

Următorii evrei vor fi concediaţi din întreprinderile arătate în dreptul fiecăruia,
la data de 15 ianuarie 1941 :
Abramovici Laz.ăr, Abramovici Sandy, Atlas Mihail, Bercu-Barbu Florea,
Bercovici Mişu, Ciffer Jenny, Drukmann Arthur, Fermo Millo, Gltickmann Alfred,
Goldenberg Selma, Gregore Theodor, Guttman Jacques, Kelen Nicolae, Laib Bernard,
Loebel Ionaş, Lupovici Mayer, Marian Alexandru, Negreanu Oscar, Samoilă Leibu,
Samuelli Annie, Segall Felix, Suchar Isac, Teich Nestor, Wassermann David,
Weissmann Rene, Zentler Micu, din Astra Română, S.A. Bucureşti.
Hornstein Malvina, Jurist Solomon, Schwartz Beatrice, Schwartzmann Rebeica,
din Astra Română, S.A., D.T. Câmpina.
Haimann Jean, Halter Isidor, Russu Raymond, din Astra Română, S.A., Raf.
Ploieşti.

Kottlar Adolf, din Astra Română, S.A., Ochiuri.
Michelsohn Sergiu, din Astra Română, S.A., Urlaţi.
Ofner Efraim, din Astra Română, S.A., Giurgiu.
Mihailovici Edmund, Mihalovici Artur, Mihailovici Ionel, Grossu S., Szorenyi
Carol, Wexler Max, Rosner Nobert, Stroescu M., Gaehsel Hilda, Leuchter Isabela,
Berman Ionel, Bercu Avram, Michel Leon, Goldstein Claudia, Ghelberg Frida, Daver
Martin, Davidovici Marthau, Loker Herman, Ziering Beno, Griinberg A., Francisc
Paul, din Carmen, S.A., Bucureşti.

Ziarul „Universul", nr. 9, 11 ianuarie 1941

~Tabelul victimelor asasinate În timpul rebeliunii legionare,
21-23 ianuarie 1941, Întocmit de Institutul Medico-legal

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Numele

şi

prenumele

Aurelian Negrescu
Isidor Goldştein
Ion Trandafira
Gheorghe Suciu
Gagiu Mihai Ioan
Ioan Gh. Radu
Traian Pop
Gheorghe K. Carol
Ion Marinţeac
Iosef Weissman

Naţiona-

Profesiunea

litatea
Român
Evreu
Român
Român
Român
Român
Român
Român
Român
Evreu

Comisar
Functionar
Gardian public
Functionar
Avocat
Muncitor
Funcţ. cornere.
Mecanic
Muncitor
Comerciant
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Locul de unde
a fost adus
str. V. Tei
Calea Văcăreşti
str. B. Văcărescu
str. Latină
str. Latină
str. Roma
str. Speranţei
Cal. Victoriei
Cal. Victoriei
Balta Albă

Dos.
61
62
63
65

66
67
68
69
70
71

Nr.

Numele

şi

Naţiona-

1>renumele

Profesiunea

litatea
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Tudosia N. Băloi
Stela Simionescu
Vasile Lădaru
Bălaşa Petrescu
Constantin Oproiu
Ioan Vlad
Horia Valeriu Rădulescu
Alexandru Borşa
Milea Purcăreaţă
Florea Radu
Vulpe Teodor
Panu Musuri
Dumitru Z. Borţică
Vasile Sârbu
Ilie Mihalache
Vasile St. Dănilă
Florian Traian Grigore
Sandu G. Racu
Chirilă Dan
Aurelia Dumitrescu
George Irimia
Robert Cucurov
Sava Istrate
Costache Chiriac
Teodor Ştefănescu
Ilie Bora
Precup Ilie
Petru Beldeanu
Maria Drăgan
Savu N. Ion
Dan Cotonea
Filoriţa Munteanu
Iordan N. Novac
Cobrac Mihai
Badea I. Petre
Gheorghe Comşa
Bărbat neidentificat
Romulus Diaconu
Bernnard Kaufman
Milo H. Beiler
Leon Marcus
Iacob Kaufman
Isy Galanter
Constantin Ştefănescu
Dumitru Lega
Hugo Haffner

Româncă

Lucrătoare

Româncă

Croitoreasă

Învăţător

Român
Româncă

Casnică

Român
Român
Român
Român
Român
Român
Român
Grec
Român
Român
Român
Român
Român
Român
Român

Chelner
Ospătar

Strungar P .T. T.
Funcţionar

Stud. Acad. Corn.
Funcţionar com.
Elev el. 6 liceu
Funcţionar

Elev el. 7 !ic.
Stud. Politehn.
Vânzător amb.
Lăcătuş

Elev el. 3 tic.
Funcţionar corn.
Funcţionar

Româncă

Funcţionar
Funcţionar

Român
Român
Român
Român
Român
Român
Român
Român

Comerciant
Ziarist
Funcţ. comercial
Cismar
Agent Poliţie

Româncă

Lucrătoare

Român
Român

Comisar poliţie

Româncă

Muncitoare

Român
German
Român
Român

Copil de 9 ani

Locul de unde
a fost adus
Piafa Teatrului
Piaţa Teatrului
Piaţa Teatrului
Piaţa Teatrului
Piaţa Teatrului
Piaţa Teatrului
Piaţa Teatrului
Piaţa Teatrului
Piaţa Teatrului
Piaţa Teatrului
Piaţa Teatrului
Spit. Urgenţă
Spital Urgenţă
str. Popa Tatu
Calea Victoriei
Calea Victoriei
Cercul Militar
Calea Victoriei
Spital Colţea
Spital Urgenţă
Spital Colţea
Pref. Poliţiei

Lăcătuş
Piaţa

Teatrului
Pref. Poliţiei

Pref.

Poliţiei

Funcţionar
Şofeur
Lucrător

mezelar
Muncitor
Şofeur

Calea Victoriei
Maşina militară

Român
Evreu
Evreu
Evreu
Evreu
Evreu
Român
Român
German

Funcţionar

Piaţa

Comerciant
Avocat

Şos.

„

Teatrului
Bonaparte

'

Industriaş
Funcţionar

Funcţ.

comercial
Cismar

._/

Spit.

Urgenţă

Industriaş

Func. comercial
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Calea Victoriei

Dos.
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Nr.

Numele

şi

prenumele

Naţiona-

Profesiunea

lita te a
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
.65.

~66.

'2J....
68.
69.
70.
71.

Iulius Rauch
Heinerich Sabetay
Moise Orehovschi
Alexandru Dober
Mişu C. Goldsleger
Elias Berghof
Henri Kira Kirchen
Conte de Bellagio
Leon Blimes
Pincu Katz
Iancu S. Aron
Iancu Aron
Aurel Rauch
Nicolae Goldberger
Margareta Perşa
Constantin Macri

~Jena Lăraroiu

Leon Rosenthal
Henry Rosenthal
&_;ărbat neidentificat
ebeca Rosenthal
77. Dumitru I. Leoca
78. Panu Oberman
79. Ion Vlăsceanu
80. Şain Haber
81. Sami ROder
82. Oscar Wecsler
83. Nathan Goldman
84. Ţalic David
85. Isac Grtinwald
86. Lazăr Bernthal
87. Francois Heller
~ Aron Herşcovici
Iancu Gutman
Iosef Gutman
91. Marcel Blum
92. Nathan Strulovici
93. Moise Boiangiu
94. Noiah Rosenzweig
95. Solomon Adesser
96. Naftuli Herşcovici
97. Manase Cohen
98. Herman Silberstein
99. Osias Berman
100. Leon Neubauer
IO I. Mişu Rotman

Evreu
Evreu
Evreu
Evreu
Evreu
Evreu
German

Rep. comerţ
Medic
Rentier

Evreu
Evreu
Evreu
Evreu
Evreu
Evreu

Avocat
Avocat
Funcţ. comercial
Comerciant
Agent poliţie
Comerciant

Ungară

Casnică

Român

Funcţionar

Comerciant
Comisioner

Locul de unde
a fost adus
Abator

Funcţionar
Blănar

Româncă

Casnică

Evreu
Evreu

Comerciant

B-dul Elisabeta

str. Dr. Marcovici
şos. Mihai Bravu

Şomeur

Evreică

Casnică

Român
Evreu
Român
Evreu
Evreu
Evreu
Evreu
Evreu
Evreu
Evreu
Evreu
Evreu

Gardian publ.
Comerciant
Funcţionar

Comerciant
Farmacist
Func. comercial
Func. comercial
Mecanic
Croitor
Func. comercial
Funcţionar

Func. comercial
Avocat
Student litere
Funcţ. cornere.
Comerciant
Richtuitor
Croitor
Func. comercial
Comerciant
Func. comercial
Comerciant
Funcţionar

Vânzător

ambul.
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şos.

Bonaparte
str. Pasteur 61
Calea Victoriei
Şos. Buc.-Alex.
Gara Obor
Jilava
Jilava

Dos.
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

Nr.

Numele

l~oise

şi

prenumele

Mariasis __

\.1OJ.._l:l@riă01Vf"0rgenstem)
104. Boruch Branover
05.. SulYMorgenstem.)
106. Alex. Davidovici
107. Şaim Katz
108. Arnold Kamer
109. Lazăr Griinberg
110. Meer Iancovici
111. Jana-Eugenia Stătescu
112. Bărbat neidentificat
113. Olimpia M. Badea
114. Iosef Victor Hrinco
115. Bărbat neidentificat
116. Margareta Noară
117. Karl Landman
118. Marcus Michel zis
Mihail
119. Pepi Ionel Hirsch zis
Teodoro
120. Oscar Andrei
121. Corneliu Solomon
122. Jean Jacques Adlesberg
123. Carol Hopmaier
124. Sabsi Dascal
125. Maximilian Herzberg
126. Lazăr Bălan
127. Moise Herşcovici
128. Strul Penikis
129. Siegmund Colin
130. Mayer Marcus
13 1. Mişu Goldenstein
132. Avram Schein
133. David M. Aron
134. Manase Reichman
135. Samuel Glasberg
136. Gheorghe Scheer
137. Emanuel Isovici
138. Froim Grunberg
139. Iacob Katz
140. Andrei Klein
1~l .__E,.maJ!!!_<E_l _1:'.~!!oiici
_,142. Lazăr Schaffer )
144. Aron
~

Naţiona-

Profesiunea

Iitatea
Evreu

Avocat
Comerciant
Farmacist
Funcţionar

Agent comercial
Func. comercial
Româncă

Avocată

Româncă

Funcţionară

Rutean

Şofeur

Româncă

Casnică

Evreu

Comerciant
Dentist

Mândrilă

str. Londra
Hipodrom
Spit. Elias
str. Londra
Spl. Unirei
Jilava

Evreu

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

Funcţionar

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

Comerciant
Dentist
Func. Comercial

Jilava

Comerciant
Func. comercial
Funcţionar

Comerciant
Funcţionar
Liberă

Comerciant
Func. comercial
Comerciant
Func. comercial
Funcţionar
Ţesător

Comerciant
Funcţionar corn.

"

Funcţionar

Comerciant
Std. drept

Român

Dos.

Inginer

std. fisico-Chim.
Comerciant
Func. comercial

şer

145. Aurel

Locul de unde
a fost adus
Jilava
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Spit. Militar

Nr.

Numele

şi

prenumele

146. Ludovic Opoca
147. Petre lvănescu
148. Alex. Capotă
149. Aurel Puscaşu
150. Marin Treistaru
151. Ilie I. Buteică
152. Baruh Granowschi
153. Iosif Aizic
154. losub Lupu Iancu
155. Solomon Elias
156. Isidor Katz
157. Avram Gavril
158. Iosef A Bercovici
159. Osias Kopstik
160. Solomon Pecker
161. Marcel Gervirţ
162. Lazăr Bujacher
163. Mişu Kaufman
164. Samuel Biller
165. Wilhelm Marcovici
166. Leon Goldenberg
167. Gherş Raisman
168. Vili Neiderman
169. Caiman A L. Sufrim
170. Hem1an Bercovici
171. Tiberiu Giiinberg
172. Iosef Marcoveanu
173. Lazăr Klein
174. David Giiinberg
175. Emanuel Zilberştein
176. Nahum Belilovschi
177. Marcel Bank
178. Dragnea Toma
179. Const. Enăchescu
180. Gheorghe Oană
181. Gheorghe Pupăză
182. Rieke Adolf
183. Damaschin Piva
184. Chiriac Grigoriu
185. Petre C. Georgescu
186. Ilie Gâlea
187. Frusina Simion Matei
188. Ion Preda
189. Ion Schiopu
190. Marin Alecu
191. Const. Constantin

Naţiona-

Profesiunea

litatea
German
Român
Român

Şofeur

Comerciant
Geamgiu
Muncitor
Om serviciu
Comerciant
Technician

Evreu

Locul de unde
a fost adus
Spit. Colţea
Spit. Urgenţă

str. Făinari
Calea Griviţei
Jilava

Funcţionar

Comerciant
Funcţionar

Func. comercial
Cantor
Func. comercial
Radio technic
Func. comercial
Zugrav
Comerciant
Vânzător ambulant
Std. politehnică
Subcolector
Lucrător bijutier
Vameş

Funcţionar

Evreu

Român

Marochineur
Comerciant
Chelner
Croitor
Func. comercial
Comerciant
Func. comercial
Agricultor
Funcţionar

Dulgher
Muncitor
Linia tor
Muncitor

German
Român

Funcţionar

Jilava

str. Paris
spt. Colentina
Spt. Central
„ Floreasca

Colţea

Şofeur

Româncă

Servitoare

Român
Frizer
Muncitor
Func. comercial
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·str. Londra
Spt. Colţea

Dos.

207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

Nr.

Numele

şi

prenumele

Naţiona-

Profesiunea

litatea
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.

Toma Roman
Savu lanole
Gheorghe Moşoiu
Const. Schmidt
Horia Cârjoveţu
Bărbat neidentificat
Herş Leibovici
Bărbat neidentificat
Iulius Şooş
Gavrilă P.apiţa

Dumitru Bădilă
Ion Popescu
Dumitru Georgescu
Nicolae Cristodor
Ana Barcea
Vanghelie Petraşincu
Ion Cunţa
Suzana Siminic
Gheorghe Cişmek
Natalia Nicolau
Gheorghe Andreescu

Ucenic mecanic
Muncitor
Chelner

Locul de unde
a fost adus

Dos.

254
255
256
German
Funcţionar
Spt. Brâncovenesc 257
Român sdt. Acad. Cornere.
Spt. Colţea
258
260
Râul Dâmbov
Evreu
Func. comercial
Spt. Brâncov.
261
„ Colţea
265
Ungur
Vopsitor
268
Român
Funcţionar
269
Gardian public
„ Filantrop.
270
Lucrător blănar
„ Brâncovenesc 271
Cismar
Spt. Brâncovenesc 272
Portar S.T.B.
„ Urgenţă
273
Româncă
Bucătăreasă
Spt. Urgenţă
274
Român
Funcţionar
„ Brâncovenesc 275
Spt. Colentina
278
Româncă
Servitoare
279
Român
Mecanic
„ Brâncovenesc
280
Româncă
Casnică
281
Român
Muncitor
„ Polizu
282
Român

A.S.Rl., F.P. 40010, vol. 60, f 216 •

'f. (A-1~~

Spt.

Colţea

, y~ ~-'1~1·)

22. Primele imobile evreieşti expropriate

Următoarele imobile evreeşti din Capitală au fost
Sofia şi Haim Eschenasy, str. Mitrop. Ghenadie

expropriate:
Petrescu 170, Buc.; Schrenzel
Ignat, str. Stoica Ludescu no. 28; Fridman F. Leontina, str. Fluerului no. 25; Lipa
Lazăr, str. Cuza Vodă no. 25; Avram Munteanu (Grumberg), str. Petre Liciu no. 12;
Lazăr Lazăr. Aleea Rumeoară 3 din Moşilor 244; Lazăr Lazăr, str. Emil Gârleanu no.
14; Bernard Ackerman, str. Apele Minerale 74-76, 96-98; Maria A Nedrea, strada
Gogu Cantacuzino 58; Constantin Rosin, str. C.A. Rosetti 14; Leo Vogel, str. Sf-ţii
Apostoli 7; Ştefan Constantinescu, fund. Bibescu Vodă 5: Simion Constantinescu, str.
Carol 13; Marcu Ana, str. Clucerului 54; Ana Mihăescu (Hana Rifca Lezeţ), str.
Dristorului 143; Ioan şi Teodora Antonescu Bernescu, str. Episcopul Ilarion 16, b-dul
Regele Albert 33-36; Rene Maria Brătianu, b-dul Maria 61; Manolache Tilia, str.
Batiştei 1, b-dul Carol 45; Gambeta Bistriţeanu, b-dul Brătianu 30; Ileana Sanda
Eremia, b-dul Ghica 26, Sinaia şi şos. Jianu 39, Buc.; Moise Beinich, Nerva Traian 96:
Elena T. Mihăescu, str. Crăciun 27; Sanda Elena Paulian, str. Crăciun 27; Gabriela V.
Stănescu, str. Crăciun 27; Iancu Chitnic, str. Epureşti 7 Griviţa; Abram Weiser, str.
447
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Col. Orero 7: Emanoil (Emil) Cerbu-Florian, str. Veseliei 38; Rosa Lack, str. Stelea
17; Iosif şi Sura Roşcovan, Parcul Berindei, str. E. 22; Ştef. Leonescu-Buda, str.
Locot.-Col. Papazoglu 15; Eliza M. Fischer, strada Locot.-Col. Papazoglu 13; Sabina
Nodar, Calea Victoriei 126a; Heinrich Schlesinger, Calea Moşilor 43; Sofia Gheorghe
Simion, str. G-ral Lahovary 74; Maria Schlesinger, b-dul Pache 58; Angela
Schlesinger, str. 11 Iunie 12; ing. Mauritiu Herz, str. Berna, Vultur 29; Marcu şi
Raşela Lerer, Nathan şi Ida Tuchler, str. Parcul Ioanid no. 16 prin Foişor 23-25; Leona
şi Gabriela Friedman, str. Justiţiei 81; Maria şi losefina Segall, b-dul Ferdinand 48; şi
Elvira Cristina Suşnea, b-dul Ferdinand 48; Alexandru Clemenţeanu, str. Mircea Vodă
26; Iosef Pincu, str. Dr. Nicolae Tomescu 7; Arnold şi Betty Schwefelberg, str. Dr.
Burghelea 9: Moise Benglas, str. Zori de zi 52, sub Tudor Vladimirescu; Jeana G-ral
Boerescu, Grivitei 36 şi Sinaia vilă „Jana"; Adolf Jager, Calea Văcăreşti 188; Arnold
Schwefelberg, Dudeşti-Cioplea; Alois şi Emmy Hubert, str. Stetea 17; Deborach Preiss
Soimulescu, str. Vulturi 51; Filip L. Filip, b-dul Schitu Măgureanu 3; lsidor şi sofia
Juster, str. Mitrop. Ghenadie Petrescu 179; lsidor şi Sofia Juster, str. Mitrop. Ghenadie
Petrescu 193: Fischer Elisa, str. Popa Soare 46; Iosef Samuel Arie, Calea Moşilor 200:
Israel Fişier, Parcul Mica str. A 23; Dr. Liza Roitman, b-dul Carol 86, prin av. Nic.
Rizeanu; Roitman Roza, b-dul Carol 86: Malja ing. Gh. Constantinescu, str. Sandu
Aldea 5; Ghizela Tendler, str. Vlad Dracul 20: Emilian şi Eliza Filip, str.Locot.-Col.
Papazoglu 10, Bucureşti, Predeal şi Mamaia; Bela dr. I. Marcu, strada Locot.-Col.
Papazoglu 10, Buc. şi Carn1en-Sylva; Solomon şi Hermina Goldstein, str. Robert de
Flers no. 12 Buc.: Moise Avram, b-dul I. Cuza no. 83; Nicu şi Signora Cohe, str. Petre
Liciu 14; Soc. şi Templul „Caritatea" str. Legislatorului 6, Perla şi Israel Stoleru, str.
Nifon 23; L.B. şi Beatrice Wexler, b-dul Carol 86: Noel Bring, str. Stelei 17: Nicolae
Solomonescu. str. G-ral Medic Demostene 35: Dr. Katz Hirsch, str. Semilunei 5;
Racheta M. Bacanu, str. Anastasia Domniţa 8: Varinca Vladimir Diaconu, str. Mogoş
Vornicul 4; Irina Schonblum-Bacău, str. Traian 6; Lola şi Avram Dănilă, str. lonescuGion 2; Ernestina şi David Danilov, şos. Pantelimon 225; Frima şi Leizer Heinic,
Anton Pann 34; Rose Kinsbrunner, str. lonescu-Gion 2; Stefania şi Efroim
Kinsbrunner, str. lonescu-Gion 2; Muşon H. Esckenasy, str. Verdeţii 10; Calust
Asvadurov, administrator, str. Anastasie Simu 45; Liza Rosentuler, idem, str.
Alexandru Moce 2; Heinrich Dolberg, str. Alexandru Moga 2; Aurelia Segal, str.
Locot.-Col. Papazoglu 16; Raşela Laba, şos. Bucureşti-Olteniţa, Martin L. Focşăneanu,
str. Benito Mussolini 18; Finchelstein Hascal, str. Traian 23; Rozalia I. Diamandi, str.
Vasile Lupu 40: Oscar Diamandi, str. Eroilor 41; Oscar Diamandi, str. Spătarul Preda
29; Oscar Diamandi, str. Corbescu 47; Leon Rapaport, b-dul Cuza 147; Alex.
Westfried, str. Vasile Lascăr 18; Iosif Westfried, str. Ştirbey Vodă 20; Bela Schainer,
str. 14 Martie 12: Aneta Golştein, Calea Rahovei 80; Ella Berlescu, Calea Călăraşilor
36 bis; S. Catz, str. Sf-ţii Apostoli 56 şi str. Mântuleasa 32; Tipra şi Avram Feldman,
str. Anastasie Panu 31; Maria Livănescu, str. Elena Doamna 23.

Ziarul „Timpul", an V, nr. 1550/1septembrie1941, p. 3
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Alexianu, G., profesor, guvernatorul
Transnistriei - XXIV 372
334, 396, 415, 423, 490: 522n:
524,555, 560,562, 576
Almosnino, Rebeca, coristă 60n
Alper, Solomon - din Câmpulung
Moldovenesc, se rechiziţionează
imobilul - 37
Alter, David - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Ambrozie, Cezar, şefbirou Siguranţă90, 209, 243
Ambrozie, Lascu 612
Ancel, Jean, istoric israelian XIX XX
Andrei, Oscar - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Andreiaş, I., inspector, Directoratul

INDICI DE NUME
A
Abason, Ernest, profesor XVI, 45, 133
Abraham (Zisman), Ada, sionistă
condamnată 1942 - 447
Abramovici Iţcu - împuşcat pogromul ·
din Dorohoi 1940 - 21
Abrarnovici, Abram 179
Abramovici, David - agresat de
legionari 1940 - 104
Abramovici, Elias - împuşcat în
pogromul din Dorohoi 1940 21
Abramovici, Iancu, delegat în comisia
de asisteniă Transnistria 1942 495
Abramovici, lţic - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Abramovici, Moriţ - aruncat din tren
1940 - 25
Abramovici, Oisie - decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941 - 185
Adam, Gh. 165
Adam, I., colonel, prefectjud. laşi 303,
324, 338
Aderca, Felix, scriitor 102
Adesser, Solomon - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Adlesberg, Jacques, ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Agapie, Vasile, lt. col. lagăr Vertujeni
375
Agelstein, David şi Angela - se
rechiziţionează imobilul 1941 282
Aizic, J. Aizic - împuşcat pogromul
din Dorohoi, 1940 - 21
Alexandrescu, A., maior 134, 166
Alezcandrescu, Petre, director Camera
de Comerţ Franco-Română 614
Alexandru, Dobre - ucis în timpul
rebeliunii legionare, 1941 - 114
Alexandru, Manoil, lt. col. 178
Alexandru, Marius, artist 102

Românizării,

Colonizării

şi

Inventarului Chişinău - 220
Andronovici, Gh. 220
Angelescu, F. 189
Angelescu, N. 249
Anghel, Z. Anghel, şef birou Siguranţă
212,313
Angioletti, G. 235
Anop, Alexandru, inspector 17, 18
Antonescu, Ion, mareşal, conducătorul
statului, preşedintele Consiliului de Miniştri - XVI, XVII,
XVIII, XXIII, XIV, XV,
XXVIII, 56, 57, 62, 64, 79, 86,
97, 99n, 11 ln, 113, 125, 128,
130, 134, 134, 137n, 138, 143,
147, 148n, 151, 160, 168, 174,
187, 202, 211, 23 ln, 252, 267,
280n, 285, 292, 314, 324, 339,
343, 345, 348, 355n, 362, 364,
370, 372, 377, 385, 393, 394,
402, 404, 409, 413, 414, 417,
423, 428, 430, 435, 438, 452,
452n,454,462,463n,468, 489,
490, 523n, 525,529, 533n, 537,
544, 545n, 548, 550, 551, 553,
555, 555n,560, 562, 576, 581n,
584n, 594n, 600n, 602, 603,
609n,615n,616,622,629,631,
634, 641, 642, 644, 650, 652,
654n,656
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Antonescu, Mihai, profesor, vicepreşe
dinte al Consiliului de Miniştri,
ministru de externe - XIX,
XXV, XXVII, 224, 23 ln, 280,
301, 329, 343, 359, 360, 364,
433, 438, 518, 525, 548, 553,
601, 603, 606, 622, 639n, 646,
652
Apostolide, Ioan, căpitan 395, 471
Ardeleanu, Ecaterina 472
Argintaru, Şutim 32
Arhip, I., general, şeful Marelui Stat
Major 463, 529, 553, 587, 588,
·591
Aron, Aizic 21 n
Aron, Elie Iosub - împuşcat 1940 - 21
Aron, Iancu, ucis în timpul rebeliunii
legionare 1941 - ll 4
Aron, Israil - ucis în „trenurile morţii"
iunie-iulie 1941 - 185
Aronovici, Aron Şmil - ucis în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941-185
Aronovici, I. S. - anchetat la Prefectura
judeţului Ilfov, 1941 - 109
Aronovici, Villy Ronea, artist 42
Askenasy, D. - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Atanasescu, general de cavalerie 13
Atanasiu, Ioan, căpitan 436
Athanasiu, D. D., maior magistrat 431
Avram, Gavril - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Avram, Iosif, funcţionar 105
Avram, Saia - decedat în „trenurile
morţii" 1941 - 185
Axene, Constantin, lt. rez. 416
Axler, I. 2 ln

Balex, Emilian, 436
Balmuş, Stavăr, plutonier 484
Balutzal, Vasile 16
Banet, Artur 296
Banjal (Marinescu), Rosa, coristă 60n
Bank, Marcel - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Baraş, Marcu - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Barasch - implicat în organizarea
plecării cu vasul „Struma" 640
Barasch, Iuliu, dr. 458
Barbu, Ghe., proprietar 449
Barcan, Ion, col., pref. jud. Dorohoi 136, 208, 209, 393, 399, 455,
494
Barglachirea, A, colonel 246
Barid, A, director Şcoala Primară
Israelită P.-Neamţ 458
Barotzi, colonel 162, 166, 167, 171
Bas, Samoil Herş, fabricant 207
Basarabeanu, Gr., director 533
Băbeanu, P., căpitan 341
Bădescu, colonel, insp. jand. 162, 169
Bădiu, Constantin, plut. 243
Bădulescu, Gh., colonel 412, 416
Bădulescu, V., director 470
Bălan, Lazăr - ucis în timpul rebeliunii
legionare 1941 - ll 2
Bălan, Marcu Craft 21
Bălan,
Nicolae,
Mitropolit
al
Transilvaniei - 331 n
Bălan, Savel, sit. 21
Bălăsescu, N., general 202
Băleanu,
Constantin,
Moghilev,
prefect 510
Bănăţeanu, Bogdan 381
Bănescu, Petre, director 551
Bărbuţă, Iancu - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941- 185
Bechi, maior jandarmi 243
Beiller, Millo - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Bein, lsac, corepetitor 60n
Beinich, B., farmacist, maior în
rezervă 564
Beiunin, Pincu 24
Belcic, Eugen, lt. col. 416

B
Badiu, Constantin, plut. 243
Baicu, Sidon 8
Balahuţi, Anton 104
Balaş, Alexandru, lt. col. 416
Baldovin, colonel 526
Balea, Moise - din Drăgăşani; se
rechiziţionează imobilul - 332
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Berthal, Lazăr - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Bibicescu, Gh., căpitan 647, 650
Biller, Samuil - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Bimberg, avocat (ostatec) 1942 - 436
Blanc, Ozias 650
Blines, Leon - ucis în timpul rebeliunii
legionare 1941 - 114
Blonder, Leibis
împuşcat
în
pogromul din Dorohoi 1940 - 21
Blum, I. lsac, prof. dr. inginer 45
Blum, Leon 270
Blum, Marcel - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Blurner, Iacob, sionist condamnat 1942
-447
Bociarov, Gh., medic primar 55
Boeriu, Traian, comandant legionar 111
Bogaciuc, înfiaz.ă un copil evreu 50 I
Bogdan, I. 225
Bogoslava, Agnia, artistă XVI, 112
Boian, N., maior 588
Boiangiu, Moise - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 115
Boianu, Costea 111
Bolner; Max - proprietar expropriat
570
Boloan, V., inspector regional 87
Bonfel, loil 27
Borcan, Alli, comandant Darien II
625n
Borcescu, Enache, colonel 309, 424,
429, 460, 463, 467, 468, 470,
472, 529-535, 581, 585, 587,
589, 591
Borgaz, Dimitriu 423
Boroş, căpitan, regim. 16 artilerie 11 n,
22
Bossy, Raoul, diplomat român 609,
612,615n
Botescu, Ion, general 223
Botez, poliţist 165
Boţan, Vsevolod, sergent 502
Bradu, Iulian, artist evreu 112
Braun, Alexandru, artist 42, 112
Branover, Boris - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114

Belilovski, Nahurn, dr. - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 -114
Benador, Ury, scriitor XVI, 145
Benu,
Berr
din
Iaşi;
se
rechiziponeaz.ă imobilul - 332
Benvenisti, M., preşedinte al mişcării
sioniste 651
Benzovski, Andrei - decedat în urma
maltratărilor
suferite, fiind
considerat evreu, 1940 - 24
Bercovici, Emil
împuşcat
în
pogromul din Dorohoi 1940 - 21
Bercovici, Herman - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Bercovici, Idei - împuşcat pogromul
din Dorohoi 1940 - 21
Bercovici, Iosif - ucis în timpul
rebeliunii legionare 194 I - I 14
Bercovici, Lipu, sionist condamnat
1942-448n
Bercovici, Marcel, artist- 112
Bercovici, S. Ionel - din Galati 443
Bercovici, Simon 272
Bercu, Aclipei - împuşcat în pogromul
din Dorohoi 1940 - 21
Bercu, Iancu - decedat în „trenurile
morpi" iunie-iulie 1941 - 185
Bercu, Meer - decedat în „trenurile
morpi" iunie-iulie 194 I - I 85
Bercu, S., invalid de război 133
Bereş, Mendel, aruncat din tren 1940
-24n
Bereş, Reghina, aruncată din tren 1940
-24n
Bereşteanu,
directorul
Teatrului
Comedia-42
Bereşteanu, Tina Radu, artistă 42, 112
Berescu, Grigore, lt. col. 135
Berger, Wilhelm - se devastează
prăvălia 1940 - 34
Berghoff, Elias, dr. - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Berman, Carol I 30n
Berman, L., dr. 6ln
Berman, Max 61 n
Berman, Oscar - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
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Braunstein, I. - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Braunstein, M., proprietar fabrică de
cherestea - 349
Brăileanu, Traian, ministrul educaţiei
naţionale, cultelor şi artelor 65, 78
Brebu - implicat în organizarea
emigrării cu vasul „Struma"
640
Brecher, Isac, dr. 425n, 519
Brecher, Ricardo, artist 112
Brettschneider, Theodor Benjamin 653
Brickman, Jean 133
Brickman, R. - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114 .
Broistein - împuşcat în pogromul din
Dorohoi 1940 - 21
Bronfman, Emil, sionist condamnat
1942 -448
E., colonel, inspector
Broşteanu,
jandarmi Transnistria 401, 430
50ln, 515,520, 521
Brotman - proprietar expropriat 570
Brotman, L., proprietar expropriat 349
I., secretar general al
Brucăr,
F.U.C.E.R. 64
Brudariu, Adrian, avocat I 07
Bucşenspaner, Herman 34
Budic, Adela 34
Budic, Maica - ucisă 1940 - 34
Budişteanu, Radu, ministrul cultelor şi
artelor- 60
Buium, Carol, sionist condamnat 1942

H8n
Bujakcr, Laz.ăr - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Buricescu, A, reg. 4 Roşiori 209
D. Constantin, ministrul
Buşilă,
şi
publice
lucrărilor
comunicaţiilor 515
Burada, Alexandru, magistrat 66
decedat în
Butnaru, Gherşin
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941- 185

Butnaru, Solomon - decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941-185
Buzdugan, E. 436
Bw.ea, Maria 217
Byck, Jacques, profesor XVI, 48n

c
Cajal, Marcu, medic XVI
Caier, Leny, artistă XVI, 42, 112
Caiman, Chitai, sionist condamnat
1942 448n
Calmanovici, Avram - împuşcat în
pogromul din Dorohoi 1940 21
Calmanovici, Carol 27
Calmen, Calmen 155
Calotescu, C., general, guvernatorul
Bucovinei- 212, 346, 351, 355,
356, 357, 385, 388, 393, 394,
479, 487, 488, 494, 522, 528n,
655
Cantemir, lt. col. 191
Capitoliu, C., inspector 256
Captaru, D., colonel, prefectul jud. Iaşi
- 89, 111, 139, 153, 155, 156,
157, 159, 160, 164, 165, 166,
169, 173, 181,269, 272
Carabela, Neculai, supus grec 395
Caracaş, Sava, colonel - 237, 265,
308, 309, 344
Caragea, D., maior 529
Carciova, I., lt. col. 365
Cardaş, A., profesor 570
Cardoş, Ştefan, compozitor 113
Carlaont, D„ general, comandant
militar laşi - 202, 204, 216
Carmen, Ion 372
Carol II, rege al României XV, 6, 18,
388,445,472
Carol, Vasile 104
Carp, C., colonel, prefect laşi - 27
Carp, Matatias XI, XVIII, XX
Cartenberg, Şaia 21 n
Cartojan, N., 142
Cassulo, Andrea, Nunţiu Apostolic
XXI, 397
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Codreanu, Zelea Corneliu (18991939), şeful organizaţiei Garda
de Fier XVI, 445
Cohen, Manasse - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Cohn, Leiba - decedat în ,,trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Cohn, Ghizela
împuşcată
în
pogromul din Dorohoi 1940 21
Cohn, Simeon - împuşcat în pogromul
din Dorohoi 1940 - Zl
Cojocaru, Al. Gh., preot paroh 427
Cojocaru, Strul 272
Colan, colonel, comandant garnizoana
Bucureşti 453
Collin, Sigmund • ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - ll 4
Comşa, Valentin, lt. 416
Conu, Daniel - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Constantin, Gheorghe, caporal 32n
Constantin, Marta 416
Constantinescu, Şt., comisar, Poliţia
Capitalei 103
Constantinescu, D., director general
M.M.S.O.S. 136
Constantinescu, M. Gr., inspector
general al românizării 574
Corciova, S., lt. col. 375
Corian, Ion 593
Corivan, Gh., lt. col. 463n
Comescu, legionar 104n
Comig, Peter. căpitan 416
Comişteanu, Iosif 21 n
Cosma. Romeo, insp. şc. 124
Costăchescu, lt. rez. 416
Costeanu, Emil 273
Costescu, lt. col. 453
Costinescu, I., dr., fost preşedinte al
„Crucii Roşii" 647
Cotfas, Vasile, 436
Craensterne, Şloim, elev - decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941-185
Craensteme, Isac
decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941 - 185

Cassvan, M. D'Aiol, artist42, 112
Catinca, Alexandru 24
Cazimir, Otilia, insp. Ministerul
Cultelor şi Artelor 80
Călinescu, Armand, preşed. Consiliului de Miniştri - 113
Călugăru, A., director M.C.N.C. 149
Călugăru, Ion, scriitor XVI
Călugăru, D. 243
Căpetineanu, Nicolae, avocat 192
Cărăuşu,M. 210, 273
Căţel, Ioan 83
Ceacu, Nicolae 650
Ceauşescu, Nicolae XIX
Ceauşu, Şloim - împuşcat în pogromul
din Dorohoi 1940 - 21
Ceauşu,
Malca
împuşcată
în
pogromul din Dorohoi 1940 21
Cercovschi, E. 586
Cemătescu,
Constantin,
general
Comand. C4 Terit. 344
Chefner, Emanuel 653
Chibirşin, Gh., 221
Chiţu Anghel, plut. major 243
Chirichiu, I., lt. col. 238
Chirilovici, D. C., lt. col., chestorul
poliţiei Iaşi - XVII, 167, 171,
212, 226, 262,
Chimoagă, P., col., şef Stat Major 225
Christu, Ion, ministrul comerţului
exterior 2n
Cialâk, general 72
Ciocan, I., colonel 292, 412
Ciotori,
Dimitrie.
membru
al
Academici Române 614n
Cisrnaru, Lupu - din Fălticeni 440
Ciubotaru, Peisich - decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941- 185
Ciubotaru, Z. Moise 21n
Ciuhat, şef secţie gardieni publici laşi
162
Clecner, P., farmacist, lt. col. rez. 563
Clejan, arhitect 428
Clipa, Arcadie, şef de poliţie 134
Clipper, Nathan, fost proprietar 554
Cobilovici, Jean, artist 112
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Dan, Ioan, general, procuror militar

Crainic,
Nichifor,
ministrul
propagandei naţionale 19401941 - 40, 130
Craiu, D., colonel, prefect jud. Braşov
437
Crarnerenco, Andrei 501
Crăciun, N., comi5ar 171
Creţu, N. N., ministru Depart. Ed. Naţ.
43
Creţulescu, I., colonel 488
Cretzianu,
Alexandru,
diplomat,
subsecretar de stat la Ministerul
de Externe, 173, 601, 603
Cristescu, Al., colonel 3
Cristescu, Eugen, şef S. S. I. XVII,
XVIII, 168n
Cristescu, Eugen, director general
M.A.I. 68
Cristescu, M., maior 262
Cristi, Vladimir, lider basarabean XIV
Cristodulo, C., artist 77
Croici, Moise - împuşcat în pogromul
din Dorohoi 1940 - 21
Croitoru, Caiman, împuşcat 1940 - 21
Croitoru, Moise Volf - împuşcat în
pogromul din Dorohoi 1940 21
Croitoru, Rifca
împuşcată
în
pogromul din Dorohoi 1940 21
Cronţ, preşedintele O. C. R. 587
Crutzescu, N. 77
Cucu, V., Ilie, lt. 509
Cudelcă, Vladimir, procuror 134
Cuşel, Marcel - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Cuprerod, Ion 17
Curteanu, N„ plut. major 209
Cutubar, Ioan, institutor 18
Cu:za, AC., om politic, profesor 565

XXVII
Danciu, administrator 554
Danielescu, Ilie, inginer 416
Darabană, Mihai 21
Dardan, Constantin, consilier 11 O
Dascăl,
Şapsă - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Dascălu, Abraham, sionist condamnat
1942-448n
David, S. 313
Davidescu, Gh., ministru, secretar
general
al
Ministerului
Afacerilor Străine 397, 512,
615n,616,619,621
Davidescu, lt. Insp. jand. Transnistria
507
Davidescu, N., consilier 9, 225
Davidescu, R., colonel 339, 386, 467,
639,642,645
Davidovici, Alexandru - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Davidovici, Iosif - maltratat şi aruncat
din tren 1940 - 24
Davidovici, Mina - împuşcată în
pogromul din Dorohoi 1940 21
Davidsohn, . Elias
decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941-185
Davilla, A Carol, diplomat, fost
conducător Mişcarea Românilor
Liberi 420, 445
Dănulescu, Aurel, maior, comandant
Legiune Jandarmi Moghilău
. 502, 535
Dăscălescu, tvf., general, comandant
Corp 2 Armată 526
Delia Pergola, Lucianu, artist 64n
Del Val, Alfonso Nerry, diplomat
Madrid 600
Demetrescu, C., redactor 121
Demetrescu, Gh., lt. col., prefectul jud.
Dâmbovita - 200
Demetrescu Gyr, Radu, director general
nl teatrelor şi operelor 77, 102
Dezideratu, Nicolae, agent public 162

D
D' Andria, Ştefan - implicat în cazul
„Struma" 642, 647
Dalia, Constantin 64 7
Dalia, Steric 64 7
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Diaconescu, colonel, dir. gen. M.A.I.
647
Diaconescu, Emil 149
Diaconu, Ioan 16
Dibel, Pavel, caporal 27
Dichrnan, Iuliu 85
Dichrnan, Tiberiu 85
Dikrnan, Carmen 502
Dimitrescu, colonel Comand. Milit.
Chişinău 368
Dimitriu, N. 630n
Dinicu, G., compozitor 86
Dinulescu, R., lt. col. 61, 201, 304,
362
Djuvara, Neagu, istoric XXIX
Dobre, Gh., general ministru 286
Dobre, I., căpitan de marină 628
Docan, Gh., ministru secretar de stat la
Depart.deJustipe 125
Docută, Serghei, impiegat 17
Domber, Adolf, instrumentist 42
Dominic, Alexandru, scriitor XVI
Dornescu, T., director 68
Dorofteiu, Gh. 381
Dragomir, T., lt. col. 130
Dragomirescu, H., general Comand.
Terit. C4A 15, 26
Dragoş, Titus, ministru subsecretar de
stat al românizării, colonizării
şi inventarului XXV, 295, 430,
454, 565, 572,573
Drăgănescu, E. 52
Drăgulescu, maior Leg. Jand. Hotin
372
Drucker, Herşcu 130n
Drucman, Mihu 27
Drugan, Alexandru 17
Drukman
licitaţie
fabrică
de
cherestea 570
Duca, C., şef comisariat port 632
Duca, Mihail, căpitan 21
Dumitrescu,
Constantin,
comisar
ajutor 101
Dumitrescu,
Elizeu,
Secretariatul
Românizării 465
Dumitrescu, Eugen, colonel 350, 366,
368
Dumitrescu, Ilie, lt. col. 535, 585, 587

Dumitrescu, Ion, avocat 587
Dumitrescu, N. 57, 299
Dumitrescu, Polihron 493
Dumitru, Ion, colonel 449
Dumitru, Petre 243
Dunkelblum, Leon - rechiziţionarea
imobilului - 332
Duşoveanu, Cuciuc, judecător 17
Duţu, Alexandru, colonel XXII

E
Economu, Pandele 60
Edelstein, David - decedat în „trenurile
morpi" iunie-iulie 1941 - 185
Eftimie, Nicolae, colonel, prefect
Soroca 242, 249n, 252
Eftimiu, M. 460
Ehelberh, Hună
împuşcat
în
pogromul din Dorohoi 1940 21
Eichrnann, A., (1906-1962), fruntaş
nazist, conducătorul polipei şi
al serv. de siguranţă al
Reichului, SS Obersturrnfiihrer)
XXVII, 613
Einhorn, Vladimir, artist 368
Einhorn, M., sufleor 42
Eizic, Isac 27
Ekstein, Nuhăm - decedat în „trenurile
morpi" iunie-iulie 1941 - 185
Elena-mamă, regină 4 72
Elenaş, Mendel - din Galaţi; se
rechiziţionează imobilul - 332
Elensohn, Rita, artistă 60n
Eli, Albert - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Eliad, Sandu, artist evreu 112
Elias, Monig - ucis în timpul rebeliunii
legionare 1941 - 114
Elias, Sandu, sionist condamnat 1942
-448n
Emanoil, C., lt. 33
Enăchescu, C., colonel 21
Ene, I., subofiţer 18, 91
Engler, supusă germană 381
Ergas, Carolina Maria 449
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Finţi,

Alexandru, artist XVI, 42, 102n,
112
Fleter, Mendel 27
Flexor, Michel, avocat 70
Florescu, diplomat Legaţia României
din Londra 51
Florescu, Marin, inspector 494
Focşăneanu, Pache, artist 112
Focşaner, I. 70
Fonea, Zindel - împuşcat în pogromul
din Dorohoi 1940 - 21
Formentini, diplomat italian 630n
Foschmidt, Solomon - din Câmpina; se
rechiziţionea:ză imobilul - 332
Fotea, Th., primar Bucecea 427
Frânghieru, Haim - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Frânghieru, Moise - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Freckel, Nador - din Lugoj; se
rechiziţionea:ză imobilul - 332
Fredanov, Beate, artistă XVI, 102n,
103
Freitag, B. Iancu - decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941 - 185
Frenck, David - debarcat la Istambul
înainte de plecarea vasului
„Struma·' 649
Frenck, Israel - debarcat la Istanbul
înainte de plecarea vasului
„Struma·' 649
Frenck, Tivia - debarcată la Istanbul
înainte de plecarea vasului
„Struma·· 649
Frenkel, Iţic, maşinist 60n
Fridman, Avram Michel - decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941 - 18.5
Friedman, dr. - din Ploieşti; se
rechiziţionează imobilul - 332
Friedman, David, r::i.bin 105n
Friedman, Herman - din Sibiu; se
rechizif.ioncază imobilul - 352
Friedman, Rudy, ~rtist 42
Frochi - împuşcat în pogromul din
Dorohoi 1940 - 21
Froimovici, Fredy XXl

Eschenazi, Cociu 70
Eschenazy, Oskar - se rechiziţioneaz.ă
imobilul 333
Eskenazy, N. 587
Eşanu, Şepsel - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Eustaţiu, Gabriel 18
Eustaţiu, S., Sebastian, căpitan de port
627
Ezra, Solomon, inginer 130

F
Fante, Marcu 27
Farcaş, Ella - din

Târnăveni;

se

rechiziţionea:ză imobilul - 332
Farcaş,
Iacob - din Orăştie; se
rechiziţionea:ză
Făgădău, Herşcu

imobilul - 332

21

Făgăraşanu,

Gh., căpitan XIV
Strull 176
Feinblatt, Zaharia - decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941 - 176
Feinfeld, Osias - din Tg.-Jiu; se
rechiziţionea:ză imobilul - 332
Felea, Gh., căpitan 416
Fenieş, Henrieta - din Lugoj; se
rechiziţionea:ză imobilul - 332
Ferchaud, Emestine - din Paris 605
Fichel, Marcel - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Filderman, Leopold, avocat, anchetat
la prefectura jud. Ilfov l 09
Filderman, Wilhelm, dr., preşedintele
Federaţiei
Uniunilor
de
Comunităţi
Evreieşti
din
România - XIII, XXI, 63,
218n, 393, 428, 435, 451, 565,
651
.
Filimon, Gh. Ioan, şef birou Sigurantă
Chestura Poliţiei Iaşi 162
Filip, Mincu 244
Filipescu, preot 209
Finkelstcin, Kivu 588
Finkelstcin-Rony, Al, artist 112
Făinaru,
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Frohlich H., ofiţer german din
Comandamentul Chişinău 204,246
Fruchtrnan, Marcus - anchetat la
prefectura jud. Ilfov 109
Fuchs, Haim, corist 60n
Fucilide, Reichart Walter, căpitan 463
Fundeanu, Victor, fruntaş 426
Furman, fost proprietar 554

Gervit7., Marcel - ucis în timpul
rebeliunii legionare 194 I - 114
Ghelasse, I. Ion, cir. 647
Ghelerter, Moni, artist 112
Ghelmegeanu, Mihail, ministru de
interne XII, 1, 2
Gheorghiu, Constantin I65n, 178, 181
Gheorghieş, Alexandru, general 319
Gheorghiu, Ion 18
Gheorghiu, lt. col. comand. C.R.
Suceava 392
Gheorghiu, maior, Marele Cartier
General al Armatei 178
Gheorghiu, Marin 249
Gheorghiu, Oct., guvernator 623
Gherber, Iosub - împuşcat în pogromul
din Dorohoi 1940 - 2 I
Gherman, J. 348
Ghilezan, D. V. 520
Ghitler, Moşe, sionist condamnat 1942
-447
Gigurtu, Ion, preşedinte al Consiliului
de Miniştri 1940 - XVI, 2, 38,
40
Gingold, N., dr., secretar general al
Centralei Evreilor din România
435,442,481,553
Giosanu, G. 166
Giovani, Alexandru, artist I 12
Gisu, Elly 42
Giurgiuveanu, V., director 368, 369,
455n
Glasberg, Samuel - ucis în timpul
rebeliunii legionare I 941 - 114
Glaser, episcop 397
Glesinger, fabricant Arad I 30n
Glogojanu, I., general, comandantul
militar al Odessei - XXIII,
XXIV, 41 I, 4I2, 4I6, 420, 422,
423
Gobel, Iancu Smil Herş, decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
194I - I85
Goring, H., mareşal al Reich-ului

G

Gahan, Felix, căpitan 416
Galanter, lsi - ucis în timpul rebeliunii
legionare 1941 - 114
Gaica, Teodor 502
Gallian, George Traian, consul general
656
Gamberto, Fedora, artistă 42, I I I
Gamberto, Henriette, artistă I I I
Gane, C. 602
Ganea, Speranţa l04n
Garcia, Leon, arhitect 588
Gartenberg, Jean l30n
Gavra, Alexandru, sit. 506
Gavriiescu, I., consilier 4 I 6
Geambaşu, Ion I I 1
Gelep, T. V., colonel magistrat,
secretar general P.C.M. 432,
434,450,624
Genzer, David 436
Georgescu, Andrei 12
Georgescu,
Constantin,
comisar
Chestura Iaşi 162
Georgescu,
Corneliu,
m1mstru
subsecretar de stat pentru
colonizare şi populaţia evacuată
74, li I
Georgescu, Emil 300n
Georgescu. I., colonel 201, 28I, 306,
308, 392,428, 429,478
Georgescu. Niculiţa 64 7
Georgescu, V. 359
Gcrbcr, Teodor - ucis de legionari în
194 l - 109
Gcrgescu, Grigore, general, ministru
M.L.P.C. 130, 285

XXVII
Goga, Octavian, poet, fost preşedinte
al Consiliului de Miniştri 19371938 - 445
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Grad,

Goldberger, Mihai - ucis în timpul
rebeliunii legionare 194 l - 114
Goldemberg, Mihal, sionist condamnat
1942-448
Golden, David, proprietar 612
Golden, Herman - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 194 l - 185
Golden, Zaharia, proprietar 576
Goldenberg, David - decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941 - 185
Goldenberg, Leiser 605
Goldenberg, Leon - ucis în timpul
rebeliunii legionare 194 l - 114
Goldenberg, Milly 42
Goldenberg, Moise - decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941-185
Goldenberg, Ovidiu - decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941-185
Goldenstein, Motzy - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Goldman, Naicu, decorat 133
Goldman, Lipa - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Goldner,
C„
dr„
administrator
provizoriu al Şcolii Române de
la Fontenay-aux-Roses 614n
Goldner, Moise - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Goldstein, Iancu Leiba - decedat în
„trenurile morţii" iunie~iulie
1941 - 185
Goldstein, lsidor - ucis în timpul
rebeliunii legionare I 941 - 114
Golea, Ion 42
Gomoiu, V., ministrul sănătăţii şi
ocrotirilor sociale I 940 - 2
Gonţa, Ştefan, agronom 231
Goran, lt. 416
Gorcu, David, sionist condamnat I 942
-448
Goring, Hermann, mareşal german
639n
Gorsky, A, colonel 215, 225
Gospodin, D., sit. 245
Gotlieb, Alea 220

Mişu, preşedintele comunităţii

din Bacău 446n
Graleois, Idei Laz.ăr 27
Gramatovici, E., prim pretor 436
Granovici, Baruch, ucis în timpul
rebeliunii legionare 194 l - 114
Graur, Alexandru, profesor XVI
Graur, Constantin, ziarist 445
Graur, Teodosia, profesoară 40n
Grecu, Pavel 464
Grigorescu, C. 22
Grigorescu, N., lt. col. 373
Grimberg, Iţic Haim - decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941-185
Grimberg, Lupu 104n
Grinstein, Moise Avram - decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941-185
Gropu, Schmil - împuşcat în pogromul
din Dorohoi 1940 - 21
Grosariu, Vasile, dr. 436
Grosman, Niesem
decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941 - 185
Grossman, Eizig 381
Grosu, I. 493
Gruia, I. V., ministru de justiţie XV
Griimberg, David - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Griimberg, Froim - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Griimberg, Laz.ăr - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Griimberg, Uşer - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941-185
Griimberg, Tiberiu - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Grunberg, S. 2n
Griinwald, Isac - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Giiltner, Walter sit. 416
Guraliuc, Ichim - maltratat 1940 - 24
Gusti, Elena, profesoară 44
Gutman, Iancu - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Gutman, Iosef - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
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Herşcovici,

Leon
decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941- 176
Herşcovici, Max - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Herşcovici, Moise - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Herşcovici, Naftule - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Herşcovici,
Paulina,
învăţătoare
suplinitoare 123n
Herşcu, Burăh - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Herşcu, Ionaş - împuşcat 1940 - 21
Herşcu, Leiba - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Herşcu, Meler - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941- 185
Herovitz, Leon 21 n
Herseni, Traian, profesor, secretar
general la M. Ed. N. C. A 88
Herslich, Cavon, supus străin 381
Hertz, Lupu - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Heydrich,
Reinhard
(1904-1942),
conducător nazist, organizator
şi executant al politicii de
exterminare a evreilor 359
Hilberg, R., istoriograf al Holocaus.
tului XVIII, XX
Hilsenrath, Simon 435
Himmler, Heinrich, ministru german
(1900-1945), şeful Gestapoului
592
Hirsch, Ionel Peppi - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Hitler, Adolf XXVIII, 143, 445
Hitzig, avocat 24
Hoană, I. 275
Hoffman, Ana-Maria 381
Hofmayn, Carol, ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Hollinger, Abraham, profesor XVI,
48n
Holtman, Leon, decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Honoreanu, Dumitru 427

Gutstein, Strul 95
Guttman, Paul 580

H
Şain - ucis în timpul rebeliunii
legionare 1941 - 114
Hagiescu, Marga, artistă 112
Haim, lţic - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941_,185
Haimovici, Max 2n
în
Haimovici,
Moise,
decedat
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941 - 185
Haimsohn (Friş), Medi, sionistă
condamnată 1942 - 448n
Hajdeu, E., căpitan 379
Halasz, Iuliu 296
Halippa, Pan, lider basarabean XIV
Halter, Hilda-Eugenia Lăz.ărescu 42
Halter-Blum, Rica 42
Hanciu, P., colonel, prefectul jud. Bălti
347
Hanscurt, Iordan, sit. 416
Haraş, Froim, proprietar de fabrică de
cherestea 349
Hascal, Ana 123n
Hascal, Avram 27
Hârsu, Lia 145
Heidenrnan, Willy - ucis m timpul
rebeliunii legionare - 114
Heinrich, Lupu 381
Heinrich, Rozalia 381
Heller, Fram;:ois - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Hermes, Copoi 27
Herş, Şmil - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Herş, Solomon - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Herşcovici, Daniel, profesor 48n
Herşcovici, Dron - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Herşcovici, Iosef - decedat în „trenurile
morţii'' iunie-iulie 1941 - 185
Herşcovici, losub 27

Haber,
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lerhan, Dionisie, invalid de război 436
lftirnie, Timcu, refugiat 436
Ignat, Gheorghe, lt. col. 334
Ihelovici, Iancu (ostatec) 583
Ihitelman, Gherş - soldat aruncat din
tren, 1940 - 24
Ilcusu, I., general, ministrul apărării
naţionale 11, 14
llieşu, Ilie, şef birou evrei C.R.
Timişoara 583
Iliescu, D., comandant Leg. Jand.
Soroca 374, 387
Iliescu, I. 280
Ingusz, Izidor 130n
Ioachimescu, I., subprefect 381
Ioan, Gh. Eufrosina 557
Ioanid, Radu, istoric XXI
Ioaniţiu, Al., general, şef M.C.G. 189,
202,355n
Ioaniţiu,
Cezar, director, Marina
Comercială 626
Ionaşcu, N., colonel 190, 318
Ionaşcu, Tr. rezident regal 27, 30, 32,
54
Ionescu, Şt., colonel 163, 318, 326
Ionescu, Augustin, lt. col. 200
Ionescu, C., colonel 544, 588
Ionescu, C., general 367
Ionescu, C., legionar 141
Ionescu, D. 647
Ionescu, I., căpitan 200
Ionescu, Ilarie, căpitan în armata
austriacă 510
Ionescu, Mangu, colonel XXIII, 420
Ionescu, Nicolae, lt. 54n
Ionescu, Radu, sit. 16
Ionescu-Siseşti, Gh., ministru 1940 - 2
Ionescu, Virgil, comisar 17
Ionovan, Gh., 107
Iordănescu, Virgil, procuror 23
Iorgulescu, P., sit. 416
Iosef, Aizic - ucis în timpul rebeliunii
leginare 194 l - 114
Iosef, Oisic, decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Iosif, Strul Moise - decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941 - 185

Horn, M., farmacist, colonel în rez.
563
Horovitz, Carol, sionist condamnat
1942 448n
Horowitz, Malvina - din Vaslui; se
rechiziţionează imobilul - 332
Hortolomei, Nicolae, dr., ministrul
sănătăţii şi ocrotirii sociale 2
Hrişcu, Peter 17
Hulubei, Octav, slt. 244
Hurguzi, Constanţa 647

Iacob, Mendel-Froim, învăţător 255
Iacob, Strul 272
Iacobici, Iosif, general XXII, 287, 315,
413,414,416,419,420,423
lagolniţa, Ernil, chestor 98, 620
Iamandi, Stelian, maior 404, 513n
Ianchelevici, Beniamin, artist 42, 112
Ianchelovici, Nusem 641 n
Iancovici, Meer - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Iancu, A Iancu - licitaţie fabrică de
cherestea 570
Iancu, D., chestor 90
Iancu, Leib 32
Iancu, Leon - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 176
Iancu, Lupu Iosub, ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Iancu, Mendel 27
Iancu, Ofelia - se rechiziţionează
imobilul, 1941 - 282
Ianculescu, Ioan 2
Idei, Lazăr 27
Idel, Michel - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Idelovici; Caiman - împuşcat în
pogromul din Dorohoi 1940 21
Idelovici, Isac - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
ldelovici, Solomon - din Iaşi; se
rechiziţionează imobilul - 332
Ieşanu, Jean 588

462
https://biblioteca-digitala.ro

Irimescu, A„ inspector 54n
Iscovescu, Jean - anchetat la Pref. jud.
Ilfov 1941 - 109
Isovici, Sarnoil - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
lsovici, Emil - agresat de legionari
1940 - 105n
lsovici, Iosif 104
Isopescu, Modest, lt. col. 524
Iţic, Leib - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Iţic, Oisie (zis Herşcu) - din Buhuşi
511
lţic, Roza - din Buhuşi 511
lţic, Sura - din Buhuşi 511
lţicovici, Lazăr 130n
lurgran, Israel - Gura Humorului 436
Ivanov, Ana 419
Ivanov, Vasile 501
Ivaşcu, Alexandru 132
Ivănescu, căpitan C.M. Odessa 419

Kaufman, Bernard - ucis m timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Kaufman, Iosef (George Val) 42
Kaufrnan, Jacques - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Kaufman, Mişu - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Kaufman, Osias, dr. 586
Kaufrnan, Roza - împuşcată în
pogromul din Dorohoi 1940 21
Kem, Valentin, căpitan 416, 420
Killinger, Manfred von, ministru
plenipotenţiar al Germaniei în
România XIX, XXVII, 364,
466, 548,608,615,646,654n
Kinel, Eduard 381 ·
Kiselevski, A, colonel 177
Klein, Andrei - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Klein, D. 2n
Klein, Lazăr - ucis în timpul rebeliunii
legionare 1941 - 114
Klein, Solomon - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 109
Klein, Victor 42
Koenig, Iacob, profesor 48n
Kofler, Harry, instrumentist 42
Kopstiick, Osias - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Kostiner, Otto - din Gura Humorului
436
Koter, Şmil 209
Krakover, I. (Revo Jean), artist 42
Krammer, Arnold - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Krausenberg, Nisim, decorat 199
Kreindler, Arthur, medic XVI
Kreindler, Oscar, profesor 48
Kremer, K. 373
Kuperfeld, lţic - molestat în tren 1940
-24n
Kurtzberg, Melich 519

J
Juster,

Ozias - din Câmpina; se
imobilul - 332

rechiziţionează

K
Kahane, Haim - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Kaner, Nicu, artist 42, 112
Kapel, Iancu 276
Karadja, C., diplomat român 621, 622
Kareţki, A, istoric XXVII
Katz, Chiva 83
Katz, .Emilian David 586
Katz, Iosef - devastată prăvălia 1941 34
Katz, lsidor - ucis în timpul rebeliunii
legionare 1941 - 114
Katz, Pesi - devastată locuinţa 1940 34
Katz, Pincu - ucis în timpul rebeliunii
legionare 1941 - 114
Katz, Sandu - ucis în timpul rebeliunii
legionare 1941 - 114

L

Lacatos,

Iosif

-

din Beiuş; se
imobilul - 553

rechiziţionează
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Leibovici, Fobia 27
Leibovici, Herş - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Leibovici, Isac (Ion Manolescu), artist
60, 112
Leibovici, M. - din Reşiţa; se
rechiziţionează imobilul - 232
Leibovici, Stein
împuşcat
în
pogromul din Dorohoi 1940 21
Leibovici, Şmil - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Leizăr, Zina - împuşcată în pogromul
din Dorohoi 1940 - 21
Leizer, Oisie Leib 27
Lender, Solomon 272
Leneea, Ioan, gardian public 162
Lenghel, Samoilă - se rechiziţionează
imobilul 332
Leon Matilda 104n
Leon, Gh. 2n
Leon, N. - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 176
Leoveanu, Emanoil, general, director
general al poliţiei XVIII, 630n,
632n,636
Liteanu, Gh., general 4
Liveanu, Dorel, artist 112
LobCl, Ionel 139
Logadi, Petru, subsecretar de stat pe
lângă Depart. de Interne 120
London, Max - ucis de legionari 141
Lotica, Ioan, jandarm 243
Ludwak, Solomon - Gura Humorului;
se rechiziţionează magazinul 436
Luhar, Pascal, împuşcat 1940 - 24
Luhov, Ion, plut. major 242n
Lupaşcu, Gheorghe, învăţător 18
Lupaşcu, Ion, medic şef 176
Lupatiu, A., comisar şef 195
Lupovici, A., farmacist, lt. 563
Lupu, C., colonel, comandant de
garnizoană laşi XIX, 162, 166,
171
Lupu, Gh. slt. 66

Lack, Rosa 52
Laivandrnan, Strul, profesor 123n
Lalescu, Traian, profesor 45
Landau, Guttrnan, delegat comisia de
asistenţă Transnistria 1942-495
Landau, Haim lţic - maltratat şi
decedat în tren 1940 - 24
Landezberg, J., artist 114
Landman, Carol - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Langher, Haim - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Lapp, Abraham 2
Lascăr, C. 91
Laszlo, Hugo, medic veterinar 296
Lăzăreanu, Romeo, artist 43
Leahu, Gheorghe, chestorul poliţiei
laşi 171, 433, 441, 449
Lecca,
Radu,
împuternicit
al
guvernului
pentru
reglementarea
problemei
evreieşti din România 407,
409n,427n,465,466,481,487,
507, 521, 541, 543, 544, 543,
544, 554, 555n, 560, 566, 577,
583n,598,619,622,633,654
Lecher, lsac, învăţător 124n
Lefeovici, Maria 506
Lefter, M. I., conducătorul organizaţiei
legionare „Buna Vestire" 101,
109
Leib, lţic - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Leib, Pincu - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Leiba, losub 179
Leiba, Mendel Avram - decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941- 185
Leiba, Nuţă - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Leiba, Schmil 42
Leibovici, Emanoil - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Leibovici, Estera, învăţătoare 124n
Leibovici, Farkas
decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941 - 185
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Marcu, Ancel Moisă - decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941 - 185
Marcus, Edy, artist 221
Marcus, Leon - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Marcus, Mayer - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Mardare, colonel 355n
Mareş, C., diplomat 612
Margulis, Iosif 2n, 523
Margulis, Leon - maltratat în tren
1940- 2n
Marian, Eliza 150
Mariasis, Moise - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Marin, Cristache, lt. 502
Marinescu, chestor Poliţia Chişinău
183
Marinescu, I. C., ministrul economiei
naţionale 228, 430, 454, 533n,
598n
Marinescu, lt. Reg. 8 Dorobanţi 32n
Markovitz, N. - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Marthon, Aron, arhiepiscop catolic
565
Massini, Dora, artistă 60n
Massoff, Ioan I 02n
Mateescu, Gh. 166
Matieş, Ermil, colonel 237
Matiescu, Constantin, comisar 17
Maximilian, Herberg - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Mayer, Elena 35
Maz.arini, N., general, şeful M.St.M.
290, 295, 304, 305, 306, 329,
416
Mazas, Ghizela, agresată de legionari
104
Măcărescu, Nicolae, arhitect 416
Măcelaru, comandor 631
Mălineanu, H., compozitor 112
Mănescu, Ştefan 416
Mănescu, lt. col. C.M. Odessa 412
Mărculescu, B. 63n
Mărculescu, Moise - se rechiziţioneaz.ă
imobilul 1941 - 282

Lupu, Hertz, decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Lupu,
Iancu
din
laşi;
se
rechiziţionează imobilul - 332
Luther, Martin, subsecretar de stat la
Ministerul de Exeme nazist 618
M

Machtel, Leon 381
Macici, N., general XXII, XXIV, 411,
413n,419,420,423
Maciu, Gh. 560
Marcovici, Cici, artistă 112
Madarjac, A., lt. col. 372
Mafiei, Gheorghe, plut. major 243
Magheru, I., consilier de Legaţiune
614
Maican, I., inspector al teatrelor 77
Maimuca, I. 77
Maisler, Alfred dr. - se rechiziţioneaz.ă
imobilul 1941 - 282
Maloi, Octavian 565
Marcoveanu, Iosif - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Marcovici, Wilhelm - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Mandache, Lupu, plut. 416
Mandache, Vasile 165
Manoliu, Mircea, sg. major, legionar 155, 167, 168, 171
Maniu, Iuliu, preşedintele Partidului
Naţional Ţărănesc 445, 550
Manoliu, Iordache, jandarm 189n
Manoliu, Nicolae, maior 126
Manu, V. 111
Marantz, Simion, sit 199
Marche, Max, profesor 42
Marchreiter, Alexandru 258
Marcovici, I., proprietar 349
Marcovici, lchil, delegat Comisia de
asistenţă Transnistria 1942 381
Marcovici. Lazăr 381
Marcu, Şloim 179
Marcu, Aron - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
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Moloco, V„ procuror 371
preşedintele
Viaceslav,
Molotov,
Comisarilor
Consiliului
Poporului al Uniunii Sovietice
XII, 9, 11
Morar, Ioan, plut. 381
Morariu, Petre, plutonier 502
Moraru, Paraschiva 27
Morgenstem, Hennan - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Morgenstem, Nisem 272
Morghenstem, Sully - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - ll4
Moriţ, Alois Hubert 588
Moscovici, Ştrul - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
decedat în
Moscovici, David
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941- 176
Moscovici, Leib 27
Moscovici, Meier - împuşcat în
pogromul din Dorohoi 1940 21
Moscovici, Samuel 24
Moţoc, Constantin 27
Mozes, Beno (zis Marian) - Galaţi 443
Mozes, Hedviga, artistă 42
Munteanu, C. D. 469
Munteanu, Gr. 225
Munteanu, Tiberiu 317
Murafa, Vladimir, comisar adj. 18
Murar, Iosif - soldat aruncat din tren
1940- 24
Muşat, C., avocat 393, 400
Muşat, Gh., şef serviciu 135

Mărgărit,

Ion 27
colonel, inspector jandarmi
245,247,295,399,494
Mâna, T. 13 4
Meculescu, T., colonel, inspector
jandarmi Chişinău - 243, 243n,
246,255,263,374,378,405
Meer, Bercu - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Meier, Moise - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Meir, Suher - aruncat din tren 1940 24
Meler, Herşcu - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941-185
Mendel, Max 105
Mendelovici, Herşcu - împuşcat în
pogromul din Dorohoi 1940 21
Mendelsohn, I. Ilie 130n
Mihăescu, căpitan, şef birou 4 Corp 5
armată 265
Mihai, fost rege al României 472
Mihail, Ştefania 38n
Mihail, I., general 30, 31
Mihail, Vasile 104n
Mihăiescu, inspector M.F. 650
Mihăilescu, Aurel 176
Mihăilişteanu, Leon 21
Milarea, M., căpitan 593
Milcoveanu, Şerban, comandant
legionar l 13n
Milker, Carol 130
Millian, Angela, artistă 112
Mincu, Filip, plut. major 243
Minei, N., publicist XXVII
Mircu, Marius 22, 356
Mironescu, delegat al Poliţiei Capitalei
587
Mironovici, Radu, legionar, prefectul
Poliţiei Capitalei 99
Mititelu, Alecu 24
Mitrany, Sevila 42
Mitulescu, lt. col., şef Stat Major
Odessa 420
Moantă, A 337
Moise, Nuhăm 27
Moldovan, Victor 38
Mânecuţă,

N
Nacht Strul (N. Stroe), actor 42, 78,
112
Naciu, Constantin, jandarm 13
Naftaly, Mihaela - din Blaj; se
rechizilionează imobilul - 329
Naftaly, Wilhelm - din Sighişoara; se
rechiziţionează imobilul - 276
Nansen, Fridtjof, om de ştiinţă,
iniţiatorul paşaportului pentru
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refugiaţi

care îi poartă numele 134
Nasta, Alexandru, colonel, prefectul
jud. Timiş-Torontal 317
Nădejde, Felix, primar 328
Năescu, Victor, colonel 276
Năsturaş, C., colonel, prefect jud.
Moghilău 525, 526, 539
Natanson, Henrich 229
Nathan, Emanoil, caporal 204
Neamţu, Volf-Vigder - decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941 - 185
Neculau, Constantin 179
Negulescu,
Alexandru,
director
general D.G.P. 259
Nemţeanu, Bibu 145
Neubaeur, Leon - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Neurbeger, Noe Abraham, supus străin
381
Never, Peter, lt. col. rez. 416
Nicolae, arhiepiscop şi mitropolit 138
Nicolau, V. , lt. col. 540
Nicolescu, A, legionar 141
Nicolescu, E., căpitan 157
Nicolicescu, N., maior 502
Niculaescu, A, general 2n
Niculescu, E., căpitan 372, 420
Niculescu, M., lt. col. 167, 512
Niculescu, Traian 372
Niculescu-Buzeşti, Grigore, diplomat
611
Nisipeanu, Mihai, maior 416
Nistor, Ioan Silviu, istoric XXI
Niţă, It. Rgt. 6 Vânători 206
Niţulescu, J., medic 17Ş
Noh, Moise 155n
Novicov, Eugen 416
Nusibaum
din
Deva;
se
rechiziţionează imobilul - 332

Olariu, Gheorghe 436
Omra, Moise 176
Oncu, Ovidiu, maior 413
Onişor, Ioan 436
Operman, guvernatorul Ucrainei XXII
Oprea, Ioniţă, comisar 101
Opriş, Romulus, legionar 141
Orăşeanu, Gr. 132
Oredovski, Moise, ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Oreschowsky,
director
Oficiu
Palestinian 631
Orezeanu, C. T., colonel, director
general C.F.R. 191, 294, 300
Oringher, L. Z. 2n
Oroveanu, Oreştein Ţuţi, artistă 42
Ostfeld, lechil, evacuat 436
Otel, V., căpitan 206
Otoiu, Adrian 70

p
(Rahel),
sionistă
1942 - 476
Paiş, Moise - maltratat şi aruncat din
tren 1940 - 24
Palade, I., col. 16, 21, 162, 259, 372
Pană, A, 454
Pană, Saşa, scriitor 145
Pandelis - implicat în organizarea
călătoriei cu vasul „Struma"
642
Panfil, şef poliţie Dorohoi 393, 400
Pantazi, C., general, ministru al
Apărării Naţionale 72, 454,
478, 581
Panu, G. Gheorghe, consilier Curtea
de Apel Galaţi 438
Panu, Vasile, consilier Curtea de Apel
Iaşi 438
Papadopol, I. Paul, publicist 456
Paraschivescu, căpitan Comp. 23
Poliţie 373
Paraschivescu, V., lt. comandor 644
Parola, Maria Berta 381
Parosz, Armin 2n
Pascal, A, comisar 17
Pascal, Avram 27
Paht,

Rina

condamnată

o
Oberman, Pincu - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Oisie, losep - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
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Petrovicescu, C., general, ministru
secretar de stat la Depart.
Internelor 90, 97, 60ln, 602,
629
Petrovici, I. 430, 472
Petruş, Adrian, lt. col. 599
Pincu, Helman, supus turc 443
Pincu, Marcu, invalid de război 199
Pisarevschi, Alexandru, avocat 18
Plăcintă, Emilian, caporal 16
Pleşoianu, Petre, director 623
Plesnită, E., maior 189, 293, 321
Plesoianu, Gh., consilier 458
Poetar, A. 270
Pogoneanu, V., diplomat 178
Poitevin, Jean 24 7
Poker, Şulim - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Poltrojan, Iacob - aruncat din tren
1940 - 24
Poly, C., maior 446
Polzer, Moise - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Pop, Gheorghe, refugiat 436
Pop, Guvernământul Basarabiei 366
Pop, Theodor, căpitan 163
Pop, Traian, ministru însărcinat cu
inventarierea avuţiilor publice 2
Pop, Valer, ministrul României în
Ungaria 67
Pop, Sever 568
Popescu, A. Ioan, maior 506
Popescu, C. I., general, ministru
adjunct la M.A.I. 454
Popescu, Corneliu 333, 327
Popescu, Cristea 111
Popescu, Cristian XXV
Popescu, D. I., general, mm1stru la
Depart. de Interne 27, 30, 41,
121, 134, 148, 151, 161, 164,
174, 187, 188, 211, 218, 230,
291, 302, 312. 317, 430, 457,
463, 560, 597,601n,602
Popescu. E., maior 281, 294, 295
Popescu, Ioan, maior 501
Popescu, Petre, agent de poliţie 162
Popescu, Stelian, ziarist, director al
ziarului Universul 445

Pascar, Nicolae, comisar 18
Pascu, comisar Poliţia Ploieşti 92
Pascu, primarul oraşului Dorohoi 21,
399,400
Pascu, V., colonel 217
Pascu, Iosif, sergent 519
Pavlid, N., colonel 483
Pavelescu, Em., consul general la Paris
128,610,614,620
Pavelescu, Eugen 565
Pavelescu, Gh., lt. 18
Pavelescu,
maior
magistrat
(Procuratura Militară) 22n
Paximade, A., inspector de poliţie
Chişinău 258, 259
Păcuraru, căpitan 426
Păduraru, prim procuror Trib. Ilfov
617
Păiş, V., amiral adjutant 91
Pălăngeanu, general 256, 292, 362
Pătruţoiu, N., colonel 127n, 184, 197,
198, 214, 218, 224, 284, 288,
303, 334
Păunescu, inspector B.N.R. 373
Pântea, Gherasim, primar general al
Odessei XXIII, XXIV, 423
Pânzaru, T., comandant legionar 67
Pârvulescu, Gheorghe, administrator
475
Pârvulescu, Pompiliu, comandant Cerc
de Recrutare Timiş-Torontal
583
Pecher, Solomon - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Pelea, Ioan dr. 110
Pelin, Mihai, istoric XV
Peltz, I., scriitor XVI
Penchis, Strul - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Penescu, lt. col. M.St.M. 653
Pereu, Leon - decedat în „trenurile
mortii" iunie-iulie 1941 - 176
Petrar, Chana - împuşcată în pogromul
din Dorohoi 1940 - 21
Petre, Ion 112
Petrescu, Gheorghe, lt. col. 355n, 406,
525
Petroniu, Nutzi, artistă 112
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Popescu, Virgil, căpitan 24ln
Popoiu, Constantin, lt. 243, 378
Popotnic, Moise - aruncat din tren
1940 - 24n
Popovici, Dumitru, lt. col., primar 252,
261,436
Popovici, Gh., director general 315
Popovici, I. 248
Popovici, lt. col. 493
Popovici, Traian, primar general al
municipiului Cernăuţi ( 19411942) 367, 481
Popovici,
V., director Seminar
Teologic Chişinău 231
Popovici, Virgil, pretor 163
Popper, Maximilian, prof. univ. dr.
XV1,47n,53
Portocală, Radu, subsecretar de stat 2n
Portweiss, Walman 27
Porumbeanu,Paul225,426
Porumboiu, Mihail 200
Potopeanu,
Gheorghe,
general,
ministrul economiei naţionale
1941 130
Poi.arimchin, Iacob 187
Pralea, T., prefect al jud. Ismail 352
Preissman, Rene Preseanu, artistă 44
Preşeanu, farmacist, căpitan în rez.
563
Preuţescu, I. 3 71
Priboianu, M., ministrul înzestrării
armatei 2n
Procopiescu, Emil, colonel 144
Profeta, Samson 70
Prohoi, Ana 27
Protopopescu, căpitan 554
Protopopescu, N. 35 l
Pungă, Constantin 215
Puşcaşu, sit. Comp. IO Poliţie 373

Rabinsohn, Henrich, secretar al CER
Bacău 446n
Rackmuth, Chaim - evacuat 436
Racoviţă, Alexandru 99n
Radian, AI. 2
Radu, Ilie, lt. col. 297
Ramadan, Victor, căpitan 18, 374
Rapaport, Malvia - din Suceava 570
Rauch, Aurel - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Rauch, Iulius - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Rauferger, avocat 18
Rădulescu, D., colonel 26, 26n
Rădulescu, Dern, lt. col. 549
Rădulescu, Edgar l 88n
Rădulescu, Ion, director de cabinet
100, 598
Rădulescu, M. 566
Răileanu, Gh. 196
Răsuceanu, M. D. 234
Răvaru, Roman 16
Rebreanu, Liviu, scriitor, director
general M. Ed. N. C. A 315,
505
Regenstreif, A. D., artist 112
Regus, M. Mafta 296
Reichman, Manasse - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Reickstein, Aura, artistă 112
Reisentak, Revicka, coristă 60
Reisman, Gherş - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - ll 4
Reizer, Pepi - din Bacău 486
Revesz, dr.
din Sibiu; se
rechiziţionează imobilul - 332
Ribbentrop, Joachim von, ministru de
externe al Germaniei hitleriste
XII, 9, 359
Richter, Gustav, consilier al Legaţiei
germane la Bucureşti 343, 364,
525, 542, 548, 565, 577, 618,
619, 651
Rioşanu, Alexandru, lt. col., ministru,
împuternicit
pentru
administrarea Bucovinei 98, 99,
I 03, 113, 240, 355n

R

Rabinovici, Agripina, profesoară 48n,
52
Rabinovici, F. 27
Rabinovici, Iosif - maltratat şi aruncat
din tren 1940 - 24

469
https://biblioteca-digitala.ro

Rizel, Eli - împuşcat în pogromul din
Dorohoi 1940 - 21
Robot, Alexandru 145
Robu, Nichifor, fost deputat cuzist 554
ROdl, ataşat special pe lângă Legaţia
Germană 364
ROdler XXIII
Roeder, Sami - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Roiu, FI., director 32, 53
Rolea, C., inspector şcolar 459
Roman, Anselm, scriitor 145
Roman, Elly, compozitor 42, 112
Roman, Victor, lt. col. 178
Romantienco, Anatolie 337
Ronea, V„ artist XVI, 112
Roosz, Iacob 2n
Rosen, Alexandru, tatăl lui Lucian
Rosen (elev) 101
Rosen, Lauster, soldat - bătut şi
aruncat din tren 1940 - 152
Rosen, Lucian, elev - ucis de legionari
1940 - 109
-Rosensteck, Iosef, corepetitor 60n
Rosenthal, Henry - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Rosenthal, Leon - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Rosenthal, Rebeca - ucisă în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Rosenzweig, Noe - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Rosetti, Radu, general, ministru
secretar de stat la Depart. Ed.
Nationale 1941 - 125, 130,
138, 142
Roşca, Augustin. lt. 372, 395
Rotaru, Senlo - împuşcat în pogromul
din Dorohoi 1940 - 21
Rotbart, Filip, inginer 606
Roth, Mendcl 92
Rolter, Iancu - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - I 85
Rottman, Mişu - asasinat în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Rovices, Isac - decedat în „trenurile
morţii'' iunie-iulie 19-H - 185

Rozen, Froim - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Rozenbaum, Eizig, zis Leitner decedat în „trenurile morţii"
iunie-iulie 1941 - 185
sionistă
Rozenkrantz,
Mariana,
condamnată 1942 - 447n
Rozin, general, comandant garnizoana
Iaşi 160
Rozinger, Maximilian, farmacist 222
Rudich, Frida - împuşcată în pogromul
de la Dorohoi 1940 - 21
Rudich, Iacob 519
Rudich, Lazăr - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Rudich, Mina 519
Rudik, Iacob - împuşcat în pogromul
de la Dorohoi 1940 - 21
Rudik, Moise, copil - împuşcat în
pogromul de la Dorohoi 1940 21
Rudik, Tom, copil - împuşcat în
pogromul de la Dorohoi 1940 21
Rudrig, David - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 176
Rusescu, lt. col. cdt. Bat. 1 reg. 8
Vânători, prefect Vrancea 47n
Rusescu, Valeriu, lt. col. 188
Rusnac, Teodor 17, 18
Russo, N. 66n
Russu, delegat M. A. I. 587
Rusu, V„ director 475

s
Sabath,

Samuel,

dr.
se
imobilul - 332
Sabetay, Henrich - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Sachclarie, VI„ It. col. comandant
Legiunea Jandarmi C.F.R. 12
Safeu, Vasile 255
Saia, Avram - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - l 85
Salamovici, Medea 649
Samsonov, V. 252
Sandu, Maria. artisO -H, 112
rechi?iţionea:ui
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Săhleanu,

Filaret, procuror 22
Alice, profesoară 48n, 52
Iacob, delegat Comisia de
asistenţă Transnistria 1942 495
Schaffer, Lazar - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Schauer, Paul, profesor 132, 133
Scheer, Gheorghe - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Schechter, Felix 227
Schein, Avram - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Schlager, Rica 381
Schlaiform, Aron-Zelic - decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941 - 176
Schlezinger, Gerescu, artist 112
Schlid, Malca, coristă 60n
Schlutter, guvernator german al jud.
Nicolaev XXII
SchOnherr, Klaus, istoric militar
german XVII
Schnarn, Emil - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Schuman, S. 70
Schvartz, Aizic 179
Schvartz, David - agresat de legionari
1940 - 104n
Schvartz, Friedrich - decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941 - 185
Schvartz, Lazar 27
Schvartz, Leib Idei 179
Schvartz, Mauriciu, maior 199
Schvartz, Richard
decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941 - 185
Schwartz, Copel 130n
Schwartz, Friedrich 92
Schwartz, Gy.42
Schwartz, I„ artist 112
Schwartz, Mendcl Hers - decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941 - 185
Schwartzberg, Mihel 393
Schwartzman, D„ coristă 60n

Schwarzfeld, M„ publicist, folclorist
458
Schweifelberg, Arnold, avocat XXI,
435
Schwitzer, Maximilian, medic din
Rădăuţi 425n
Scripcă, Alexandru, procuror 21
Sebastian, Mihail (Iosif Hechter),
scriitor XVI, 88, 102
Sefal, M. 649
Segal, Leib - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 176
Segal, Leon, soldat - maltratat în tren
1940- 24
Segal, Smil - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Segall, B„ muzician 80
Selescu, Valeriu, lt. col. 587
Semeniciuc, Vasile 243, 243n
Serghie, Cella, scriitoare 145
Serter, Rubin - agresat de legionari
1940- 104n
Sever, Dan 70
Severin, comisar Chişinău 18
Sfeclă, Petre, preşedinte al F.R.N.
Soroca 17, 18
Sichitiu, Ion, general, ministrul
agriculturii şi domeniilor 430
Sigler, Avram - maltratat 1940 - 24
Silberstein, Emanuel - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Silberstein, Herman - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Sima, Horia, conducător al mişcării
legionare 97, 105
Simionescu, reprezentant Crucea Roşie
557n
Simionescu, A., căpitan 134
Simo, Ileana, artistă 112
Simon, Iancu 179
Simonovici, I. - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Sin, Iţic Leib - împuşcat în pogromul
din Dorohoi 1940 - 21
Sinescu, C„ lt. 589
Sinevici, C„ preşedinte 458
Singer, Curt - licitaţie fabrică de
cherestea 570

Săvulescu,
Schăchter,
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Stănescu,

Singer, O. - licitat.ie fabrică de
cherestea 570
Singher, Vili 2n
Singros, implicat în organi:zarea
călătoriei cu vasul „Struma"
642,647
Sireteanu, C., colonel 286
Sirkis, David, maltratat 1940 - 24
Sizoff, Lorentz 145
Slăvescu, Victor, ministru 2n
Socolescu, Vladimir 83
Sofiuc, Spiridon 16
Sokoroi, Francisc 296
Solomon, A., farmacist, colonel rez.
563
Solomon, B. 27
Solomon, Corneliu - ucis m timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Solomon, Iţic 272
Solomon, Jacques
decedat în
„trenurile morfii" iunie-iulie
1941 - 185
Solomon, Marcu - grav rănit în tren
1940 24n
Solomon, Rifca Idei - decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941 - 185
Solomon, Simon, medic - aruncat din
tren 1940 - 24
Solomon, Sur 366
Solomonovici, Zina - din Botoşani; se
rechiziţionează imobilul - 332
Rădăuţi;
se
Sonenthal, Carol
rechiziţionează imobilul - 332
Spătaru, Constantin, serg. major 416
Sperber, Ioşca 42
Spitz, Andrei 112
Stalin, I. V. 18
Stamatiu, Ion, colonel, prefect al
judetului Tecuci 190
Stan, C. 348
Stanislav, Froichi, pianist 42
Stavrescu, general, comandant M.U.
155, 156, 162, 167, 171
Stănciulescu, comisar şef Poliţia Iaşi
171
Stănculescu. Romulus, maior, fost
prefect jud. Roman 181

Gh., avocat 18
M., diplomat, însărcinat cu
afaceri la Berlin 616
Stănescu, N., colonel 403
Stănescu, N., maior 61
Stârcea, Gheorghe, şef birou siguranţă
200
Stein, Abraham 519
Stein,
Ana
Suceava;
se
rechizifionează imobilul - 332
Steinberg, Heinrich, director 42
Steiner-Basarab, Elena, artistă 60
Stelzer, consilier al Legafiei Germane
512
Stepancovschi, avocat Chişinău 386
Stern, Salomon 519
Stihi, V., căpitan 116, 237
Stinghe, M. 294
Stoenescu, C., colonel 130
Stoenescu, N., general, ministrul
finanţelor 224
Stoenescu, N. N. 571
Stoia, Gheorghe 104n
Stoica, director Creditul Minier Paris
614
Stoica, N. N. 70
Stoicescu, C. Constantin, ministrul
justiţiei 57, 125n, 130, 430,
438,454,515,604
Stol, comisar Chişinău 17
Stratan, A., chestor poliţie laşi 236
Streitmon, losefina 85
Stroe, St. 372
Strugaru, Dumitru 381
Strulovici, Natan, ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Sturdza, Eugen, controlor general de
stat 31
Sturza, Radu, maior 209
Suciu, Simion, caporal l 89n
Sufer, Caiman - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Sufer, Lanea Fani 123n
Suhăţeanu,
C., inspector general
sanitar al armatei 108
Suhr, dr. diplomat 618
Surany, Elvin, farmacist 222
Stănescu,
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Surchis, proprietar de
cherestea 349
Sztiny, Rudolf 396

fabrică

Ştefănescu,

de

N., director general M.A.I.

4
Ştefănescu,

Romulus, inspector şef
627
Şteflea, Ilie, general, şeful M.St.M.
581, 585,630
Ştirbu, Barbu 33 l
Ştirbu,
Bercu Ioil - decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941 - 185
Ştirbu, Mihai 32
Şuler, Izu, sionist - condamnat la
moarte 1942 - 448n
navigaţie Galaţi

ş

Şafran,

Alexandru, dr„ Şef Rabin al
Cultului Mozaic din România
(1940-1947) XII, XV, XXI,
138, 525
Şaia, Avram - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 194 l - 185
Şapira, Aron 21
Şapira, Iţic - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 176
Şaraga, Achit 70
Şaraga, Albert, artist 42
Şaraga, Fred, delegat Comisia de
asistenţă Transnistria 1942 XXI, 495
Şaraga, Lupu - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Şeifer, Bernard, rabin, agresat şi
aruncat din tren 19~0 - 24
Şerban, A. Gheorghe, consilier Curtea
de Apel Timişoara 438
Şerbănescu, Ion. legionar 11 l
Şmilovici, Şloim Pincas - decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941 - 185
Şmilovici, Şmil, vânz.ător ambulant

T
Tailler, Emilia 145
Taitelbaum, Samuel, medic Rădăuţi
425n
Talbert, Moritz 27
Tanasievici, Mihail, maior 440
Tamovschi, chestor Poliţie, Tighina
493
Tamovschi,' maior, M.C.Gl. Bucovina
399
Taşcă, Dumitru 11, 14n
Tătăranu, general, şef de stat major
164, 181, 192, 224, 261, 355,
413, 415. 419
Tătărescu, Gh„ om politic, fost primministru 2
Tătuşescu, D .. avocat 656
Teitelbaum, Samuel, dr. 519
Teitler, Adolf 272
Teitler, Iosif - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Telemaque, diplomat la Legaţia
României la Ankara 646. 648
Teodorescu, I., general 446
Teodorescu. lt. 83
Teodorescu, maior 32
Teodorescu, Paul. preot 165
Teodorescu, V„ general 446
Tepper, dr. 272
Theiss, Franz 2n
Timofeiu, Parfenie, caporal 16
Tiodor, Rita. sionistă - condamnat<i la
închisoare 1942 - 448

105
Şmilovici,

Itic - decedat în „trenurile
iunie-iulie 1941 - 185
Şmilovici, Jeni, artistă 112
Şmilovici,
Moise
decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941 - 185
Şmilovici, Sorin 32
Şnap, Moise, fost proprietar 385
Ştefan, Andrei. lt. 4 l 7n
Ştefan, Bucur, maior 416
Ştefan, Carol, şef gardieni publici 34
Ştefănescu, căpitan Reg. 6 Roşiori 16
Ştefănescu, Guţă, inspector 12 l
Ştefănescu, Mihail, prefect 178
Ştefănescu, N. 634
morţii"
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u

Titulescu, Nicolae, fost ministru de
externe 445
Tobescu,
C.,
colonel,
şef
al
Inspectoratului
General
al
Jandarmeriei XX, 617
Toma, Albert, artist 112
Tomaziu, George, artist plastic 533
Tomescu, Petre, dr., ministrul muncii,
sănătăţii şi ocrotirilor sociale
332,430, 568, 569
Tomescu, Ioan, colonel 389
Tomescu, Ion, căpitan, medic 503
Tomescu, maior Insp. Jand. Chişinău
263
Topor, loan, general 209, 232, 235,
245n, 355n, 372, 375,404
Totoescu, Aurelian, comisar de poliţie
lOln, 178
Trahtemberg, Adolf 27
Traian, Marcu 163
Traian, T. dr. 199
Trăilă, lt. rez. Odessa 416
Trestioreanu, general şef M.St.M.
Vrancea 410, 412, 413n, 415
Triandaf, director Creditul Minier
614n
Triandaf, Aurel, sit. 178, 192
Trifa, Viorel, preşedintele Uniunii
Naţionale a Studenţilor Creştini
Români 113
Tudor, P. A, profesor, director de
cabinet 142
Tudose. D .. colonel 372. 373
Twers. Otto. maior magistrat 344,
64ln

Ulic, B. D., căpitan principal Sulina
625,650
Ulner, Iosif Moise - decedat în
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941 - 185
Ungar, Adolf, medic veterinar 296
Ungureanu,
Bernard
se
rechiziţioneaz.ă imobilul 1941 282
Ungureanu, M., căpitan 55
Ursoiu, lt. col., pretor Divizia 8 inf.
233
Uşer, Aron - ucis în timpul rebeliunii
legionare 1941 - 114
Uţă, soldat Jandarmeria Orhei 243
UtzA, A, colonel 205
V
Vadu, Pincu 27
Vald, Leon 199
Vartic, Gheorghe, maior 18
Vartolomei, diriginte Poşta Soroca 18
Vaserman, Pincu 179
Vasii, Ilie 104
Vasilache, V., artist 77
Vasilescu, Ulyse 225
Vasiliu, C. Z., general subsecretar de
stat M.A.I. 466, 483, 484, 495,
587,652,656
Vasiliu. Ghiţă. primar Galaţi 451
Vasiliu, lt. col., şef birou studii
M.A.N. 72
Vasilovici, Octavian 436, 600
Vaşvari Alexandru, procuror general
545
Văgăunescu, M., lt. col., primar Bacău
444,457
Văleanu,
C., prim secretar de
Legaţiune 615

Ţ
Ţapu,

Vătaru,Aizic,Dorohoi-444,457

Ţenescu,

Vătaru,

Ionel, artist 112
FI., general 14
Ţepordei, V., preot 373
Ţinţum, I., maior 21

Fany, Dorohoi - deportată în
Transnistria - 523
Vătaru,
Froim, Dorohoi - copil
deportat în Transnistria - 523
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Vătaru,

Liza, Dorohoi - deportată în
Transnistria - 523
Vătăm, Ghizela, Dorohoi - copil
deportat în Transnistria - 523
Vântu, Gheorghe, subsecretar de stat
pe lângă Ministerul de Interne
13
Veiga, Francesco, istoric spaniol XVI
Velicu, Gh. 572
Verea, A, scriitor 145
Verea, Beno, artist 112
Verea, Lizette, artistă XVI, 42, 112
Vernescu, C„ profesoară 47
Vetu, Gh. Ioan, căpitan 372
decedat în
Viberman, Natan
„trenurile morţii" iunie-iulie
1941 - 176
Vicol, căpitan, şef centru Rechiziţie,
316
Vizante, sit. Bat. 2 Grăniceri 209
Vlad, lt. col. Odessa 416, 420
Vlădescu, Ovidiu, secretar general al
Preşedinţiei
Consiliului
de
Miniştri 32n, 64, 254, 258, 262,
280, 351, 362, 370, 404, 409,
499, 513, 533, 547,552,553n
Viase, A. 111
Voiculescu,
Gh.
C„
general,
guvernatorul
general
al
Basarabiei 345, 349, 366, 373,
379, 380, 385, 394, 477, 513,
532, 594,647
Voinescu, N„ 225
Volf, Ernestina - decedată în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Vulpescu, C„ director 140

Wechsler, Oscar - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Wecsu, Oscar 588
Weidemann, maior armata germană,
Odessa 412
Weinberg, Emanoil 2n
Weinberg, Ernest, medic 222
Weiner, Meier 519
Weinstock, dr. 129
Weissman, Iosef - ucis în timpul
rebeliunii legionare 1941 - 114
Weiss, Iosef 92
Weissman, Leiba 60n
Werpoler, Bercu - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Wexler, S. 70
Wexler, Zaltman 222
Wittenberger, Elisabeta 222
Wittner, Ion 588
Wolloch, Madeleine - internată în
ghetoul Cernăuţi 623
Wolman, Israel 2

z
Zaccinschi, Avram 272
Zadov, Grigore 255
Zahalca, Traian, lt. 378
Zaharia, Nicolae, comisar 162, 171
Zahorovschi, consul general la Praga
619
Zait, Iancu - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Zalic, David - ucis în timpul rebeliunii
legionare 1941 - 114
Zalman, Mendel Perier - decedat în
„trenurile mor1ii" iunie-iulie
1941- 185
Zalman, Moritz, învăţător 123
Zamfirescu, P. l 90
Zehler, Mihail 413
Zeida, Bernard - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - I 85
Zeingher, Leiba - împuşcat în
pogromul din Dorohoi 1940 21
Zglobiu, A., comisar şef 4 71

w
Wagner, Israel 2n
Waisberg, I. 27
Waisman, Haim - decedat în „trenurile
morţii" iunie-iulie 1941 - 185
Wasserman, Aizig - împuşcat în
pogromul din Dorohoi 1940 34
Watts, Larry. istoric XXVIII
Wechsler, Mina, artistă 60n
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