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Inventory: 

 
Reel 1: 

 
File 1: Accused: Mǎrcuş Graţian. The accused married his wife in 1936, knowing the she 
is of Jewish origin. After occupation by the Hungarians he divorced her, based on the 
racial laws. He also denounced her for falsifying civil documents and she lost her job and 
the pension. In 1945 she denounces him to the People’s Tribunal. Nominal list of persons 
tried by the Tribunal. 141 p 

 
File 2: Persons indicted for denouncing and blackmail. 1945. 19 p 
 
File 3: Fasakas Stefan Indicted for maltreatment. 1945.15 p 

 
File 4: Dr. Koczwald Tiberiu for fascist attitude during the Hungarian occupation. Aided 
in the deportation to Auschwitz of Jewish physicians and their families. 1945. 117 p 
(Many documents are in Hungarian). 

 
File 5: Miscellaneous correspondence. Persons charged of misbehavior and brutalities in 
the various ghettos in the occupied Transilvania.  1945. 39 p  
 
File 6: Ordinances emitted in 1945. 37 p 

 
File 7: Lakatos Andrei indicted for abuse against the Jews. 1946.  45 p 
 
File 11: File of defendants accused of picking out Jews for deportation from various 
ghettos. 1946. 75 p 
 
File 15: The group of war criminals. Indictments and final speeches of the lawyers.1946. 
80 p 

 
File 21: List of atrocities committed by the Hungarians in various districts of    
the Northern Ardeal at the evacuation from and during their occupation (1940-1944). 
Detailed description of the horrors. (Some texts and copies of posters are in Hungarian) 
1946. 67 p 
 
No File: List of microfilmed documents for the USHMM.  
   
Reel 2: 

 
No File: List of microfilmed documents for the USHMM.  (Continues from Reel 1)  
 
File 22: Verdicts issued by the Tribunal in 1946. 378 p 
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File 23: Ordinances emitted in 1946.  Nominal lists of persons of various nationalities 
mobilized for forced labor in various districts the period 1940-1944. Same for internees 
in camps and Romanians expelled by the Hungarian authorities. 58 p 
 
File 27: Deaky Ludovic is denounced for criminal actions during the Hungarian 
occupation 1945. 100 p 
 
File 28: Farkas Alexandru and Ana indicted for racial hate, denouncing and maltreatment 
of Jews. 1945. 25 p 
 
No File : List of microfilmed documents for the USHMM. (Continues from Reel 2)  
 
File 3: Informative notes and circular orders regarding the irredentist and the legionnaire 
orders.  1943-1944. 6 p 
 
File 4: Informative activity for 1943. Informative notes regarding the Legionnaire 
movement. A number of cover sheets and a single page form December 6 1944, 
regarding a request for information on a legionnaire camp in Cậmpia Turzii. 
 
File 25: Orders regarding internment in camps of Hungarians and Germans.  Security 
historic of the “Chauvin and Racial Manifestations”1944.  13 p 
 
File 54: A document starting with page 4 and containing a number of 45 names starting 
with 27 of the fate of persons accused of illegal political activities.  List of addresses and 
names of war criminals sentenced at the Peoples Tribunals in Bucharest and Cluj, 
residing in Cluj.1947.  3 p  
 
File 56: (Cover sheet missing) Informative Bulletins. 1947. 9 p 
 
File 75: The irredentist movement; prohibited religious sects. Jews trying to travel to 
Germany and from there to Palestine. File containing the history of the legionnaire 
movement.1946. 8 p 
 
File 22: Control of the Jews. 1939. 14 p 
 
File 114: Police Directorate Alba Iulia. Numeric and nominal lists of Jews   
  
controlled. 1939. 58 p 
 
File 115: Police Directorate Sibiu. Lists of Jews non-citizens. Lists of Numeric and 
nominal lists of Jews controlled. 1939.   86 p 
 
File 117: Police Precinct Tg. Mureş, Turda. Jews under control missing and deceased. 
1939. (Continues on Reel 3) 110 p 
 
Reel 3: 
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File 117: (Continues from Reel 2). Lists of Jews non-citizens residing in other localities. 
113 pages. 
 
File 119: Police Inspectorate province Mureş. Numeric and nominal lists of Jews 
controlled. 1939. 318 p 
 
File 123: Controls of foreigners (non-citizens).  1940. 127 p 
 
File 306: Residents with Nansen Certificates. 1940. 25 p 
 
File 3420: Control of foreigners. 1944. 15 p 
 
File 15: Security and notes regarding the pursuit of war criminals.  1947-1948 
 
File 10: Informative note on the legionnaire detention camp. March 1941. Information 
received from individual legionnaires.  Legionnaire manifests.  1934-1943. 15 p 
 
File 46: Police Precinct Abrud. Information on Zionist organizations. 1947.  60 p 
 
File 47: Police Precinct Abrud. Information on the Saxon population, the Hitlerjugend 
and other German organizations. 1940. 27 p 
 
File 44: The Jewish problem. 1940-1942. 40 p 
 
Reel 4: 

 
No File: Correspondence related to the fate of the real estate taken away from the Jews. 
Information on a Zionist organization “Habonim Hahagana  Harashit”  with camps for 
Halutzimi. It is assumed to be a secret organization for communist propaganda.  1941. 
Reports on other Zionist organizations like “Hanoar Hazioni”. Various problems with 
Jews: forced labor, possession of radio receivers and typewriters, contact with the rural 
population. List of the existent Jewish communities.  Information on presumed NKVD 
agents, some of Jewish origin 1941. 147 p 
 
File 54: The travel of HM the King and a number of dignitaries. Information on the 
Saxons. 1941. 1 p 
 
File 46: The Jewish problem. The action of raising money by the Zionists is forbidden, as 
well as all other public manifestations.  Limitation of the juridical and commercial 
rights.1940. 78 p 
 
File 17: The radio receivers are confiscated from the Jews. Interfaith marriages. 1941. 23 
p 
  
File 57: Religious sects, prayer houses, schools. 1941. 1 p 
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File 68: Jews are allowed to hold religious services during the High Holidays. 1941. 1 p 
 
File 78: The Jewish problem. The Jewish population is accused of abetting and spreading 
communist propaganda in Bessarabia under the borders of the Soviet government. Jews 
refugees from Bessarabia and Bucovina must remain under strict observation. The 
situation of Jews converted to Christians. 1941. 19 p 
 
File 93: Various localities report problems with Jewish goods. Travel interdictions. Jews 
converse exclusively in Hungarian. Organization of forced labor brigades. List of hunted 
Jews whose families were deported to Transnistria. 1941-1942. 185 p 
 
File 108: Suspicious and hunted persons suspected as spies. 1942. 10 p 
 
File 168: The Jewish problem. Forced labor of Jews. Frame of mind of the Jews. 
Situation of the real estate obtained from the Jews. Rumors about the German-Hungarian 
military collaboration Jews fugitives from Transnistria are returned there.  Reports on 
Zionist activity. 1943-104. 166 p 
 
File 133: The action of Romanization. Reports on the situation of the legionnaires and 
the Hungarian irredentists. Report on the internal situation. 1943 -1944. 16 p (Continues 
on Reel 5) 
 
Reel 5: 

 
File 133: (Continues from Reel 4). Situation of the Jews in Hungary after the occupation 
by the German troops. 1944. 6 p 
 
File 84: Miscellaneous. Rumors on the actions supposed to be taken respectively by the 
Soviets and the Anglo-Americans in the near future. 1944. 1 p 
 
File 68: The Jewish problem. The idea that some Jews consider themselves as Karaim is 
rejected, because Karaim is only a religious sect and they are Jews. In many localities 
there are no Jews. A number of naval vessels were authorized by Antonescu to transport 
Jews to Palestine. Jews from Hungary cross illegally the border into Romania. List of 
Jews evacuated from Hushi Travel restrictions for Jews are suspended (Sept. 15, 1944). 
Jews seize goods from businesses and enterprises in Ardeal with the assistance of Soviet  
military personnel. 1944. 146 p 
 
File 68: The Jewish problem. Repeal of all legislative anti-Jewish measures from the 
Diplomatic Instruction Manual.  In pursuit of a chauvinistic Jewish manifest. September 
1945.11 p 
 
File 46: The Jewish problem. Illegal communist societies and activity among the Jewish 
population. 1937. 12 p 
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File 3: Confidential documents.  The mood of the population due to the change of 
government, the activity of the Iron Guard; the congress of the Jewish International 
Association; the Magyar irredentist movement. Mixed marriages of military personnel. 
1938. 15 p 
 
File 46: Citizenship revision of the Jews. Various Jewish problems. Jews listed in the 
register of nationality. 1938. 57 p 
 
File 58: Regulations for obtaining and losing the Romanian citizenship. 1939. 3 p 
 
File 37: Instructions and dispositions regarding the State security. 1940.  3 p 
 
File 11: Confidential documents. 1940. 5 p 
 
File 46: The Jewish problem. Zionists selling on the street stamps received from 
Palestine. Jewish sport clubs propagate anti-national ideas. Regulations for public 
collections by the Jewish organizations. Request for information about the “Rotary 
Club”. Annulment ofauthorizations for public performances of Jewish artists and 
musicians. Nominal lists. Reclamation of religious conversions. 1940. 106 p 
 
File 43: The Jewish problem. Limitation of public functions for Jews. Closing of social 
and cultural clubs. The Halutzim organizations. The problem of certain Christian sects.  
Propagation of anti-German rumors regarding the war. The Jewish problem must be  
solved by the official authorities and not by individual initiative of citizens. Forced labor  
of the Jews. Order to confiscate pictures taken in Jewish cemeteries during the  
“Rebeliune”. Travel permits for Jews.1941. 270 p 
 
Reel 6: 

 
File 15: Radio receivers confiscated from the Jews by the legionnaires in the town Aiud. 
1941-1942. 49 p 
 
File 20: Theaters, movie houses, artists etc. Total interdiction for Jews to activate. 1943. 
1 p 
  
File 84: Local information regarding various groups of the population. 1944. 9 p 
 
File 32: Activity and periodical reports. 1944. 20 p 
 
File 362: Inquiry of the cooperative Turda on the activity during the rebeliune. 1941. 3 p 
 
File 1064: Order of arrest for Isidor Halter, engineer at the refinery Astra Romana in 
Ploiesti. 1941.  9 p 
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File 605: Reports and informative notes on the Magyar troops, recruits, Jews interned in 
camps etc. 3500Jews from Cluj are loaded on railroad cars and sent to an unknown 
destination by the German army. 1943-1944. 18 p 
 
File 2870: Romanian Popular Republic. A Jew coming back from forced labor claims his 
property and business.  Administration of real estate and goods left by the Jews. 1944. 
1946. 8 p 
 
File 2829: Declaration of a Jew in favor of a Hungarian fascist. 1945. 1 p 
 
File 2731: Persecution of the Jews. Confrontation of witnesses. 1945.  (Most of the text is 
in Hungarian).  14 p 
 
File 2958: Declarations of Jewish women who were deported in camps. 1945.  16 p 
 
File 2777: Persecution of the Jews by the members of the “Cross and Arrows” party. 
1945. (Text in Hungarian). 3 p 
 
File 698: Jews, revision of citizenship.  1939. 545 p 
 
File 18: Minorities, Irredentist propaganda, Revisionism, Jewish activity, Zionism. A 
Talmudist school. 1939, 2 p 
 
File 28: Icons taken from Jewish store are confiscated. 1940. 2 p 
 
File 13: Control of foreign citizens. 1940. 1 p 
 
File 756: Confidential and secret correspondence. 1945. 7 p 
 
File 34: Jews, revision of citizenship.1940. (Continues on Reel 7) 73 pages 
 
Reel 7: 

 
File 34: (Continues from Reel 6). Jews, revision of citizenship.1940.  264 p   
 
File 26: Jewish movement – Zionism. The organization “Keren Kayemeth Leisrael” from  
Chişinǎu has launched the sale of 2600 stamps. 1940. 21 p 
 
File 26: Religious sects.  1938. 1 p 
 
File 1100: Activity of the legionnaires in the penitentiary Aiud, related to assassination of 
Jews. 1943. 7 p 
 
Reel 8: 
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File 22(?): Awards for the members of the National Guards from Ardeal. Gratitude of the 
Jewish Community in Oradea. 1938. 1 p 
 
File 11: Organization of measures for order and security in case of war. Evidence and 
selection of non-native employees. Council of collaboration. Censorship. 1939. 7 p 
 
File 9: Dismissal of all Jewish employees from community services, inclusive those 
converted, having a native name, or a Christian spouse.  Lists of dismissals.  Appeals of 
dismissed employees. 1940. 185 p 
 
File 158: Prefect’s Office of District Cluj. Racial measures. Administrative action against 
Jews in communal services that are not listed in the Nationality lists of the community. 
1938. 840 p (Some documents are in Hungarian and in Gothic German)  (Continues on 
Reel 9). 
 
Reel 9: 
 
File 158: (Continues from Reel 8).Prefect’s Office of District Cluj. Control and revision 
of the citizenship of Jewish in habitants in various localities of the district. 1938-1939. 
655 p 
 
File 141: Tribunal Cluj – Prosecutor’s office. Religious sects. 1937. 5 p 
 
File 17: Prefect’s Office district Somesh. Orders relative the party “Nylas”.1941-43. 21 p 
(In Hungarian). 
 
File 138: Magyar General Prosecutor’s Office. 1943-44. 74 p (In Hungarian). 
 
File 634: Gendarmerie District Turda. The regimen of the German prisoners. Meeting of 
regional Jewish leaders. 1946. 4 p 
 
File 48: Rural district Cluj. Revision of foreign citizens and the nationality problem. 
Various local problems. 1937-1944. 19 p 
 
File 136: Townhouse Cluj. Collection of citizenship registers. 1938.  301 p  
 
Draft Finding Aid for 2007 accretion of Reels 10-17. 
 
Fond Administraţia Militară maghiară din Nordul Transilvaniei. 1940-1944.  
Fond nr. 151,  Inv. nr. 219 
 
Reel 10: 
8. (1940) (1 p.) Măsuri luate de autorităţile maghiare împotriva evreilor. 
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Fond Judeţul Trei Scaune.  
 
Reel 11:   
 
All   /1940: 
122. 
Comand. militar al raionului Kézdivásárhely comunică, în copie, raportul trimis comand. 
Armatei I, Serviciul administrativ, pentru dotarea cu uneltele de muncă necesare a 
companiei de lucru evreiască trimisă din Monor, pentru repararea drumurilor şi alte 
lucrări în com. Bereczk.  
 
466. 
Comand. Armatei I, Serviciul administrativ – dispoziţii privind aprovizionarea populaţiei 
civile cu făină şi zahăr prin comercianţi creştini. 
 
524. 
Comand. militar al jud. Treiscaune – raport către comand. Armatei I, Serviciul 
administrativ, cu privire la repatrierea – la cerere – a refugiaţilor români şi evrei şi 
situaţia celorlalţi refugiaţi. 
 
Subprefectura Judetului Trei Scaune 
 
Reel 12:  
 
all four files: 
cuprinzând actele de administraţie al subprefecturii judeţului Trei-Scaune (Háromszék), 
din anul 1943, acte aflate în arhiva Tribunalului Regional Cluj (1 f.) 
 
5/1940. 
Subprefectura jud. Trei Scaune – dispoziţii către primari şi notari privind respectarea 
dispoziţiilor ordonanţei nr. 3600/1943 M.E. la aplicarea legii XV/1942 în legătură cu 
imobilele rurale şi pădurile evreilor. 
 
8/1940. 
Notariatul cercului din com. Szörcse comunică că în raza acelui notariat nu este nici un 
imobil evreiesc. 
 
9/1940. 
Ministerul Agriculturii – dispoziţii cu privire la înaintarea declaraţiilor de predarea 
imobilelor rurale şi a pădurilor conf. ordonanţei nr. 3600/1943. 
 
13/1940. 
Ministerul Comerţului şi Comunicaţiilor – dispoziţii privind stabilirea pretului de 
despăgubire după imobilele evreieşti. 
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Reel 13 
 
Fond Curtea de Apel Regală Cluj. 1940-1944.  Fond: 741  Inv.: 314 
 

"DOSARE ADMINISTRATIV-PREZIDENŢIALE" 

 
 37/1941  Concentrari la munca de folos obstesc. 
 
576/1939-1944 No description. 
 
 
 
Fond Inspectoratul de poliţie Cluj. 1916-1948. 

Fond: 209 
Inv.: 399 

 
Reel 14 
361/ 1942   10 p. 
Istoricul problemei evreieşti. 
 
 
Fond Judeţul  Mureş Turda 
 
Reel 15:  (All of the following files, except as noted) 
 
All  /1940: 
35. 
Comand. Armatei I, Serviciul administrativ – dispoziţie privind angajarea la 
întreprinderile şi uzinele industriale a unui număr mare de unguri faţă de angajaţii români 
şi evrei. 
 
36. 
Trimiterea cererii lui Abraham Izsák la secţia financiară din Târgu Mureş, spre a fi 
reprimit în serviciu. 
 
46. 
Comand. militar al jud. Mureş-Turda – ordin către comandamentele militare raionale, 
pentru interzicerea tăierii rituale koşer. 
 
97. 
Raportul comad. militar Topliţa că în acel raion este un singur medic veterinar cu numele 
Schauer Markus, care însă, fiind român din Vechiul Regat, nu s-a angajat, deşi s-a 
prezentat la post. 
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190. 
Comand. militar raion Topliţa raportează respingerea cererii rabinului şef Schwartz Adolf 
de a se admite comercianţilor evrei închiderea prăvăliilor în zilele de sâmbătă şi alte 
sărbători evreieşti. 
  
209. 
Comand. Armatei I, Serviciul administrativ – dispoziţii cu privire la construcţia 
imobilelor în stil maghiar. 
 
393. 
Comand. militar al jud. Mureş-Turda – dispoziţii de confiscarea cantităţii de 350 fuse de 
piele box de la comerciantul evreu Ernster Adolf din com. Teaca şi punerea ei în vânzare. 
 
531.   (Not on the microfilm) 
Comand. militar al jud. Mureş-Turda trimite comand. militar Miercurea Miraj propunerea 
inspectorului şcolar pentru angajarea unui învăţător în com. Nyárádremete la şcoala de 
stat, pentru 45 copii de ţigani greco-catolici, pe care nu i-a preluat şcoala primară 
romano-catolică. 
 
679. 
Comand. Armatei I, Serviciul administrativ – dispoziţii cu privire la interzicerea tăierii 
rituale (koşer). 
 
869. 
Comand. Armatei I, Serviciul administrativ – ordin telegrafic prin care aprobă ca evreii 
să ţină închise prăvăliile în zilele de 24 şi 25.X.1940. 
 
1183. 
Comand. Armatei I, Serviciul administrativ – dispoziţii cu privire la stabilirea numărului 
evreilor expulzaţi până la data de 31.X.1940. 
 
1199. 
Comand. Armatei I, Serviciul administrativ – dispoziţii cu privire la condiţiunile în care 
să se închidă localurile de consumaţie conduse de patroni [evrei] şi reducerea 
personalului evreiesc la 6%. 
 
1394. 
Raportul directorului şcolii primare de stat din com. Maroskövesd pentru a se numi încă 
un învăţător la acea şcoală şi a se aproba programul de a se preda în cl. IV-VII numai 
limba maghiară, în vederea maghiarizării populaţiei, care este 100% românească. 
 
1794. 
Comand. Armatei I, Serviciul administrativ – dispoziţii privind cercetarea atrocităţilor 
săvârşite asupra populaţiei româneşti şi luarea de măsuri severe pentru încetarea acestor 
atrocităţi. 
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Fond Primaria orosului Odorhei 
 
cuprinzând actele de administraţie din anul 1944 ale primăriei oraşului Odorhei, acte 
aflate în arhiva Tribunalului Regional Cluj (6 f.) 
 
Reel 16:  (All of the following files except as noted:) 
 
1. 
Adresa nr. 4244/1944 a Surprefecturii jud. Odorhei şi publicaţia nr. 2921/1944 a 
Primăriei oraşului Odorhei, cu privire la obligativitatea evreilor de a purta semnul 
distinctiv steaua galbenă cu 6 colţuri. 
 
2. 
Circumscripţia X Jandarmerie Târgu-Mureş comunică, în copie, ordonanţa nr. 6136/1944 
a Ministerul Internelor, privind întocmirea de tabele nominale de către organizaţiile 
evreieşti, despre toţi evreii, inclusiv membri de familie, cu arătarea locuinţei. 
 
3. 
Suprefectul jud. Odorhei dispune publicarea ordonanţei nr. 1200/1944 Preşed. Cons. de 
Miniştri privitoare la interzicerea evreilor de a angaja în serviciul casnic persoane 
creştine. 
  
4. 
Adresa Primăriei oraşului Odorhei către Camera de comerţ şi industrie Tg. Mureş, prin 
care comunică sigilarea prăvăliilor evreieşti din oraşul Odorhei, cu arătarea acestora. 
 
7. 
Subprefectul jud. Odorhei comunică, în copie, ordonanţa nr. 167089/1944/VII.b. a 
Ministerului de Interne, privind dizolvarea Federaţiei Sioniste Maghiare şi filialele 
acesteia şi a oricărei organizaţii sioniste în Ungaria. 
 
11. 
Ministerul Comerţului şi Comunicaţiilor – dispoziţii telegrafice privind executarea 
deciziei nr. 1600/1944 a Preşedinţiei Consiliului de Miniştri referitoare la închiderea, 
sigilarea şi punerea sub custodie a mărfurilor şi aranjamentui din prăvăliile evreieşti. 
 
12. 
Ordonanţa nr. 50500/1944/I a Ministerului Comerţului şi Comunicaţiilor, privind punerea 
sub custodie a stocului de mărfuri şi aranjamentui de prăvălie din prăvăliile evreieşti. 
 
13. 
Subprefectul jud. Odorhei comunică, în copie, ordonanţa nr. 1600/1944 M.E., privind 
întocmirea de inventare despre mărfurile din prăvăliile închise ale evreilor. 
 
14. 
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Camera de Comerţ şi Industrie din Tg. Mureş cere a se trimite o situaţie, după modelul 
trimis, despre prăvăliile evreieşti închise. 
 
15. 

Camera de Comerţ şi Industrie din Tg. Mureş cere să se întocmească de 
comercianţii evrei declaraţii de încetarea accizelor de comerţ conf. formularului 
cuprins în adresă. 

 
16. 
Ministerul Comerţului şi Comunicaţiilor – dispoziţii telegrafice, privind depunerea din 
partea comercianţilor creştini care au primit mărfuri din prăvăliile evreieşti, să depună 
contravaloarea acestora în contul respectivilor evrei de la Casa de depuneri şi 
consemnaţiuni. 
 
17. 
Subprefectul jud. Odorhei comunică, în copie, ordinul nr. 172068/1944/VII. al 
Ministerului de Interne, privind controlul purtării semnului distinctiv din partea evreilor. 
 
18. 
Camera de Comerţ şi Industrie Tg. Mureş comunică, în copie, publicaţia inserată în ziare 
în legătură cu plata drepturilor băneşti ale angajaţilor din prăvăliile evreieşti. 
 
19. 
Cererile făcute de Lörincz Pál din com. Oroszhegy şi Kozak Mátild şi Daniel Mihályné 
din Odorhei, prin care solicită plata salariilor restante de la foştii patroni evrei. 
 
20. 
Sentinţa nr. B.III.30/1944/10 a instanţei speciale de speculă din Odorhei, prin care 
inculpaţii Hirsch Rudolf şi soţia sa au fost condamnaţi pentru delictul de speculă. 
 
22. 
Poliţia din Odorhei înaintează raportul administratorului Figura Pál despre 
neinventarierea materialului lemnos din întreprinderea forestieră a lui Klein Géza şi 
Cons. şi naachitarea salariilor angajaţilor de la întreprindere. 
 
23. 
Circulara nr. 79300/1944 a Ministerului Agriculturii, privind măsurile ce trebuiesc luate 
pentru cultivarea (sic!) imobilelor rămase fără stăpân în urma transportării evreilor. 
 
24. 
Cererea lui Kozak Mátild din Odorhei pentru a i se achita salariul pe lunile aprilie şi mai 
1944 de către comerciantul evreu Goldstein Dávid, la care a fost angajată. 
 
25. 
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Hotărârea Primăriei oraşului Odorhei, pentru plata salariilor pe lunile aprilie şi mai 1944, 
angajaţilor de la foste firme comerciale evreieşti: Întreprinderea forestieră Klein, 
comercianţii Hirsch Rudolf, Léb Izsák, Fraţii Sámson, Goldstein Daniel şi medicul 
stomatolog Dr. Herschkovits, din sumele depuse în contul acestora rezultate din mărfurile 
inventariate. 
 
26. 
Cererea lui Demeter Mozes din oraşul Odorhei pentru a i se plăti salariul pe luna aprilie 
1944 şi escontentarea (sic!) definitivă din partea lui Klein Géza, comerciant de lemne la 
care a fost angajat. 
  
27. 
Camera de Comerţ şi Industrie Tg. Mureş comunică, în copie, circulara privind măsurile 
ce trebuiesc luate pentru asigurarea continuităţii comerţului şi meseriilor la întreprinderile 
foste evreieşti. 
 
28. 
Adresa nr. 12318/1944 a adminstraţiei financiare din Odorhei pentru a i se comunica 
tabelul comercianţilor şi întreprinderilor care au fost sigilate în urma ordonanţei nr. 
50.000/1944. 
  
29. 
Camera de Comerţ şi Industrie Tg. Mureş cere a i se comunica numele întreprinderilor 
evreieşti unde s-au instituit conducători oficiali şi numele acestor conducători. 
 
30. 
Ordonanţa M.I. nr. 503.673/944 cu privire la atribuirea locuinţelor rămase de la evrei, în 
primul rând jandarmilor căsătoriţi. 
 
31. 
Ordin circular nr. 56912/1944/II al Ministerului Comerţului şi Comunicaţiilor privind 
eliberarea mărfurilor stocate în prăvăliile evreieşti, care formează proprietatea altor 
persoane. 
 
32. 
Ordin circular nr. 57861/I/1944 privitor la înaintarea, in termen de 3 zile, la administraţia 
financiară, a declaraţiilor evreilor de închiderea prăvăliilor. 
 
33. 
Adresa nr. 919/1944 a Oficiului poştei din Odorhei, privitor la constituirea şi funcţionarea 
comisiei pentru preluarea aparatelor de radio aflate în posesia evreilor. 
 
34. 
Circulara nr. 5275/1944 a suprefectului jud. Treiscaune privitor la punerea sub custodie a 
stocurilor de mărfuri şi aranjamentului de prăvălie din prăvăliile evreieşti. 
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35. 
Ordin circular nr. 58451/I/1944 al Ministerului Comerţului şi Comunicaţiilor, privind 
delegarea unui conducător oficial pentru continuarea comerţului în prăvăliile evreieşti 
puse sub custodie, unde această continuitate este necesară pentru industria de război şi 
pentru alimentaţia publică. 
 
36. 
Publicaţia Primăriei oraşului Odorhei privind eliberarea mărfurilor şi altor obiecte de 
valoare care formează proprietate străină şi se găsesc în prăvăliile sigilate ale evreilor. 
 
37. 
Adresa nr. 171 k.t./1944 a Circumscripţiei X Jandarmerie Tg. Mureş, prin care comunică, 
în copie, ordinul nr. 307 k.t./1944 al comandamentului circumscripţiei de jandarmi, 
potrivit căruia lamele de bărbierit trimise de comercianţii evrei ca reclamă în ţară au fost 
otrăvite, de unde se presupune că şi alimentele luate în custodie de la evrei ar fi otrăvite şi 
aceste alimente să fie date în consumaţie numai evreilor, cu excepţia unsorii, care va fi 
supusă unei examinări.   
 
38. 
Subprefectura jud. Treiscaune comunică, în copie, ordonanţa nr. 31100/1944/XXI a Min. 
Int. privind preluarea, transportarea şi înmagazinarea bunurilor mobile şi a obiectelor de 
valoare rămase de le urma evreilor transferaţi în tabere de concentrare. 
 
39. 
Primăria oraşului Odorhei înaintează la administraţia financiară din Odorhei inventarele 
luate, despre bunurile mobile şi obiectele de valoare ale evreilor transportaţi în tabere. 
 
40. 
Ministerul Comerţului şi Comunicaţiilor – dispoziţii privind executarea ordonanţei nr. 
50.500/1944 şi nr. 58.000/1944 în legătură cu limitarea activităţii comerciale şi 
industriale a evreilor. 
 
41. 
Centrul de încorporare nr. 80 – adresă privind întrebuinţarea forţelor de muncă şi 
mijloacelor de transport în legătură cu colectarea averii evreilor. 
 
42. 
Camera de comerţ şi industrie Tg. Mureş cere să i se comunice un exemplar din situaţia 
întocmită despre prăvăliile sigilate ale evreilor. 
 
43. 
Administraţia Financiară din Odorhei cere să i se trimită un exemplar din inventarele 
întocmite despre mărfurile puse sub custodie ale comercianţilor evrei Hirsch Gyula şi 
Fischer Béla din Odorhei. 
  
44. 
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Ministerul Comerţului şi Comunicaţiilor dispune ca delegarea de conducători oficiali la 
întreprinderile comerciale evreieşti să fie trimise (sic!), pentru comunicare, la gazeta 
oficială “Budapesti Közlöny”. Din Budapesta. 
 
45. 
Hotărârea Primăriei oraşului Odorhei ca din contul banilor depuşi pentru evrei la caseria 
oraşului, din vânzarea mărfurilor din prăvăliile lor, să se achite salariile pe lunile IV-VI 
1944 ale unui număr de 8 angajaţi la comercianţii de lemne Gutmann Samuil şi Klein 
Géza, foşti locuitori în oraşul Odorhei, în sumele specificate prin hotărâre. 
 
46. 
Subprefectura judeţului Odorhei trimite, pentru luare la cunoştinţă şi executare, în copie, 
ordonanţa nr. 38000/I/1944 a Ministerului Comerţului şi Comunicaţiilor privind limitarea 
activităţii industriale şi comerciale a evreilor. 
 
47. 
Adresa nr. 6763/1944 a.i. a Subprefecturii jud. Odorhei pentru a se comunica M.I. 
numele medicilor evrei care au fost eliberaţi din muncile militare obligatorii în urma 
internării sau transportării lor. 
 
48. 
Ordin cirular nr. 62378/I/1944 al Ministerului Comerţului şi Comunicaţiilor privind 
punerea în circulaţie a mărfurilor supuse stricăciunii dintre cele sigilate din prăvăliile 
evreieşti. 
 
49. 
Adresa Camerei de Comerţ şi Industrie Tg. Mureş către Primăria oraşului Odorhei, pentru 
a comunica cu ministerele respective o situaţie despre prăvăliile, atelierele şi uzinele 
evreieşti care au fost închise. 
 
50.  (Not on the microfilm) 
Primăria oraşului Odorhei înaintează la Subprefectura jud. Odorhei o situaţie despre 
imobilele evreieşti de pe teritoriul oraşului. 
  
51. 
Subprefectura jud. Odorhei trimite, în copie, adresa directorului Muzeului Naţional 
Secuiesc din Sf. Gheorghe, prin care cere să i se comunice clădirile monumente istorice, 
proprietate evreiască. 
  
52. 
Procuratura din Tg. Mureş comunică condamnarea inculpatei soţia lui Gold Izidor născ. 
Szabo Rella din oraşul Odorhei, pentru delictul de ofensă contra statului şi naţiunii. 
 
53. 
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Subprefectura jud. Odorhei comunică, în copie, pentru conformare, ordinul nr. 
31453/944/XXI al Ministerului de Interne, privind întrebuinţarea materialeului 
sinagogilor. 
 
54. 
Adresa Camerei de comerţ şi industrie Tg. Mureş privitor la modul de întrebuinţare, în 
continuare, a prăvăliilor, uzinelor şi atelierelor evreieşti. 
  
55.  (Not on the microfilm) 
Camerei de comerţ şi industrie Tg. Mureş comunică că nu se opune delegării de 
conducător oficial a lui Gál András, comerciant de lemne din Odorhei, pentru 
întreprinderile forestiere “Klein Gáza“, “Fischer Béla“ şi “Gutmann Samuel”. 

56.  (Not  on the microfilm) 

Raportul Primăriei oraşului Odorhei către Ministerul de Interne, prin care arată de ce 
imobile clădite, dintre cele evreieşti, are trebuinţă pentru trebuinţele oraşului. 
 
57. 
Medicul şef din oraşul Odorhei înaintează la Primăria oraşului Odorhei şi Subprefectura 
jud. Odorhei, câte un exemplar din inventarul luat despre instrumentele medicale aflate în 
locuinţele medicilor evrei Dr. Böhm Jenö, Dr. Nemes Márton şi Dr. Herskovits Leo. 
  
58. 
Suprefectura jud. Odorhei trimite, în copie, pentru luare la cunoştinţă, ordinul nr. 
190031/1944/VII.b, a M.I., cuprinzând numirile făcute în comisia interimară provizorie a 
Asociaţiei evreilor creştini din Ungaria. 
 
59. 
Adresa Primăriei oraşului Odorhei către comisarul cu probleme evreieşti de pe lângă 
Oficiul comerţului exterior Budapesta, prin care se cere numirea de conducător oficial a 
lui Gál András, pentru întreprinderile forestiere evreieşti din acest oraş şi plata salariilor 
angajaţilor acestor întreprinderi. 
 
Fond Orosul Cluj 
 
Reel 17:   
 
(All of the following files:) 
 
All files    /1940: 
162. 
Comandamentul Armatei II, Secţia administrativă, ordin pentru constatarea şi 
sechestrarea materialelor predate de români evreilor, facerea de indicatoare la intersecţiile 
drumurilor, afişarea la comandamentele militare a problemelor pe care le rezolvă. 
 
272. 
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Reglementarea comerţului produselor Asociaţiei cismarilor şi măsuri contra cismarilor 
români şi evrei. 
 
 
286.  (Not on the microfilm) 
Comandamentul Armatei I, Secţia administrativă. Restricţii cu privire la exercitarea 
profesiunii de avocat de către evrei. 
 
298.  (Not on the microfilm) 
Ordinul Comandamentul Armatei I, Secţia administrativă, cu privire la popularizarea 
organizaţiei de tineret “Levente”. 
 
300. 
Idem, dispoziţii cu privire la organizarea centrelor de muncă naţională. 
 
326. 
Desemnarea în calitate de conducătoare a cinematografului “Urania” a Văd. Beteg László 
şi licenţierea din serviciu a angajaţilor evrei din acel cinematograf. 
 
327. 
Raportul lui Lahörcz Pál cu privire la contopirea laboratorului Hygea cu fabrica Ufarom 
şi preluarea conducerii de la români şi evrei de către maghiari. 
 
400. 
Comandamentul Armatei I, Secţia administrativă. Dispoziţii cu privire la internarea şi 
trimiterea în batalioane de muncă a românilor care nu prezintă încredere şi colportează 
ştiri tendenţioase şi coloniştii români, care prin purtarea lor provocatoare dau naştere la 
bătăi. 
 
423. 
Cererea lui Koner István, pentru a i se încredinţa conducerea unui centru de distribuţie a 
cărbunelui care să se înfiinţeze, pentru a fi scos de sub specula evreilor. 
  
431. 
Comandamentul Armatei I. Dispoziţie că prăvăliile evreieşti pot fi închise în zilele de 24-
25.X.1944, fiind sărbători evreieşti. 
 
461.  (Not on the microfilm) 
Idem. Dispoziţii cu privire la instituirea pazei companiilor [de] muncă evreieşti. 
 
546. 
Idem. Cere situaţia evreilor expulzaţi până la 31.X.1940 (situaţiile lipsesc). 
 
656.  (Not on the microfilm) 
Idem. Urgentează aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor cu privire la verificarea situaţiei 
celor internaţi în lagărele de concentrare. 
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719. 
Raportul referentului cu problemele de muncă de pe lângă Comandamentul militar al 
oraşului Cluj, privind înlocuirea unor chelneri evrei şi a unui român de la localurile 
“Kristaly”, “Konkordia” şi “Feszek” cu chelneri creştini maghiari. 
 
854. 
Comand. Armatei I, Serviciul administrativ. Dispoziţii cu privire la sistarea lucrărilor în 
legătură cu proprietăţile evreieşti şi cu reforma agrară română, urmând ca aceste 
probleme să fie rezolvate de administraţia civilă. 
 
897. 
Raportul detaşamentului de poliţie Cluj cu privire la cercetările în legătură cu proprietarii 
de autobuze români şi evrei. 
 
918. 
Raportul comand. militar al oraşului Cluj către comand. Armatei I, Serviciul 
administrativ, cu rezultatul cercetărilor la sesizarea Consulatului României din Cluj, în 
legătură cu unele atrocităţi săvârşite de cetăţenii unguri faţă de români. 
 
Draft Finding Aid for 2010 accretion of Reels 18-31. 
 
Reel 18 
 
Fond Inspectoratul de jandarmi Cluj. 1920 – 1949. 
Fond: 208 
Inv.:400 
 
Notă: Dosarele sunt numerotate de la 1 la 130 făraă indicarea anului; sunt însă dispuse 
cronologic. În paranteze este trecut anul la care se referă dosarul 
 
Legiunea de Jandarmi Alba 
 
2 (1938) (12 p.) 
Note informative privind mişcare comunistă, mişcarea legionară. 
 
Leguinea de Jandarmi Cluj 
 
13 (1939) (16 p.) 
Mişcarea legionară. 
 
16 (1941) (22 p.) 
Ordine şi informaţii privind atitudinea populaţiei maghiare; spionaj; secte religioase. 
 
29 (1945) (20 p.) 
Acte privind populaţia de origine etnică germană. Mişcarea legionară. 
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35 (1947) (25 p.) 
Mişcarea legionară. 
 
53 (1947) (2 p.) 
Istoricul problemei legionare. 
 
63 (1944) (49 p.) 
Acte privind abuzurile săvârşite de armatele sovietice, plângeri ale locuitorilor maghiari 
împotriva atrocităţilor româneşti. 
 
65 (1945 – 1948) (13 p.) 
Atrocităţi săvârşite de jandarmii maghiari împotriva românilor. 
 
69 (1945) (18 p.) 
Corespondenţă privind problema sectei baptiste. 
 
75 (1946) (26 p.) 
Mişcarea iredentistă, secte religioase interzise. 
 
80 (1946) (15 p.) 
Acte privind mişcarea sectei religioase interzise „Martorii lui Iehova”. 
 
96 (1947) (28 p.) 
Legionarismul; instigări contra guvernului şi regimului democrat; schiţe şi dispoziţie; 
istoricul „Asociaţiei Internaţionale a Studenţilor în Biblie”. 
 
Reels 18 – 19 
 
97 (1947) (342 p.) 
Foi personale ale cetăţenilor români de naţionalitate germană (internări în lagăre). 
 
Reel 19 
 
Legiunea de Jandarmi Turda 
 
105 (1945) (4 p.) 
Problema legionară. 
 
107 (1945 – 1947) (9 p.) 
Acte privind sectele religioase interzise. 
 
119 (1947) (-) 
Tabele cu instigatori contra guvernului democratic; tabelel de şovini înscrişi în PCR; 
asociaţii, organizaţii, partide politice; tabele cu manişti şi legionari; curentul reacţionar 
fascist. 
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Reel 20 
 
Fond Parchetul Tribunalului Cluj. 1919 – 1940. 
Fond: 141 
Inv.: 29 
 
9/1935 (1935) (7 p.) 
Kirali Alexandru – ură rasială. 
 
Reel 21 
 
Fond Prefectura judeţului Cluj – Serviciul sanitar al judeţului Cluj. 1920 – 1949. 
Fond: 3 
Inv.: 192 
 
26/1938 (1938 – 1939) (4 p.) 
Tabele cu familie de ţigani contaminaţi de tifos exantematic. 
 
Reel 22 
 
Fond Inspectoratul de poliţie Cluj. 1916 – 1948. 
Fond: 209 
Inv.: 399 
 
Notă: 
Sunt 848 dosare. 
Dosarele sunt aranjate Poliţii: Abrud (dos. 1 – 174); Aiud (dos. 175 – 421); Alba Iulia 
(dos. 422 – 483); Bistriţa (dos. 484 – 489); Blaj (dos. 490 – 495); Câmpeni (dos. 496); 
Cluj (dos. 497 – 669); Dej (dos. 670 – 745); Gherla (dos. 746 – 754); Huedin (dos 755 – 
759); Năsăud (dos. 760 – 763); Şimleul Silvaniei (dos. 764); Turda (dos. 765 – 785); 
Zalău (dos. 786 – 848). 
Dosarele sunt dispuse în general cronologic. Numărul dosarului nu include şi anul; dar 
am notat la fiecare dosar anul (anii) la care se referă. 
 
Poliţia Abrud (dos. 1 – 174) 
 
57. (1940 – 1941) 112 p. 
 
401. (1944) 1 p. 
Problema românizării. 
 
621. (1945) 4 p. 
Persecutarea evreilor. 
 
634. (1945) 13 p. 
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Persoane suspecte de participare la activitarea Partidului Crucea cu Săgeţi. 
 
Poliţia Cluj 
 
662/1949 
No description. 
 
Poliţia Dej 
 
576/1939 – 44 
No description. 
 
612/1945 
619/1945 
623/1945 
 
681. (1937 (235 p.) 
Mişcarea legionară (Partidul „Totul pentru Ţară”), participarea la luptele din Spania; 
mişcări studenţeşti (închiderea universităţii). 
 
697. (1939) (261 p.) 
Mişcarea legionară şi antisemită. Partidul German din România. 
 
Reel 23 
 
Fond Inspectoratul general administrativ Cluj. 1931 – 1949. 
Fond: 134 
Inv.: 32 
 
64/1947 – Circ. III Cluj (1947) (27 p.) 
Cetăţenie (recunoaşteri ştergeri etc.) 
 
63/1948 – Circ. III Cluj (1948) (2 p.) 
Situaţia coloniştilor şi a germanilor. 
 
Reel 24 
 
Fond Parchetul General Maghiar Cluj. 1940 – 1944. 
Fond: 138 
Inv.: 36 
 
5/1943 (1943) (2 p.) 
No description. 
 
54/1943 (1943) (13 p.) 
No description. 
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108/1943 (1943) (5 p.) 
No description. 
 
49/1944 (1944) (2 p.) 
No description. 
 
Reel 25 
 
Fond Inspectoratul de Jandarmi Cluj. 1930 – 1949. 
Fond: 208 
Inv.: 131 
 
Notă: Dosarele nu conţin anul; sunt însă dispuse cronologic. În paranteze este trecut anul 
la care se referă dosarul. 
 
28 (1946 – 1947) (57 f.) 
No description. 
 
Reel 26 
 
Fond Parchetul General Cluj. 1919 – 1952. 
Fond: 137 
Inv.: 35 
 
15/1937 (1937) (18 p.) 
Mişcări studenţeşti politice (legionare) şi confesionale. 
 
Reel 27 
 
Fond Prefectura judeţului Cluj – Documente (secretariat – administrativ). 1921 – 
1940. 
Fond: 3 
Inv.: 29 
 
19/1940 (1939 – 40) (12 p.) 
Probleme politice, de desolidarizare de legionarism şi acţiuni comuniste şi rasiale. 
 
Reels 27 – 28 
 
75/1940 (1940) (44 p.) 
Starea civilă, menţiuni şi rectificări ulterioare în matricolă, căsătoria ofiţerilor, 
interzicerea căsătoriei românilor cu evrei şi dispense de publicarea căsătoriilor. 
 
NB: At this time there is no finding aid for Reels 29, 30, or 31. (5/23/11) 
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Draft Finding Aid in Romanian for January 2011 accretion of Reels 32-35. 
 
Reel 32 
 
Fond Prefectura judeţului Someş – Documente administrative. 1940-1944. 
Fond: 174 
Inv.: 89 
Văzut: integral. 
 
 
Notă: Dosarele sunt numerotate în continuare, fără indicarea anului; sunt însă dispuse 
cronologic. În paranteze este trecut anul la care se referă dosarul 
 
 
22 (1941-1944) 
Dosar cu instrucţiuni privitoare la măsurile ce trebuiesc luate faţă de populaţia 
românească, mutări de persoane, maltratări, arestări, inscripţii româneşti, proteste ale 
consulului român din Budapesta. 
 
 
38 (1943) 
Dosar cu instrucţiuni în legătură cu sectele religioase. 
 
Reel 33 
 
Fond Parchetul Tribunalului Cluj. 1919-1940. 
Fond: 141 
Inv.: 96 
Văzut: 1935-1940. 
 
78/1936 (1936) (5 p.) 
Dăian Ilie – homosexualitate. 
 
17/1937 (1937) (3 p.) 
Cenuşă Ana – propagandă contra religiei. 
 
Reel 34 
 
Fond Jandarmeria judeţului Turda. 1931-1948. 

Fond: 634 
Inv.: 186 (Observaţie: Fondul încă nu are un inventar-registru; există doar o cutie cu 
fişele de inventar.) 
Văzut: 1937-1948. 
 
359 (1940-1947) 
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Ordine circulare, note informative în legătură cu urmărirea, prinderea şi arestarea unor 
cetăţeni de naţionalitate germană consideraţi fruntaşi hitlerişti.  
 
Reel 35 
 
Fond Parchetul General Cluj, 1919-1952 
Fond: 137 
Inv. 35 
 
24/1945 (1945) (286 p.) 
Cercetǎri împotriva unor magistraţi—confidenţial (mǎsuri împotriva populaţiei evreieşti, 
abuzurile armatei sovietice). 
 
26/1948 (1948) (12 p.) 
Kudor Ştefan Hanzi şsa. Crimǎ de rǎzboi. 
 
32/1948 (1948) (3 p.) 
Chiorean Dariu. Crimǎ de rǎzboi. 
 
Draft Finding Aid in Romanian for March 2011 accretion of Reels 36-38. 
 
Fond Inspectoratul de poliţie Cluj. 1916-1948. 

Fond: 209 
Inv.: 399 

Văzut: 1937-1948. 
 
 
Notă: 
Sunt 848 dosare. 
Dosarele sunt aranjate pe Poliţii: Abrud (dos. 1-174); Aiud (dos. 175-421); Alba Iulia 
(dos. 422-483); Bistriţa (dos. 484-489); Blaj (dos. 490-495); Câmpeni (dos. 496); Cluj 
(dos. 497-669); Dej (dos. 670-745); Gherla (dos. 746-754); Huedin (dos. 755-759); 
Năsăud (dos. 760-763); Şimleul Silvaniei (dos. 764); Turda (dos. 765-785); Zalău (dos. 
786-848). 
Dosarele sunt dispuse în general cronologic. Numărul dosarului nu include şi anul; dar 
am notat la fiecare dosar anul (anii) la care se referă. 
 
Reel #36 
 
POLIŢIA ABRUD (dos. 1-174) 
 
 
15    1935-1937   13 p. 
Partidul german din România. 
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21   1937   2 p. 
Acte referitoare la organizaţia fasciştilor ”Harand Bewegung”. 
 
52   1940   24 p. 
Secte religioase (baptişti adventişti, reformaţi). 
 
 
88   1942   26 p. 
Culte, asociaţii şi secte religioase. 
 
90   1942   30 p. 
Note informative privind starea de spirit a populaţiei: comunitatea germană din România; 
propaganda hitleristă în România; revizionism maghiar. 
 
99   1942-1943   298 p. 
Ordine şi instrucţiuni privind: mişcarea muncitorească; persecutarea străinilor din 
România; persecutarea minorităţilor; starea de spirit a populaţiei; iredentism maghiar. 
 
100   1942   49 p. 
Abuzuri ale autorităţilor româneşti împotriva minoritarilor; postul de radio “România 
Liberă”; mişcarea comunistă; iredentism. 
 
 
124   1943   26 p. 
Acte privind interzicerea activităţii sectelor religioase. 
 
Reel #37 
 
POLIŢIA AIUD (dos. 175-421) 
 
253   1937   58 p. 
Activitatea organizaţiei “Garda de Fier” şi a Partidului “Totul pentru Ţară”; mişcarea 
legionară şi atitudinea ei faţă de mişcarea comunistă şi iredentistă. 
 
266   1938   160 p. 
Garda de Fier (Partidul “Totul pentru Ţară” şi mişcarea legionară); rapoarte privind 
manifestările studenţimii legionare; circulări, condamnaţi legionari pentru asasinarea lui 
I.G. Duca. 
 
268 1938-1942  14 p. 
Asociaţii sportive şi culturale; Asociaţia sportivă “Axente Sever”; Asociaţia Uniunei 
Generale a Romilor din România; Gazeta pentru conducătorul sectelor de Duminică. 
 
270   1939   2 p. 
Maltratarea cetăţenilor români de naţionalitate maghiară. 
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297   1940   23 p. 
Mişcarea legionară . 
 
POLIŢIA ALBA IULIA (dos. 422-483) 
 
443   1941-1943   524 p. 
Acte privind legionarii deţinuţi în penitenciarul din Aiud. 
 
Reel #38 
 
443   1941-1943   524 p.(continued) 
Acte privind legionarii deţinuţi în penitenciarul din Aiud. 
 
450   1941   8 p. 
Acte privind supravegherea lui Emil Isac, inspector al artelor. 
 
461   1942-1943   10 p. 
Circulară de urmărire a secretarului SS-ului Maghiar Rohle Frigyes. 
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