
DOCUMENTE DIN PERIOADA PRIMULUI RAZBOI MONDIAL 
INTRATE RECENT IN COLECŢIILE MUZEULUI 

de DORINA CARSTEA 

In decursul ultimilor ani, Muzeul de istorie a municipiului Bucu
reşti, a achiziţionat mai multe documente : ordonanţe, proclamaţii, ape
luri - datînd din timpul ocupaţiei germane, tipărite şi adresate popu
laţiei Capitalei, fie de către organele conducătoare ale statului român, 
fie de către Comandamentul german de ocupaţie sau de la alte in
-stituţii. 

Dar, să aruncăm o privire retrospectivă asupra evenimentelor 
din acea perioadă. 

Situaţia Europei încă de la începutul sec. XX prezenta simptome 
îngrijorătoare. Se afirmau tendinţele marilor puteri imperialiste de 
împărţire şi reîmpărţire a lumii. 

Grupul marilor puteri europene se scindează în funcţie de inte
resele economice şi politice, calculate de guvernanţi peste capul şi îm
potriva popoarelor. Noului raport de forţe ii corespunde alcătuirea 
celor două tabere imperialiste : Puterile Centrale (Germania şi Austro
Ungaria) şi Antanta (Franţa, Anglia, Rusia). 

Ţările mici şi mijlocii cu o slabă dezvoltare economică, subjugate 
sau în prag de a fi acaparate, năzuiau la cucerirea independenţei sau 
la realizarea de state naţionale unitare. 

„In ajunul conflagraţiei mondiale imperialiste, problema României 
.era făurirea statului naţional unitar - aspiraţia seculară a poporului 
român - necesitate legică a dezvoltării societăţii româneşti 1. 

Se ştie că în anul 1914, contradicţiile dintre marile puteri irump 
cu violenţă. Izbucneşte primul război mondial. · 

România se menţine neutră timp de doi ani de acest război impe
rialist dar în vara anului 1916, Antanta cere în mod ultimativ - in
trarea României în război - împotriva Puterilor Centrale. Guvernul 
român folosind năzuinţa legitimă a întregului popor român de desă-

t N. Ceauşescu - P.C.R. - Continuator al luptei revoluţionare şi demo
.erate a poporului român, al tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi socialiste din Româ
nia. Ed. Politică, 1966, p. 21. 
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virşire a unităţii sale naţionale, şi obţinînd prin tratatul încheiat cu 
Antanta, promisiunea satisfacerii Unirii cu România a Transilvaniei, 
Banatului, Crişanei şi Maramureşului, a declarat la 15/28 august 191G 
război Puterilor Centrale. Armata română atacînd pe toată lungimea 
frontierei cu Austro-Ungaria, reuşeşte să elibereze - numai în cîteva 
zile - o însemnată parte a Transilvaniei. Situaţia creată, determină 
Puterile Centrale să deplaseze de pe alte fronturi, în Transilvania, di
vizii puternic înarmate. Avînd de lUjptat pe un front •de i0 lungime 
imensă (1100 km) prin deschiderea în sudul ţării a celui de-al doilea 
front de către trupele bulgare sprijinite de trupe germane - armata 
română a făcut totul pentru a stăvili ofensiva inamică. ln cele din 
urmă armata noastră a fost nevoită să se retragă în Moldova - unde 
a reuşit să-şi organizeze rezistenţa. 

Pentru soarta poporului român, a fiinţei sale naţionale se crease 
o situaţie gravă. 

Astfel. 2/3 din teritoriul ţării inclusiv Capitala, au fost ocupate· 
de trupele germane, austro-ungare, bulgare şi turceşti. Pentru popu
laţia ţării şi a Capitalei - începea o perioadă grea, ce avea să dureze 
de la data ocupării, 6 decembrie 1916, pînă la 12 noiembrie 1918. 

Teritoriul vremelnic ocupat, a trecut sub administraţia coman
damentului german. Ocupanţii au instaurat un regim de teroare şi jaf 
organizat meticulos. A luat fiinţă un comandament Sipecial pentru ex
ploatarea prădalnică a bogăţiilor ţării. De asemenea a fost instituită 
„Marca comisie a prăzii de război" (Grosse Kriegsbeute Komission). 
Aceste organisme au trecut la executarea planului întocmit încă din 
octombrie 1916 la Berlin, de către reprezentanţii Puterilor Centrale, 
care urmăreau să ridice din România tot ce putea fi ridicat" '.l_ 

Potrivit statisticilor vremii, în perioada ocupaţiei au fost sus
trase din ţară, 1.140.809 tone produse petroliere, 57.475 tone maşim 
unelte, 201.153 tone lemn, 93.945 tone sare, 14.679 tone piei brute şi 
prelucrate, 10.028 tone textile ş.a. 

ln legătură cu această perioadă scurtă dar zbuciumată din trecu
tul Capitalei, s-au scris deja multe lucrări şi există numeroase do
CUiilente 3. 

In patrimoniul muzeistic al secţiei de istorie contemporană au in
trat destul de recent, un număr de 10 documente 4, achiziţionate de la 
dr. Horaţiu N. Georgescu din Bucureşti, martor al evenimentelor din 
anii 1916-1918. 

" Ilie I. Georgianu, Exploatarea economică a ţării, Bucureşti, 1920, p. 6; vezi 
~i Ştefan Muşat - Eroicele bătălii desfăşurate de armata română în vara anului 
1917 in Analele Institutului ele Studii Ist. şi Soc. Pol. de pe lingă C.C. al P.C.R., 
An. XIII, 3, HJ67, p. 7. 

3 Vezi Constantin Kiritescu. Istoria Românilor în războiul cel mare, Buc. 1927 
- r:u întreaga bibliografie' referitoare la ocupaţia germană în România şi în 
Bucureşti. 

·, Colecţie de documente a muzeului cu nr. de inventar general 91405, 91406„ 
91408, 91409, !)1410, 91412. !J1411, !Jl413, !)1414, şi 91415. 
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Vom încerca în cele ce urmează să le prezentăm în ordine crono
logică, subliniind evenimentul la care se referă, caracterul lor, aspectele 
economice şi sociale pe care le implică. 

Primul document din seria analizată, este o ordonanţă emisă în 
„Cetatea Bucureşti" şi adresată populaţiei Capitalei la numai cîteva 
zile (9 dec. 1918) după intrarea trupelor germane în oraş. Tipărită în 
limbile germană şi română, pe coală de ziar, avînd dimensiunile 
0,650 X 0,480 m, ordonanţa este intitulată „Bekanntmachung" - Pu
blicaţiune. „Rechiziţiunile". Conţinutul ei, este rezumativ următorul : · 

Populaţia oraşului Bucureşti este înştiinţată că rechiziţiile de 
orice fel sînt „permise numai cu aprobarea Comandaturei sau ale Gu
vernămîntului" (de ocupaţie germană). In continuare se dau instruc
ţiuni cu privire la emiterea şi circulaţia bonurilor de rechiziţii, preci
zîndu-se că : 

„Vînzătorul care va specula trupele aliate la cumpărare sau re
chiziţionare se va pedepsi cu amendă bănească şi cu închiderea prăvă
liei. Se admite un cîştig pînă la 15% asupra preţului de cost" 5. Publica
ţia este semnată de Guvernămîntul Imperial. 

Ca mărturie datînd din timpul ocupaţiei germane în Bucureşti 
- documentul este semnificativ - pentru că dovedeşte măsurile de 
constrîngere, restricţiile şi jaful organizat, încă de la începutul ocupa
ţiei inamice. Intr-adevăr, se ştie că în timpul ocupării Bucureştilor, ger
manii şi alte trupe străine, au recurs la o sistematică deposedare a 
populaţiei, la confiscări şi rechiziţii de tot felul de' bunuri. 

O calculare a averilor sau a materialelor jefuite este aproape im
posibil de făcut. De pildă, doar amenzile pentru diferite motive au fost 
între 14 aprilie 1917 şi 31 decembrie 1917, în număr de 8000, însumînd 
306 OOO lei 6. 

Documentul dovedeşte însă că în zilele dintîi ale prezenţei nem
ţilor în Capitală, ei au admis unele concesii în operaţiunile de rechi
ziţionare, permiţînd astfel acel cîştig de 150;0 în stabilirea preţului de, 
vînzare a bunurilor. Ulterior, cînd dominaţia germană s-a întărit, ocu
panţii au suprimat asemenea concesii. 

Următoarele două documente, se referă la unul şi acelaşi eveni
ment : recensămîntul populaţiei făcut de germani în Bucureşti, la data 
de 24 decembrie 1916/6 ianuarie 1917. Acest recensămînt a fost efec
tuat de nemţi, pentru ca să cunoască exact numărul populaţiei Ca,pita
lei şi structura ei. Documentele atestă şi colaborarea dintre germani 
şi prefectura poliţiei în fruntea căreia fusese lăsat Al. Tzigara-Samur
caş, reprezentantul familiei domnitoare Hohenzollern. 

Primul document legat de recensămîntul menţionat este tipărit pe 
o coală de ziar cu dimensiunile 0,475 m X 0,320 m, în limbile germană 
şi română şi intitulat „Bekanntmachtung"-Incunoştiinţare, are următo
rul cuprins : „Guvemămîntul Imperial German a hotărît facerea unui 

5 Document M.I.M.B„ - I. D1411 - sc. 43388. 
1 Florian Georgescu şi colaboratorii Istoria oraşului Bucureşti, vol. I, HJ65, 

'-'· 390. 
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Tecensămînt general al populaţiei oraşului Bucureşti. Acest recensă
mînt se va executa în ziua de 6 ianuarie 1917 /24 decembrie 1916, înce
pînd de la 8 dimineaţa. Toţi locuitorii sînt ţinuţi să dea informaţiunile 
·ce li se vor cere de către agentul recenzor care se va prezenta la domi
ciliu. Aceste informaţiuni sînt relative la numele şi pronumele fie
cărui locuitor, sexul, vîrsta, protecţiunea statului de care se bucură şi 
profesiunea sau meseria ce exercită. Toţi locuitorii sînt invitaţi să dea 
lămuriri exacte despre numărul persoanelor ce compun fiecare fami
lie cît şi asupra celorlalte date cerute. Cei care nu vor spune adevărul 
vor fi pasibili de pedepsele cele mai aspre". Semnează prefectul poli
ţiei Al. Tzigara-Samurcaş. Nr. 152898, Bucureşti în 17/30 dec. 1916 7. 

Al doilea document tipărit tot cu ocazia recensămîntului, pe coală 
de ziar cu dimensiunile de 0,480 X 0,310 m, în limbile germană şi 
română şi emis tot de „Prefectura Poliţiei Capitalei" avînd semnătura 
lui Tzigara-Samurcaş, este un „Apel" s. 

In „Apel" se spune: Guvernămîntul Imperial German recrutează ar
mata de funcţionari care va trebui să execute operaţiunile de recenzare. 
ln acest scop sînt chemaţi la Ministerul de Interne, în ziua de 3 ian. 
1917 /21 dec. 1916 „pentru a primi instrucţiunile şi formularele necesare" 
funcţionarii statului, cadrele didactice, preoţii, studenţii, precum şi toate 
.persoanele particulare în măsură a executa asemenea lucrare. 

Apelul este datat tot la 17/30 .dec. 1916. 
O dovadă asupra regimului de privaţiuni şi de constrîngeri eco

nomice la care a fost supusă populaţia Capitalei în timpul ocupaţiei, 
o aduce documentul următor : „Publicaţiune privitoare la regularea con
sumului de pîine şi făina'' H. 

Coala de ziar pe care este tipărită publicaţiunea are dimensiunile 
de 0,950 X 0,660 m. Textul fiind tipărit în aceleaşi limbi - ger
mană şi română şi emis de „Guvernămîntul Imperial" {Comandamentul 
trupelor germane de ocupaţie) la 1 februarie 1917. 

Prin această publicaţiune ocupanţii reglementează aprovizionarea 
populaţiei locale cu pîine şi făină. Ei introduc, cu data de 12 februa
rie 1917, raţionalizarea în alimentarea cu pîine şi făină, pe bază de 
cartele individuale şi bonuri de procurare, emise de organul local al 
puterii de ocupaţie - Primăria Capitalei. In prevederile celor zece ar
ticole din „Publicaţiune" este fixat şi comunicat bucureştenilor regimul 
eliberării, întrebuinţării şi de durată a cartelei de pîine şi făină precum 
şi regimul de vînzare şi cumpărare a alimentelor menţionate. Tot
-0dată, publicaţia face cunoscută o serie de interdicţii care înăspresc 
.,;i mai mult viaţa populaţiei. Astfel, este interzis „de a vinde 1Pîine şi 
făină de pe căruţă, de pe stradă" ; „vînzarea fără prezentarea cartelei 
sau contra unor cupoane". Iar punctul 9 al publicaţiunii prevede ca 
pîinea să fie fabricată „numai în greutate de 440 g" ; vînzarea este 
însă permisă şi în cantităţi de 300 şi 140 g. Preţul pentru 440 g pîine 
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7 Document M.I.M.B., nr. I 91406 se. 43383. 
8 Ibidem, nr. I. 91405 sc. 43382. 
9 Ibidem, nr. I. 91410 sc. 43387. 
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- este de 15 bani, pentru 300 g - 10 bani, pentru 140 g este de 
.5 bani. Insfîrşit, prin articolul final se comunica : „Contravenienţii vor 
ii pedepsiţi cu închisoarea tpînă la 6 luni sau cu o amendă pină la 
3000 lei, sau cu ambele pedepse. Vor fi supuşi aceleiaşi pedepse acei 
care intenţionat sau din nebăgare de seamă au dat loc la emiterea unor 
cartele de pîine sau a unor bonuri de procurare supranumerare sau 
au făcut uz de cartele şi bonuri la care nu mai aveau drept, conform 
acestei ordonanţe. Pedepsele se vor fixa de către Guvernămînt sau de 
către şeful Poliţiei militare". 

Semnificativ pentru multiplele obligaţii Impuse bucureştenilor este 
.şi „Apelul către cetăţeni" 10. · 

Acest document emis în Bucureşti, la data de 23 ianuarie 1917, 
sub semnătura prefectului Poliţiei Al. Tzigara-Samurcaş, dezvăluie pro
porţia jafului practicat de ocupanţi. Astfel, doar într-o singură zi, sub 
ameninţarea că „oraşul va fi supus unei straşnice amende", populaţia 
este somată de „Guvernămîntul Imperial German" să procure pînă la 
-0ra 6 seara următoarele: 

„15.000 plăpumi sau pături, cite 20.000 de cămăşi, pantaloni, ciorapi 
de lină, cite 30.000 brîie şi veste de flanelă şi 1000 blănuri". 

In ,,Apel" se menţionează că în schimbul bunurilor predate, lo
cuitorii oraşului primeau doar liste cu bunurile predate „care rămîn 
în loc de chitanţă la ridicarea obiectelor". Apelul este tipărit pe o 
foaie de ziar de format 0,320 X 0,230 m, textul fiind scris numai în 
limba română. 

Un conţinut oarecum asemănător, scopul fiind identic - jefuirea 
populaţiei bucureştene de bunuri - îl are şi un alt „Apel" 11• 

Datat puţin· mai tîrziu decit documentul anterior, anume in ziua 
de 29 martie 1917 „Apelul", de fapt, un ordin, somează pe bucureşteni 
să predea o nouă cantitate de bunuri materiale: 

„10.000 plăpumi· 
20.000 cămăşi 
20.000 pantaloni 
10.000 perechi ciorapi 
20.000 prosoape" 

Faţă de apelul precedent, acesta prezintă următoarele deosebiri. 
lntîi, scopul spolierii este mascat sub pretextul că predarea bunurilor 
se face „pentru · prizonierii din Bucureşti". In al doilea rînd „tonul" 
în care este redactat apelul, elimină caracterul făţiş de ordin. Intr-adevăr 
se foloseşte un limbaj ca acesta : „Prefectura Poliţiei face un apel căl
<luros la bunele sentimente ale orăşenilor, în special ale celor avuţi, şi 
speră că în termenul dat de 24 ore, se vor strînge toate aceste efecte. 
\l'otuşi, caracterul de somaţie al apelului reiese din faptul că se men
ţionează că solicitarea de bunuri „s-a ordonat de către Guvernămîntul 
Imperial German". 

to Ibidem, nr. I. 91413 se. 43390. 
u Ibidem, nr. I. 91412 se. 43389. 
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Din nou, bucureJŞtenii nu primesc nimic în schimbul bunurilor pre
date, decît că obiectele cedate erau înscrise „într-un registru special 
sub iscălitura donatorului". 

Şi acest document este tipărit pe foaie de ziar cu formatul 
0,305 X 0,215 m şi numai în limba română. 

In tot timpul ocupaţiei României, germanii au urmărit mai ales 
acapararea tuturor bogăţiilor şi a resurselor ei economice în folosul ma
şinii lor de război. 

Urmărind stoarcerea de bogăţii din teritoriul ocupat, ocupanţii 
au recurs la instaurarea unui regim de adevărată teroare politică 1". 

Ocupanţii au găsit că numai aşa puteau proceda fără riscuri şi pier
deri la acţiunea de deposedare a ipopulaţiei de bunuri, la acţiunea de: 
administraţie de către ei, a bogăţiilor găsite în teritoriul ocupat. 

ln Bucureşti, nemţii au instaurat teroarea politică încă din pri
mele zile ale ocupaţiei. Feldmareşalul Mackensen, comandantul tru
pelor germane a ordonat a doua zi după intrarea în Bucureşti, o demon
straţie militară („paradă") în scopuri de intimidare ; pretutindeni, poli
ţiştii români au fost dublaţi de sentinele germane ; organele româneşti 
ale puterii de stat rămase, au fost secondate de organe ale puterii de· 
ocupaţie. Unul din documentele achiziţionate de Muzeul Municipiului 
Bucureşti tot în cursul anului 1967, aduce o lumină şi asupra faptului 
mai sus amintit : a regimului social şi politic descriminatoriu instaurat 
de ocupanţi, dovadă a teroarei politice la care au recurs invadatorii. 

Documentul este o „Inştiinţare" „Bekanntmachung" - prin care 
germanii inaugurează regimul de persecuţii faţă de cetăţenii ce apar
ţineau naţionalităţilor cu care ei se aflau în război. Astfel, se proce
dează mai întîi - acesta este scopul documentului pe care îl menţio
nez 1:1 - la o luare sub evidenţă a cetăţenilor, ruşi, francezi, englezi,. 
italieni, belgieni, sîrbi, muntenegreni şi portughezi (bărbaţi, femei şi 
copii mai mari de 15 ani), cu reşedinţa în Bucureşti. Aceştia sînt somaţi 
la 26 ianuarie 1917, de către Prefectura Poliţiei Capitalei, să se pre
zinte cu paşapoartele pentru o nouă reînscriere „la biroul străinilor 
înfiinţat la Judecătoria de Pace I (în spatele Prefecturei Poliţiei)';. In 
document se afişează şi programarea calendaristică şi alfabetică a celor 
chemaţi la evidenţă. „Inştiinţarea" este tipărită în limbile germană şi 
română pe o coală de ziar cu dimensiunile : 0,650 X 0,480 m. 

Următorul document datînd tot din perioada de ocupaţie germană 
în Bucureşti, în primul război mondial, are un caracter diferit de cele 
prezentate pînă acum. 

Deoarece nu mai este un act emis de organele de ocupaţie - ce 
deposedau de bunuri sau restrîngeau drepturile şi libertăţile, documen
tul este un apel adresat populaţiei Capitalei. El, este emis de „Societa
tea Naţională de Cruce Roşie a României - Comitetul pentru ajuto
rarc~a prizonierilor". 

<2 C. Kiriţescu - op. cit., II, P.· 63. 
13 Document M.I.M.B., nr. I. 91415 se. 43392. 
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Stilul îl separă net de documentele precedente. Este un apel pa
tetic - o implorare făcută populaţiei în scopul ajutorării prizonieri
lor de război. Apelul înceipe prin : H 

„Vă rugăm din suflet să vă gîndiţi zilnic la prizonierii noştri care 
·sînt în ţară şi care, în curînd, vor 'fi lipsiţi de multe, cînd va veni 
timpul rece. Nu vă cerem un dar mai mare mai ales că mulţi dintre 
D-voastră au adus deja obolul lor la Crucea Roşie, dar să puneţi la o 
parte cît de puţin din prisosul D-voastre, care, strîns de noi, o să dea 
-cantităţi mari". 

Şi, în continuare apelul solicită alimente, îmbrăcăminte şi încăl
ţăminte. Documentul ilustrează acţiunea patriotică, de ajutorare a pri
zonierilor români, întreprinsă de Societatea Naţională de Cruce Roşie. 
Apelul, este tipărit în limba română pe. o foaie de ziar cu dimensiu
nile 0,325 x 0,240 m .. 

Infrîngerile suferite de germani pe toate fronturile de luptă, apoi 
victoriile răsunătoare repurtate de armata română în 1917, pe liniile 
<ie război din sudul Moldovei ; trecerea la contraofensivă şi, tn sfîrşit, 
ruperea prevederilor păcii de la Buftea - acestea toate, - au deter
minat, obligat chiar, pe qermani şi aliaţii lor, ca în primele zile ale 
lunii noiembrie 1918, să evacueze teritoriul ocupat - inclusiv Capitala. 

In legătură cu evenimentele care au avut loc în perioada de sfîr
·şit a ocupaţiei germane şi chiar în ultimele zile ale acestei ocupaţii, 
-stau mărturie ultimele două documente dintre cele achiziţionate de 
M.I.M.B. 

Amîndouă documentele se referă la unul şi acelaşi aspect : in
·cercarea organelor de stat ale României burghezo-moşiereşti de a re
face în grabă puterea şi de a restabili ordinea în clipele în care pu
terea germană de ocupaţie se retrăgea. 

Ultimele documente analizate, reflectă frica autorităţilor burghezo
moşiPreşti faţă de unele mişcări ale populaţiei Capitalei, nemultiumit~ 
încă de la începutul ocupaţiei ţării şi dµpă retragerea contropitori-
1or chiar 

Poporul român nu s-a împăcat niciodată cu gîndul cotropirii gliei 
-sale strămoşeşti. Numai în perioada decembrie 1916 - ianuarie 1917 la 
Bucureşti, Ploieşti, Craiova, au lqc puternice acţiuni muncitoreşti -
i.ndreptate împotriva cotropitorilor pămîntului românesc t5. 

Mişcarea de rezistenţă împotriva cotropitorilor a cuprins cele mai 
largt pături sociale. Sustragerea sistematică de la munca forţată, sabo
tarea maşinii de război, mitinguri şi demonstraţii de protest, greve, au 
fost manifestări ak' luptei poporului romfrn împotriva ocupanţilor şi 
a clasei dominante. 

Merită a fi semnalate demonstraţiile muncitorilor de la Uzinele 
.electrice Grozăveşti pentru îmbunătăţirea situaţiei lor materiale, nemul-

11 Ibidem, nr. I. 91408 se. 43385. 
'" C. Nicolae şi alţii, Militarismul german şi România, Ed. pol., 1963, p. ·30-31. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



ţumiţi de măsurile luate de administraţia militară germană, cit şi a 
celor 800 muncitori de la Atelierele C.F.R. Griviţa 16. 

Chiar la 11 noiembrie a avut loc o grandioasă demonstraţie a popu
laţiei bucureştene împotriva trupelor germane. Au avut loc grave in
cidente între locuitorii Capitalei şi ocupanţi. Au căzut eroic 21 de bucu
reşteni şi alţii au fost răniţi 17. 

Primul dintre aceste două documente, datînd din 12 noiembrie 1918, 
este un ordin emis de Ministerul de Război, adresat gradelor superioare· 
şi inferioare, active, în rezervă şi în suplinire („completaşii din jandar
merie şi din batalioanele 2 şi 6 - Vînători, precum şi către „ofiţerii de 
rezervă sublocotenenţi şi căpitani de toate armele"). Toţi aceştia sînt 
chemaţi pentru ,,a primi ordine urgente" în ziua de emitere a ordinului 
(12 noiembrie 1918), la batalioanele de jandarmi din curtea Prefecturii 
Poliţiei". Documentul este tipărit în limba română pe o coală hîrtie de 
ziar cu.dimensiunile 0,320 X 0,230 m 18. 

In al doilea document se vede şi mai bine graba cu care autorităţile 
burghezo-moşiereşti au căutat să asigure menţinerea populaţiei în stare
de ordine, controlul asupra stărilor de lucruri în ultimele clipe ale ocu
paţiei germane. Documentul poartă data lnscrisă cu cerneală, de mină, 
31 octombrie - 13 noiembrie 1918. Aceasta este ziua în care a părăsit 
definitiv Bucureştiul, ultimul detaşament al ocupanţilor. 

Intitulat „Ordonanţă" şi semnat de prefectul Poliţiei Al. Tzigara
Samurcaş cit şi de comandantul militar al Capitalei, colonel Condeescu,. 
documentul arată : 19. 

„ln interesul menţinerii ordinei şi siguranţei publice se ordonă : 
U'oate localurile publice se vor închide la ora 8,30 seara ; circulaţia 
pe străzi este strict interzisă de la ora 9 seara pină la ora 5 dimnieaţa; 
portul armelor de orice fel este oprit oricărei persoane care nu posedă 
permis special; staţionarea pe străzi este interzisă. Acei ce nu vor res
pecta prescripţiile de faţă, precum şi acei ce se vor deda la jafuri, de
vastări, turburind ordinea publică, vor fi imediat arestaţi şi trimişi în 
judecata Pretorului şi Curţilor Marţiale.• 

Din conţinutul acestei ordonanţe atrage în mod special atenţia : 
deposedarea de arme a populaţiei ; împiedecarea oricăror forme de aso
ciere, de acţiune în colectiv. 

Documentul citat arată că, la Bucureşti ln ziua de 13 noiembrie 
1918, puterea militară a ocupaţiei germane era tnllocuită cu o putere
locală poliţienească şi militară. 

Ordonanţa este tipărită în limba română pe o coală de ziar -
în format 0,610 X 0,445 m. 

11 C. Căzănişteanu, Lupta maselor populare împotriva ocupanţilor fn anii 
1916-1918 ln Analele Institutului de Studii Ist. 1i Soc. Pol. de pe ling4 C.C. al 
P.C.R., an XIII, 3, 1967, p. 60. 
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17 Ibidem, p. 64. 
18 Document M.I.M.B., nr. I 91409 - se. 43386. 
111 Ibidem, nr. I 91414 - se. 43311. 
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Documentele prezentate mai sus alcătuiesc achiziţiile valoroase in
trate în patrimoniul muzeistic al secţiei de istorie contemporană a 
M.I.M.B. Ele sînt dovezi directe, autentice, dintr-o perioadă din trecutul 
sbuciumat al Capitalei - clin acel moment istoric important - primul 
război mondial. De asemenea, reflectă aspecte variate din timpul ocu
paţiei germane; jefuirea economică, teroarea politică, sfîrşitul acestei 
ocupaţii, astfel că valoarea lor este în plus atestată. Prin urmare, ele 
sînt nu numai obiecte muzeistice ci şi importante documente istorice. 

OOCUMENTS DE LA PERIODE DE LA PREMIEKE 
GUERRE MONDIALE QUI SONT ENTRES RECEMENT 

DANS LES COLLECTIONS DU MUSEE 

RiSUME: 

L'article presente un nombre de documents de la periode de l'occupation 
de la Capitale par les troupes des Puissances Centrales - pendant la premiere 
guerre mondiale. 

Les documents - ordonnances, appels imtls par Ies organismes dirigeants 
de l'Etat roumain ou par le Commandement allemand d'occupation - ont offert 
l'occasion â l'auteur de faire quelques constatations refletant les aspects varik 
du temps de l'occupation de la Capitale. 

Ces valeureux documents qui se trouvent dans le patrimoine du Musee 
d'histoire de la ville de Bucarest sont des preuves authentiques du passe tour
mente de la Capitale en cet important moment historique - la premiere guerre 
mondiale. 
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