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- Abstract - 

 
The Ministry of External Affairs owns an important fund of diplomatic 

documents (more than 8,000 linear meters of archives), issued by the central 
administration, by diplomatic missions and by Romanian consulates from 
abroad. The files are organized according to the problem they deal with (from 1 
to 105), as they were classified in the Archives Nomenclatory created in 1909, 
according to the Austrian pattern. This system is in use even today, for 
classifying most of the archival funds. According to this system, we pay a special 
attention to Problem no. 33 – Jews Related Issues (1900-1948). 

The study aims at analysing the documents pertaining to this problem, 
which deal with the emigration of the Romanian Jews, at the end of the XIX-th 
century and the beginning of the next one. 
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Ministerul Afacerilor Externe deţine un important fond de documente 

diplomatice (peste 8.000 metri liniari de arhivă) create de către administraţia 

centrală, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate. În 

cadrul fondurilor propriu-zise dosarele sunt organizate pe probleme (de la 1 la 105), 
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aşa cum au fost ele clasificate în Nomenclatorul de arhivă întocmit în 1909 după 

modelul austriac. Majoritatea fondurilor sunt şi astăzi inventariate şi clasificate 

conform acestui sistem, în cadrul căruia remarcăm Problema 33 – Chestiuni 

privitoare la evrei (1900-1948). 

În cele ce urmează, ne propunem valorificarea documentelor din cadrul 

acestei probleme care face referire la emigrarea evreilor din România la sfârșitul 

secolului al XIX-lea și începutul secolului următor. 

Emigraţia evreiască din România a fost una dintre verigile lanţului migrator 

al secolului al XIX-lea, în care zeci de milioane de oameni din clasele de jos ale 

societăţii europene, mânaţi de foame, sărăcie şi asuprire au traversat Atlanticul. A 

început timid în 1867, după mişcările antievreieşti încheiate dramatic cu dărâmarea 

Templului Coral din Bucureşti, a crescut sensibil după 1879 şi a căpătat dimensiuni 

ameninţătoare în jurul anului 1900
1
. 

La sfârşitul anului 1881 şi începutul anului următor, în urma Conferinţei de 

la Focşani, care a reprezentat prima adunare sionistă a timpurilor moderne, 

emigranţii evrei din România au creat primele colonii agricole în Palestina. 

Primele grupuri de emigranţi au pornit din Galaţi
2
 spre Palestina cu vaporul 

„Thetis”, la 7/19 august 1882: 228 de persoane au plecat din Bacău, Moineşti, Cârja, 

Focşani şi Galaţi construind primele colonii agricole în Palestina, moşavot „Roş 

Pina” şi „Ziehron Iaakov”. Cea mai mare parte a grupului a fost formată din tineri, 

apţi pentru munca fizică. Este de reţinut că emigrarea a fost bine văzută de autorităţi. 

La finele lui august 1882 anunțul public era făcut prin baterea tobei, pentru ca cei 

interesaţi să afle de decizia guvernului privind încurajarea emigrării. Preţul biletelor 

de tren pentru cei care emigrau în Palestina era redus cu 50%
3
.  

Spre sfârşitul secolului a avut loc un masiv proces de emigrare a evreilor 

spre Statele Unite ale Americii, unde se deplasase centrul gravitaţional de apărare a 

evreimii mondiale.  

Acţiunile organizaţiilor antisemite şi mai ales grava criză economică care a 

lovit România în 1899-1900 au avut urmări nefaste pentru întreaga populaţie 

evreiască, dar mai cu seamă pentru micii negustori şi meseriaşi. O mişcare de 

emigrare începută în 1899 a luat repede alura unui adevărat exod.  

Tabloul zugrăvit de Leon Descos, prim-secretar al Legaţiei Franţei din 

Bucureşti, într-un raport trimis la 28 iunie 1900 ministrului său este revelator în 
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multe privinţe pentru soarta evreului român. Diplomatul francez menționa: „Criza a 

produs adevărate ravagii în această comunitate sărăcită, de 269.000 de evrei. Fără 

cumpărători, fără credit, micii comercianţi au dat faliment, meseriaşii n-au mai avut 

de lucru, iar mizeria excesivă a determinat în rândurile lor, de câteva luni, un curent 

de emigrare care creşte mereu. Întrebaţi despre aceasta de către jurnalişti, fruntaşii 

principali ai comunităţii evreieşti au făcut cunoscute sentimentele lor despre această 

emigrare: rabinii par să o privească cu regret, bancherii, cu plăcere. Socotind că 

principala cauză este criza, ei văd totuşi aici şi o consecinţă a noilor legi referitoare 

la patente şi la comerţul ambulant. În plus, ei o atribuie recrudescenţei mişcării 

antisemite, precum şi dezvoltării mişcării sioniste. Într-adevăr, există la Galaţi un 

Comitet Central Sionist, afiliat organizaţiei sioniste din Viena, care conduce toate 

societăţile din România... De altfel, această emigrare dă loc la fenomenele cele mai 

curioase: aproape în fiecare oraş din regiunea locuită de evrei, adică din Moldova şi 

Valahia de răsărit, emigranţii alcătuiesc mici grupe, îşi jură reciproc la sinagogă 

solidaritatea şi pleacă pe jos, câştigând puţini bani pe drum, fie dând reprezentaţii, 

fie publicând un singur număr de jurnal...”
4
. 

Emigrarea pe jos a evreilor români constituie aspectul cel mai original şi 

mai dramatic al marilor emigrări evreieşti din Europa de răsărit de la sfârşitul 

secolului al XIX-lea şi începutul secolului următor. Grupe de emigranţi erau 

organizate în diferite oraşe şi străbăteau ţara pe jos, de cele mai multe ori spre 

frontiera austro-ungară, dând câte un spectacol în fiecare oraş în care se aflau evrei, 

pentru a strânge bani şi alimente. Cu prilejul acestor emigrări a luat naştere o 

întreagă literatură: poezii, povestiri şi cântece. 

Foametea a făcut ravagii în rândurile maselor evreieşti sărăcite; în toate 

centrele aglomerate au fost create bucătării populare gratuite, care au fost 

subvenţionate în mare parte de către Alianţa Israelită Universală. Potrivit unui raport 

al lui Isac Astruc, trimisul Alianţei în România, din mai 1900 până în ianuarie 1901 

această organizaţie a cheltuit circa 500.000 franci pentru a ajuta pe cei lipsiţi de 

mijloacele de trai. Deşi la început s-au opus chiar şi principiului emigrării, diferitele 

organizaţii evreieşti din Apus au sfârşit prin a o accepta ca necesitate. 

Periodic, Prefectura Judeţului Covurlui, ca şi celelalte prefecturi din ţară, 

transmitea atât către Ministerul Afacerilor Străine, cât şi prefecturilor aflate în 

zonele de frontieră liste ale tinerilor israeliţi care nu aveau satisfăcute obligaţiile 

legii de recrutare şi cărora le-au fost eliberate paşapoarte de emigrare „bune numai 

pentru ducere”. 
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Tabelul 1. Situaţia paşapoartelor eliberate de Prefectura judeţului Covurlui în 

perioada 1899-1900 tinerilor evrei care nu îndepliniseră obligaţiile legii de recrutare
5
 

 

Perioada Paşapoarte 

eliberate 

Destinaţia declarată 

America Egipt Palestina 

1-15 iunie 1899 60 60 --- --- 

1 februarie-21 decembrie 1899 125 120 4 1 

1 ianuarie-29 februarie 1900 40 40 --- --- 

1 martie-15 mai 1900 305 301 4 --- 

1-31 mai 1900 130 130 --- --- 

 

Conform unei circulare a Ministerului Afacerilor Străine adresată legaţiilor, 

se recomanda ca tinerilor evrei cărora prefecturile le-au eliberat paşapoarte pentru 

emigrare „să nu li se înlesnească, în nici un mod, intrarea în ţară (România), 

refuzându-le atât viza sau preschimbarea paşaportului, cât şi orice fel de ajutor”
6
. 

Alte documente fac referire la familiile cărora le-au fost puse la dispoziţie 

paşapoarte „bune numai pentru ieşirea din ţară”. Spre exemplu, la 3 iulie 1900, 

Prefectura Judeţului Covurlui înainta Ministerului Afacerilor Străine o listă cu 

numărul evreilor cărora li s-au eliberat paşapoarte de emigrare în perioada 15-31 

iunie 1900, document care face referire la 448 de suflete, nominalizate în 189 

paşapoarte. Persoanele variau ca vârstă între 15 şi 70 ani, cu o medie de 30-35 ani, 

de profesii foarte diferite - muncitori, tinichigii, tâmplari, tapiţeri, vopsitori, zugravi, 

croitori, curelari, brutari, servitoare, spălătorese, cizmari, lampagii, hamali, sacagii, 

pescari, lustragii - în general aparţinând păturii sărace sau de mijloc, fără o 

specializare deosebită, deşi sunt semnalate şi cazuri de maşinişti, giuvaiergii, 

tipografi, ceasornicari sau librari
7
. 

La 5 mai 1900, Prefectura Judeţului Putna informa Ministerul de Interne că 

un grup de 38 de israeliţi din Moldova tranzitau oraşul Focşani în drumul lor spre 

Galaţi, intenţionând să emigreze în America. Aceşti muncitori tineri, „în oraşele prin 

care trec, dau câte o reprezentaţie teatrală, pentru a-şi putea spori fondurile de care 

dispun pentru călătorie”
8
. 
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7
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Printr-un ordin al Ministerului de Interne, la 25 iulie 1900, Austro-Ungaria a 

interzis tranzitarea emigranţilor care, pe lângă paşaport, nu se aflau în posesia 

biletelor de călătorie sau a unor sume de bani suficiente tranzitării Europei, 

apreciind că: „nu se poate admite, atât din consideraţii poliţieneşti, cât şi economice, 

ca gloate întregi de asemenea oameni, fără avere şi lipsiţi de orice mijloace de 

subzistenţă, să fie tolerate pe teritoriul statului”
9
.  

O parte din presa occidentală acuza statul român că persecuta populaţia 

evreiască şi nu sprijinea emigraţia, situaţie în care nominalizăm: „Frankfurter 

Zeitung” din 27 iunie 1900
10

, „Hamburger Korrespondent” şi „Kreuz-Zeitung” din 

15 august 1900
11

 și „Odeskii Listok” din 28 iunie 1900
12

. Ultimul cotidian, aflat sub 

control sionist, aborda problema emigrării în termeni foarte duri, apreciind că 

aceasta era rezultatul crizei economice, a incapacităţii guvernului român şi a 

ascensiunii antisemitismului
13

.  

În schimb, unele documente atestă nu numai faptul că România nu a pus 

piedici emigraţiei, din contra, uneori a dispus acordarea de ajutoare emigranţilor 

aflaţi în străinătate care nu-şi puteau asigura traiul zilnic. Spre exemplu, la 6/19 iulie 

1900 un raport al Legaţiei României la Berlin către Ion N. Lahovari, ministrul 

Afacerilor Străine, informa în legătură cu modul de distribuire a unor ajutoare 

băneşti din partea Guvernului României (12 mărci/persoană) către un număr de 120 

emigranţii evrei aflaţi la Frankfurt. De asemenea, prin acelaşi document s-a obţinut 

acordarea de ajutoare unui nou transport de aproximativ 150 emigranţi
14

. 

Legaţia Regală a României în Olanda informa, la 5/18 august 1900, pe 

ministrul Afacerilor Străine, Alexandru Marghiloman, în legătură cu atitudinea 

manifestată de autorități în problema emigranţilor evrei, în condițiile în care la 

frontiere fusese permis accesul doar acelora care făceau dovada că au achitat 

contravaloarea către o destinaţie externă ţării sau că dispuneau de mijloace 

financiare suficiente pentru a-şi asigura existenţa
15

. De altfel, o companie olandeză 

de navigaţie s-a arătat nemulţumită de măsura guvernului, plângându-se consulului 

general olandez din Budapesta de faptul că pierde „beneficiul transportului în 

Anglia”. 

                                                           
9
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15
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La 8/21 august 1900, Legaţia României din Atena a informat Ministerul 

Afacerilor Străine în legătură cu faptul că mai mulţi evrei care emigraseră din ţară, şi 

care beneficiau de paşapoarte „bune doar pentru ducere”, adresau cereri prin care 

solicitau atât paşapoarte noi pentru reîntoarcerea în ţară, cât şi bani pentru călătorie. 

Ministerul a refuzat acordarea vizelor motivând: „Toţi aceşti emigranţi evrei au 

părăsit ţara după îndemnul agenţiilor şi societăţilor de emigrare şi numai asupra 

acestora cade, prin urmare, răspunderea situaţiei precare în care aceşti emigranţi au 

ajuns astăzi”
16

. Solicitări similare, cu acelaşi deznodământ, au avut loc şi din partea 

Legaţiilor din Londra (18/31 august 1900)
17

 şi Constantinopol (8 septembrie 

1900)
18

. 

Având în vedere fenomenul complex al emigrărilor, în zilele de 27 şi 28 

iunie 1900, a avut loc la Paris o reuniune sionistă, ocazie cu care au fost luate 

următoarele hotărâri: 

„1. Emigrarea în masă, aşa cum s-a produs în mai şi în iunie, constituie o 

primejdie; ea trebuie combătută şi oprită; emigrarea trebuie continuată, dar după ce 

va fi organizată şi regularizată potrivit unor reguli severe. 

2. Trebuie să aibă loc distribuiri urgente de ajutoare în România, pentru a 

scăpa pe israeliţii din această ţară de acţiuni disperate şi de consecinţele foamei. 

3. Neexecutarea de către România a articolului 44 al Tratatului de la Berlin, 

constituind o violare permanentă a acestui instrument diplomatic, va trebui să nu se 

piardă din vedere această latură a chestiunii evreieşti din România”
19

. 

Departe de a se diminua, mişcarea de emigrare, susţinută în parte de Jewish 

Colonization Association, a sporit mereu. Grupuri de evrei şi-au făcut apariţia în 

gările şi porturile ţărilor vecine, în drumul lor spre America. Faţă de extinderea 

emigrărilor, guvernele ţărilor limitrofe şi îndeosebi autorităţile austro-ungare i-au 

informat pe români că ele nu vor lăsa să treacă prin graniţele lor decât pe emigranţii 

care aveau un bilet de cale ferată cu destinaţia spre o altă ţară. Guvernul român şi-a 

schimbat punctul de vedere şi a încercat să frâneze emigrarea, eliberând paşapoarte 

doar evreilor care se îndreptau spre SUA, Canada şi Argentina şi care aveau 

suficiente resurse ca să ajungă cel puţin până la Hamburg, Londra sau Paris
20

. 
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 Carol Iancu, Evreii din România, p. 272. 
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La 14/27 mai 1901, Legaţia Regală a României în Olanda a informat pe 

ministrul Afacerilor Străine, D. A. Sturdza, preşedintele Consiliului de Miniştri, în 

legătură cu apariţia în presa olandeză a unor articole incriminatoare la adresa 

autorităţilor române în ceea ce priveşte emigraţia evreilor. Astfel, autorităţile 

olandeze se arătau nemulţumite de faptul că evreii, care în general se îndreptau către 

portul Rotterdam pentru a lua calea Americii, erau lipsiţi de mijloace de existenţă, 

motiv pentru care întreţinerea acestora cădea în sarcina comunelor. Societatea 

„Montefiore” s-a implicat prin strângerea mijloacelor financiare care să asigure 

coreligionarilor continuarea călătoriei, astfel încât statul olandez să nu recurgă la 

măsuri restrictive cauzate de rămânerea în ţară a emigranţilor. De altfel, raportul de 

activitate pe anul 1900 al secretarului Secţiunii Rotterdam a Alianţei Israelite 

Universale
21

 a atins chestiunea emigranţilor din România, menţionând: „Comitetul 

Central din Paris s-a arătat extraordinar de darnic faţă de cei ce luaseră calea prin 

Rotterdam, iar societatea „Montefiore” a luat asupră-i, cu mult zel, înlesnirea 

continuării călătoriei”
22

. 

Emigrarea a luat un nou avânt în 1902, după publicarea legii meseriilor. 

Această lege din 5 martie 1902 (legea Missir) şi-a făcut simţită necesitatea în 

condiţiile în care breslele reprezentau forme de organizare învechite. În România, 

aşadar, diferitele meserii nu aveau nici o organizare, raporturile între patroni şi calfe 

sau ucenici nu erau reglementate - oricine putea exercita o meserie fără să fi primit o 

pregătire specială sau să se fi justificat înaintea autorităţilor că are cunoştinţele 

tehnice ale meseriei pe care voia să o exercite. Lipsa oricărui control în exercitarea 

meseriilor, pe de o parte, lipsa unei asocieri între diferiţi meseriaşi - asociaţii menite 

să le apere interesele comune, pe de altă parte, erau foarte resimţite, astfel că 

meseriaşii înşişi cereau să le fie întocmită o lege de organizare a meseriilor în 

România. 

După mai multe încercări rămase la stadiul de proiect, Guvernul României, 

inspirându-se din legile similare în vigoare în Germania, Austria şi Ungaria, a 

pregătit şi adoptat, în urma unor lungi discuţii purtate în Parlament şi spaţiul public, 

legea asupra organizării meseriilor. 

Nu vom intra în detalii, însă trebuie reţinut principiul legii, şi anume acela 

că în oricare localitate în care numărul meseriaşilor depăşea 50, aceştia se puteau 

organiza în corporaţii, care, chiar prin faptul constituirii lor, deveneau persoane 

juridice, capabile să dispună de drepturile şi îndatoririle prevăzute de această lege. 

Toată polemica declanşată de presa străină gravita în jurul articolului 4 din 

lege, care, în primele două aliniate, stipula: „Pentru ca străinii să fie admişi la 
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 Vezi extrasul din raportul pe 1900/1901 al secţiunilor olandeze ale Alianţei Israelite 

Universale, publicat la 2 iulie 1901 de cotidianul „Nieuwe Rotterdamsche Courant”. 
22

 MAE, Problema 33, vol. 2, Emigrări evrei în Bulgaria etc., p. 86.  
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exerciţiul unei meserii, vor trebui să dovedească că există în ţara lor dreptul de 

reciprocitate pentru români. În lipsă de o asemenea dovadă, ei vor trebui să obţină 

autorizaţia prealabilă de la Camera de Comerţ şi Industrie”. Se aprecia, astfel, că 

articolul era îndreptat contra străinilor, în general, şi contra evreilor, în special, 

făcându-se din exercitarea meseriilor în România un monopol pentru români. 

Articolul publicat la 28 aprilie 1902 de „Tergovinski Glasnik” („Ziarul 

Comercial”), organul oficial al Camerei de Comerţ şi de Industrie din Belgrad, 

analiza această prevedere prin raportarea la cadrul legislativ al altor ţări, constatând 

că unele dintre ele, spre exemplu Austria, aveau articole cu un conţinut identic.  

Cei care criticau legea apreciau că aceasta era îndreptată contra evreilor, că 

termenul de „străin” se raporta la evreii din România, chiar la cei pământeni, şi că ei, 

neputând justifica reciprocitatea în această privinţă, nu mai puteau exercita nici o 

meserie în România. 

Guvernul român a precizat, însă, că art. 4 nu era aplicabil evreilor locuitori 

în România care nu se bucurau de protecţie străină, căci aceştia, deşi nu erau cetăţeni 

români, erau protejaţi români, supuşi legilor române, şi, neavând altă ţară de origine 

şi altă patrie decât România, era evident că nu li se putea cere să dovedească 

reciprocitatea pentru românii dintr-o ţară pe care aceștia nu o aveau.  

Cu toate explicaţiile categorice date de către guvernul român, atât în 

Cameră, cu ocazia discuţiei legii în chestiune, cât şi prin presă, unele ziare, atât 

româneşti cât şi străine, continuau campania contra acestei legi şi contra 

„xenofobiei” românilor. 

Faţă de situaţia prezentată, cotidianul sârb conchidea: „Tot ce arătăm mai 

sus dovedeşte însă, în mod evident şi stabileşte în mod cert, că această lege are drept 

scop de a proteja deopotrivă pe adevăraţii meseriaşi din România, fără deosebire de 

naţionalitate şi credinţă religioasă, în contra concurenţei ce le-ar face aceia care 

veneau în România ca să practice o meserie fără ca să aibă într-adevăr cunoştinţele 

tehnice necesare exerciţiului acelei meserii”
23

. 

La 7 mai 1902, „Dnevni List” („Ziarul Cotidian”) publica, la iniţiativa 

Legaţiei Regale a României în Serbia, articolul Emigrarea din România, care se 

dorea o replică dată acelei părţi a presei, îndeosebi austriece şi mai ales germane
24

, 

                                                           
23

 Ibidem, vol. 1, 1902, Legea meseriilor, pp. 317-321. Vezi un articol similar publicat la 17 

septembrie 1902 de același cotidian, prin care se încerca găsirea unei explicaţii în legătură cu 

atitudinea Americii, care, în numele „umanităţii și al dreptăţii eterne”, se adresa puterilor 

semnatare ale Tratatului de la Berlin, invitându-le să intervină în favoarea evreilor din 

România, cerându-le aplicarea articolului 44 din Tratat privitor la respectarea drepturilor 

evreilor. Autorul articolului aprecia că, în realitate, prin acest gest America încerca să stopeze 

afluxul de imigranţi (Ibidem, pp. 370-371). 
24

 În legătură cu articolele publicate de presa germană, mai exact de cotidienele: „Frankfurter 

Leitung”, „Berliner Tageblatt”, „Berliner Tageblatt”, „Die Post” și „Die Zeit”, vezi nota 
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care promovau articole denigratoare la adresa legii meseriilor, apreciind că 

emigrarea evreilor din România ar fi fost o consecinţă directă.  

Articolul susținea că legea meseriilor nu a determinat o emigrare masivă, 

aducând drept argument cifrele comparative oferite de statistica oficială a 

paşapoartelor eliberate de către autorităţile româneşti, care arătau că în ultimele trei 

luni ale anului 1901 au emigrat 1.485 persoane, pe când în primele trei luni ale 

anului 1902 au emigrat mai puţine, 1.045, deşi perioada era mult mai propice 

navigaţiei pe mare şi emigrării în America. Prin urmare, mişcarea de emigrare nu era 

accentuată de apariţia legii meseriilor, ci era generată de criza economică din 

România, pe fondul căreia societăţile evreieşti de emigrare au găsit teren propice. De 

altfel, alături de evrei au plecat şi creştini români atraşi de mirajul unei vieţi mai 

bune în America
25

. 

La 29 septembrie 1904, consulul din Ismail, S. Stamatiadi, informa ministrul 

Afacerilor Străine, Ion I. C. Brătianu, în legătură cu faptul că, din cauza crizei prin 

care trecea populaţia din Basarabia şi a condiţiilor de trai deosebit de grele, în 

special pentru evrei, tot mai mulţi încercau să emigreze din Rusia, situaţie în care 

consulatul a acordat vize doar acelora care prezentau „destule garanţii morale”. 

Totuşi, un număr destul de important dintre cei cărora le fuseseră refuzate vizele 

reuşeau prin căi nelegale să intre în ţară, plătind „taxa cuvenită” la unul dintre 

punctele de frontieră. Având în vedere situaţia prezentată, consulul solicita 

înăsprirea pazei la frontieră
26

.  

Un raport similar regăsim la 4/17 octombrie 1904, formulat de această dată 

de către Consulatul României pentru Bucovina şi Galiţia, care-l avertiza pe Brătianu 

în legătură cu faptul că zilnic soseau la Cernăuţi în jur de 50-80 evrei fugiţi din 

Rusia. Cum autorităţile locale luaseră măsuri ca aceştia să nu rămână în ţară, iar 

consulatul acorda selectiv vizele, exista probabilitatea ca aceştia să încerce să treacă 

fraudulos graniţa, fapt care impunea luarea unor măsuri preventive severe din partea 

statului român
27

. 

Ca urmare a acestei situaţii, la 9 decembrie 1905, Ministerul de Interne a 

transmis prefecților de judeţe o serie de instrucţiuni legate de modul în care trebuia 

procedat în relaţia cu evreii care imigrau din Rusia. Astfel, pe lângă faptul că se 

interzicea cu desăvârşire intrarea în ţară fără viza consulatului, se instituia un sistem 

de monitorizare a evreilor prin reţinerea paşapoartelor la punctele de trecere a 

                                                                                                                                                      

Legaţiei Regale a României în Germania adresată ministrului „ad interim” al Afacerilor 

Străine, D. A. Sturdza, la 13/26 august 1902 (MAE, Problema 33, vol. 1, 1902, Legea 

meseriilor, pp. 355-362). 
25

 Ibidem, pp. 342-344. 
26

 Ibidem, vol. 2, Emigrări evrei în Bulgaria etc., p. 126.  
27

 Ibidem, p. 124.  
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frontierei, eliberându-li-se în schimb bilete pentru şedere în România. Pe baza 

declaraţiei de la punctul de trecere a frontierei, în biletul de şedere, cu valabilitate o 

lună de zile, era menţionată reşedinţa în care posesorul urma să se stabilească (erau 

excluse comunele rurale). După expirarea termenului de o lună, posesorul biletului 

pentru şedere în România trebuia să părăsească ţara. Pentru situaţii excepţionale se 

putea obţine de la Prefectură prelungirea termenului de şedere cu o lună, respectiv 

cu încă o lună, de data aceasta cu aprobarea directă a Ministerului de Interne. 

Paşapoartele reţinute la punctele de frontieră erau înaintate prefecturilor 

unde declaranţii îşi alegeau reşedinţa. În eventualitatea în care posesorul 

paşaportului îşi declara intenţia de a părăsi ţara, trebuia să comunice prefecturii 

punctul de frontieră pe unde intenționa să iasă, urmând ca prefectura să înainteze 

paşaportul punctului de frontieră. Practic, prin acest sistem, statul român încerca să 

exercite un control direct şi permanent asupra persoanelor prin reţinerea 

paşapoartelor. De asemenea, circulara stabilea efectuarea unor catagrafii, astfel încât 

să fie depistate persoanele intrate ilegal în ţară
28

. 

După statistica întocmită de către Alianţa Israelită Universală, bazată 

exclusiv pe proporţia paşapoartelor eliberate, numărul emigranţilor, începând din 

1899 şi până la 30 octombrie 1904, a fost următorul: 

 

Tabelul 2. Evoluţia numărului emigranţilor evrei din România (1899-1904)
29

 

Anul Bărbaţi Femei Copii Total 

1899 1.137 697 1.352 3.186 

1900 5.383 3.089 7.836 16.308 

1901 1.029 869 1.383 3.281 

1902 2.793 2.766 2.283 7.842 

1903 2.079 2.370 2.222 6.671 

1904 733 1.096 853 2.682 

Total 13.154 10.887 15.929 39.970 

                                                           
28

 Ibidem, vol. 3, 1905-1910, pp. 26-27. Vezi și Notiţă asupra chestiunii pașapoartelor de 

emigrare (1903), raport întocmit de către Ion Al. Lahovary referitor la istoricul și 

problematica eliberării pașapoartelor „bune numai pentru ducere” emigranţilor evrei, analiza 

comparativă cu legislaţia europeană în domeniu, ipotezele de lucru privind atitudinea pe care 

ar fi trebuit să o manifeste România în relaţia cu evreii care au beneficiat de acest gen de 

documente și care doreau să se reîntoarcă în ţară, ibidem, vol. I, Reguli emigrări, pp. 281-

301. 
29

 Buletin Aliance Israelite Universelle, 1904, p. 55. Alte surse afirmă că, între 1899 și 1904, 

din România au emigrat 50.000 evrei. Până la Primul Război Mondial, numărul s-a ridicat la 

90.000, ceea ce a reprezentat o treime din întreaga comunitate, vezi Academia Română, 

Istoria românilor, vol. VII, tom. II, De la Independenţă la Marea Unire (1878-1918), Editura 

Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 73. 
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Tabelul 3. Numărul şi profesiunea meseriaşilor evrei emigraţi din România (1899-

1904)
30

 

Profesiunea Nr. emigranţi Profesiunea Nr. emigranţi 

croitori 3.071 servitori 224 

tâmplari 625 brutari 131 

tinichigii 604 modiste 85 

cizmari 503 măcelari 84 

comercianţi 394 frizeri 45 

zugravi 346 diverşi 3.176 

 

Din analiza comparativă a datelor, rezultă că, din totalul de 39.970 evrei 

emigraţi, 9.288 au fost meseriaşi. 

Potrivit raportului colonelului Trotter, consulul general britanic la Galaţi, 

din 28 ianuarie 1903, în perioada 1900-1902, 31.615 evrei, ajutaţi de diferite 

organizaţii, au părăsit România pentru următoarele destinaţii: 

 

Tabelul 4. Destinaţia şi numărul emigranţilor evrei din România (1900-1902)
31

 

Destinaţia Nr. emigranţilor Anul/Anii 

New York 8.654 1900 

New York 4.921 1901 

New York 8.540 1902 

Philadelphia 2.000 1900-1902 

Canada 2.500 1900-1902 

Argentina 500 1900-1902 

Egipt 1.500 1900-1902 

Londra şi Paris 3.000 1900-1902 

    

După cum se poate observa, majoritatea emigranţilor s-au îndreptat spre 

Statele Unite ale Americii. Atunci când mişcarea a început să ia dimensiuni 

îngrijorătoare, guvernul american a reacţionat prin faimoasa „Notă Hay”, adresată în 

septembrie 1902 ambasadorilor săi din ţările semnatare ale Tratatului de la Berlin. 

Această notă conţinea reflecţiile sugerate secretarului de stat american de 

situaţia evreilor din România şi, din acest punct de vedere, avea mai curând aspectul 

unei declaraţii polemice făcută în numele umanităţii. Amintind că situaţia evreilor 

                                                           
30

 Ibidem. 
31

 C. Iancu, Evreii din România, pp. 274-275. Ultimul tabel este aproximativ și nu îi cuprinde 

pe evreii emigraţi prin mijloacele proprii. 
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români era consecinţa neexecutării articolului 44 al Tratatului de la Berlin, nota 

propunea Marilor Puteri să caute un mijloc eficace pentru a asigura respectarea 

acestui articol. Guvernul britanic a primit în chip favorabil „Nota Hay” şi a adresat 

celorlalţi semnatari ai Tratatului de la Berlin o circulară prin care le atrăgea atenţia 

asupra situației evreilor din România şi cerea luarea unor măsuri stabilite de comun 

acord. 

În România, nota americană, care nu fusese comunicată oficial guvernului, a 

avut un ecou răsunător şi principalele ziare au protestat negând dreptul Statelor 

Unite de a interveni în treburile interne ale ţării. În Franţa, Alianţa Israelită, care 

organizase o nouă conferinţă la 27 iunie 1901, a folosit ocazia pentru a cere 

ministrului Afacerilor Străine să apere interesele israeliţilor, aşa cum o făcuse în 

repetate rânduri guvernul celui de-al Doilea Imperiu. Cu toate acestea, în pofida 

diferitelor demersuri făcute în Franţa şi în Anglia, nota americană n-a avut urmări, 

iar evreii români au fost abandonaţi
32

. 

Trebuie să remarcăm şi rolul lui Bernard Lazare, cel care a devenit simbolul 

revoltei şi al indignării faţă de tăcerea care înconjura chestiunea evreiască din 

România. Mânia sa era îndreptată şi împotriva evreilor bogaţi. Lazare, primul care a 

introdus în Franţa expresia „naţionalism evreiesc”, şi-a exprimat resentimentele la 9 

august 1900 astfel: „... trebuie să dăm dreptate lumii creştine când susţine că nici 

solidaritatea lumii evreieşti nu se vădeşte prea mult. În toate ţările Europei, evreii 

bogaţi - acest noroi al Israelului - şi-au aruncat obolul emigranţilor zdrenţăroşi aflaţi 

la uşa lor, pentru ca după aceea să le întoarcă spatele. Au dat ceva, foarte puţin, 

ascunzându-se, ca să nu fie compromişi de către aceşti fraţi nenorocoşi care le 

amintesc de un trecut de care se ruşinează, ei, care sunt francezi din Franţa, englezi 

din Anglia, germani din Germania, şi care ar fi inventat, cu râvna unor adepţi 

înflăcăraţi, toate naţionalismele, cu excepţia naţionalismului evreiesc”
33

. 

Pentru a-şi da seama de situaţia reală a comunităţilor evreieşti, Lazare a 

întreprins o călătorie în Galiţia şi România. Vizita sa în România (4/17 - 9/22 mai 

1902) a cuprins numai oraşele Iaşi şi Bucureşti, unde a putut cunoaşte cartierele, 

sinagogile, şcolile, diferite instituţii şi organizaţii evreieşti. Speranţa pe care el a 

trezit-o în rândurile evreilor români, mai ales în inimile proletarilor, meseriaşilor şi 

lucrătorilor ameninţaţi cu faimoasa Lege a meseriilor, ca şi entuziasmul pe care l-au 

provocat conferinţele sale au întărit duşmănia şi ura antisemiţilor. Prin manifestaţii 

violente, aceştia au obţinut plecarea lui precipitată
34

. 

După călătoria sa, Lazare scria: „Dacă opinia europeană nu este în stare să 

obţină acest rezultat, sper că proletariatul evreu din România va şti să-l obţină prin 

                                                           
32

 Ibidem, p. 276. 
33

 Citat în Ibidem. 
34

 Ibidem, p. 278. 
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forţele sale. Pentru aceasta el trebuie să se organizeze în chip revoluţionar şi, unit cu 

ţăranul asuprit, fratele său de suferinţă, unit cu proletariatul creştin, el va putea 

cuceri pentru ei şi pentru dânsul dreptul său şi libertatea”
35

. Soluţia revoluţionară 

preconizată de el nu s-a materializat şi emigrarea evreilor a continuat până la Primul 

Război Mondial, când aproape o treime din comunitatea evreiască (circa 90.000 de 

persoane) a părăsit România. 

Putem conchide că emigrarea a fost un fenomen care a interesat comunitățile 

evreiești nu numai din România, ci din întreaga lume. Având în vedere amploarea 

emigrării și implicațiile la nivel internațional, acesta a reprezentat una dintre 

„problemele” diplomației românești, reflectată și în structurarea arhivei Ministerului 

Afacerilor Externe. 

Studiul a rămas tributar în ceea ce privește rolul Comunității Evreilor din 

Galați, care s-a implicat activ în sprijinirea şi ajutorarea emigranţilor care au 

tranzitat orașul. A fost un „sacrificiu” asumat, optând pentru valorificarea în anexe a 

listelor cu emigranți identificate în arhivele diplomatice, documente care, sperăm, 

vor interesa o parte dintre descendenții familiilor care au părăsit România și pe care 

jocul destinului i-a răspândit în întreaga lume. 

                                                           
35

 Ibidem, p. 279. 
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ANEXE 

 

1. 1900 ianuarie 11, Galaţi. Scrisoarea lui Samuel Pineles adresată lui 

Theodor Herzl în numele Comitetului Central al mişcării Chowʾwe Zion din 

România, în care prezenta situaţia emigrărilor evreilor prin portul Galaţi. 

 

 

Galaţi, 11 ianuarie 1900 

Stimate Domnule Preşedinte, 

 

Nu v-am scris de mult timp din cauză că circumstanţele locale mi-au ocupat 

în întregime timpul liber. Eu am prevăzut suferinţa coreligionarilor noştri şi nereuşita 

recoltei; eu am menţionat aceasta în mod deschis în Congres şi în toate părţile ori de 

câte ori am avut ocazie. Suferinţa este nouă şi aşa de mare, deoarece criza a lovit 

populaţia provocându-i pierderi complete, fără a face deosebire de rang social sau 

stare, religie, ocupaţie ş.a. 

Deosebirea este numai că pentru populaţia românească (creştină) se 

îngrijeşte guvernul într-un mod părintesc, distribuie în natură raţii de alimente, 

acordă locuri de muncă la lucrări speciale şi mii de alte avantaje, în timp ce evreii 

noştri trebuie să se bazeze numai pe forţele lor proprii. Diferiţi meseriaşi, croitori, 

cizmari, tinichigii, pielari, zidari, tâmplari, lăcătuşi, zugravi, vopsitori, tapiţeri şi cum 

se vor mai numi nu au de luni de zile nici o ocupaţie. Salariaţi, comisionari, 

magazineri, muncitori în port, hamali, curtieri, care găsesc în special în sezonul de 

toamnă din abundenţă un câştig bun şi făceau economii, cu toţii au cheltuit demult 

ultimii bani, cei mai mulţi au vândut sau gajat mica lor avere, şi acei care în anul 

trecut dădeau, astăzi sunt cei care cer. 

O tragedie, numai Dumnezeu să aibă milă! 

Cunosc, de ani, foarte bine nevoile şi suferinţele fraţilor noştri, dar am făcut 

în săptămânile trecute o raită de câteva zile cu un reprezentant al comunităţii noastre 

numai în unele străzi, unde am mers din casă în casă şi am distribuit unor familii 

bonuri de lemne şi ceva bani. Dar, ceea ce am văzut întrece orice descriere, scene pe 

care nu mi le-am închipuit vreodată. Ştiam că suferinţa este mare, dar aşa de mare, 

că zeci de familii, că sute de persoane, tineri şi bătrâni, fără deosebire de neam, erau 

lipsiţi de numeroasele zile de combustibil şi trăiau în lipsuri şi foamete, încât nu am 

putut suporta mult timp şi a trebuit să încetez raita. Mă săturasem! 

Eu pun cu bucurie la dispoziţie colectele de bani, dar distribuirea s-o facă 

alţii, n-o mai preiau asupra mea. 

Asta este starea evreilor aici, în Galaţi, arătată în mic. Şi în cuprinsul ţării 

suferinţa este mare, după scrisorile care-mi parvin zilnic, dar vreau să cred şi să sper 
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că este mai uşoară decât în portul nostru. De aceea este greu să te gândeşti la Sekel şi 

la ratele pentru acţiunile băncii coloniale evreieşti, ceea ce cred desigur că veţi 

înţelege. În tot cazul, noi facem ce putem aici, ca şi în întreaga ţară. Nimic nu se va 

neglija pentru Zion şi asta mă bucură să pot constata. 

Ni s-a cerut aproape în toate secţiunile carnete de şekel, iar zelul şi acordul 

cu mişcarea este la fel de favorabilă ca şi mai înainte; din păcate, emigraţia nu poate 

fi oprită. Atâta timp cât plecarea cu vaporul e deschisă, toate braţele sunt ocupate. 

Exportatori, agenţi de voiaj, căpitani şi alţii îmbie oamenii cu reduceri sau se oferă 

să-i ia aproape gratis şi sute de oameni se duc în toate direcţiile rozei vânturilor, dar 

în special spre America. Mulţi meseriaşi au plecat spre Paris şi Londra, cei mai mulţi 

spre Orient sau Palestina. Eu am sfătuit în scris şi verbal atâta cât mi-a fost cu 

putinţă (circulare şi ziarele idiş „Der Wahre Hajoetz” şi „Die Juedische Zukunft”) şi 

am încercat să reţin oamenii să plece spre America. Am luptat în zadar împotriva 

colonizării în Anatolia (Eşkişehir, Angora etc.). Cipru poate veni în consideraţie abia 

peste câteva luni, în cazul când Trietsch reuşeşte la Londra. Dar ziarele de azi aduc 

ştirea că el urmează a fi expulzat pentru propaganda ce a făcut-o în vederea emigrării 

spre Cipru (?!), dar el era pregătit de acum să plece. În curând, mai mult. 

Cu stimă şi salutul Sionului, Samuel Pineles. 

 

Scriitori din Aliaua Română Israel Bar-Avi, O istorie a evreilor români. 

Emigrările anului 1900, vol. I, Cenaclul Literar „Menora”, Jerusalim, 1961, pp. 232-

233. 

 

 

2. 1900 ianuarie 26, Galaţi. Adresa Prefecturii districtului Covurlui, Secţia 

Administrativă, către Ministerul Afacerilor Străine prin care a fost înaintată lista 

tinerilor israeliţi din judeţ care nu aveau satisfăcute obligaţiile legii de recrutare şi 

cărora li s-au eliberat, în perioada 1-31 decembrie 1899, paşapoarte de emigrare 

„bune numai pentru ducere”. Lista a fost înaintată și prefecturilor de județe aflate 

în zonele de frontieră.  

 

Prefectura Districtului Covurlui 

       Secţia Administrativă 

Nr. 493, Galatz, 26 ianuarie 1900 

 

Domnule Ministru, 

 

Conform ordinului Domnului Ministru de Interne no. 51.153/1899, am onoare 

a vă înainta, aici alăturat, o listă de tinerii israeliți din acest județ care n-au satisfăcut 
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obligațiile legii de recrutare și cărora li s-au eliberat de către această Prefectură 

pașapoarte de emigrare „bune numai pentru ducere” în intervalul 1-31 decembrie 

1899, binevoind a cunoaște că o asemenea listă, cu adresa no. 492 de astăzi, am 

comunicat-o și prefecturilor spre a fi pusă în cunoștință agenților respectivi de la 

punctele de frontieră. 

Binevoiți, vă rog, Domnule Ministru, a primi asigurarea prea distinsei mele 

considerațiuni. 

 

     Prefect,                                                                             Director 

ss./ I. Nicolini                                                                 ss./ indescifrabil 

 

Domniei Sale, Domnului Ministru al Afacerilor Străine. 

 

Listă cu tinerii israeliţi care n-au satisfăcut încă obligaţiunile de recrutare şi 

cărora Prefectura noastră le-a eliberat paşapoarte de emigrare în intervalul de la 1 

februarie - 21 decembrie 1899 

 

Aberman Huna, 20 ani, pașaportul nr. 3/250, 7 iulie 1899, singur, destinația America; 

Aizicovici Herman, 17 ani, pașaportul nr. 164, 21 decembrie 1899, singur, destinația 

America; 

Altărson Avram Maer, 17 ani, pașaportul nr. 10, 21 iulie 1899, singur, destinația America; 

Argintaru Herman, 17 ani, pașaportul nr. 123, 16 noiembrie 1899, singur, destinația 

America; 

Barasch Adolf, 18 ani, pașaportul nr. 200, 13 aprilie 1899, singur, destinația America; 

Baruh Sin Lupu, 18 ani, pașaportul nr. 170, 22 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Bercovici David, 19 ani, pașaportul nr. 159, 18 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Bercovici Froim, 28 ani, pașaportul nr. 179, 27 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Bercovici Henrich, 18 ani, pașaportul nr. 176, 25decembrie 1899, singur, destinația 

America; 

Bercovici Iosef, 28 ani, pașaportul nr. 242, 22 iunie 1899, trecut în paşaportul surorii sale, 

Adela Ratz, destinația America; 

Bercovici Volf, 19 ani, pașaportul nr. 160, 18 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Blumenfeld Carol, 19 ani, pașaportul nr. 154, 17 decembrie 1899, singur, destinația 

America; 

Braunfeld Isac, 19 ani, pașaportul nr. 196, 12 aprilie 1899, singur, destinația America; 

Breier Ianuel, 19 ani, pașaportul nr. 104, 27 octombrie 1899, singur, destinația America; 

Candler Fişel, 19 ani, pașaportul nr. 28, 15 noiembrie 1899, singur, destinația America; 

Candler Moise, 17 ani, pașaportul nr. 28, 17 noiembrie 1899, singur, destinația America; 

Cohn Leon, 26 ani, pașaportul nr. 125, 17 noiembrie 1899, singur, destinația America; 

Cohn Sigmund M., 18 ani, pașaportul nr. 173, 24decembrie 1899, singur, destinația 

America; 

Cusinar Altăr, 18 ani, pașaportul nr. 19, 29 iulie 1899, cu soţia sa, Rosa (22 ani), destinația 

America; 

Edelştein Natan, 18 ani, pașaportul nr. 24, 18 octombrie 1899, singur, destinația America; 
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Eisemberg Lupu, 19 ani, pașaportul nr. 155, 18 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Enser Baruch, 19 ani, pașaportul nr. 158, 18 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Eskinasy Beniamin, 18 ani, pașaportul nr. 115, 4 noiembrie 1899, singur, destinația 

America; 

Feldman Avram, 17 ani, pașaportul nr. 109, 1 noiembrie 1899, singur, destinația America; 

Feldman Iţic, 19 ani, pașaportul nr. 74, 21 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Filderman Sigmund, 27 ani, pașaportul nr. 37, 13 decembrie 1899, singur, destinația 

America; 

Freibery Marcu, 17 ani, pașaportul nr. 148, 15 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Fridman Șoim, 19 ani, pașaportul nr. 73, 20 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Glasner Şulim, 18 ani, pașaportul nr. 156, 18 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Goldblat Nute, 19 ani, pașaportul nr. 145, 15 decembrie 1899, cu sora sa, Dvora (17 ani), 

destinația America; 

Goldemberg A. F.,Herman 18 ani, pașaportul nr. 174, 24decembrie 1899, trecut în 

paşaportul tatălui său, Aizic Goldenberg, destinația America; 

Goldemberg Aron, 17 ani, pașaportul nr. 15, 23 iulie 1899, cu soţia sa, Golda (20 ani), 

destinația America; 

Goldemberg Iancu A., 18 ani, pașaportul nr. 77, 22 decembrie 1899, singur, destinația 

America; 

Goldemberg Israel, 18 ani, pașaportul nr. 241, 22 iunie 1899, singur, destinația America; 

Goldenberg Isac, 19 ani, pașaportul nr. 171, 22 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Goldman Bentian, 24 ani, pașaportul nr. 244, 25 iunie 1899, singur, destinația America; 

Goldştein Herman, 19 ani, pașaportul nr. 96, 9 octombrie 1899, singur, destinația America; 

Goldştein Maritz, 18 ani, pașaportul nr. 41, 14 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Greller Bernhard, 25 ani, pașaportul nr. 84, 30 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Grim Simon, 19 ani, pașaportul nr. 222, 18 aprilie 1899, trecut în paşaportul mamei sale, 

Sase Şloimovici, destinația America; 

Grimberg Rubin, 18 ani, pașaportul nr. 1/248, 30 iunie 1899, singur, destinația America; 

Grinberg Leib, 19 ani, pașaportul nr. 116, 6 noiembrie 1899, singur, destinația America; 

Grinberg Natan, 19 ani, pașaportul nr. 20, 31 iulie 1899, cu sora sa, Ghisela (16 ani), 

destinația America; 

Gross Mier, 20 ani, pașaportul nr. 119, 16 noiembrie 1899, singur, destinația America; 

Grumberg Herman, 28 ani, pașaportul nr. 136, 3 decembrie 1899, singur, destinația 

America; 

Grumblatt Isac, 24 ani, pașaportul nr. 131, 19 noiembrie 1899, singur, destinația America; 

Herscovici Iosef, 19 ani, pașaportul nr. 117, 6 noiembrie 1899, singur, destinația America; 

Hoffner Herşcu, 17 ani, pașaportul nr. 217, 24 aprilie 1899, trecut în paşaportul mamei sale, 

Sofia Rosemblat, destinația America; 

Holindir Isidor, 19 ani, pașaportul nr. 103, 27 octombrie 1899, cu soţia Ietti (20 ani), 

destinația America; 

Horovitz Hindă, 18 ani, pașaportul nr. 172, decembrie 1899, trecut în paşaportul tatălui său, 

Samuel Horovitz, cu familia, destinația America; 

Iacob Ştrul, 19 ani, pașaportul nr. 81, 30decembrie 1899, singur, destinația America; 

Iacobsohn Israil, 28 ani, pașaportul nr. 35, 8 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Iancovici Lupu, 18 ani, pașaportul nr. 102, 22 octombrie 1899, singur, destinația America; 

Iancovici Mendel, 19 ani, pașaportul nr. 153, 16 decembrie 1899, singur, destinația 

America; 
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Ioil Strul Sin, 18 ani, pașaportul nr. 226, 2 iunie 1899, singur, destinația America; 

Josef Avram, 18 ani, pașaportul nr. 144, 15 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Juster Josef, 18 ani, pașaportul nr. 181, 28 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Karmer Lazer, 19 ani, pașaportul nr. 7, 14 iulie 1899, singur, destinația America; 

Katz Iasef, 19 ani, pașaportul nr. 32, 1 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Kemler Hersch, 18 ani, pașaportul nr. 87, 2 octombrie 1899, singur, destinația America; 

Kohn Avram, 19 ani, pașaportul nr. 14, 7 septembrie 1899, singur, destinația America; 

Kohn Isac Solomon, 24 ani, pașaportul nr. 237, 9 iunie 1899, singur, destinația America; 

Kohn Marcus, 29 ani, pașaportul nr. 12, 21 iulie 1899, singur, destinația America; 

Laiber Marcu, 17 ani, pașaportul nr. 150, 16 decembrie 1899, trecut în paşaportul tatălui 

său, Mizic Aizic Regenboge,cu familia, destinația America; 

Laudesman Herşcu, 17 ani, pașaportul nr. 139, 8 decembrie 1899, singur, destinația 

America; 

Lazăr Pincu, 28 ani, pașaportul nr. 141, 23 decembrie 1899, trecut în paşaportului fratelui 

său, Avr. Goldemberg (38 ani), destinația America;  

Lazăr Stern Haim, 23 ani, pașaportul nr. 106, 28 octombrie 1899, singur, destinația 

America; 

Leibovici Iancu, 20 ani, pașaportul nr. 167, 21 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Leibovici Marcu, 18 ani, pașaportul nr. 11, 3 august 1899, singur, destinația America; 

Lerner Lazăr, 18 ani, pașaportul nr. 133, 25 noiembrie 1899, cu sora sa, Siendla (14 ani), 

destinația America; 

Levi Iţic, 19 ani, pașaportul nr. 26, 13 noiembrie 1899, singur, destinația America; 

Luvischi Heinrich, 25 ani, pașaportul nr. 223, 18 aprilie 1899, singur, destinația America; 

Marcovici Aron, 17 ani, pașaportul nr. 93, 4 octombrie 1899, singur, destinația America; 

Marcovici Lazăr, 20 ani, pașaportul nr. 166, 21 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Meer Ţalic, 28 ani, pașaportul nr. 23, 14 octombrie 1899, singur, destinația America; 

Mendel Nuţă-Dascal, 18 ani, pașaportul nr. 8, 16 iulie 1899, singur, destinația America; 

Michailovici Herman,17 ani, pașaportul nr. 18, 1 octombrie 1899, singur, destinația 

America; 

Michel Solomon, 19 ani, pașaportul nr. 240, 15 iunie 1899, singur, destinația America; 

Moise Abram, 17 ani, pașaportul nr. 19, 4 octombrie 1899, singur, destinația America; 

Moise Itzcovici Solomon, 17 ani, pașaportul nr. 10, 2 iulie 1899, singur, destinația America; 

Montoreanu Isac, 23 ani, pașaportul nr. 221, 5 aprilie 1899, singur, destinația Egipt; 

Moscovici Iancu, 17 ani, pașaportul nr. 193, 26 martie 1899,  singur, destinația America; 

Natan Beniamin, 26 ani, pașaportul nr. 143, 29 decembrie 1899, singur, destinația America;  

Ofenberg Iancu, 21 ani, pașaportul nr. 4/251, 12 iulie 1899, trecut în paşaportul mamei, 

Sara Fridman, destinația America; 

Oizer Şmil, 18 ani, pașaportul nr. 6, 1 martie 1899, singur, destinația America; 

Orenstrat Ivil, 23 ani, pașaportul nr. 105, 28 octombrie 1899, trecut în paşaportul surorilor 

Fani Veisenthal (28 ani), Ana (18 ani) şi Sura (14 ani), destinația America;  

Ornstein Carol, 19 ani, pașaportul nr. 224, 19 aprilie 1899, singur, destinația America; 

Pliscof Herman, 17 ani, pașaportul nr. 107, 29 octombrie 1899, singur, destinația America; 

Polingher Simon, 28 ani, pașaportul nr. 128, 18 noiembrie 1899, singur, destinația America; 

Presman Leib, 27 ani, pașaportul nr. 40, 14 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Rabinovici David, 24 ani, pașaportul nr. 230, 2 iunie 1899, singur, destinația America; 

Rapaport Iosef, 18 ani, pașaportul nr. 168, 21 decembrie 1899, cu fraţii săi, Alter (17 ani) şi 

Miekel (12 ani), destinația America; 
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Regenbogen A. Marcu, 18 ani, pașaportul nr. 149, 15 decembrie 1899, singur, destinația 

America; 

Reischer Abram, 19 ani, pașaportul nr. 151, 16 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Rosemblat Leon, 18 ani, pașaportul nr. 12, 23 august 1899, singur, destinația America; 

Rosenroch Lazăr, 26 ani, pașaportul nr. 213, 17 aprilie 1899, singur, destinația Egipt; 

Rosenthal Iancu, 27 ani, pașaportul nr. 9, 14 iunie 1899, singur, destinația America; 

Rosenthal Max, 18 ani, pașaportul nr. 3,  29 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Roşin Iosef, 19 ani, pașaportul nr. 95, 8 octombrie 1899, singur, destinația America; 

Rubin Avram, 22 ani, pașaportul nr. 243, 24 iunie 1899, singur, destinația America; 

Sapse Moise, 19 ani, pașaportul nr. 203, 11 aprilie 1899, trecut în paşaportul tatălui său, 

Moise Iţcovici, destinația Palestina; 

Schaier Marcu, 19 ani, pașaportul nr. 2/249, 6 iulie 1899, singur, destinația America; 

Schönfeld Aron, 17 ani, pașaportul nr. 177, 25 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Segal Burah, 28 ani, pașaportul nr. 239, 15 iunie 1899, ambii fraţi cu un paşaport, destinația 

America; 

Segall Elias, 28 ani, pașaportul nr. 31, 22 noiembrie 1899, singur, destinația America; 

Singer Iosef, 19 ani, pașaportul nr. 147, 15 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Singer L.Emanoil, 18 ani, pașaportul nr. 146, 15 decembrie 1899, singur, destinația 

America; 

Solomonovici Iosef, 18 ani, pașaportul nr. 25,18 octombrie 1899, singur, destinația America; 

Starck Abram, 19 ani, pașaportul nr. 33, 5 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Steinberg Isac, 19 ani, pașaportul nr. 140, 14 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Sternberg Iacob, 29 ani, pașaportul nr. 110, 3 noiembrie 1899, singur, destinația America; 

Şloimovici Abram, 18 ani, pașaportul nr. 17, 30 septembrie 1899, singur, destinația 

America; 

Ţiff Lupu, 18 ani, pașaportul nr. 80, 24 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Vasserman Marcel,19 ani, pașaportul nr. 120, 16 noiembrie 1899, singur, destinația 

America; 

Veinstein Solomon, 25 ani, pașaportul nr. 236, 4 iunie 1899, singur, destinația America; 

Veintraub Iulina, 25 ani, pașaportul nr. 82, 30 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Velman Sami, 24 ani, pașaportul nr. 234, 3 iunie 1899, singur, destinația America; 

Vinderman Maer, 25 ani, pașaportul nr. 97, 20 octombrie 1899, cu soţia Debora (22 ani) şi 

fetiţa (2 ani), destinația Egipt; 

Wechsler David, 25 ani, pașaportul nr. 152, 16 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Weisman Marcu David, 19 ani, pașaportul nr. 165, 21 decembrie 1899, singur, destinați 

Egipt; 

Weiss Vilhelm, 18 ani, pașaportul nr. 157, 18 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Wincler Iosef, 19 ani, pașaportul nr. 126, 18 noiembrie 1899, singur, destinația America; 

Winkler Isac, 17 ani, pașaportul nr. 137, 3 decembrie 1899, singur, destinația America; 

Zalman Iancu, 18 ani, pașaportul nr. 121, 16 noiembrie 1899, singur, destinația America; 

Zucher Carol, 25 ani, pașaportul nr. 22, 13 octombrie 1899, singur, destinația America. 

 

Ministerul Afacerilor Externe, Problema 33 - Chestiuni privitoare la evrei, 

volumul 1, 1900-1903, Emigrări evrei. Tabele, pp. 8-14. 
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3. 1900 martie 11, Galaţi. Adresa Prefecturii districtului Covurlui, Secţia 

Administrativă, către Ministrul Afacerilor Străine prin care a fost înaintată, 

conform ordinului no. 51.153/1899 al Ministerului Afacerilor Străine, o listă cu 

tinerii israeliţi din judeţ care nu aveau satisfăcute obligaţiile legii de recrutare şi 

cărora li s-au eliberat, în perioada 1 ianuarie - 29 februarie 1900, paşapoarte de 

emigrare „bune nume pentru ducere”. Lista a fost înaintată și prefecturilor de 

județe aflate în zonele de frontieră. 

 

Prefectura Districtului Covurlui 

       Secţia Administrativă 

Nr. 1734, Galatz, 11 martie 1900 

 

Domnule Ministru, 

 

Conform ordinului Domnului Ministru de Interne no. 51153/1899, am onoare 

a vă înainta, aici alăturat, o listă de tinerii israeliți din acest județ care n-au satisfăcut 

obligațiile legii de recrutare și cărora li s-au eliberat de către această Prefectură 

pașapoarte de emigrare „bune numai pentru ducere” în intervalul de la 1 ianuarie 

până la 29 februarie 1900, inclusiv, binevoind a cunoaște că o asemenea listă, cu 

adresa no. 1733 de astăzi, am comunicat-o și prefecturilor spre a fi pusă în 

cunoștință agenților respectivi de la punctele de frontieră. 

Binevoiți, vă rog, Domnule Ministru, a primi asigurarea prea distinsei mele 

considerațiuni. 

 

Prefect,                                                                           Director, 

ss./I. Nicolini                                                                 ss./ indescifrabil 

 

Domniei Sale, Domnului Ministru al Afacerilor Străine. 

 

Listă cu numele tinerilor israeliţi din judeţul Covurlui care nu au satisfăcut 

obligaţiile legii de recrutare şi cărora li s-au eliberat paşapoarte de emigrare în 

intervalul de la 1 ianuarie până la 29 februarie 1900 

 

Altersohn Abram, 19 ani, pașaportul nr. 43/743, 4 februarie 1900, singur, destinația 

America; 

Bercovici Leon, 20 ani, pașaportul nr. 21/345, 19 ianuarie 1900, singur, destinația America; 

Bergher David, 20 ani, pașaportul nr. 29/474, 25 ianuarie 1900, singur, destinația America; 

Beri Iancu, 19 ani, pașaportul nr. 23/385, 20 ianuarie 1900, singur, destinația America; 

Blum Seil, 22 ani, pașaportul nr. 11/272, 15 ianuarie 1900, singur, destinația America; 
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Braunstein Ferdinand J., 28 ani, pașaportul nr. 63/1144, 18 februarie 1900, singur, 

destinația America; 

Brener Solomon, 17 ani, pașaportul nr. 57/1089, 11 februarie 1900, singur, destinația 

America; 

Caradvschi Iulius, 25 ani, pașaportul nr. 81/1372, 26 februarie 1900, singur, destinația 

America; 

Cohn Iancu, 19 ani, pașaportul nr. 27/448, 22 ianuarie 1900, singur, destinația America; 

Davidovici Aron, 20 ani, pașaportul nr. 49/820, 7 februarie 1900, singur, destinația 

America; 

Dulberg Lupu, 17 ani, pașaportul nr. 20/330, 18 ianuarie 1900, singur, destinația America; 

Goldemberg Carol, 18 ani, pașaportul nr. 2/59, 4 ianuarie 1900, singur, destinația America; 

Goldemberg Osias, 26 ani, pașaportul nr. 6/178, 11 ianuarie 1900, cu soţia sa, Sofia, şi fiul 

său, Avram, destinația America; 

Goldenştein Adolf, 27 ani, pașaportul nr. 19/328, 18 ianuarie 1900, singur, destinația 

America; 

Goldştein Avram, 20 ani, pașaportul nr. 79/1330, 25 februarie 1900, singur, destinația 

America; 

Goldştein Isac, 17 ani, pașaportul nr. 15/306, 17 ianuarie 1900, singur, destinația America; 

Grimberg David H., 20 ani, pașaportul nr. 10/232, 13 ianuarie 1900, singur, destinația 

America; 

Haimsohn Yosef, 25 ani, pașaportul nr. 33/516, 27 ianuarie 1900, singur, destinația 

America; 

Helilsohn B., 18 ani, pașaportul nr. 14/296, 17 ianuarie 1900, singur, destinația America; 

Herman Şloim, 19 ani, pașaportul nr. 82/1379, 26 februarie 1900, singur, destinația 

America; 

Kohn Ghidale, 18 ani, pașaportul nr. 31/471, 25 ianuarie 1900, singur, destinația America; 

Marcus Iancu, 17 ani, pașaportul nr. 60/1116, 16 februarie 1900, singur, destinația America; 

Moise Solomon, 26 ani, pașaportul nr. 28/473, 25 ianuarie 1900, singur, destinația  America; 

Oringher Şapse, 25 ani, pașaportul nr. 9/213, 13 ianuarie 1900, singur, destinația America; 

Ornstein Leon, 26 ani, pașaportul nr. 50/945, 11 februarie 1900, singur, destinația America; 

Rosemberg Isac, 21 ani, pașaportul nr. 47/818, 7 februarie 1900, singur, destinația America; 

Schvartz Iulius, 19 ani, pașaportul nr. 7/193, 12 ianuarie 1900, singur, destinația America; 

Schvartz Strul, 18 ani, pașaportul nr. 34/517, 27 ianuarie 1900, cu fratele său, Leon (15 

ani), destinația America; 

Smil Maochi Sin Sloim, 18 ani, pașaportul nr. 74/1305, 24 februarie 1900, singur, destinația 

America; 

Smilovici Herman, 22 ani, pașaportul nr. 13/293, 17 ianuarie 1900, singur, destinația 

America; 

Şmil Keva, 18 ani, pașaportul nr. 54/1071, 15 februarie 1900, singur, destinația America; 

Şmilovici Sigmund, 17 ani, pașaportul nr. 17/318, 18 ianuarie 1900, singur, destinația 

America; 

Şolomonovici Abram, 29 ani, pașaportul nr. 89/1456, 29 februarie 1900, singur, destinația 

America; 

Tichman Pincu, 16 ani, pașaportul nr. 90/1468, 29 februarie 1900, singur, destinația 

America; 

Vaiss Isac, 19 ani, pașaportul nr. 38/677, 4 februarie 1900, singur, destinația America; 
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Voltemberg Moise, 21 ani, pașaportul nr. 18/319, 18 ianuarie 1900, singur, destinația 

America; 

Voltman Carol, 18 ani, pașaportul nr. 35/518, 27 ianuarie 1900, cu sora sa, Ernestina (22 

ani), destinația America; 

Zaharovitz Aron, 18 ani, pașaportul nr. 39/685, 4 februarie 1900, singur, destinația 

America; 

Zeligher Abram, 28 ani, pașaportul nr. 70/1212, 21 februarie 1900, singur, destinația 

America; 

Zucher Moritz, 18 ani, pașaportul nr. 66/1172, 18 februarie 1900, singur, destinația 

America. 

 

Pentru conformitate, 

ss./ Th. Tănăsescu 

 

Ministerul Afacerilor Externe, Problema 33 - Chestiuni privitoare la evrei, 

volumul 1, 1900-1903, Emigrări evrei, Tabele, pp. 55-56. 

 

4. 1900 mai, Galaţi. Listă cu numele tinerilor israeliţi din judeţul Covurlui 

care nu aveau satisfăcute obligaţiile legii de recrutare, cărora li s-au eliberat, în 

intervalul de la 1 martie până la 15 mai 1900, paşapoarte de emigrare „bune nume 

pentru ducere”, listă înaintată și prefecturilor de județe aflate în zonele de 

frontieră.  

 

Listă cu numele tinerilor israeliţi din judeţul Covurlui, care nu au satisfăcut 

obligaţiile legii de recrutare şi cărora li s-au eliberat paşapoarte de emigrare în 

intervalul de la 1 martie până la 15 mai 1900 

 

Aberbuc Abram, 18 ani, pașaportul nr. 616/3591, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Abramescu David, 29 ani, pașaportul nr. 733/3787, 13 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Abramovici Lazar, 18 ani, pașaportul nr. 293/2794, 21 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Alpern Iancu, 23 ani, pașaportul nr. 646/3646, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Anerbach Adolf, 19 ani, pașaportul nr. 158/2141, 27 martie 1900, singur, destinația 

America; 

Arnsohn Leon, 19 ani, pașaportul nr. 541/3346, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Aron Sin Iţic, 29 ani, pașaportul nr. 519/3323, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Aronovici Aizic I., 18 ani, pașaportul nr. 483/3268, 4 mai 1900, singur, destinația America; 

Aronsohn Șulim, 20 ani, pașaportul nr. 204/2482, 12 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Avram Ancel, 18 ani, pașaportul nr. 209/2488, 12 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Avram Şapira, 19 ani, pașaportul nr. 457/3231, 3 mai 1900, singur, destinația America; 

Avramovici Simon, 19 ani, pașaportul nr. 535/3340, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Basof Carol, 18 ani, pașaportul nr. 668/3670, 11 mai 1900, singur, destinația America; 
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Beral Marcu, 19 ani, pașaportul nr. 623/3598, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Bercovici Bernard, 18 ani, pașaportul nr. 333/2878, 22 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Bercovici Herman, 18 ani, pașaportul nr. 543/3348, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Bercovici Iacob, 19 ani, pașaportul nr. 235/2542, 13 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Bercovici Iberman, 29 ani, pașaportul nr. 452/3225, 3 mai 1900, singur, destinația America; 

Bercovici Iosef, 19 ani, pașaportul nr. 633/3608, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Bercovici Solomon, 18 ani, pașaportul nr. 209/2488, 12 aprilie 1900, trecut în pașaportul 

tatălui său, H. Bercovici, destinația America; 

Berenştein Osias, 19 ani, pașaportul nr. 586/3562, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Berman Adolf, 19 ani, pașaportul nr. 502/3299, 4 mai 1900, singur, destinația America; 

Berner Pnichas, 19 ani, pașaportul nr. 287/2788, 21 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Bezner Iosef, 18 ani, pașaportul nr. 32/2069, 24 martie 1900, singur, destinația America; 

Bilgoroiu Lupu, 18 ani, pașaportul nr. 591/3567, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Birnberg Haim B., 17 ani, pașaportul nr. 617/3592, 11 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Blanaru Bernard, 19 ani, pașaportul nr. 470/3247, 4 mai 1900, singur, destinația America; 

Blaunştein Iţic, 18 ani, pașaportul nr. 245/2592, 15 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Blum Marcu, 24 ani, pașaportul nr. 149/2114, 25 martie 1900, singur, destinația America; 

Blumenfeld Idel, 17 ani, pașaportul nr. 507/3304, 4 mai 1900, singur, destinația America; 

Braier Adolf, 17 ani, pașaportul nr. 307/2831, 21 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Braufman Iosef, 19 ani, pașaportul nr. 706/3735, 13 mai 1900, singur, destinația America; 

Braunştein Chaim, 18 ani, pașaportul nr. 670/3672, 12 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Braunştein Lazăr, 18 ani, pașaportul nr. 684/3686, 12 mai 1900, singur, destinația America; 

Braunştein Rafil, 19 ani, pașaportul nr. 390/3120, 2 mai 1900, singur, destinația America; 

Bren Iuda, 28 ani, pașaportul nr. 98/1763, 13 martie 1900, singur, destinația America; 

Brohman Isac, 28 ani, pașaportul nr. 609/3584, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Buholtz Leon, 28 ani, pașaportul nr. 601/3155, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Burohzon Isac, 18 ani, pașaportul nr. 394/3124, 2 mai 1900, singur, destinația America; 

Burunescu Iacob, 19 ani, pașaportul nr. 296/2797, 21 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Caes Chaim, 19 ani, pașaportul nr. 496/3293, 4 mai 1900, singur, destinația America; 

Chaim Bir Sin, 20 ani, pașaportul nr. 606/3581, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Chesler Meer, 20 ani, pașaportul nr. 328/2873, 22 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Cohn Israel, 19 ani, pașaportul nr. 500/3297, 4 mai 1900, singur, destinația America; 

David Iancu, 19 ani, pașaportul nr. 198/2452, 7 aprilie 1900, singur, destinația America; 

David Iosef, 20 ani, pașaportul nr. 687/3748, 13 mai 1900, singur, destinația America; 

Davidovici Moritz, 18 ani, pașaportul nr. 239/2586, 15 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Davidsohn Gavril, 29 ani, pașaportul nr. 682/3684, 12 mai 1900, singur, destinația America; 

Davidsohn Herman, 19 ani, pașaportul nr. 304/2828, 21 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Dimand Natan, 19 ani, pașaportul nr. 482/3262, 4 mai 1900, singur, destinația America; 

Eikştein Osias, 19 ani, pașaportul nr. 479/3256, 4 mai 1900, singur, destinația America; 
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Faier Bernard, 18 ani, pașaportul nr. 518/3322, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Faier Beruhar, 18 ani, pașaportul nr. 411/3164, 3 mai 1900, singur, destinația America; 

Faier David,19 ani, pașaportul nr. 249/2596, 15 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Faier Iosef, 17 ani, pașaportul nr. 405/3136, 2 mai 1900, singur, destinația America; 

Faier Moritz, 19 ani, pașaportul nr. 560/3427, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Faier Oşie, 17 ani, pașaportul nr. 354/2936, 25 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Feder Iosef, 19 ani, pașaportul nr. 289/2790, 21 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Feiştern Iosef, 25 ani, pașaportul nr. 112/1920, 13 martie 1900, singur, destinația America; 

Feldman Iancu, 19 ani, pașaportul nr. 542/3347, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Feldman Ştrul, 18 ani, pașaportul nr. 462/3226, 3 mai 1900, singur, destinația America; 

Feldschtein Isac, 19 ani, pașaportul nr. 491/1291, 4 mai 1900, singur, destinația America; 

Feldstein Iacob, 18 ani, pașaportul nr. 536/3341, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Ferinştein Leib A., 18 ani, pașaportul nr. 436/3186, 3 mai 1900, în paşaportul fratelui său, 

Ferinştein, destinația America; 

Fildeştein Bercu, 17 ani, pașaportul nr. 376/2975,  25 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Fischer Herșcu, 20 ani, pașaportul nr. 197/2451, 7 aprilie 1900, cu frații săi Zaincher (18 

ani) și Julina (15 ani), destinația America; 

Fischer Rubin, 19 ani, pașaportul nr. 391/3121, 2 mai 1900, singur, destinația America; 

Fişel Şmil, 20 ani, pașaportul nr. 508/3305, 4 mai 1900, singur, destinația America; 

Fiterman Moise, 22 ani, pașaportul nr. 551/3417, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Flix Marcu, 19 ani, pașaportul nr. 564/3451, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Freiberg Avram, 19 ani, pașaportul nr. 625/3600, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Freiberg Iulius, 19 ani, pașaportul nr. 573/3460, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Froin Berca, 19 ani, pașaportul nr. 461/3235, 3 mai 1900, singur, destinația America; 

Fund Lazăr, 18 ani, pașaportul nr. 326/2847, 22 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Ghedale Burach Sin, 19 ani, pașaportul nr. 232/2539, 13 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Ghedalesohn Moise, 19 ani, pașaportul nr. 224/2513, 13 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Gherşin Brener, 18 ani, pașaportul nr. 478/3255, 4 mai 1900, singur, destinația America; 

Gluchman Eligs, 19 ani, pașaportul nr. 671/3673, 12 mai 1900, singur, destinația America; 

Godel Iţic, 18 ani, pașaportul nr. 626/3601, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Gold Rubin, 19 ani, pașaportul nr. 355/2937, 25 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Goldemberg David, 27 ani, pașaportul nr. 429/3179, 3 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Goldemberg H. Şmil, 18 ani, pașaportul nr. 459/3233, 3 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Goldemberg Isidor M., 19 ani, pașaportul nr. 445/3218, 3 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Goldemberg Leib, 18 ani, pașaportul nr. 257/2605, 15 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Goldemberg Leibu, 18 ani, pașaportul nr. 412/3165, 3 mai 1900, singur, destinația America; 

Goldemberg Simone, 19 ani, pașaportul nr. 524/3329, 5 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Goldschlager Charles, 18 ani, pașaportul nr. 515/3319, 5 mai 1900, singur, destinația 

America; 
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Goldştein Avram, 19 ani, pașaportul nr. 680/3682, 12 mai 1900, singur, destinația America; 

Goldştein Iancu, 18 ani, pașaportul nr. 672/3674, 12 mai 1900, singur, destinația America; 

Goldştein Iosef, 19 ani, pașaportul nr. 719/3762, 13 mai 1900, singur, destinația America; 

Goldştein Moritz, 20 ani, pașaportul nr. 423/3173, 3 mai 1900, singur, destinația America; 

Gralăr Haim, 19 ani, pașaportul nr. 370/2969, 25 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Grimberg Abram, 19 ani, pașaportul nr. 640/3637, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Grimberg Haim, 19 ani, pașaportul nr. 674/3676, 12 mai 1900, singur, destinația America; 

Grimberg Herșcu, 18 ani, pașaportul nr. 181/2370, 5 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Grimberg Iancu, 22 ani, pașaportul nr. 583/3359, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Grimberg Iosef, 18 ani, pașaportul nr. 418/3170, 3 mai 1900, singur, destinația America; 

Grimberg Iosef, 19 ani, pașaportul nr. 532/3337, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Grimberg Isac, 18 ani, pașaportul nr. 723/3766, 13 mai 1900, singur, destinația America; 

Grimberg Ivine, 19 ani, pașaportul nr. 253/2600, 15 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Grimberg Moritz, 19 ani, pașaportul nr. 472/3249, 4 mai 1900, singur, destinația America; 

Grimberg Nuham, 18 ani, pașaportul nr. 132/2069, 24 martie 1900, singur, destinația 

America; 

Grimberg Strulea, 19 ani, pașaportul nr. 335/2880, 22 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Grimberg Șaic, 19 ani, pașaportul nr. 205/2483, 12 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Grinberg Aron,  23 ani, pașaportul nr. 281/2779, 21 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Grünblati Mendel, 17 ani, pașaportul nr. 531/3336, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Grünspan Iacob Leib, 28 ani, pașaportul nr. 251/2598, 15 aprilie 1900, cu soţia sa, Sofia 

(25 ani), destinația America; 

Gutman Leibb, 28 ani, pașaportul nr. 153/2118, 27 martie 1900, singur, destinația America; 

Haim Moise, 20 ani, pașaportul nr. 184/2373, 5 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Heller Michel, 19 ani, pașaportul nr. 135/2083, 24 martie 1900, singur, destinația America; 

Hening Moses L., 18 ani, pașaportul nr. 397/3127, 2 mai 1900, singur, destinația America; 

Herman Leib, 19 ani, pașaportul nr. 544/3373, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Herman Leon, 18 ani, pașaportul nr. 662/3664, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Herman Pascu, 19 ani, pașaportul nr. 632/3607, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Herşcovici Moise, 18 ani, pașaportul nr. 562/3429, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Hipsoman Zeilic, 17 ani, pașaportul nr. 227/2534, 13 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Hirsch Avram, 18 ani, pașaportul nr. 506/3303, 4 mai 1900, singur, destinația America; 

Hirsch Isac, 17 ani, pașaportul nr. 409/3157, 2 mai 1900, singur, destinația America; 

Hocover Hainrich, 29 ani, pașaportul nr. 401/3131, 2 mai 1900, cu soţia, un copil şi 

cumnata sa, destinația America; 

Horan Saie, 20 ani, pașaportul nr. 267/2642, 15 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Hornştein Avram, 29 ani, pașaportul nr. 434/3184, 3 mai 1900, singur, destinația America; 

Horovitz Iacob, 19 ani, pașaportul nr. 231/2538, 13 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Iacobovici Iancu, 19 ani, pașaportul nr. 305/2829, 21 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Iacobsohn David, 21 ani, pașaportul nr. 614/3589, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Iacobsohn Haim, 20 ani, pașaportul nr. 732/3780, 13 mai 1900, singur, destinația America; 
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Iancovici Avram, 18 ani, pașaportul nr. 534/3339, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Iancovici Iancu, 17 ani, pașaportul nr. 179/2369, 5 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Iancovici Iţic, 28 ani, pașaportul nr. 639/3636, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Iancovici Moritz, 27 ani, pașaportul nr. 93/1560, 5 martie 1900, cu soţia şi un copil, 

destinația America; 

Iancovici Simon, 17 ani, pașaportul nr. 203/2481, 12 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Iancu Avram Sin Ilie, 18 ani, pașaportul nr. 402/3132, 2 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Iancu Haim Sin, 19 ani, pașaportul nr. 230/2537, 13 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Iancu Leon Sin, 19 ani, pașaportul nr. 300/2801, 21 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Ianculovici Marcu, 18 ani, pașaportul nr. 612/3587, 11 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Ianculovici Rafail, 18 ani, pașaportul nr. 624/3599, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Iosef Samoil, 17 ani, pașaportul nr. 728/3775, 13 mai 1900, singur, destinația America; 

Iscovici Leon, 18 ani, pașaportul nr. 378/2977, 25 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Itzcovici Elias, 19 ani, pașaportul nr. 399/3129, 2 mai 1900, singur, destinația America; 

Iţcovici Herman, 19 ani, pașaportul nr. 243/2591, 15 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Iţcovici Mihel, 18 ani, pașaportul nr. 433/3183, 3 mai 1900, singur, destinația America; 

Iţic Strul, 19 ani, pașaportul nr. 117/1946, 13 martie 1900, singur, destinația America; 

Kaningher Leon, 18 ani, pașaportul nr. 210/2489, 12 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Kanzler Fisel, 20 ani, pașaportul nr. 330/2875, 22 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Kaufman Mendel, 20 ani, pașaportul nr. 373/2972, 25 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Kivovici Haim, 19 ani, pașaportul nr. 202/2479, 12 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Kohn Leibu, 19 ani, pașaportul nr. 678/3680, 12 mai 1900, singur, destinația America; 

Kolm Solomon, 19 ani, pașaportul nr. 588/3564, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Lazarovici Samoil, 26 ani, pașaportul nr. 544/3349, 5 mai 1900, cu soţia, Hana (20 ani), 

destinația America; 

Leibovici Abram, 19 ani, pașaportul nr. 216/2503, 12 aprilie 1900, cu fratele său Leibu (15 

ani), destinația America; 

Leibovici Avram, 22 ani, pașaportul nr. 552/3419, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Leibovici Ber, 19 ani, pașaportul nr. 605/3580, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Leibovici David, 19 ani, pașaportul nr. 438/3188, 3 mai 1900, cu fratele său, Strul (17 ani), 

destinația America; 

Leibovici Herman, 18 ani, pașaportul nr. 169/2280, 1 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Leibovici Iacob, 18 ani, pașaportul nr. 271/2646, 15 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Leibovici Iancu, 18 ani, pașaportul nr. 619/3594, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Leibovici M. Herșcu, 20 ani, pașaportul nr. 155/2125, 27 martie 1900, singur, destinația 

America; 

Leibovici Meer S., 19 ani, pașaportul nr. 258/2606, 15 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 
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Leibovici Mendel, 18 ani, pașaportul nr. 460/3234, 3 mai 1900, singur, destinația America; 

Leibovici Şulim, 18 ani, pașaportul nr. 259/2607, 15 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Leibovici Tobias, 18 ani, pașaportul nr. 308/2832, 21 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Lentz Lupu, 19 ani, pașaportul nr. 637/3633, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Levensohn Marcu, 26 ani, pașaportul nr. 555/3422, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Levensohn Solomon, 19 ani, pașaportul nr. 233/2540, 13 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Liberman Bercu, 20 ani, pașaportul nr. 441/3191, 3 mai 1900, singur, destinația America; 

Lober Marcu, 17 ani, pașaportul nr. 225/2520, 13 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Lubici Haim, 25 ani, pașaportul nr. 136/2083, 24 martie 1900, trecut în pașaportul mamei 

sale, Aristina  Lubici, destinația Egipt; 

Lupu Zalman, 19 ani, pașaportul nr. 185/2374, 5 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Manaşcu Lazăr, 19 ani, pașaportul nr. 349/2931, 25 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Marcovici Iosef, 19 ani, pașaportul nr. 663/3665, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Marcovici Marcu, 23 ani, pașaportul nr. 688/3746, 13 mai 1900, cu soţia sa, Eli (18 ani), 

destinația America; 

Marcovici Moise, 25 ani, pașaportul nr. 113/1923, 13 martie 1900, singur, destinația 

America; 

Marcovici Noah, 18 ani, pașaportul nr. 642/3641, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Marcovici Zeidel, 19 ani, pașaportul nr. 660/3662, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Marcu Avram, 19 ani, pașaportul nr. 572/3459, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Marcu Iţic Sin Moise, 17 ani, pașaportul nr. 530/3336, 5 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Marcu Solomon, 19 ani, pașaportul nr. 316/2872, 22 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Marcus Abram, 19 ani, pașaportul nr. 331/2875, 22 aprilie 1900, cu sora sa, Ana (17 ani), 

destinația America; 

Marcus Daniel, 19 ani, pașaportul nr. 664/3666, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Marcus Moise, 29 ani, pașaportul nr. 138/2086, 24 martie 1900, singur, destinația America; 

Margulis Iricham, 19 ani, pașaportul nr. 638/3634, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Mendel Bercu Sin Moise, 20 ani, pașaportul nr. 683/3685, 12 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Mendelsohn Herman, 26 ani, pașaportul nr. 137/2085, 24 martie 1900, cu soția și doi copii, 

destinația Egipt; 

Mihailovici David, 18 ani, pașaportul nr. 553/3420, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Miltzer Osias, 18 ani, pașaportul nr. 550/3418, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Mitelman Mendel, 18 ani, pașaportul nr. 497/3294, 4 mai 1900, singur, destinația America; 

Moise Aron, 20 ani, pașaportul nr. 157/2140, 27 martie 1900, singur, destinația America; 

Moise Itic Chaim, 19 ani, pașaportul nr. 615/3590, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Moritz Solomon, 18 ani, pașaportul nr. 167/2268, 1 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Moscovici Ivine, 29 ani, pașaportul nr. 454/3228, 3 mai 1900, singur, destinația America; 

Moscovici Moritz, 29 ani, pașaportul nr. 403/3149, 2 mai 1900, singur, destinația America; 

Nadler Simon, 18 ani, pașaportul nr. 211/2492, 12 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Nathu Heischel, 19 ani, pașaportul nr. 357/2939, 25 aprilie 1900, singur, destinația America; 



  DANUBIUS XXXVIII 282 

Noiman Carol, 20 ani, pașaportul nr. 489/3286, 4 mai 1900, singur, destinația America; 

Oringher Adolf, 19 ani, pașaportul nr. 274/2655, 17 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Ornblum Isac, 18 ani, pașaportul nr. 613/3588, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Ornştein Lupu, 20 ani, pașaportul nr. 509/3306, 4 mai 1900, singur, destinația America; 

Ostfeld Simon, 20 ani, pașaportul nr. 416/3168, 3 mai 1900, singur, destinația America; 

Pincovici Ita, 20 ani, pașaportul nr. 731/3779, 13 mai 1900, singur, destinația America; 

Polocof Moise El., 19 ani, pașaportul nr. 661/3663, 11 mai 1900, cu mama, doi fraţi şi două 

surori, destinația America; 

Pomerantz Volf, 19 ani, pașaportul nr. 221/2510, 13 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Rabinovici Burah, 22 ani, pașaportul nr. 389/3119, 2 mai 1900, singur, destinația America; 

Rafailovici Avram, 19 ani, pașaportul nr. 450/3232, 3 mai 1900, singur, destinația America; 

Rafailovici Moise I., 20 ani, pașaportul nr. 421/3171, 3 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Raisch Iţic, 19 ani, pașaportul nr. 356/2938, 25 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Rapaport Avram, 20 ani, pașaportul nr. 178/2354, 4 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Rigler Haim, 17 ani, pașaportul nr. 325/3846, 22 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Rosemberg Isidor, 20 ani, pașaportul nr. 116/1933, 13 martie 1900, singur, destinația 

America; 

Rosemberg Marcu, 19 ani, pașaportul nr. 47/3253, 4 mai 1900, singur, destinația America; 

Rosemblat Aron, 17 ani, pașaportul nr. 297/2798, 21 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Rosemblat Iancu, 18 ani, pașaportul nr. 146/2105, 25 martie 1900, singur, destinația 

America; 

Rosemblum Heinrich, 18 ani, pașaportul nr. 163/2170, 29 martie 1900, singur, destinația 

America; 

Rosenberg Iancu, 18 ani, pașaportul nr. 205/2483, 12 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Rosenfeld Abram, 18 ani, pașaportul nr. 669/3671, 12 mai 1900, singur, destinația America; 

Rosenfeld Solomon, 24 ani, pașaportul nr. 575/3463, 5 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Rosenstoch Heinrich, 18 ani, pașaportul nr. 499/3296, 4 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Rosenştein Naftule, 18 ani, pașaportul nr. 702/3731, 13 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Rosner Iancu, 28 ani, pașaportul nr. 598/3554, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Rotemberg Iţic, 18 ani, pașaportul nr. 240/2587, 15 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Rothbard Jean, 18 ani, pașaportul nr. 439/3189, 3 mai 1900, singur, destinația America; 

Rudichi Haim, 20 ani, pașaportul nr. 159/2153, 28 martie 1900, singur, destinația America; 

Samueli Artur, 18 ani, pașaportul nr. 666/3668, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Sapira Adolf, 19 ani, pașaportul nr. 118/2000, 13 martie 1900, singur, destinația America; 

Schoffer Heinrich, 19 ani, pașaportul nr. 329/2874, 22 aprilie 1900,  singur, destinația 

America; 

Segal Aron, 19 ani, pașaportul nr. 299/2800, 21 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Segal Avram, 19 ani, pașaportul nr. 375/2974, 25 aprilie 1900, singur, destinația America; 
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Segal Bernard, 23 ani, pașaportul nr. 513/3315, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Segal Marcu, 19 ani, pașaportul nr. 546/3413, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Sfartz Avram, 24 ani, pașaportul nr. 142/2103, 25 martie 1900, singur, destinația Egipt; 

Sfartz Natan, 19 ani, pașaportul nr. 634/3609, 11 mai 1900, cu sora sa, Sofia (17 ani), 

destinația America; 

Sfartz Solomon, 19 ani, pașaportul nr. 558/3425, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Slimovici Marcu, 19 ani, pașaportul nr. 539/3344, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Sloim Mehel, 18 ani, pașaportul nr. 415/3162, 3 mai 1900, singur, destinația America; 

Smilovici Samoil, 19 ani, pașaportul nr. 492/3289, 4 mai 1900, singur, destinația America; 

Smilutz Avram I., 20 ani, pașaportul nr. 285/2786, 21 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Solomon Avram, 19 ani, pașaportul nr. 456/3230, 3 mai 1900, singur, destinația America; 

Solomon Mendel, 27 ani, pașaportul nr. 608/3583, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Solomon Sloim, 19 ani, pașaportul nr. 187/2401, 5 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Solomon Şmil Sin K., 28 ani, pașaportul nr. 447/3220, 3 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Spaier Solomon, 18 ani, pașaportul nr. 364/2948, 25 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Spaner Isidor, 20 ani, pașaportul nr. 121/2003, 13 martie 1900, singur, destinația America; 

Sperling Herşcu, 17 ani, pașaportul nr. 420/3163, 3 mai 1900, singur, destinația America; 

Spichman Iosef, 18 ani, pașaportul nr. 503/3300, 4 mai 1900, singur, destinația America; 

Spicss Vilhelm, 20 ani, pașaportul nr. 603/3579, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Spiegler David, 19 ani, pașaportul nr. 533/3338, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Spirer Iosef, 18 ani, pașaportul nr. 610/3585, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Spring Iţic, 19 ani, pașaportul nr. 504/3301, 4 mai 1900, singur, destinația America; 

Stalu Bercu, 18 ani, pașaportul nr. 622/3597, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Starch Solomon, 20 ani, pașaportul nr. 228/2535, 13 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Steiner Ilie, 19 ani, pașaportul nr. 217/2507, 12 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Steiner Iosef, 19 ani, pașaportul nr. 256/2604, 15 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Stemberg Pascu, 19 ani, pașaportul nr. 264/2615, 15 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Stern Haim L., 24 ani, pașaportul nr. 146/2108, 25 martie 1900, cu soția și un copil, 

destinația America; 

Sternberg Moise, 19 ani, pașaportul nr. 273/2654, 17 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Strasberg Natan, 20 ani, pașaportul nr. 141/2099, 24 martie 1900, singur, destinația 

America; 

Strasberg Strul, 18 ani, pașaportul nr. 139/2097, 24 martie 1900, cu fratele său, Avram (14 

ani), destinația America; 

Strul Singer Haim, 17 ani, pașaportul nr. 190/2406, 5 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Strulovici Max, 19 ani, pașaportul nr. 446/3219, 3 mai 1900, singur, destinația America; 

Şapira Iacob,18 ani, pașaportul nr. 490/3287, 4 mai 1900, singur, destinația America; 

Şaraga Zisu, 19 ani, pașaportul nr. 250/2597, 15 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Şfartz Incu, 18 ani, pașaportul nr. 437/3187, 3 mai 1900, singur, destinația America; 

Şmil Grimberg, 17 ani, pașaportul nr. 288/2789, 21 aprilie 1900, singur, destinația America; 
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Ştern Moritz, 18 ani, pașaportul nr. 585/3561, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Tintel Moise, 18 ani, pașaportul nr. 143/2101, 25 martie 1900, în pașaportul tatălui său, Șmil 

Tintel, destinația Egipt; 

Ţif Iosef, 19 ani, pașaportul nr. 332/2877, 22 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Ţiff Iamen, 19 ani, pașaportul nr. 430/3180, 3 mai 1900, cu soţia sa , fiica şi sora sa, 

destinația America; 

Ungar Moritz, 19 ani, pașaportul nr. 627/3602, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Vais Avram, 16 ani, pașaportul nr. 213/2501, 12 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Vais Iacob, 19 ani, pașaportul nr. 99/1765, 13 martie 1900, singur, destinația America; 

Vais Oscar, 18 ani, pașaportul nr. 400/3130, 2 mai 1900, singur, destinația America; 

Vaisman Iancu, 19 ani, pașaportul nr. 183/2372, 5 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Vaisman Moise, 18 ani, pașaportul nr. 268/2643, 15 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Valdingher Leibu, 19 ani, pașaportul nr. 120/2002, 13 martie 1900, singur, destinația 

America; 

Valter David, 18 ani, pașaportul nr. 495/3292, 4 mai 1900, singur, destinația America; 

Vaserman Herman, 20 ani, pașaportul nr. 125/2024, 13 martie 1900, trecut în pașaportul 

tatălui său, Iancu Vaserman, destinația America; 

Vaserman Iosef, 19 ani, pașaportul nr. 125/2024, 13 martie 1900, trecut în pașaportul tatălui 

său, Iancu Vaserman, destinația America; 

Vecsler Isac, 20 ani, pașaportul nr. 348/2930, 25 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Veinberg David, 18 ani, pașaportul nr. 195/2424, 7 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Veiner A., 20 ani, pașaportul nr. 600/3574, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Veinştein Lazăr, 17 ani, pașaportul nr. 346/2928, 25 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Veis Vilhelm, 19 ani, pașaportul nr. 353/2935, 25 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Veisberg Filip, 19 ani, pașaportul nr. 360/2942, 25 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Veisler Avram, 19 ani, pașaportul nr. 466/3241, 4 mai 1900, singur, destinația America; 

Veisman Herş, 19 ani, pașaportul nr. 306/2830, 21 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Viltman Burah, 19 ani, pașaportul nr. 574/3461, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Vitenştein Oscar, 20 ani, pașaportul nr. 426/3176, 3 mai 1900, singur, destinația America; 

Viterman Bernard, 19 ani, pașaportul nr. 651/3653, 11 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Voldingher Isidor, 19 ani, pașaportul nr. 565/3452, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Volfbuch Leizer, 18 ani, pașaportul nr. 290/2791, 21 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Volfensohn Bernard, 19 ani, pașaportul nr. 323/2849, 22 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Volovici Lupu Leizer, 16 ani, pașaportul nr. 206/2484, 12 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Vortman Moise, 20 ani, pașaportul nr. 265/2622, 15 aprilie 1900, singur, destinația 

America; 

Welman Benedict, 20 ani, pașaportul nr. 97/1762, 13 martie 1900, singur, destinația 

America; 

Zebrer Max, 19 ani, pașaportul nr. 656/3658, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Ziff Iosef, 18 ani, pașaportul nr. 261/2609, 15 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Ziff Moritz, 19 ani, pașaportul nr. 244/2590, 15 aprilie 1900, singur, destinația America; 
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Zilberman Alfred, 19 ani, pașaportul nr. 631/3606, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Zilberman Aron, 18 ani, pașaportul nr. 192/2418, 5 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Zilberman Avram, 19 ani, pașaportul nr. 589/3565, 11 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Zilberman Haim, 18 ani, pașaportul nr. 570/3457, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Zilberman Iancu, 25 ani, pașaportul nr. 344/2926, 25 aprilie 1900, cu sora sa, Rebeca, 

destinația America; 

Zilberman Iosef, 19 ani, pașaportul nr. 592/3568, 11 mai 1900, singur, destinația America; 

Zilberman Saie, 19 ani, pașaportul nr. 193/2419, 5 aprilie 1900, singur, destinația America; 

Zisman Leon, 18 ani, pașaportul nr. 569/3456, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Zisman Solomon, 19 ani, pașaportul nr. 529/3334, 5 mai 1900, singur, destinația America; 

Zusman Chune, 19 ani, pașaportul nr. 528/3333, 5 mai 1900, singur, destinația America. 
 

Pentru conformitate, 

ss./ Th. Tănăsescu 

 

Ministerul Afacerilor Externe, Problema 33 - Chestiuni privitoare la evrei, 

volumul 1, 1900-1903, Emigrări evrei, Tabele, pp. 117-120. 

 

 

5. 1900 mai 30/iunie 13, Odessa. Raportul Consulatului României la 

Odessa adresat ministrului Afacerilor Străine, Ion N. Lahovari, prin care acesta era 

informat în legătură cu apariţia în ziarul „Odeskii Listok” a unui articol denigrator 

referitor la emigraţia evreilor din România. 

 

 

Consulat Général Royal de Roumanie               Odessa, 30 mai/13 iunie 1900 

           No. 571, 2 anexe 

 

Domnule Ministru, 

 

Am onoarea de a vă transmite, aici alăturat, în traducţiune şi însoţită de 

original, o corespondenţă din Bucureşti foarte ostilă faţă de noi şi scrisă cu o rea 

credinţă vădită, primită de ziarul local „Odeskii Listok” din 28 iunie 1900 sub no. 

166, care de alminterea este în mâna evreilor, asupra emigrării evreilor din România 

şi a stării generale a ţării. 

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, încredinţarea preaînaltei mele 

consideraţiuni. 

Excelenţei Sale, Domnului Ion N. Lahovari, 

Consul general, ss./indescifrabil. 
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Extras din ziarul rus din Odessa „Odeskii Listok” din 28 iunie 1900 

(traducere) 

 

Bucureşti. De la corespondentul ziarului „Odeskii Listok” 

 

Emigrarea neobişnuită a israeliţilor români, dezvoltarea crescândă a 

sionismului, pe de o parte, a antisemitismului, de alta, pun la ordine dezvoltarea 

problemei iudaismului în România. Aici se schimbă deţinătorii portofoliilor, cresc ca 

hribii diferite grupuri politice necunoscute chiar în practica parlamentară din 

Occident, precum junimiştii, ocultiştii, drapeliştii etc., esenţa lucrului, însă, deloc nu 

se schimbă în bine la cârma statului român, unde puternicii zilei recurg, câteodată, la 

cele mai dificile experimente numai ca să se menţină echilibrul „quand même”.  

Acest eveniment se pune în relief în România, mai cu seamă aici, dată fiind 

criza financiară: la Camera Deputaţilor s-a stins chestiunea dării în arendă a întregii 

reţele a Căilor Ferate ale Statului, a navigaţiunii maritime a Statului, a exploatării 

minelor etc. Deocamdată, însă, ministerul Cantacuzino nu are la activ date care ar 

denota talentele sale financiare, din contra, criza economică devine din ce în ce mai 

acută, aţâţând patimile poporului şi degenerând, ca şi în alte ţări, în antisemitism.  

E curios, cu toate acestea, că mişcarea emigraţiunii evreilor a speriat pe 

ministrul Lucrărilor Publice, Istrati, care s-a grăbit să influenţeze prin rabinul de aici, 

Bec, asupra celor 20.000 de meseriaşi evrei, care, pentru a evita moartea de foame, 

şi-au îndreptat privirile chiar asupra Canadei... Nu e de prisos a menţiona că, dată 

fiind actuala lipsă de bani, s-au oprit toate lucrările Statului evaluate la 20 milioane. 

Activitatea construcţiunilor a scăzut cu totul. De unde anul trecut s-au 

construit în Bucureşti până la 3.000 case, acuma nu s-au construit mai mult de zece. 

Antisemitismul, de altfel, lasă a se simţi tot răul acestui anarhism: capitaliştii străini 

au început o reacţiune serioasă contra valorilor române şi a întregului sistem 

financiar al ministrului Ionescu. Reuşi-va Coroana să cuminţească cabinetul 

Cantacuzino şi să restabilească mersul normal al vieţii politice a ţării? E greu de 

spus, dar în tot cazul aceasta e foarte de dorit din partea fiecărui român liber de 

prejudiciile religioase şi doritor de binele patriei. 

Pentru conformitatea traducerii, interpretul Consulatului General al 

României în Odessa, ss./indescifrabil. 

 

Ministerul Afacerilor Externe, Problema 33 - Chestiuni privitoare la evrei, 

vol. 2, Emigrări evrei în Bulgaria, Ecuador, Germania, Olanda, Rusia, Turcia, (1900-

1904), pp. 122.  
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6. 1900 iunie 17, Galaţi. Adresa Prefecturii judeţului Covurlui, Secţia 

Administrativă, către Ministerul Afacerilor Stăine, Secretariatul General, prin care 

a fost înaintată, conform ordinului no. 51153/1899 al Ministerului de Interne, o 

listă cu tinerii israeliţi din judeţ care nu aveau satisfăcute obligaţiile legii de 

recrutare şi cărora li s-au eliberat, în perioada 1-15 iunie 1900, paşapoarte de 

emigrare „bune nume pentru ducere”. 

 

Prefectura Districtului Covurlui 

        Secţia Administrativă 

Nr. 5280, Galatz, 17 iunie 1900 

 

Domnule Ministru, 

 

Conform ordinului Domnului Ministru de Interne no. 51153/1899, am onoare 

a vă înainta, aici alăturat, o listă de tinerii israeliți din acest județ care n-au satisfăcut 

obligațiile legii de recrutare și cărora li s-au eliberat de această Prefectură 

pașapoarte de emigrare „bune numai pentru ducere” în intervalul 1-15 iunie 1900, 

inclusiv, binevoind a cunoaște că o asemenea listă am comunicat-o și prefecturilor 

din țară spre a fi pusă în cunoștință agenților respectivi de la punctele de frontieră. 

Binevoiți, vă rog, Domnule Ministru, a primi asigurarea prea distinsei mele 

considerațiuni. 

 

            Prefect,                                                                           Director, 

        ss./I. Nicolini                                                                 ss./ indescifrabil 

 

Domniei Sale, Domnului Ministru al Afacerilor Străine. 

 

Listă cu tinerii israeliţi care n-au satisfăcut încă obligaţiunile de recrutare şi 

cărora Prefectura noastră le-a eliberat paşapoarte de emigrare în intervalul de la 1-

15 iunie 1899 

 

Abramovici David, 17 ani, pașaportul nr. 1252/5061, 13 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Aptăr Saul, 19 ani, pașaportul nr. 1146/4679, 3 iunie 1900, singur, destinația America; 

Bacher Lazăr, 18 ani, pașaportul nr. 1226/4928, 8 iunie 1900, singur, destinația America; 

Bercovici Ițíc ,17 ani, pașaportul nr. 1120/4583, 1 iunie 1900, singur, destinația America; 

Camila Isac, 27 ani, pașaportul nr. 1199/4864, 7 iunie 1900, singur, destinația America; 

Datelcramer Calman M., 20 ani, pașaportul nr. 1186/4745, 5 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

David Finchel R., 20 ani, pașaportul nr. 1257/5076, 13 iunie 1900, singur, destinația 

America; 
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Ehter Froim, 18 ani, pașaportul nr. 1197/4845, 6 iunie 1900, singur, destinația America; 

Faiman Simon, 20 ani, pașaportul nr. 1156/4689, 3 iunie 1900, singur, destinația America; 

Feimblat Heinrich, 17 ani, pașaportul nr. 1248/5034, 12 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Feldman Avram, 17 ani, pașaportul nr. 1249/5052, 12 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Feldman Moritz, 27 ani, pașaportul nr. 1230/4995, 9 iunie 1900, cu familia, destinația 

America; 

Freinchel Leon, 25 ani, pașaportul nr. 1166/4699, 3 iunie 1900, singur, destinația America; 

Fructemberg Herman, 18 ani, pașaportul nr. 1223/4925, 8 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Garonovici Rachmil, 19 ani, pașaportul nr. 1196/4844, 6 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Goldemberg Leib, 18 ani, pașaportul nr. 1244/5030, 12 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Goldstein Paul, 19 ani, pașaportul nr. 1236/5018, 10 iunie 1900, cu familia, destinația 

America; 

Grimberg Iosef L., 19 ani, pașaportul nr. 1179/4737, 5 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Grimberg Natan, 18 ani, pașaportul nr. 1138/4627, 1 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Grinfeld Lazăr, 17 ani, pașaportul nr. 1218/4920, 8 iunie 1900, singur, destinația America; 

Grosvald Iosef, 28 ani, pașaportul nr. 1175/4732, 5 iunie 1900, singur, destinația America; 

Grumberg Zeilic, 17 ani, pașaportul nr. 1135/4622, 1 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Haimovici Moise, 17 ani, pașaportul nr. 1182/4740, 5 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Herşcovici Moise, 18 ani, pașaportul nr. 1177/4732, 5 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Hingher Haim, 18 ani, pașaportul nr. 1191/4839, 6 iunie 1900, singur, destinația America; 

Horovitz Lupu, 19 ani, pașaportul nr. 1105/4566, 1 iunie 1900, singur, destinația America;  

Iancovici Leon, 19 ani, pașaportul nr. 1172/4729, 5 iunie 1900, singur, destinația America; 

Klopoltz Iacob, 28 ani, pașaportul nr. 1279/5150, 15 iunie 1900, singur, destinația America; 

Köning Moritz, 19 ani, pașaportul nr. 1250/5053, 12 iunie 1900, singur, destinația America; 

Koremberg Iosef, 17 ani, pașaportul nr. 1169/4726, 5 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Landesberg Menache, 18 ani, pașaportul nr. 1268/5101, 13 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Langdus Adolf, 18 ani, pașaportul nr. 1185/4744, 5 iunie 1900, singur, destinația America; 

Leibovici Froichi, 26 ani, pașaportul nr. 1262/5095, 13 iunie 1900, cu familia, destinația 

America; 

Leibovici Lazăr, 17 ani, pașaportul nr. 1188/4836, 6 iunie 1900, singur, destinația America; 

Leibovici Lupu, 18 ani, pașaportul nr. 1181/4739, 5 iunie 1900, singur, destinația America; 

Marcovici Avram, 18 ani, pașaportul nr. 1260/5079, 13 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Marcovici Iancu, 18 ani, pașaportul nr. 1132/4619, 1 iunie 1900, singur, destinația America; 

Mendel Iţic Sin, 19 ani, pașaportul nr. 1136/4625, 1 iunie 1900, singur, destinația America; 
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Moscovici Moise, 18 ani, pașaportul nr. 1255/5064, 13 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Musulovici Idel, 17 ani, pașaportul nr. 1224/4926, 8 iunie 1900, singur, destinația America; 

Orenştein Moritz, 19 ani, pașaportul nr. 1192/4840, 6 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Pinchas Iosef, 18 ani, pașaportul nr. 1183/4741, 5 iunie 1900, singur, destinația America; 

Prosberg Carol, 18 ani, pașaportul nr. 1147/4680, 3 iunie 1900, singur, destinația America; 

Rosentzveig Idel, 17 ani, pașaportul nr. 1193/4841, 6 iunie 1900, singur, destinația America; 

Rosenţveig Meer L., 17 ani, pașaportul nr. 1127/4590, 1 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Rotemberg David, 24 ani, pașaportul nr. 1237/5019, 10 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Rudolf  Beris, 17 ani, pașaportul nr. 1154/4687, 3 iunie 1900, singur, destinația America; 

Schefler Leon, 19 ani, pașaportul nr. 1133/4620, 1 iunie 1900, singur, destinația America; 

Sfartz David, 18 ani, pașaportul nr. 1189/4837, 6 iunie 1900, singur, destinația America; 

Sfartz Isac, 17 ani, pașaportul nr. 1261/5082, 13 iunie 1900, singur, destinația America; 

Sfartz Moses, 20 ani, pașaportul nr. 1141/4668, 3 iunie 1900, singur, destinația America; 

Sigman Maer, 19 ani, pașaportul nr. 1256/5065, 13 iunie 1900, singur, destinația America; 

Solomonovici Mendel, 24 ani, pașaportul nr. 1243/5029, 12 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Starch Simon, 20 ani, pașaportul nr. 1228/4957, 9 iunie 1900, cu sora sa, Lisa (21 ani), 

destinația America; 

Ştern Moise, 18 ani, pașaportul nr. 1167/4710, 3 iunie 1900, singur, destinația America; 

Tecucianu Idel, 24 ani, pașaportul nr. 1275/5146, 15 iunie 1900, singur, destinația America; 

Vachsman Leon, 20 ani, pașaportul nr. 1258/5077, 13 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Vacs Zalman, 20 ani, pașaportul nr. 1232/4997, 10 iunie 1900, singur, destinația America; 

Vaisman Leon, 19 ani, pașaportul nr. 1137/4626, 1 iunie 1900, singur, destinația America; 

Zalman Nahman, 18 ani, pașaportul nr. 1121/4584, 1 iunie 1900, cu familia, destinația 

America. 

Pentru conformitate, 

ss./ Th. Tănăsescu 
 

Ministerul Afacerilor Externe, Problema 33 - Chestiuni privitoare la evrei, 

volumul 1, 1900-1903, Emigrări evrei. Tabele, pp. 121, 144. 
 

 

7. 1900 iunie 27, Frankfurt. Articolul publicat în „Frankfurter Zeitung” în 

care autorităţile statului român erau acuzate de faptul că persecutau populaţia 

evreiască şi nu sprijineau emigraţia. 

 

„Frankfurter Zeitung” din 27 iunie 1900 

 

Emigrarea evreilor, despre care a vorbit toată presa străină bine informată, şi 

descrierea mizeriei în care se găseşte toată populaţiunea evreiască din România, fără 
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ca guvernul să fi încercat a îndulci soarta lor, trebuia să atragă atenţiunea străinătăţii. 

Căci, este evident că, cu toate că presa guvernamentală o dezminte, autorităţile caută 

a împiedica cât se poate de mult emigrarea acelora care mor de foame în România. E 

drept că ovrei nu sunt „stricto senso”. S-au născut şi sunt crescuţi în ţară şi nu au altă 

patrie, au făcut aici serviciul militar şi sunt, prin urmare, aşa de tare legaţi de 

pământul pe care îl recunosc şi îl iubesc ca fiind pământul strămoşesc încât guvernul 

român are neapărat dreptul de a împiedica emigrarea evreilor ce devine tot mai mare.  

Dar, din nenorocire, nu se poate nega faptul că statul românesc îşi aminteşte 

numai atunci de drepturile sale faţă de acei evrei care s-au născut în ţară şi nu sunt 

protejaţi de niciun stat străin când e vorba de a-i supune datoriilor de cetăţeni, iar 

când încearcă numai a invoca drepturile ce rezultă necesar din împlinirea datoriilor 

sunt consideraţi nu numai străini, ba chiar sunt ca duşmani ai ţării. 

Sunt câţiva ani de când s-a întemeiat o asociaţie a rezerviştilor de religie 

mozaică cu scopul de a da, cel puţin acelora care au făcut ultimul război sau care s-

au supus cel puţin legii militare, prin căi legale, nu drepturile de cetăţean, dar numai 

recunoaşterea sudiţeniei lor şi asigurarea dreptului de a face comerţ, drept ce se dă 

românilor ce vin din Transilvania, din Banat şi din Bulgaria şi Macedonia. Atunci s-

a organizat în contra acestei mişcări legale şi drepte o propagandă infamă. 

Cu ajutorul Ligii Culturale, care după venirea la putere a d-lui Sturdza a fost 

silită a renunţa la agitaţiunea antimaghiară şi a trebuit să-şi manifeste şovinismul pe 

un alt tărâm, s-a organizat de către un comitet studenţesc anonim o întrunire de 

protestare şi s-a jignit şi împiedicat în mod brutal întrunirea rezerviştilor israeliţi, 

fără ca poliţia să fi intervenit. Dacă „la raison ďétat” nu permitea să se tolereze 

întruniri anti-maghiare, guvernul nu voia să împiedice şovinismul de a se manifesta 

pe tărâmul confesional, o parte a presei, şi mai cu seamă organul actualului 

preşedinte al Camerei, Filipescu, aţâţa mereu focul. 

Încet cu încetul s-a întins agitaţiunea în contra societăţii rezerviştilor şi a 

devenit o agitaţiune generală în contra evreilor, ce s-a terminat cu năvălirea şi 

pustiirea cartierului jidănesc, la 5 decembrie 1898, ceea ce era cu totul conform cu 

intenţiunile teroristice ale conducătorilor mişcării. E drept că, în urma intervenirii 

energice a corpului diplomatic, s-au acordat despăgubiri comercianţilor străini. 

Dar israeliţii români n-au fost despăgubiţi, ba chiar ministrul de Justiţie al 

guvernului liberal a îndrăznit să apere în Parlament pe vulgul antisemitic, zicând că a 

fost provocat de obrăznicia rezerviştilor israeliţi care încercau să-şi obţină drepturile 

pe căi legale. Aşa fiind, nici vorbă de o anchetă serioasă pentru a stabili 

culpabilităţile şi a pedepsi pe instigatorii morali ai mişcării. 



DANUBIUS XXXVIII   291 

Menţionez aceste fapte, care mi-au fost confirmate de mai mulţi bărbaţi, 

pentru a caracteriza spiritul ce domnea în chestiunea evreiască sub regimul aşa-zis 

liberal. Că venirea la putere a şefului Partidului Conservator, Cantacuzino, nu va 

îmbunătăţi starea chestiunii, se putea prevede prin faptul că s-a primit în Cabinet 

actualul ministru al Cultelor, Istrati, cunoscut ca conducător însemnat al mişcării 

antisemite. 

Şi când izbucni la Iaşi, în 1899, luna mai, persecuţiunea evreilor, în urma 

iniţiativei luate de câţiva studenţi, delegaţi ai unei ligi antisemite, ancheta fu făcută 

întocmai cum se făcuse şi la Bucureşti. Şi în Partidul Liberal, şi în Partidul 

Conservator sunt destui tineri ambiţioşi care pretind a juca un rol în viaţa politică a 

ţării, arătând tendinţele antisemite exagerate. Şi când dl Carp, bărbat cu cultură 

occidentală, şeful energic şi fără prejudecăţi al Partidului Junimist, care va fi chemat, 

sperăm, peste curând a conduce afacerile Statului, a lupta în mod energic ca ministru 

de Domenii al Cabinetului L. Catargiu pentru a obţine admiterea străinilor, și prin 

urmare a evreilor, în şcolile de meserii ale statului, acest bărbat de stat însemnat a 

fost silit să sufere înjurăturile unui tânăr ambiţios fără nici un merit, care l-a poreclit 

în Cameră de cosmopolit fără patrie, şi acelaşi tânăr, I. Grădişteanu, a fost primit în 

ministerul Cantacuzino ca ministru al Lucrărilor Publice. De aceea, n-avem nevoie a 

dovedi că populaţiunea israelită nu va mai fi bine tratată sub regimul actual al 

României, şi acum a izbucnit, e drept, fără vina guvernului, acea criză economică 

generală care a pricinuit, în urma neputinţei de a câştiga viaţa, emigraţiunea, care ar 

trebui sprijinită de către autorităţi, dar în fapt e combătută. 

 

Ministerul Afacerilor Externe, fond Problema 33 – Chestiuni privitoare la 

evrei, vol. 2, Emigrări evrei în Bulgaria, Ecuador, Germania, Olanda, Rusia, 

Turcia, (1900-1904), pp. 24-27. 

 

 

8. 1900 iunie 2, Galaţi. Adresa Prefecturii judeţului Covurlui, Secţia 

Administrativă, către Ministerul Afacerilor Străine prin care a fost înaintată, 

conform ordinului no. 51153/1899 al Ministerului Afacerilor Străine, o listă cu 

tinerii israeliţi din judeţ care nu aveau satisfăcute obligaţiile legii de recrutare şi 

cărora li s-au eliberat, în perioada 15-31 mai 1900, paşapoarte de emigrare „bune 

nume pentru ducere”. Lista a fost înaintată și prefecturilor de județe aflate în 

zonele de frontieră. 
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Prefectura Districtului Covurlui 

       Secţia Administrativă 

Nr. 4631, Galatz, 2 iunie 1900 

 

Domnule Ministru, 

 

Conform ordinului Domnului Ministru de Interne no. 51.153/1899, am onoare 

a vă înainta, aici alăturat, o listă de tinerii israeliți din acest județ care n-au satisfăcut 

obligațiile legii de recrutare și cărora li s-au eliberat de această Prefectură 

pașapoarte de emigrare „bune numai pentru ducere” în intervalul de la 15-31 mai 

1900, inclusiv, binevoind a cunoaște că o asemenea listă, cu adresa no. 4.630 de 

astăzi, am comunicat-o și prefecturilor spre a fi pusă în cunoștință agenților 

respectivi de la punctele de frontieră. 

Binevoiți, vă rog, Domnule Ministru, a primi asigurarea prea distinsei mele 

considerațiuni. 

 

 

             Prefect,                                                                      Director, 

           ss./I. Nicolini                                                                 ss./ indescifrabil 

 

Domniei Sale, Domnului Ministru al Afacerilor Străine. 

 

Listă cu numele tinerilor israeliţi din judeţul Covurlui care nu au satisfăcut 

obligaţiile legii de recrutare şi cărora li s-au eliberat paşapoarte de emigrare în 

intervalul de la 1-31 mai 1900, inclusiv. 

 

Acherman Aron, 19 ani, pașaportul nr. 865/4169, 22 mai 1900, singur, destinația America; 

Adler Bernard, 17 ani, pașaportul nr. 890/4190, 22 mai 1900, singur, destinația America; 

Alpern Simon, 19 ani, pașaportul nr. 975/4356, 26 mai 1900, singur, destinația America; 

Barach Leon, 18 ani, pașaportul nr. 770/3964, 19 mai 1900, singur, destinația America; 

Barad Isac, 18 ani, pașaportul nr. 787/3972, 19 mai 1900, singur, destinația America; 

Baraș Moise, 24 ani, pașaportul nr. 923/4262, 24 mai 1900, singur, destinația America; 

Baucher Iosef, 19 ani, pașaportul nr. 931/4285, 24 mai 1900, singur, destinația America; 

Bercovici Aron, 19 ani, pașaportul nr. 871/4170, 22 mai 1900, singur, destinația America; 

Bercovici Bercu, 18 ani, pașaportul nr. 880/4180, 22 mai 1900, singur, destinația America; 

Bercovici Herman, 18 ani, pașaportul nr. 926/4280, 24 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Bercovici Solomon, 18 ani, pașaportul nr. 983/4388, 27 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Bercovici Ştrul L., 17 ani, pașaportul nr. 1007/4411, 27 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Bercu Leon, 19 ani, pașaportul nr. 818/4056, 20 mai 1900, singur, destinația America; 

Berenştein Filip, 19 ani, pașaportul nr. 789/3974, 19 mai 1900, singur, destinația America; 
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Bhemenfeld Herman, 21 ani, pașaportul nr. 822/4066, 20 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Birimberg Herman, 19 ani, pașaportul nr. 802/4008, 19 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Blumberg Froim, 18 ani, pașaportul nr. 830/4068, 20 mai 1900, singur, destinația America; 

Blumenfeld Bercu, 19 ani, pașaportul nr. 904/4213, 23 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Braufman Leib, 19 ani, pașaportul nr. 790/3975, 19 mai 1900, singur, destinația America; 

Braunştein Bernard, 20 ani, pașaportul nr. 1015/4451, 30 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Can Natan S., 22 ani, pașaportul nr. 919/4252, 23 mai 1900, singur, destinația America; 

Carol Baroch, 25 ani, pașaportul nr. 1028/4464, 30 mai 1900, singur, destinația America; 

Clar Strul, 19 ani, pașaportul nr. 735/3789, 15 mai 1900, singur, destinația America; 

Cohn Leib, 29 ani, pașaportul nr. 930/4284, 24 mai 1900, cu soţia sa, Paulina (26 ani), 

destinația America; 

Cohn Samoil, 18 ani, pașaportul nr. 849/4087, 20 mai 1900, cu soţia sa, Rebeca, destinația 

America; 

Cohn Uşer, 19 ani, pașaportul nr. 939/4283, 24 mai 1900, singur, destinația America; 

David Nisen H., 17 ani, pașaportul nr. 1045/4481, 30 mai 1900, singur, destinația America; 

Edelştein Iancu Leib G., 18 ani, pașaportul nr. 1021/4457, 30 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Enghel Moritz, 29 ani, pașaportul nr. 851/4089, 21 mai 1900, singur, destinația America; 

Epştein Iţic, 29 ani, pașaportul nr. 950/4306, 24 mai 1900, singur, destinația America; 

Ertracter Moise, 25 ani, pașaportul nr. 1011/4415, 27 mai 1900, singur, destinația America; 

Fabel Lupu, 17 ani, pașaportul nr. 781/3966, 19 mai 1900, singur, destinația America; 

Feldman Tobias, 18 ani, pașaportul nr. 774/3891, 17 mai 1900, singur, destinația America; 

Finchelştein Heinrich, 19 ani, pașaportul nr. 1041/4477, 30 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Finchelstein Iţic, 18 ani, pașaportul nr. 895/4200, 22 mai 1900, singur, destinația America; 

Goldemberg Lazăr, 19 ani, pașaportul nr. 964/4341, 25 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Goldemberg Simion, 20 ani, pașaportul nr. 1093/4549, 31 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Goldstein Isac, 20 ani, pașaportul nr. 855/4093, 21 mai 1900, singur, destinația America; 

Gosman Iosef, 18 ani, pașaportul nr. 1087/4543, 31 mai 1900,  singur, destinația America; 

Grimberg David, 19 ani, pașaportul nr. 831/4069, 20 mai 1900, singur, destinația America; 

Grimberg Elias, 20 ani, pașaportul nr. 797/4003, 19 mai 1900, singur, destinația America; 

Grimberg Froichi, 20 ani, pașaportul nr. 834/4072, 20 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Grimberg Iancu, 18 ani, pașaportul nr. 1037/4473, 30 mai 1900, singur, destinația America; 

Grimberg Iosef, 19 ani, pașaportul nr. 961/4338, 25 mai 1900, singur, destinația America; 

Grimberg Lupu, 18 ani, pașaportul nr. 1000/4404, 27 mai 1900, singur, destinația America; 

Grün Moise, 18 ani, pașaportul nr. 866/4165, 22 mai 1900, singur, destinația America; 

Grunental Moses, 18 ani, pașaportul nr. 954/4331, 25 mai 1900, singur, destinația America; 

Gutman Solomon, 18 ani, pașaportul nr. 933/4237, 24 mai 1900, singur, destinația America; 

Haimsohn Strul, 20 ani, pașaportul nr. 775/3892, 17 mai 1900, singur, destinația America; 
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Hamburgher Simon, 17 ani, pașaportul nr. 759/3814, 15 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Hart Haim, 22 ani, pașaportul nr. 741/3789,15 mai 1900, cu soţia sa, Otilia (19 ani), 

destinația America; 

Herşcovici Iţic, 18 ani, pașaportul nr. 1050/4486, 30 mai 1900, singur, destinația America; 

Hirş Iacob, 18 ani, pașaportul nr. 965/4342, 25 mai 1900, singur, destinația America; 

Holender Iosef, 25 ani, pașaportul nr. 875/4171, 22 mai 1900, cu soţia şi un copil, destinația 

America; 

Horovitz Mihel, 17 ani, pașaportul nr. 1095/4551, 31 mai 1900, singur, destinația America; 

Iancu Smil, 28 ani, pașaportul nr. 785/3970, 19 mai 1900, singur, destinația America; 

Iscovici Herş, 28 ani, pașaportul nr. 816/4059, 20 mai 1900, singur, destinația America; 

Israel Bercu, 29 ani, pașaportul nr. 1067/4523, 31 mai 1900, singur, destinația America; 

Klein Isidor, 20 ani, pașaportul nr. 1092/4548, 31 mai 1900, singur, destinația America; 

Kohn Isac, 18 ani, pașaportul nr. 1063/4499, 30 mai 1900, singur, destinația America; 

Kovenberg Fischel, 26 ani, pașaportul nr. 1002/4406, 27 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Landerman Manole, 19 ani, pașaportul nr. 912/4221, 23 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Leibovici Alexandru, 18 ani, pașaportul nr. 888/4189, 22 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Leibovici Idel, 18 ani, pașaportul nr. 986/4391, 27 mai 1900, singur, destinația America; 

Leibovici Leon, 18 ani, pașaportul nr. 982/4387, 27 mai 1900, singur, destinația America; 

Leibovici Meer, 18 ani, pașaportul nr. 993/4397, 27 mai 1900, singur, destinația America; 

Leibovici Şase, 19 ani, pașaportul nr. 853/4093, 21 mai 1900, singur, destinația America; 

Leibu Iancu Sin, 19 ani, pașaportul nr. 872/4171, 22 mai 1900, singur, destinația America; 

Lupu Leon, 18 ani, pașaportul nr. 955/4332, 25 mai 1900, singur, destinația America; 

Mandelbaum Leon, 19 ani, pașaportul nr. 767/3822, 15 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Marcovici Avram I., 18 ani, pașaportul nr. 991/4395, 27 mai 1900, cu fratele său, Moise (13 

ani), destinația America; 

Marcovici Fişel, 19 ani, pașaportul nr. 837/4075, 20 mai 1900, singur, destinația America; 

Marcu Ioil Sin, 20 ani, pașaportul nr. 1100/9556, 31 mai 1900, singur, destinația America; 

Meer Ghidale Iţic, 18 ani, pașaportul nr. 1035/4471, 30 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Meer Lupu, 18 ani, pașaportul nr. 1020/4456, 30 mai 1900, singur, destinația America; 

Mendel Bercu, 18 ani, pașaportul nr. 1036/4472, 30 mai 1900, singur, destinația America; 

Mendelovici Iosef, 18 ani, pașaportul nr. 1091/4547, 31 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Moise Avram Sin, 18 ani, pașaportul nr. 953/4309, 24 mai 1900, singur, destinația America; 

Moscovici Hascal, 19 ani, pașaportul nr. 1053/4489, 30 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Moscovici Moise, 19 ani, pașaportul nr. 823/4061, 20 mai 1900, singur, destinația America; 

Nadler Meer, 18 ani, pașaportul nr. 842/4080, 20 mai 1900, singur, destinația America; 

Naiderman Marcu, 18 ani, pașaportul nr. 997/4401, 27 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Naiman Bernard, 18 ani, pașaportul nr. 780/3965, 19 mai 1900, singur, destinația America; 
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Naiman Friederic, 26 ani, pașaportul nr. 778/3954, 17 mai 1900, cu soţia sa, Clara (22 ani) 

şi o copilă de un an, destinația America; 

Nenderman Moise, 19 ani, pașaportul nr. 887/4187, 22 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Orenştein Bernart, 18 ani, pașaportul nr. 868/4167, 22 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Orinfeld Moise, 17 ani, pașaportul nr. 786/3971, 19 mai 1900, singur, destinația America; 

Pascalovici Bercu, 19 ani, pașaportul nr. 886/4186, 22 mai 1900, singur, destinația America; 

Pencovici Herman, 27 ani, pașaportul nr. 1061/4497, 30 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Pincas Ioil, 25 ani, pașaportul nr. 902/4211, 23 mai 1900, singur, destinația America; 

Rabinovici Leider, 17 ani, pașaportul nr. 1080/4536, 31 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Recinovici Israel, 17 ani, pașaportul nr. 1005/4409, 27 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Rosemberg Natan, 19 ani, pașaportul nr. 980/4385, 27 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Rosen Herman, 20 ani, pașaportul nr. 801/4007, 19 mai 1900, singur, destinația America; 

Rosental Avram, 18 ani, pașaportul nr. 966/4343, 25 mai 1900, singur, destinația America; 

Rosental Mihel, 25 ani, pașaportul nr. 833/4071, 20 mai 1900, singur, destinația America; 

Rosental Simion, 19 ani, pașaportul nr. 1017/4453, 30 mai 1900, singur, destinația America; 

Rosentzfaig Hascal, 26 ani, pașaportul nr. 758/3813, 15 mai 1900, cu soţia sa, Ana (22 ani), 

destinația America; 

Samoil Moritz, 17 ani, pașaportul nr. 957/4334, 25 mai 1900, singur, destinația America; 

Şapira Marcu, 20 ani, pașaportul nr. 910/4219, 23 mai 1900, singur, destinația America; 

Schoos Moritz, 19 ani, pașaportul nr. 852/4090, 21 mai 1900, singur, destinația America; 

Segal Iancu, 19 ani, pașaportul nr. 988/4392, 27 mai 1900, singur, destinația America; 

Şeidner Moritz, 18 ani, pașaportul nr. 848/4086, 20 mai 1900, singur, destinația America; 

Sfartz Iulius, 19 ani, pașaportul nr. 771/3848, 15 mai 1900, singur, destinația America; 

Sfartz Simon, 18 ani, pașaportul nr. 768/3835, 15 mai 1900, cu sora sa, Adela (16 ani), 

destinația America; 

Șfeifel Solomon, 26 ani, pașaportul nr. 917/4226, 23 mai 1900, singur, destinația America; 

Silber Hersen, 25 ani, pașaportul nr. 1086/4542, 31 mai 1900, singur, destinația America; 

Simonsohn David, 20 ani, pașaportul nr. 903/4212, 23 mai 1900, singur, destinația America; 

Sleicher Lupu, 19 ani, pașaportul nr. 1043/4479, 30 mai 1900, singur, destinația America; 

Smilovici Humă, 19 ani, pașaportul nr. 956/4333, 25 mai 1900, singur, destinația America; 

Smilovici Huna, 26 ani, pașaportul nr. 984/4389, 27 mai 1900, cu soţia şi sora sa, destinația 

America; 

Stermberg Avram, 17 ani, pașaportul nr. 824/4062, 20 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Stern Samoil Cohn, 19 ani, pașaportul nr. 734/3788, 15 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Sternman Filip, 19 ani, pașaportul nr. 963/4340, 25 mai 1900, singur, destinația America; 

Strasberg Natan, 18 ani, pașaportul nr. 992/4394, 27 mai 1900, singur, destinația America; 

Ungar Rubin, 19 ani, pașaportul nr. 876/4176, 22 mai 1900, singur, destinația America; 

Vaisbaum Isac, 30 ani, pașaportul nr. 897/4202, 22 mai 1900, singur, destinația America; 

Vaisman Strul, 18 ani, pașaportul nr. 1048/4484, 30 mai 1900, singur, destinația America; 
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Vaserman Hascal, 19 ani, pașaportul nr. 1009/4413, 27 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Vaserman Iosef, 29 ani, pașaportul nr. 900/4210, 23 mai 1900, singur, destinația America; 

Veinfeld Natan, 21 ani, pașaportul nr. 790/3976, 19 mai 1900, singur, destinația America; 

Veis Vilhelm, 21 ani, pașaportul nr. 1081/4537, 31 mai 1900, singur, destinația America; 

Vilcovici Vilhelm, 20 ani, pașaportul nr. 891/4191, 22 mai 1900, singur, destinația America; 

Zalmanovici Josef, 22 ani, pașaportul nr. 796/4002, 19 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Zeilicovici Moise A., 20 ani, pașaportul nr. 1016/4452, 30 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Zenker Max, 20 ani, pașaportul nr. 885/4185, 22 mai 1900, singur, destinația America; 

Zigmund Maier, 19 ani, pașaportul nr. 743/3793, 15 mai 1900,singur, destinația America; 

Zilberman Herman, 28 ani, pașaportul nr. 1027/4463, 30 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Zilberman Lupu, 22 ani, pașaportul nr. 1010/4418, 27 mai 1900, singur, destinația 

America; 

Zilberştein Solomon, 20 ani, pașaportul nr. 909/4218, 23 mai 1900, singur, destinația 

America. 

 

Pentru conformitate, 

ss./ Th. Tănăsescu 

 

Ministerul Afacerilor Externe, Problema 33 - Chestiuni privitoare la evrei, 

volumul 1, 1900-1903, Emigrări evrei. Tabele, pp. 114-116.  

 

 

9. 1900 iulie 3, Galați. Adresa Prefecturii judeţului Covurlui, Secţia 

Administrativă, către Ministerul Afacerilor Străine, Secretariatul General, prin 

care a fost înaintată, conform ordinului no. 51.153/1899 al Ministerului de Interne, 

o listă cu tinerii israeliţi din judeţ care nu aveau satisfăcute obligaţiile legii de 

recrutare şi cărora li s-au eliberat, în perioada 16-30 iunie, paşapoarte de 

emigrare „bune nume pentru ducere”. Lista, care face referire la 448 de suflete 

nominalizate în 189 de pașapoarte, a fost înaintată și prefecturilor de județe aflate 

în zonele de frontieră.  

 

Prefectura Județului Covurlui 

     Secţia Administrativă 

Nr. 5805, Galatz, 3 iulie 1900 

 

Domnule Ministru, 

 

Conform ordinului Domnului Ministru de Interne no. 51.153/1899 și 16.165 

din 21 iunie expirat, alăturat aici, am onoare a vă înainta o listă nominală de 
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pașapoartele de emigrare eliberate de această prefectură în intervalul de la 16-30 

iunie a.c., inclusiv. 

În această listă, osebit de titularul pașaportului, am prevăzut și alte indicațiuni 

necesare și o rubrică în care se arată numărul membrilor familiei emigrantului 

trecută în pașaport, astfel că se constată că cele 189 pașapoarte eliberate în zisul 

interval cuprind un număr total de 448 suflete. 

Câte un exemplar din această listă am trimis, ca până acum, și prefecturilor 

județelor unde sunt puncte de trecere peste frontieră, anume notate pe contrapagină, 

spre a fi pusă în cunoștința agenților respectivi de la punctul de frontieră. 

1. Botoșani 

2. Bacău 

3. Brăila 

4. Constanța 

5. Dorohoi 

6. Dolj 

7. Fălciu 

8. Ialomița 

9. Ilfov 

10. Mehedinți 

11. Muscel 

12. Neamț 

13. Prahova 

14. Iași 

15. Vlașca 

16. Romanați 

17. Suceava 

18. Tulcea 

19. Vâlcea 

20. Teleorman 

21. Gorj 

22. Capul Poliției Portului 

 

Binevoiți, vă rog, Domnule Ministru, a primi asigurarea prea distinsei mele 

considerațiuni. 

 

                       Prefect,                                                                           Director, 

                  ss./I. Nicolini                                                                    ss./Zugrafu 

 

Domniei Sale, Domnului Ministru al Afacerilor Străine. 
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Listă de numărul israeliţilor din acest judeţ cărora li s-au eliberat paşapoarte 

de emigrare  „bune numai pentru ieşirea din ţară” în timpul de la 15 până la 31 iunie 

1900 
 

Abramovici Ernestina, 16 ani, croitoreasă, pașaportul nr. 1412/5588, 24 iunie 1900, 

singură, destinația America; 

Abramovici Lupu, 35 ani, brutar, pașaportul nr. 1305/5208, 17 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Abramovici Simon, 45 ani, muncitor, pașaportul nr. 1464/5676, 30 iunie 1900, 6 persoane, 

destinația America; 

Aisemberg Haim, 34 ani, muncitor, pașaportul nr. 1331/5258, 19 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Aizingher David, 19 ani, liber, pașaportul nr. 1308/5221, 17 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Avrămescu Rafaila, 40 ani, servitor, pașaportul nr. 1467/5679, 30 iunie 1900, 6 persoane, 

destinația America; 

Bercovici Ana, 45 ani, casnică, pașaportul nr. 1466/5678, 30 iunie 1900, 1 persoană, 

destinația America; 

Bercovici Solomon, 33 ani, muncitor, pașaportul nr. 1302/5205, 17 iunie 1900, 6 persoane, 

destinația America; 

Bercu Abram, 25 ani, servitor, pașaportul nr. 1454/5666, 30 iunie 1900, 5 persoane, 

destinația America; 

Bernştain Altăr, 67 ani, precupeţ, pașaportul nr. 1326/5254, 19 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Bernştain Rebeca, 20 ani, croitoreasă, pașaportul nr. 1422/5528, 24 iunie 1900, 1 persoană, 

destinația America; 

Birnberg Mihel, 45 ani, muncitor, pașaportul nr. 1446/5653, 30 iunie 1900, 1 persoană, 

destinația America; 

Blumenfeld Betti, 24 ani, cusătoreasă, pașaportul nr. 1417/5528, 24 iunie 1900, 3 persoane, 

destinația America; 

Blumenfeld Iancu, 60 ani, muncitor, pașaportul nr. 1449/5661, 30 iunie 1900, 3 persoane, 

destinația America; 

Braunştain Taibiş, 19 ani, servitor, pașaportul nr. 1307/5220, 17 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Braunştein Iosef, 18 ani, amploiat comercial, pașaportul nr. 1396/5493, 23 iunie 1900, 

singur, destinația America; 

Braunştein Iosef, 62 ani, zugrav, pașaportul nr. 1397/5494, 23 iunie 1900, 6 persoane, 

destinația America; 

Breher Amalia,20 ani, croitoreasă, pașaportul nr. 1372/5410, 21 iunie 1900, singură, 

destinația America; 

Brenner Gabril, 48 ani, comerciant, pașaportul nr. 1406/5503, 23 iunie 1900, 6 persoane, 

destinația America; 

Briland Saib, 33 ani, amploaiat comercial, pașaportul nr. 1364/5402, 21 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Bulferman Smil, 16 ani, vopsitor, pașaportul nr. 1398/5495, 23 iunie 1900, singur, 

destinația America; 
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Camelar Burah, 15 ani, croitor, pașaportul nr. 1287/5165, 16 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Chitron Iancu, 43 ani, muncitor, pașaportul nr. 1282/5153, 15 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Cohn David, 18 ani, amploaiat comercial, pașaportul nr. 1440/5634, 29 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Cohn Fani, 19 ani, casnică, pașaportul nr. 1387/5438, 22 iunie 1900, singură, destinația 

America; 

Cohn Liza, 18 ani, casnică, pașaportul nr. 1420/5526, 24 iunie 1900, 1 persoană, destinația 

America; 

Cohn Naţa, 40 ani, casnică, pașaportul nr. 1283/5158, 15 iunie 1900, 1 persoană, destinația 

America; 

Cohn Samoil, 19 ani, cofetar, pașaportul nr. 1433/5627, 29 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

David Lupu Sin, 60 ani, croitor, pașaportul nr. 1301/5203, 16 iunie 1900, 5 persoane, 

destinația America; 

Davidovici Zisel, 40 ani, croitor, pașaportul nr. 1355/5315, 20 iunie 1900, 2 persoane, 

destinația America; 

Drucher Roza,  26 ani, spălătoreasă, pașaportul nr. 1359/5319, 20 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Facterman Liza, 36 ani, spălătoreasă, pașaportul nr. 1316/5237, 17 iunie 1900, singură, 

destinația America; 

Faier Fani, 19 ani, liberă, pașaportul nr. 1456/5668, 30 iunie 1900, singură, destinația 

America; 

Faier Mina, 50 ani, croitoreasă, pașaportul nr. 1413/5519, 24 iunie 1900, singură, destinația 

America; 

Faier Rachela, 21 ani, croitoreasă, pașaportul nr. 1393/5490, 23 iunie 1900, 2 persoane, 

destinația America; 

Fainştein Iţic, 27 ani, muncitor, pașaportul nr. 1378/5429, 22 iunie 1900, 3 persoane, 

destinația America; 

Feingold Solomon, 25 ani, servitor, pașaportul nr. 1297/5178, 16 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Feinştein Rifca, 25 ani, casnică, pașaportul nr. 1357/5317, 20 iunie 1900, 1 persoană, 

destinația America; 

Feld Burah, 42 ani, muncitor, pașaportul nr. 1325/5253, 19 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Feldman Iancu, 39 ani, tinichigiu, pașaportul nr. 1402/5499, 23 iunie 1900, 4 persoane, 

destinația America; 

Feldştein Moise, 32 ani, muncitor, pașaportul nr. 1400/5497, 23 iunie 1900, 7 persoane, 

destinația America; 

Filderman Iancu, 33 ani, tinichigiu, pașaportul nr. 1360/5320, 20 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Finchelştain Male, 27 ani, casnică, pașaportul nr. 1341/5268, 19 iunie 1900, 3 persoane, 

destinația America; 

Finchelştein Beniamin, 33 ani, muncitor, pașaportul nr. 1334/5261, 19 iunie 1900, singur, 

destinația America 
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Finchelştein Elisa, 28 ani, casnică, pașaportul nr. 1353/5313, 20 iunie 1900, 3 persoane, 

destinația America; 

Finchelştein Sofia, 28 ani, casnică, pașaportul nr. 1354/5314, 20 iunie 1900, singură, 

destinația America; 

Fisman Ernestina, 17 ani, croitoreasă, pașaportul nr. 1373/5411, 21 iunie 1900, singură, 

destinația America; 

Friedman Iţic, 32 ani, pașaportul nr. 1375/5424, 22 iunie 1900, 1 persoană, destinația 

America; 

Frindlich Avram, 25 ani, muncitor, pașaportul nr. 1340/5267, 19 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Frinștein David, 31 ani, croitor, pașaportul nr. 1447/5654, 30 iunie 1900, 5 persoane, 

destinația America; 

Froismovitz Leopold, 27 ani, stoler, pașaportul nr. 1328/5244, 19 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Gabes Manuel, 19 ani, amploiat comercial, pașaportul nr. 1468/5680, 30 iunie 1900,1 

persoană,destinația America; 

Garenovici Pesa, 35 ani, liberă, pașaportul nr. 1463/5675, 30 iunie 1900, 1 persoană, 

destinația America; 

Ghimendel sin Moise, 22 ani, cusătoreasă, pașaportul nr. 1430/5624, 29 iunie 1900, 1 

persoană, destinația America; 

Goldemberg Eva, 16 ani, croitoreasă, pașaportul nr. 1410/5516, 24 iunie 1900, singură, 

destinația America; 

Goldemberg Marcu, 35 ani, ceasornicar, pașaportul nr. 1366/5406, 21 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Goldemberg Moise, 50 ani, găzar, pașaportul nr. 1292/5172, 16 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Goldemberg Nuham, 40 ani, muncitor, pașaportul nr. 1280/5151, 15 iunie 1900, 3 persoane, 

destinația America; 

Goldemberg Smil, 27 ani, vânzător de cărți, pașaportul nr. 1451/5663, 30 iunie 1900, 

singur, destinația America; 

Goldenberg Eti, 27 ani, croitoreasă, pașaportul nr. 1432/5626, 29 iunie 1900, 2 persoane, 

destinația America; 

Goldştain Beti, 18 ani, cusătoreasă, pașaportul nr. 1343/5270, 19 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Goldştain Fani, 21 ani, casnică, pașaportul nr. 1425/5531, 24 iunie 1900, 1 persoană, 

destinația America; 

Goldştein Bercu, 46 ani, muncitor, pașaportul nr. 1374/5419, 21 iunie 1900, 5 persoane, 

destinația America; 

Goldştein Haia, 20 ani, casnică, pașaportul nr. 1313/5226, 17 iunie 1900, 1 persoană, 

destinația America; 

Goldştein Motel, 16 ani, curelar, pașaportul nr. 1330/5257, 19 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Goldştein Sofie, 22 ani, casnică, pașaportul nr. 1426/5532, 24 iunie 1900, singură, destinația 

America; 

Grimberg Avram, 38 ani, muncitor, pașaportul nr. 1335/5262, 19 iunie 1900, singur, 

destinația America; 
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Grimberg Iosef, 19 ani, desenator, pașaportul nr. 1388/5485, 23 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Grimberg Iosef, 45 ani, muncitor, pașaportul nr. 1352/5312, 20 iunie 1900, 6 persoane, 

destinația America; 

Grimberg Lazăr, 19 ani, vopsitor, pașaportul nr. 1346/5306, 20 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Grimberg Perla, 26 ani, croitoreasă, pașaportul nr. 1294/5174, 16 iunie 1900, 3 persoane, 

destinația America; 

Grimberg Pincus, 36 ani, muncitor, pașaportul nr. 1323/5251, 19 iunie 1900, 5 persoane, 

destinația America; 

Grumberg Abram, 45 ani, dispensat, pașaportul nr. 1441/5635, 29 iunie 1900, 6 persoane, 

destinația America; 

Grumberg Maria, 24 ani, croitoreasă, pașaportul nr. 1384/5435, 22 iunie 1900, 6 persoane, 

destinația America; 

Haim Kurtz, 30 ani, hamal, pașaportul nr. 1285/5160, 15 iunie 1900, 2 persoane, destinația 

America; 

Herman Liberman, 20 ani, tinichigiu, pașaportul nr. 1314/5234, 17 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Hermeliu Pepi, 24 ani, casnică, pașaportul nr.1438/5632, 29 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Herşcovici Haim, 40 ani, comerciant, pașaportul nr.1428/5534, 24 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Himel Artur,49 ani, ceasornicar, pașaportul nr. 1369/5407, 21 iunie 1900, singură, 

destinația America; 

Himel Hana, 50 ani, casnică, pașaportul nr. 1371/5409, 21 iunie 1900, 2 persoane, destinația 

America; 

Horenştain Roza, 25 ani, casnică, pașaportul nr. 1408/5514, 24 iunie 1900, 1 persoană, 

destinația America; 

Iacobsohn Simon, 26 ani, croitor, pașaportul nr. 1389/5486, 23 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Iancovici Ilie, 32 ani, servitor, pașaportul nr. 1450/5662, 30 iunie 1900, 3 persoane, 

destinația America; 

Iosef, 17 ani, giuvaiergiu, pașaportul nr. 1329/5256, 19 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Iţic Lupu, 22 ani, croitor, pașaportul nr. 1319/5243, 19 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Kaningher Roza, 20 ani, croitoreasă, pașaportul nr. 1459/5671, 30 iunie 1900, singură, 

destinația America; 

Kivovici Maria, 17 ani, manufacturieră, pașaportul nr. 1383/5434, 22 iunie 1900, 6 

persoane, destinația America; 

Klaiman Moise, 48 ani, muncitor, pașaportul nr. 1391/5488, 23 iunie 1900, 3 persoane, 

destinația America; 

Kopelman Lumi, 19 ani, zugrav, pașaportul nr. 1390/5487, 23 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Kramer Lazăr, 16 ani, croitor, pașaportul nr. 1379/5430, 22 iunie 1900, singur, destinația 

America; 
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Krunberg Isac I., 15 ani, servitor, pașaportul nr. 1365/5403, 21 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Kuperman Rachela, 25 ani, casnică, pașaportul nr. 1295/5175, 16 iunie 1900, 1 persoană, 

destinația America; 

Lampenfeld Şloime Liba, 50 ani, muncitor, pașaportul nr. 1286/5164, 16 iunie 1900, 

singur, destinația America; 

Leibovici Herneştina, 38 ani, casnică, pașaportul nr. 1356/5316, 20 iunie 1900, 6 persoane, 

destinația America; 

Leibovici Leon, 16 ani, tâmplar, pașaportul nr. 1457/5669, 30 iunie 1900, singură, destinația 

America; 

Lenţer Faivel, 46 ani, muncitor, pașaportul nr. 1403/5510, 23 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Loebel Iosef H., 19 ani, amploiat comercial, pașaportul nr. 1342/5269, 19 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Lumpenfeld Bercu, 19 ani, lampagiu, pașaportul nr. 1338/5265, 19 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Maerbach Lupu, 35 ani, misit cereale, pașaportul nr. 1445/5649, 29 iunie 1900, 1 persoană, 

destinația America; 

Mandovici Pepi, 20 ani, croitoreasă, pașaportul nr. 1419/5525, 24 iunie 1900, 1 persoană, 

destinația America; 

Marcovici David, 24 ani, ghiocar, pașaportul nr. 1350/5310, 20 iunie 1900, 1 persoană, 

destinația America; 

Marcovici Lazăr, 25 ani, muncitor, pașaportul nr. 1332/5259, 19 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Marcovici Moritz, 28 ani, șepcar, pașaportul nr. 1442/5637, 29 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Marcu David, 46 ani, croitor, pașaportul nr. 1344/5292, 19 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Margulis Brana, 41 ani, cusătoreasă, pașaportul nr. 1448/5660, 30 iunie 1900, 5 persoane, 

destinația America; 

Margulis Simon, 38 ani, muncitor, pașaportul nr. 1336/5263, 19 iunie 1900, 4 persoane, 

destinația America; 

Margulis Solomon, 19 ani, muncitor, pașaportul nr. 1324/5252, 19 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Meisingher Ușer, 34 ani, servitor, pașaportul nr. 1453/5665, 30 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Meizelman Mina, 20 ani, croitoreasă, pașaportul nr. 1415/5521, 24 iunie 1900, singură, 

destinația America; 

Mendel Eizig Grunblat, 19 ani, amploaiat comercial, pașaportul nr. 1460/5672, 30 iunie 

1900, singur, destinația America; 

Mendelovici Altăr, 36 ani, muncitor, pașaportul nr. 1310/5223, 17 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Mendelsohn Buium, 19 ani, muncitor, pașaportul nr. 1317/5238, 17 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Mihel Strul, 18 ani, tinichigiu, pașaportul nr. 1427/5533, 24 iunie 1900, singur, destinația 

America; 
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Miller Chume,25 ani, croitor, pașaportul nr. 1380/5431, 22 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Mithartz Ioil, 56 ani, muncitor, pașaportul nr. 1312/5225, 17 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Mitman Elti, 19 ani, croitoreasă, pașaportul nr. 1382/5433, 22 iunie 1900, 6 persoane, 

destinația America; 

Mitman Hain Eti, 50 ani, croitoreasă, pașaportul nr. 1392/5489, 23 iunie 1900, singură, 

destinația America; 

Morghenştain Clara, 23 ani, casnică, pașaportul nr. 1385/6436, 22 iunie 1900, 1 persoană, 

destinația America; 

Moscovici Munic, 36 ani, manufacturier, pașaportul nr. 1404/5501, 23 iunie 1900, 5 

persoane, destinația America; 

Moscovici Rifca, 15 ani, croitoreasă, pașaportul nr. 1414/5520, 24 iunie 1900, singură, 

destinația America; 

Moscovici Toderic, 37 ani, tinichigiu, pașaportul nr. 1362/5400, 21 iunie 1900, 6 persoane, 

destinația America; 

Nahminovici Iosef, 25 ani, lemnar, pașaportul nr. 1407/5513, 24 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Neuman Saie, 50 ani, covrigar, pașaportul nr. 1351/5311, 20 iunie 1900, 3 persoane, 

destinația America; 

Noch Marcu, 70 ani, stoler, pașaportul nr. 1303/5206, 17 iunie 1900, 5 persoane, destinația 

America; 

Oisic Iancu, 15 ani, servitor, pașaportul nr. 1296/5177, 16 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Ornfeld Rebeca, 21 ani, croitoreasă, pașaportul nr. 1439/5633, 29 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Ornştein Regina, 21 ani, croitoreasă, pașaportul nr. 1421/5527, 24 iunie 1900, 2 persoane, 

destinația America; 

Osias Ivine, 44 ani, muncitor, pașaportul nr. 1300/5202, 16 iunie 1900, 6 persoane, 

destinația America; 

Pincuş Iancu, 52 ani, zugrav, pașaportul nr. 1399/5496, 23 iunie 1900, 3 persoane, destinația 

America; 

Polcoff Moise, 19 ani, curelar, pașaportul nr. 1289/5166, 16 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Rabinovici Bobe, 45 ani, casnică, pașaportul nr. 1423/5529, 24 iunie 1900, 3 persoane, 

destinația America; 

Rabinovici Leib, 47 ani, zugrav, pașaportul nr. 1368/5406, 21 iunie 1900, 4 persoane, 

destinația America; 

Rachenştain Ana, 37 ani, croitoreasă, pașaportul nr. 1416/5522, 24 iunie 1900, 5 persoane, 

destinația America; 

Rais Avram,16 ani, muncitor, pașaportul nr. 1377/5429, 22 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Reibel Moise H., 36 ani, sacagiu, pașaportul nr. 1348/5308, 20 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Reich Lupu, 16 ani, tipograf, pașaportul nr. 1339/5266, 19 iunie 1900, singur, destinația 

America; 
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Reisch Ana, 16 ani, croitoreasă, pașaportul nr. 1409/5515, 24 iunie 1900, singură, destinația 

America; 

Rosemberg Haim, 17 ani, croitor, pașaportul nr. 1401/5498, 23 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Rosenthal Sima, 24 ani, casnică, pașaportul nr. 1424/5530, 24 iunie 1900, 2 persoane, 

destinația America; 

Rosentveig Solomon, 14 ani, liber, pașaportul nr. 1361/5394, 20 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Rosenţfaig Iosef, 19 ani, cizmar, pașaportul nr. 1327/5255, 19 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Rotman Cohn, 29 ani, croitor, pașaportul nr. 1321/5250, 19 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Rotman Haim, 21 ani, servitor, pașaportul nr. 1309/3222, 17 iunie 1900, 1 persoană, 

destinația America; 

Rotman Iancu, 38 ani, croitor, pașaportul nr. 1320/5248, 19 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Rotman Melich, 40 ani, stoler, pașaportul nr. 1381/5432, 22 iunie 1900, 6 persoane, 

destinația America; 

Rotştain Osias, 16 ani, cizmar, pașaportul nr. 1337/5264, 19 iunie 1900, 4 persoane, 

destinația America; 

Rozentveig Hamza Z., 40 ani, casnică, pașaportul nr. 1358/5318, 20 iunie 1900, singură, 

destinația America; 

Samson Froim M.,20 ani, tapiţer, pașaportul nr. 1363/5401, 21 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Sas Solomon, 15 ani, croitor, pașaportul nr. 1461/5673, 30 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Scheser Richard, 18 ani, ceasornicar, pașaportul nr. 1394/5491, 23 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Schvom David, 58 ani, muncitor, pașaportul nr. 1367/5405, 21 iunie 1900, 1 persoană, 

destinația America; 

Sechter Avram, 45 ani, tâmplar, pașaportul nr. 1345/5305, 20 iunie 1900, 3 persoane, 

destinația America; 

Segal Adela, 24 ani, casnică, pașaportul nr. 1465/5677, 30 iunie 1900, 1 persoană, destinația 

America; 

Segal Betti, 30 ani, muncitoare, pașaportul nr. 1386/5437, 22 iunie 1900, 1 persoană, 

destinația America; 

Segal Hana, 31 ani, tinichigiu, pașaportul nr. 1395/5492, 23 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Segal Iosef, 18 ani, liber, pașaportul nr. 1306/5209, 17 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Segal Solomon, 25 ani, servitor, pașaportul nr. 1444/5648, 29 iunie 1900, 3 persoane, 

destinația America; 

Siaerman Hascal, 32 ani, croitor, pașaportul nr. 1315/5235, 17 iunie 1900, 5 persoane, 

destinația America; 

Simionovici Bernard, 25 ani, muncitor, pașaportul nr. 1437/5631, 29 iunie 1900, 1 

persoană, destinația America; 
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Smil (...)berg, 20 ani, croitor, pașaportul nr. 1434/5628, 29 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Smil Haim, 36 ani, muncitor, pașaportul nr. 1298/5179, 16 iunie 1900, 5 persoane, destinația 

America; 

Solomon Avram, 34 ani, muncitor, pașaportul nr. 1436/5630, 29 iunie 1900, 3 persoane, 

destinația America; 

Solomon Marcu, 17 ani, pescar, pașaportul nr. 1347/5307, 20 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Solomon Marcu, 18 ani, croitor, pașaportul nr. 1452/5664, 30 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Solomon Smil, 19 ani, muncitor, pașaportul nr. 1290/5170, 16 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Staierman Lupu, 27 ani, servitor, pașaportul nr. 1376/5427, 22 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Sternberg Rachela, 24 ani, casnică, pașaportul nr. 1288/5166, 16 iunie 1900, 1 persoană, 

destinația America; 

Suhăr Alpern, 31 ani, muncitor, pașaportul nr. 1311/5224, 17 iunie 1900, 1 persoană, 

destinația America; 

Svartz Iancu, 19 ani, muncitor, pașaportul nr. 1299/5196, 16 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Svartz Lupu,45 ani, boiangiu, pașaportul nr. 1458/5670, 30 iunie 1900, 1 persoană, 

destinația America; 

Şaraga Leon, 44 ani, alămar, pașaportul nr. 1284/5159, 15 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Şmil Peritz Sin, 44 ani, croitor, pașaportul nr. 1322/5250, 19 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Talich Isidor, 25 ani, servitor, pașaportul nr. 1443/5647, 29 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Ţeplink Sabina, 23 ani, casnică, pașaportul nr. 1293/5173, 16 iunie 1900, 2 persoane, 

destinația America; 

Ţinţ Marcu,27 ani, muncitor, pașaportul nr. 1429/5535, 24 iunie 1900, 2 persoane, 

destinația America; 

Ungar Solomon, 40 ani, muncitor, pașaportul nr. 1291/5171, 16 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Unterman Fani, 25 ani, croitoreasă, pașaportul nr. 1418/5524, 24 iunie 1900, 1 persoană, 

destinația America; 

Vederman Moise, 18 ani, lustragiu, pașaportul nr. 1349/5309, 20 iunie 1900, 1 persoană, 

destinația America; 

Veiner Ernestina, 20 ani, croitoreasă, pașaportul nr. 1411/5517, 24 iunie 1900, singură, 

destinația America; 

Veintraub Nathan, 19 ani, maşinist, pașaportul nr. 1318/5242, 19 iunie 1900, singur, 

destinația America; 

Veisler Şae,  38 ani, muncitor, pașaportul nr. 1405/5502, 23 iunie 1900, 6 persoane, 

destinația America; 

Veisman Rifca, 40 ani, casnică, pașaportul nr. 1370/5408, 21 iunie 1900, 4 persoane, 

destinația America; 
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Veltman Moise, 40 ani, tinichigiu, pașaportul nr. 1281/5152, 15 iunie 1900, 4 persoane, 

destinația America; 

Zahnan sin Simon,50 ani, muncitor, pașaportul nr. 1333/5260, 19 iunie 1900, 1 persoană, 

destinația America; 

Zener(...), 20 ani, croitoreasă, pașaportul nr. 1431/5625, 29 iunie 1900, 1 persoană, 

destinația America; 

Zescovici Moise,41 ani, tinichigiu, pașaportul nr. 1455/5667, 30 iunie 1900, 5 persoane, 

destinația America; 

Zigman Iancu, 13 ani, tinichigiu, pașaportul nr. 1462/5674, 30 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Zingher Zeilic, 50 ani, muncitor, pașaportul nr. 1304/5207, 17 iunie 1900, singur, destinația 

America; 

Zucherman Ghidla, 20 ani, croitor, pașaportul nr. 1435/5629, 29 iunie 1900, singur, 

destinația America. 

 

Ministerul Afacerilor Externe, Problema 33 - Chestiuni privitoare la evrei, 

volumul 1, 1900-1903, Emigrări evrei. Tabele, pp. 150-153. 

 

 

10. 1900 iulie 15, Galaţi. Scrisoarea lui Samuel Pineles adresată lui 

Theodor Herzl prin care îl informa în legătură cu evoluţia emigrărilor evreilor prin 

portul Galaţi. Autorul aprecia că emigrarea, cel puţin în zona Cipru, trebuia să 

înceteze din cauza conjuncturii nefavorabile. 

 

Prea onorate dl. Doctor, 

 

În timpul celor două luni şi jumătate de când nu ne-am mai văzut, situaţia 

evreilor din România s-a schimbat complet; nu ştiu dacă ar fi necesar să revenim la 

situaţia anterioară. Microbul emigraţiei s-a infiltrat atât de adânc la coreligionarii 

noştri că numai dr. Marmorek, în Paris, a putut descoperi un antidot şi asta nu la 

Institutul Pasteur, ci în casa societăţii JCA
36

. Aici stă soluţia problemei. Noi ştim cu 

toţii, dar alţii distribuie aceste mijloace. Sionismul propune, dar JCA dispune, iată 

răul. 

Eu prevăd, de acum, că mişcarea va fi redusă la tăcere, şi asta nu într-un lung 

timp, dar emigraţia nu va înceta din vina emigranţilor, ci din lipsa locului unde să se 

ducă. 

Anatolia şi celelalte provincii turceşti sunt închise şi eu am scrisori din 

coloniile anatoliene că zeci de oameni sunt predispuşi la foamete şi îmi cer ajutor şi 

milă. Nu ştiu deloc ce să le răspund. Am scris şi vorbit destul să nu se plece într-

acolo. 

                                                           
36

 „Jewish Colonization Association”. 
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Cipru. La cererea Societăţii JCA, am reţinut oamenii din februarie până la 

finele lunii iunie. O grupă de 100 familii s-a dezvoltat. Alte grupe mai mici, din toată 

ţara, şi-au schimbat ruta şi au plecat peste ocean; numai 50 familii au plecat la 27 

iunie de aici spre Pireu şi au sosit într-un mod miraculos la 6 iulie, după cum scriu, 

în perfectă sănătate cu soţiile şi copii. Le-am trimis alaltăieri, telegrafic, 500 de 

franci pentru hrană şi mai am pentru ei la dispoziţie încă 500 de franci.  

Dar ce este cu asta? În Cipru, deocamdată, nu pot intra; alaltăieri am vorbit 

la consulatul englez, unde sosise o înştiinţare a Înaltului Comisar că evreii pot să se 

stabilească în Cipru nestingheriţi, dar trebuie să depună o garanţie, ca, în cazul că nu 

vor găsi de lucru sau o ocupaţie, să aibă mijloace suficiente pentru a părăsi insula, 

fără ca să cadă în sarcina guvernului sau comunităţilor. Înştiinţarea nu spune, însă, 

dacă garanţia să fie de 10 sau de 100 de franci de persoană. Dl Trietsch mi-a scris nu 

de mult că el crede că e vorba de 5 lire sterline, egal cu 125 franci, şi când a fost 

ultima oară aici a fost vorba de 10 franci, cât i s-ar fi promis în Bucureşti să depună 

(dr. Stern, fratele lui Iosef Stern – „Bnei Brith”). Pe scurt, Trietsch este acum în 

Londra şi va realiza ceva la Chamberlain. Dar la ce bun?  

Când Trietsch a fost aici acum, au vrut să-l rupă. Când eu am vrut să-i reţin 

pe evrei să plece spre Cipru, ei au vrut să mă linşeze şi a trebuit să iau în consideraţie 

ajutorul poliţienesc şi să am pază (o după-amiază) înaintea casei mele pentru ca să se 

gonească mulţimea ce se aduna, căci era imposibil de a-i linişti. Toţi strigau că eu 

am interese speciale pentru Zion şi de aceea vreau să reţin emigraţia. Alţii cred, din 

contra, că Sionismul are vină în emigrare şi am avut neplăcute polemici cu ziarul 

„Epoca”, ziarul oficial al lui N. Filipescu, viitorul ministru. Şi cu astfel de oameni nu 

e bine să mănânci împreună mult timp struguri. Dar, am arătat, în două articole, 

punctul meu de vedere energic şi clar şi sper să am linişte. Duminica trecută am fost 

invitat la masa de prânz de prefectul nostru, dl. Moruzi, unde am găsit şi pe generalul 

Pencovici şi bancherul Dall’Orso. Tema discuţiei s-a învârtit, desigur, în jurul 

problemei evreieşti. Prefectul mi-a spus, el fusese în ultimul timp la Bucureşti, că 

Ministrul Manu (de Interne) a întrebat de mine. Guvernul este cu totul nemulţumit de 

minciunile şi calomniile presei străine, şi aici are dreptate. Citesc câteodată lucruri că 

unele te fac să sari în sus. Cred oare aceşti oameni că aceasta convine celor 250.000 

evrei care rămân în ţară? Emigranţii nu mai au ce pierde şi astfel mulţi vor să joace 

rolul unor martiri, ca tânărul Friptu, de exemplu, ca să deştepte compasiune şi nimic 

altceva. Pentru azi destul, mâine sau poimâine mai mult.  

Cu tot respectul şi salutul Sionului, Samuel Pineles. 

 

Scriitori din Aliaua Română Israel Bar-Avi, O istorie a evreilor români. 

Emigrările anului 1900, vol. I, Cenaclul Literar „Menora”, Jerusalim, 1961, p. 237. 
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11. 1902 noiembrie 4, Viena. Articolul „România nehotărâtă” publicat în 

cotidianul „Die Zeit” („Timpul”), înaintat spre ştiinţă Ministerului Afacerilor 

Străine, în care autorul, Nicolae Basilescu, profesor de economie politică în cadrul 

Universităţii din Bucureşti, aprecia că unele prevederi constituţionale aduceau 

atingere „contra creştinilor străini, precum şi contra ovreilor indigeni”. 

 

Ministerul Afacerilor Străine 

Traducere din limba germană: „Die Zeit”, marţi, 4 octombrie [sic 4 

noiembrie] 1902. 

 

România nehotărâtă 

 

Domnul Nicolae Basilescu, profesor de Economie Politică în cadrul 

Universităţii din Bucureşti, ce se află actualmente aici, a binevoit a face unuia dintre 

redactorii noştri comunicări foarte interesante. Ele aruncă o lumină vie asupra stării 

extraordinar de delicată a politicii interne, precum şi asupra chestiunilor extra-

politice noi, ce sunt pe cale a se ivi. De câteva luni profesorul Basilescu se află în 

capul gazetei fără partid „Chronica” din Bucureşti. 

Broşurile publicate de dânsul despre legiferarea străinilor, între acestea cea 

publicată acum câteva luni sub titlul „Pericolul naţional”, sunt publicaţiuni foarte 

instructive. Atacul principal îl dă Basilescu contra alin. 5 a art. 7 din Constituţiunea 

română, care este îndreptat contra creştinilor străini, precum şi contra ovreilor 

indigeni, însă oficial „fără patrie”. 

„Aceasta este dispoziţia cea mai stupidă din legiferările noastre şi nu o pot 

compara, în ce priveşte efectul ei dezastruos, decât numai cu faimosul liberum veto 

din vechiul Imperiu al Poloniei”. 

După cum acest „veto” a împiedecat dezvoltarea Poloniei, tot astfel 

împiedică şi art. 7, alin. 5, din Constituţie dezvoltarea economică şi socială a 

României, a declarat prof. Basilescu, care a mai adăugat: „din fericire şi popoarele 

devin cu minte din experienţe ca şi copii, bineînţeles, dacă nu sunt însoţite de urmări 

incorigibile”. Poporul român, deşi tânăr şi conştient de sentimentele sale naţionale, 

nu trebuie aţâţat şi întărtat, căci mai rău este. Nu trebuie, de asemenea, să uităm că 

aici nu este vorba numai de o chestiune specifică a evreilor, ci este vorba de o 

schimbare importantă a Constituţiei, care se referă tot aşa de bine la creştini, precum 

şi la necreştini. De dezlegarea corectă a acestei chestiuni atârnă viitorul României”. 

Dr. Basilescu este pe deplin convins că un cerc mai mare de persoane 

influente îşi vor însuşi cu atât mai mult părerile sale, cu cât cei din străinătate îşi vor 

da mai puţin silinţa de a exercita o promisiune asupra României şi cu cât românii se 

vor apropia mai mult de viitoarele convenţii comerciale. România, prin natura ei, 
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este o ţară binecuvântată de Dumnezeu şi este în stare a nutri o populaţie de patru ori 

mai mare. 

Când România va dispune de această populaţie, atunci va putea să posede o 

industrie mare proprie şi se va putea lipsi în mare parte de industriile străine, care 

astăzi domnesc în întreaga Europă. La insistenţele Franţei, Germaniei, Austriei şi 

Ungariei, mai cu seamă a Ungariei, de a lua în băgare de seamă cererile agrariilor, 

României nu îi va rămâne altceva de făcut decât de a renunţa neted la încheierea 

convenţiunilor comerciale şi a începe o politică vamală autonomă. 

Cele mai însemnate locuri de comerţ (vânzare) pentru produsele agricole ale 

României, Englitera, Hollanda, Belgia şi Helveţia nu se pot refugia la vămile agrare, 

pentru că ar cădea în pericolul de a-şi tăia din carnea proprie. Pe lângă aceasta, însă, 

România ar trebui să deschidă uşile şi porţile sale capitalurilor străine, fără deosebire 

de credinţă şi naţionalitate. Desigur, România în acest caz, având o politică vamală 

autonomă şi făcând parte din Tripla Alianţă, s-ar izbi de greutăţile politice externe. 

Preponderenţa politică de mai înainte a Germaniei începe a se simţi cu atât mai 

neplăcut, nu numai în Italia, ci şi în România, cu cât Imperiul German, în orgoliul 

său, mai cu graţie agrariilor ei, uită că orice amiciţie se termină când una dintre 

părţile amicale şi ia partea leului. De asemenea, Rusia, din experienţa amară a celor 

două decenii din urmă, a ajuns de a stima autonomia Statelor din Balcani şi mai cu 

seamă a României. Dacă Rusia va continua pe această cale şi de aici înainte, atunci 

relaţiile noastre cu ea vor fi mai amicale. 

 

Ministerul Afacerilor Externe, Problema 33 - Chestiuni privitoare la evrei, 

volumul 1, 1902, Legea meseriilor, pp. 360-362. 



  DANUBIUS XXXVIII 310 

 

12. <1897>. Prima carte poştală sionistă editată la Galaţi, Tipografia B. Schwartz 

(sursa: kolector.ro).  

Remarcăm fotografia lui Samuel Pineles din Galați (prima din dreapta). 
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13. Samuel Pineles (1843-1928). Almanahul ziarului Tribuna evreească pe anul 

5698 (Iaşi, 1937) îl prezenta astfel: „Dintre primii howewe-sioniştii din România, 

Pineles s-a născut la Galaţi ca fiu al inginerului - vestit pe vremea aceea - Herman 

Pineles. Pineles a fost printre primii care au activat pentru o colonizare evreiască în 

Palestina şi a fost membru activ al Comitetului gălăţean care are merite deosebite în 

înfiinţarea coloniilor Zichron Iacob şi Rosch Pina. Odată cu apariţia sionismului 

politic, el a aderat la mişcare şi, în urma invitaţiei lui Herzl, a luat parte la primul 

congres sionist. Pineles, care a rămas celebru ca un muncitor harnic pe tărâmul 

renaşterii naţionale evreieşti din România, a făcut parte din diferite instituţii sioniste 

şi din Comitetul de Acţiune”. 

De asemenea, a fost deosebit de activ în Loja gălățeană a organizației 

evreiești Bʾnei Bʾrith, a înființat ziarul „Emigrantul”, împreună cu Eliezer Rokeach, 

şi a colaborat la cele mai importante ziare evreiești (germane, engleze, palestiniene 

și locale) care dezbăteau problema evreiască la nivel global. 

La înmormântarea lui au participat oficialitățile orașului, consulul englez și 

cel polonez, o delegație de preoți ortodocși și armeni ș.a. Ziarele timpului îl 

caracterizau în necrologuri drept „veteranul iudaismului moldav”, „bunicul mișcării 

evreiești din țară” sau „patriarhul coreligionarilor săi” (sursa foto: wikipedia.ro). 
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14. <1932-1933>, Galați. Piatra tombală de la mormântul unde au fost 

îngropați Samuel și Bertha Pineles, pusă la inițiativa deputatului Grigore Trancu-

Iaşi. Osemintele lui Samuel Pineles au fost exhumate din Cimitirul Israelit din 

Galați la 3 martie 1965 și reînhumate la 9 martie în cimitirul național de pe 

Muntele Herzl (Har HaZikaron) din Ierusalim, în prezența președintelui statului 

Israel și a unei numeroase asistențe. Osemintele soției au fost exhumate peste 14 

ani, la 2 ianuarie 1979 (foto. Mariana Delia Pohrib). 
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15. 1882, Galați. Evrei români care au plecat spre Palestina, la 6/18 august 1882, cu 

vaporul ,,Thetis” al companiei Lloyd (39 familii, numărând 228 de suflete, în 

general tineri, originari din Moineşti, Bacău, Cârja (judeţul Tutova), Focşani şi 

Galaţi (conform altor surse, 22 de familii din Moinești, 10 familii din Bârlad, 8 

familii din Galați și o familie din Focșani). Aceștia au întemeiat printre primele 

colonii din Israel: „Zichron Yakov” și „Rosh Pina” („Curierul Israelit” din 8 

ianuarie 1939 - CSIER). 
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16. <1905>. Carul emigranților 

(Josef Kaufman, Cronica comunităților israelite din județul Neamțu, Piatra 

Neamț,1929 – Biblioteca CSIER). 
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17. 1900 <iulie 17, Galaţi>. Paşaportul eliberat de către Departamentul Afacerilor 

Străine lui Moses Grünenthal, născut la Galaţi, la 1882 mai 21, în vederea deplasării 

în America, prin Orient. Paşaportul era „bun numai pentru ieşirea din ţară şi nicicum 

pentru intrare” (Ministerul Afacerilor Externe, Problema 33 - Chestiuni privitoare la 

evrei, volumul 2/1900-1904, Emigrări evrei în Austro-Ungaria, p. 126). 
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18. 1902 noiembrie 4, Viena. Articolul România nehotărâtă  publicat în 

cotidianul „Die Zeit” („Timpul”), înaintat spre ştiinţă Ministerului Afacerilor 

Străine, în care autorul, Nicolae Basilescu, profesor de economie politică în cadrul 

Universităţii din Bucureşti, aprecia că unele prevederi constituţionale aduceau 

atingere „contra creştinilor străini, precum şi contra ovreilor indigeni” (Ministerul 

Afacerilor Externe, Problema 33 - Chestiuni privitoare la evrei, volumul 1, 1902, 

Legea meseriilor, p. 360-362, sau http://anno.onb.ac.at). 


