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Cuvînt înainte 

 

 

 

 

Mitul „doctorului Şmil”, aşa cum l-a fixat Delavrancea în al său Apus de soare, a fost, 

se ştie, mai mult decît invenţie ficţională. Pentru lumea medievală românească, pînă tîrziu, 

în secolul al XIX-lea, evreii au constituit, în stranietatea alterităţii lor, o fecundă sursă 

pentru alimentarea unui imaginar colectiv asociat, în Bine şi Rău, nu doar cu agerimea 

favorabilă afacerilor de succes, ci şi cu inteligenţa, cu magia, cu ştiinţa lucrurilor vizibile 

şi invizibile. Chiar dacă, printre îndeletnicirile „simbolice” atribuite în consecinţă evreului 

generic, Andrei Oişteanu nu identifică, – în excepţionalul său studiu intitulat Imaginea 

evreului în cultura română –, nici o meserie „intelectuală”, au fost, printre „rătăcitorii” ce 

s-au stabilit aici, vremelnic ori statornic, destule figuri ce au întruchipat virtuţile persona-

jului din drama istorică purtînd un mesaj prin excelenţă „naţional” – medicul evreu al lui 

Ştefan cel Mare. Un Nathan al literaturii române, un înţelept, un tămăduitor, un depozitar 

al lucidităţii luminate, ce trimite, de ce nu?, la atîtea figuri reale, rabini, vraci sau spiţeri, 

iscoditori ai minţii şi trupului oamenilor, pe care mărturiile istorice din aceste părţi ale 

Europei îi relevă ca pe buni şi credincioşi sfătuitori nu doar ai propriilor coreligionari. Era 

modernă, ce a deschis porţile ghetourilor şi a accesului către instrucţie, a stimulat această 

propensiune spre cunoaştere, alăturată datoriei faţă de semeni; facultăţile de medicină ale 

universităţilor au primit, pretutindeni unde prejudecăţile au putut fi învinse, zeci de tineri 

evrei, care s-au stabilit ulterior, ca medici, în mai toate oraşele continentului – precum, 

iată, în Bucovina începutului de secol XX, unde din 151 medici şi 131 farmacişti, 109 şi, 

respectiv, 113 erau evrei. Diversitatea personalităţilor ce s-au ridicat astfel este prin ea în-

săşi simptomatică: un Iuliu Barasch, fiu al Galiţiei şi destinat de părinţi să devină rabin, a 

organizat serviciul medical al Ţării Româneşti în prima jumătate a secolului al XIX-lea; 

doctorul Weinberg, tatăl lui Tudor Vianu, va fi unul dintre cei mai eficienţi medici militari 

ai armatei române în campania Independenţei, din 1877; la Iaşi, un Karpel Lippe şi un Lit-

man Ghelerter îşi vor înţelege angajamentul social ca pe unul împletind eticul şi politicul: 

unul va fi întemeietor al sionismului local, celălalt un socialist militant, încrezător în mira-

colul internaţionalismului. 

Lucrarea de faţă, a treia dintr-o serie pe care dl Iancu Brauştein a iniţiat-o şi o continuă 

cu o desăvîrşită acribie de mai mulţi ani încoace, reprezintă o cercetare documentară ex-

haustivă asupra capitolului pe care, în istoria socială a capitalei Moldovei, l-au înscris me-

dicii şi farmaciştii evrei. Dimensiunea cantitativă examinată lasă să se întrezărească măsu-

ra calitativului: o lume fascinantă prin complexitate, lume care, odată reconstituită, adaugă 

încă un episod „evreiesc” la istoria modernizării României. 

 

ANDREI  CORBEA 



VIII 

 

Argument 
 

 

 

 

Cele peste 21.000 de menţiuni documentare privind formarea medicilor şi farmaciş-

tilor evrei în Facultatea de Medicină şi Farmacie de la Iaşi, în perioada 1881-1948, extrase 

din filonul comun al Almei Mater Iassiensis, puse la dispoziţie spre cercetare de Arhivele 

Naţonale, Direcţia Judeţeană din Iaşi, completează pe cele deja existente privind implica-

rea alogenilor în istoria României. 

Informaţiile incluse parcurg drumul lung al unui ciclu de şase ani de studii ale fiecărui 

participant la actul educaţional, de la prima adeverinţă depusă de un student de pe ambele 

maluri ale Prutului pentru înscriere în anul întîi la prestigioasa instituţie de învăţămînt su-

perior din Iaşi (dar şi la alte facultăţi din întreaga Europă) pînă la eliberarea diplomei de 

licenţă în medicină şi chirurgie sau farmacie. 

Ca şi în lucrările precedente, Evreii în prima Universitate din România şi Întreprinză-

tori evrei din Moldova, am rezumat şi aici conţinutul pe scurt al documentului, numărul şi 

data înregistrării sale, un cuvînt cheie, pagina la care se găseşte, precedate fiind de numă-

rul dosarului. 

În speranţa că informaţiile cuprinse vor fi utile tuturor celor interesaţi, le mulţumesc 

arhivarilor care mi-au oferit multele şi voluminoasele dosare spre cercetare, dar şi celor 

care fac posibilă apariţia acestei cărţi. 

 

 IANCU BRAUŞTEIN 

 

              Iaşi, 4 iunie 2004 
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  DOSAR 1/1881: Dosarul hârtiilor intrate afară de 
adresele ministeriale 

  

1.  55/26.XI.1881 Doctorul Telleman obţine concediu concediu 7 
2.  3/09.XI.1881 Doctorul Telleman solicită concediu concediu 31 
3.  6/08.XII.1881 Doctorul Telleman solicită cadavrele de la Golia, 

Sf. Spiridon, Tătăraşi, pentru autopsie 
autopsie 12 

4.  3/10.XII.1881 Lieblich Marcus, anul al III-lea, solicită înscrierea 
la examenul de anatomie 

student 13 

  DOSAR 2/1882: Institutul de Medicină   
5.  51/17.X.1882 Lieblich Marcus obţine notă de trecere examen 14 
6.  453/1882 Catalogul notelor studenţilor anului I şi al II-lea examen 16 

  DOSAR 3/1887: Registru de procese verbale ale 
candidaţilor proclamaţi doctori în medicină şi 
chirurgie, 1890 

  

7.  246/15.IV.1887 Zusman Aron susţine teza „Studiu asupra malariei 
prin hidroterapie” 

doctor 1 

8.  132/03.II.1888 Halpern I. Efraim susţine teza „Despre ischias şi 
tratamentul său prin masaj” 

doctor 4 

9.  254/20.VI.1888 Frey Iosif susţine teza doctor 5 
10.  224/20.I.1889 Laxemberg Carol susţine teza: „Contribuţii la stu-

diul phenacetinei sau paracetphenetidinei” 
doctor 7 

11.  163/06.III.1889 Zussman Carol susţine teza „Asupra unui caz de 
alcoolism în scleroza în plăci” 

doctor 9 

12.  228/10.XII.1891 Lieblich Marcu susţine teza „Tumori palpebrale” doctor 16 
13.  261/18.I.1893 Adler Marcus susţine teza „Histeropexia ca trata-

ment al prolapsului” 
doctor 28 

14.  409/26.IV.1893 Bernfeld Nusem susţine teza: „Cîteva cuvinte 
asupra uretromiei interne” 

doctor 30 

15.  606/30.VI.1893 Apotecher I. susţine teza: „Tratamentul chirurgical 
al endometritei cronice” 

doctor 33 

16.  177/14.XII.1893 Ţfibliengen susţine teza: „Contribuţii la studiul 
amiotrofiilor spirale” 

doctor 34 

17.  354/22.III.1893 Pestelentz Rudolf susţine teza: „Tumorile picioru-
lui” 

doctor 37 

18.  354/22.III.1894 Waldman Leon susţine teza: „Studiu clinic asupra 

conjunctivitelor” 

doctor 39 

19.  284/22.III.1894 Ornştein H. susţine teza: „Proitele şi tratamentul 
lor chirurgical” 

doctor 46 

20.  687/28.VI.1895 Vaselberg Leon susţine teza: „Contribuţii la stu-
diul clinic al osteosarcomului femural” 

doctor 53 

21.  689/30.VI.1895 Hönig Hirsch susţine teza: „Tratamentul fractu-
rilor rotulei prin suturi metalice” 

doctor 54 

22.  951/17.XI.1895 Jäger Nathan susţine teza: „Contribuţii la studiul 
difteriei” 

doctor 56 

23.  1021/20.XII.1895 Brucăr Osias susţine teza: „Ideea ca factor pato-
genic” 

doctor 57 

24.  203/15.IV.1896 Mayer Eduard susţine teza: „Cîteva cuvinte asupra 

toleranţei peritoneului faţă de corpii străini” 

doctor 59 

25.  274/15.IV.1896 Groper Alter susţine teza: „Consideraţiuni asupra 
accidentelor gastrice la tuberculoşi” 

doctor 60 

26.  558/26.VI.1896 Mendel Aron Aron susţine teza: „Despre sarcoma-
toza cutanată primitivă” 

doctor 63 

27.  559/26.VI.1896 Schwartz A, Meer susţine teza: „Contribuţii la stu-
diul clinic al luxaţiilor traumatice anterioare ale 
genunchiului” 

doctor 64 
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28.  566/27.VI.1896 Pasantir Simion susţine teza: „Osteoartropatia 
hipertrofiantă” 

doctor 65 

29.  567/27.VI.1896 Chmelniku Herman susţine teza: „Despre diure-
tină” 

doctor 66 

30.  582/28.VI.1896 Solomonovici Herman susţine teza: „Contribuţii la  
studiul amprentaţiilor osteoplastice” 

doctor 68 

31.  354/20.V.1897 Baer C. susţine teza: „Consideraţii generale asupra 
locuinţelor rurale în România” 

doctor 71 

32.  359/20.V.1897 Schwartz Herman susţine teza: „Eficacitatea iriga-
ţiunilor continue ale uterului…” 

doctor 72 

33.  540/20.V.1897 Waisman Lazăr susţine teza: „Contribuţii la stu-

diul tumorilor sinusurilor frontale” 

doctor 73 

34.  574/20.V.1897 Milian Mauriciu susţine teza: „Contribuţii la stu-
diul clinic al paraliziei spinale infantile” 

doctor 74 

35.  558/28.VI.1897 Moisi Leiba susţine teza: „Hidrocefalia fetală din 
punct de vedere obstetrical” 

doctor 77 

36.  559/28.VI.1897 Râşcanu Iosub Avram susţine teza: „Contribuţii la 
studiul colaţiunii” 

doctor 78 

37.  9/9.I.1898 Sprit Iţic susţine teza: „Contribuţii asupra trata-
mentului febrei tifoide” 

doctor 80 

38.  9/9.I.1898 Lupu Roza (Goldenberg) susţine teza: „Marsupia-
lizarea în kystele ovariene” 

doctor 83 

39.  429/22.V.1898 Brucăr D. susţine teza: „Consideraţii asupra frac-

turilor prin masaj şi imobilizaţiune” 

doctor 84 

40.  490/11.VI.1898 Horn Leon susţine teza: „Despre afazie” doctor 85 
41.  546/19.VI.1898 Grant Adolf susţine teza: „Tumorile mixte ale 

vălului palatului” 
doctor 86 

42.  490/11.VI.1898 Glicksman H. susţine teza: „Despre sarcomatoza 
virusală abdominală la copii” 

doctor 90 

43.  647/26.VI.1898 Rosenfeld I. susţine teza: „Despre pleurizia sero-
fibrinoasă” 

doctor 93 

44.  20.X.1898 Steuerman Avram susţine teza: „Reflexii asupra 
unui tratament al cancerului epitelial” 

doctor 95 

45.  5.II.1899 Faighenbaum Solomon susţine teza: „Consideraţii 
asupra injecţiilor cu serum artificial” 

doctor 100 

  DOSAR 4/1891: Corespondenţa cu rectoratul şi 
diverse ministere 

  

46.  1891 In catalogul de examen de la sfîrşitul anului al II-
lea sînt cuprinşi Sucăr Osias 6,80, Landes Şaia 7, 
Milian Mauriciu 7,20, Schwartz A. Meier 8,40, 
Vitner Carol 7,40, Grosvald Idel 7, Jager Nathan 
6, Kahane Solomon 8, Weisman Lazăr 6 

promovaţi 1-2 

47.  1891 In catalogul de examen de la sfîrşitul anului al III-
lea sînt cuprinşi :Horn Leon 6,29, Rosenfeld Ioil 
7, Waldman Leon 7 

promovaţi 3-4 

48.  73/15.X.1891 Gottdenker Herman solicită a i se permite să frec-
venteze cursul de anatomie 

student 19 

49.  IX. 1890 Lista internaţilor de la clinica de obstetrică: Tobias 
Debora, Vaisman Maria, Ţukel Tiţa, Zilberman 
Ema, Caufman Toni 

paciente 40-46 

50.  100/25.XI.1891 Se solicită a se oferi informaţii despre Vitner Ca-
rol, Solomonovici Herman şi Landes Şaie, cu ru-
gămintea de a se menţiona dacă au fost înscrişi şi 
la Facultatea de Medicină, cu dispensa Ministeru-
lui 

student 19 
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51.  9.IX.1891 Schwartz Herman obţine la finele anului I nota 6 student 51 
52.  3.XI.1891 Schönblum Ioil, Arcu 5, solicită achitarea 

lemnelor furnizate 
bani 60 

53.  135/8.XI.1891 Retzninger Clara susţine examenul de liberă 
practică 

medic 64 

54.  241/13.XII.1891 Mayer Eduard este intern la serviciul clinic 
chirurgical 

student 103 

55.  246/16.XII.1891 Fischer W. este retribuit pentru servicii şi 
materiale 

optician 106 

56.  799/29.01.1892 Lieblich Marcu primeşte diploma doctor 138 
57.  246/16.XII.1891 Fischer W., fraţii Goldenberg, Fingherhut M. sînt 

retribuiţi pentru servicii şi materiale 

furnizori 278 

58.  246/16.XII.1891 Fischer Wilhelm, Lăpuşneanu 30, este retribuit 
pentru servicii şi materiale oferite din magazinul 
fondat în anul 1871 

optician 159, 160, 
164 

59.  18.XI.1891 Fraţii Goldenberg, Strada de Sus 118, sînt 
retribuiţi pentru servicii şi materiale oferite din 
magazin  

fierărie 154, 163 

60.  11.XII.1891 Fingherhut M. este retribuit pentru servicii şi 
materiale oferite din magazin  

baterii electrice 155, 158 

61.  370/29.02. 1891 Pester Iosif suplineşte postul de secretar  secretar 178 
62.  543/3.VI.1892 Gottdenker Herman studiază chirurgie dentară  stomatologie 235 
63.  VI.1892 Obţin note de trecere la sfîrşitul anului I: Osias 

M., Solomonovici H., Svarţ Maier, Milian 
Mauriciu 

studenţi 244, 245 

64.  VI.1892 Obţin note de trecere la sfîrşitul anului al III-lea: 
Kahana S. 6, Waisman M. 9, Grosswald I. 8 

studenţi 246-247 

65.  VI.1892 Obţin note de trecere la sfîrşitul anului al IV-lea: 
Mayer Eduard 9, Sufrin S. 9, Petelenţ R., Gropper 
A. 7,80, Horn Leon 6 

studenţi 251-252 

  DOSAR 5/1891: Inventarul laboratorului de 
terapie 

  

66.  14.I.1893 Tipolitografia H. Goldner, fondată în anul 1856, 
furnizează materiale 

tipolitografie 15-16 

  DOSAR 6/1899: Registru de procese verbale ale 

candidaţilor proclamaţi doctori în medicină şi 
chirurgie 

  

67.  131/11.II.1899 Segal Albertina obţine diploma cu teza: „Contri-
buţii la studiul ablaţiunii ovarelor ca tratament al 
lipoamelor uterine” 

doctor 101 

68.  247/26.III.1899 Heller Iţic obţine diploma cu teza: „Consideraţii 
asupra acceselor autointoxicaţiunii gravidei” 

doctor 106 

69.  248/26.III.1899 Feder David obţine diploma  doctor 101 
70.  253/29.III.1899 Bayer Max obţine diploma cu teza: „Chinapetolul 

şi aplicaţiile lui” 
doctor 107 

71.  254/29.III.1899 Ghelerter Litman obţine diploma cu teza: „Alcool 
şi alcoolism” 

doctor 108 

72.  266/15.VI.1899 Şapira Lupu obţine diploma cu teza: „Influenza. 
Forma nervoasă şi forma tifică” 

doctor 109 

73.  400/15.VI.1899 Blarian Paul (Blasblay Penchas) obţine diploma 
cu teza: „Contribuţii la studiul bazinului viciat 
rahitic” 

doctor 111 

74.  484/24.VI.1899 Bias Moise obţine diploma cu teza: „Considera-
ţiuni asupra unui caz rar de ruptură totală a por-
ţiunii intravaginale a colului în timpul facerii” 

doctor 112 
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75.  900/22.XI.1899 Stenner Benno Theofil obţine diploma cu teza: 
„Cancer pulmonar primitiv” 

doctor 118 

76.  972/17.XII.1899 Fridman Herman obţine diploma cu teza: „Inter-
venţia imediată în fracturile înfundate ale bolţii 
craniului” 

doctor 119 

77.  976/17.XII.1899 Hand Iosif obţine diploma cu teza: „Tratamentul 
erisipelului cu semen antistreptococic” 

doctor 120 

78.  977/18.XII.1899 Horovitz Mendel obţine diploma cu teza: „Trata-
mentul crupului prin trahetomie” 

doctor 121 

79.  977/21.II.1900 Spigler Moise obţine diploma cu teza: „Despre 
forma latentă a cancerului stomacal” 

doctor 124 

80.  97/21.II.1900 Tenenbaum Berman obţine diploma  doctor 125 
81.  210/20.IV.1900 Stamer Peritz obţine diploma cu teza: „Boala lui 

Reichman” 
doctor 127 

82.  419/24.VI.1900 Haimovici Mendel obţine diploma cu teza: „Trata-
mentul hemoroizilor” 

doctor 129 

83.  813/4.XI.1900 David Haim obţine diploma cu teza: „Consideraţii 
asupra cloroformizării femeilor” 

doctor 133 

84.  886/25.XI.1900 Cohl Max obţine diploma cu teza: „Despre stasa 
venoasă ca agent terapeutic” 

doctor 134 

85.  911/8.XII.1900 Bacal Haim obţine diploma cu teza: „Polyuria 
nervoasă la copii” 

doctor 135 

86.  968/23.XII.1900 Kaplan Maier obţine diploma cu teza: „Davos şi 

atitudinea în tratamentul tuberculozei” 

doctor 136 

87.  227/18.I.1901 Rabinovici Bernhard obţine diploma cu teza: „He-
redoataxia cerebeloasă” 

doctor 137 

88.  228/23.III.1901 Fenster Moritz obţine diploma cu teza: „Contribu-
ţii la studiul pansamentelor. Pansamentul ocluziv” 

doctor 139 

89.  229/23.III.1901 Osias Zaharia obţine diploma cu teza: „Despre 
arterita pulmonară” 

doctor 140 

90.  584/24.VI.1901 Waldstein Bercu obţine diploma cu teza: „Polyar-
trită deformantă sau reumatismul nodos la copii” 

doctor 144 

91.  1164/10.XI.1901 Ghinsberg Mendel obţine diploma cu teza: „Con-
tribuţii la studiul tetaneei la copii” 

doctor 148 

92.  1287/13.XII.1901 Scribeanu Nicolae (Sufrin Nathan) obţine diploma 

cu teza: „Contribuţii la studiul paraliziei generale 
juvenile” 

doctor 150 

93.  1288/13.XII.1901 Hoişie sin Avram obţine diploma cu teza: „Rachi-
anestezia ca tratament al nevralgiilor sciatice” 

doctor 151 

94.  1321/18.XII.1901 Camerman Isac obţine diploma cu teza: „Contri-
buţii la studiul clinic al lipoamelor” 

doctor 153 

95.  234/7.III.1902 Lupescu George (Veinberg Gustav) obţine diplo-
ma cu teza: „Injecţiunile intramusculare de subli-
mat corosiv în doze mari şi masive în tratamentul 
sifilisului la copii” 

doctor 155 

96.  371/4.IV.1902 Polinger Leon obţine diploma cu teza: „Asupra 
pleuriziilor la copii şi tratamentul pleurisiilor 

purulente după metoda Bülau” 

doctor 157 

97.  407/5.V.1902 Lederhandler Lupu obţine diploma cu teza: „Des-
pre polynyosită (nesupurată)” 

doctor 159 

98.  578/10.VI.1902 Averbach M. Strul obţine diploma cu teza: „Asu-
pra serumului lui Koplik în diagnosticul precoce al 
morbilor” 

doctor 160 

99.  614/12.VI.1902 Vechsler V. Solomon obţine diploma cu teza: 
„Contribuţii la studiul suturii vezicale” 

doctor 161 
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100.  640/19.VI.1902 Vaisman Simon obţine diploma cu teza: 
„Contribuţii la studiul clinic al abceselor 
mari la ficat” 

doctor 162 

101.  746/29.VI.1902 Caufman Haim obţine diploma cu teza: 
„Maladia lui Riga” 

doctor 165 

102.  1218/12.XII.1902 Thirer Nachman obţine diploma cu teza: 
„Contribuţii la studiul presiunii intraoculare” 

doctor 167 

103.  275/28.III.1903 Balter Leibu obţine diploma cu teza: 
„Febra tifoidă la copii: studiu bazat 
pe 25 de observaţiuni” 

doctor 168 

104.  276/28.III.1903 Heinrich Leon obţine diploma cu teza: „Flora 

laptelui femeilor în cazurile de enterită infantilă” 

doctor 169 

105.  488/3.VI.1903 Fridman Leon obţine diploma cu teza: 
„Studiu medico-legal asupra morţii 
subite la copii: studiu bazat prin hypertrofia 
tymusului” 

doctor 171 

106.  517/9.VI.1903 Chonovici Moise obţine diploma cu teza: 
„Contribuţii la studiul iodipinei” 

doctor 172 

107.  51/24.VI.1903 Vaisman Avram obţine diploma cu teza: 
„Operaţiunea cezariană conservatoare” 

doctor 175 

108.  200/6.VI.1904 Lapnner Adolf (Şloim Iţic) obţine diploma cu 
teza: „Serodiagnostic în medicina legală” 

doctor 177 

109.  122/20.I.1904 Grossi Alexandru (Israel) obţine diploma cu teza: 

„Responsabilitatea medicală. Studiu de deontolo-
gie medicală” 

doctor 178 

110.  244/19.II.1904 Vainer Haim obţine diploma cu teza: 
„Procedeul Basini în cura radicală a 
herniilor inguinale” 

doctor 180 

111.  584/14.VI.1904 Schutzman Solomon obţine diploma cu teza: 
„Valoarea diagnostică a puncţiilor lombare în 
meningite” 

doctor 186 

112.  1268/27.X.1904 Iacobsohn Simon obţine diploma cu teza: 
„Contribuţii la studiul alienaţilor criminali 
din punct de vedere medico-legal” 

doctor 190 

113.  1346/12.XI.1902 Sepianu Alexandru (Avram Iosub) obţine diploma 

cu teza: „Identitatea în medicina legală” 

doctor 192 

114.  1358/22.XVI.1904 Catz Strul obţine diploma cu teza: „Alcoolismul 
din punct de vedere clinic şi medico-legal” 

doctor 193 

115.  1489/14.XII.1904 Herşcovici L. Adela obţine diploma cu teza: „Fe-
meia medic” 

doctor 194 

116.  1487/20.XII.1904 Weinfeld Isac obţine diploma cu teza: „Cryo-
scopia sîngelui ca mijloc de diagnostic al morţii 
prin submersiune” 

doctor 196 

117.  106/27.I.1905 Herşcovici Iţic obţine diploma cu teza: „Cercetări 
asupra prezenţei bacililor specifici în faringele 
bolnavilor de febră tifoidă” 

doctor 198 

118.  241/8.III.1905 Faighenbaum Mendel obţine diploma cu teza: 

„Contribuţii la studiul ghemurilor de păr din 
stomac” 

doctor 200 

  DOSAR 7/1900: Intrare   
119.  1/3.I.1900 Polinger Leon solicită adeverinţă de student 

pentru a-i servi la clarificarea situaţiei militare 
student 1 

120.  6/12.I.1900 Hascal Iosif şi Horovitz Mendel obţin permis de 
liberă practică 

doctor 1 

121.  7/12.I.1900 Fridman H. obţine permis de liberă practică doctor 1 
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122.  12/14.I.1900 Spigler Moisă solicită întrunirea comisiei pentru 
susţinerea tezei 

doctor 2 

123.  17/14.I.1900 Tenenbaum Berman solicită întrunirea comisiei 
pentru susţinerea tezei 

doctor 2 

124.  19/21.I.1900 Vainer Haim solicită înscrierea la examenul 
ultimului doctorat 

doctor 3 

125.  29/28.I.1900 Waisilberg Moise solicită adeverinţă de student 
pentru a-i servi la clarificarea situaţiei militare 

student 4 

126.  30/28.I.1900 Ianovici Solomon obţine diploma doctor 4 
127.  34/31.I.1900 Scribeanu Nicolae (Sufrin Nathan) solicită 

înscrierea la examenul ultimului doctorat 
doctor 4 

128.  35/31.I.1900 Wechsler Solomon solicită înscrierea la examenul 
ultimului doctorat 

doctor 4 

129.  50/7.I.1900 Wechsler Solomon obţine diploma doctor 6 
130.  51/7.I.1900 Tenenbaum Berman solicită întrunirea juriului 

pentru susţinerea tezei 
doctor 6 

131.  52/7.I.1900 Spiegler Moise solicită întrunirea juriului pentru 
susţinerea tezei 

doctor 6 

132.  53/7.I.1900 Osias Zaharia solicită întrunirea juriului pentru 
susţinerea tezei 

doctor 6 

133.  54/7.I.1900 Stenner Beno Theofil solicită permis de liberă 
practică 

doctor 6 

134.  58/9.II.1900 Nathansohn H. solicită adeverinţă de student 
pentru a-i servi la clarificarea situaţiei militare 

student 7 

135.  64/12.II.1900 Weidenfeld Isac solicită adeverinţă de student 
pentru a-i servi la clarificarea situaţiei militare 

student 7 

136.  70/15.II.1900 Faighenbaum M. solicită adeverinţă de student 
pentru a-i servi la clarificarea situaţiei militare 

student 7 

137.  78/16.II.1900 Schwartz Ionas solicită adeverinţă de student 
pentru a-i servi la clarificarea situaţiei militare 

student 8 

138.  95/21.II.1900 Baral Haim obţine diploma doctor 10 
139.  95/21.II.1900 Spigler Moise obţine diploma doctor 10 
140.  97/21.II.1900 Tenenbaum Berman obţine diploma doctor 10 
141.  100/21.II.1900 Fenster Moritz solicită înscrierea la al doilea 

doctorat 
student 10 

142.  101/21.II.1900 Waldştein Bercu solicită înscrierea la al doilea 
doctorat 

student 10 

143.  105/22.II.1900 Siedman Strul solicită transferul la Bucureşti student 10 
144.  100/23.II.1900 Hoişie sin Avram solicită înscrierea la al doilea 

doctorat 
student 11 

145.  100/21.II.1900 Polinger Leon solicită înscrierea la al doilea 
doctorat 

student 11 

146.  108/21.II.1900 Ozias Zaharia solicită înscrierea la al treilea 
doctorat 

student 11 

147.  108/21.II.1900 Kaplan Maier solicită înscrierea la al treilea 
doctorat 

student 11 

148.  124/3.III.1900 Abramovici Haim solicită comisie pentru a-i 
clarifica situaţia militară 

student 13 

149.  128/4.III.1900 Ghinsberg Mendel solicită înscrierea la al doilea 
doctorat 

student 13, 15 

150.  150/13.III.1900 Camerman Isac solicită înscrierea la al doilea 
doctorat 

student 15 

151.  152/13.III.1900 Rabinovici Bernhardt solicită înscrierea la al V-lea 
doctorat 

student 15 

152.  154/13.III.1900 Haimovici Michel solicită înscrierea la al V-lea 
doctorat 

student 16 
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153.  157/14.III.1900 Cohl Max solicită înscrierea la al V-lea doctorat student 16 
154.  158/14.III.1900 David Haim solicită înscrierea la al V-lea doctorat student 16 
155.  159/14.III.1900 Stamer Peritz solicită fixarea juriului pentru 

susţinerea tezei 
doctor 16 

156.  167/14.III.1900 David Haim solicită înscrierea la al V-lea doctorat student 16 
157.  168/14.III.1900 Carp Hoişie a trecut examenele anului I student 17 
158.  168/21.III.1900 Cohl Max s-a prezentat la examenul celui de-al 

V-lea doctorat 
student 16 

159.  175/22.III.1900 Schutzman Solomon solicită adeverinţă de 
student pentru a-i servi la clarificarea situaţiei 
sale militare 

student 18 

160.  176/22.III.1900 Roller Leibu solicită adeverinţă de student pentru 
a-i servi la clarificarea situaţiei militare 

student 18 

161.  179/22.III.1900 Bacal Haim solicită intervenţie la Bucureşti student 18 
162.  180/23.III.1900 Carp Hoişie a trecut examenele anului întîi 

doctorat 
student 18 

163.  183/23.III.1900 Grossi Israil a trecut examenele anului al II-lea 
doctorat 

student 19, 20 

164.  184/23.III.1900 Schwartz Ionaş Benţin solicită restituirea taxei de 
supus străin 

student 19 

165.  188/29.III.1900 Herşcovici Iţic solicită adeverinţă de 
student pentru a-i servi la clarificarea 
situaţiei sale militare 

student 19 

166.  189/29.III.1900 Thierer Nahman solicită adeverinţă de 
student pentru a-i servi la clarificarea 
situaţiei sale militare 

student 19 

167.  191/29.III.1900 Silberşein L. Isidor solicită adeverinţă de student 
pentru a-i servi la clarificarea situaţiei militare 

student 19 

168.  201/4.IV.1900 Tenenbaum Moise solicită adeverinţă de student 
pentru a-i servi la clarificarea situaţiei militare 

student 20 

169.  203/7.IV.1900 Tenenbaum Berman obţine permis de liberă 
practică 

doctor 21 

170.  204/18.IV.1900 Grimberg Beniamin solicită adeverinţă de student 
pentru a-i servi la clarificarea situaţiei militare 

student 21 

171.  205/1.V.1900 Dr. Negritz Iancu este angajat la Anatomie preparator 21 

172.  210/20.V.1900 Stamer Peritz susţine teza pentru obţinerea 
diplomei de doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 21 

173.  211/21.V.1900 Barber Moritz solicită adeverinţă de student 
pentru a-i servi la clarificarea situaţiei militare 

student 21 

174.  211/21.V.1900 Kaplan Maier solicită înscrierea la examenul de 
doctorat al anului al IV-lea 

student 22 

175.  218/28.IV.1900 Ianovici Solomon solicită înscrierea la examenul 
de doctorat al anului al II-lea 

student 22 

176.  247/20.V.1900 Bacal Haim solicită înscrierea la examenul de 
doctorat al anului al V-lea 

student 25, 26 

177.  257/29.V.1900 Ozias Zaharia solicită înscrierea la examenul de 
doctorat al anului al V-lea 

student 26 

178.  258/29.V.1900 Vaisman Simon solicită înscrierea la examenul de 
doctorat al anului al II-lea 

student 26 

179.  259/29.V.1900 Hoişie sin Avram solicită înscrierea la examenul 
de doctorat al anului al II-lea 

student 27 

180.  268/30.V.1900 Grossi Israil solicită înscrierea la examenul de 
doctorat al anului al III-lea 

student 27 

181.  270/1.VI.1900 Fenster Moritz solicită înscrierea la examenul de 
doctorat al anului al III-lea 

student 28 
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182.  271/1.VI.1900 Vechsler Debora (Valeriu Maria) solicită înscrie-
rea la examenul de doctorat al anului întîi 

student 28 

183.  274/5.VI.1900 Polinger Leon solicită înscrierea la examenul de 
doctorat al anului al II-lea 

student 28, 31 

184.  275/5.VI.1900 Walştein Bercu solicită înscrierea la examenul de 
doctorat al anului al II-lea 

student 28 

185.  276/6.VI.1900 Vaisman Simon solicită înscrierea la examenul de 
doctorat al anului al II-lea 

student 28 

186.  277/6.VI.1900 Hoişie sin Avram promovează examenul de 
doctorat al anului al II-lea 

student 28 

187.  278/7.VI.1900 Tenenbaum Berman solicită diploma  doctor 28 
188.  281/9.VI.1900 Iarovici Solomon solicită adeverinţă student 29 
189.  282/9.VI.1900 Haimovici Michel solicită întrunirea comisiei de 

licenţă 
doctor 29 

190.  284/9.VI.1900 Reichstadt Saul solicită înscrierea la examenul de 
doctorat al anului al II-lea 

student 29 

191.  287/9.VI.1900 Grimberg Mendel solicită înscrierea la examenul 
de doctorat al anului al II-lea 

student 29 

192.  288/9.VI.1900 Osias Zaharia solicită înscrierea la examenul de 
doctorat al anului al IV-lea 

student 29 

193.  291/10.VI.1900 Fenster Moritz promovează examenul de doctorat 
al anului al II-lea 

student 30 

194.  293/10.VI.1900 Polinger Leon promovează examenul de doctorat 
al anului al II-lea 

student 30 

195.  294/10.VI.1900 Walştein Bercu promovează examenul de doctorat 
al anului al II-lea 

student 30 

196.  296/10.VI.1900 Aronovici Haim Idlă se înscrie pentru examenul 
de doctorat al anului întîi 

student 30 

197.  297/10.VI.1900 Barbălată I. Mendel se înscrie pentru examenul de  
doctorat al anului întîi 

student 30 

198.  298/10.VI.1900 Waisman Perla se înscrie pentru examenul de 
doctorat al anului întîi 

student 30 

199.  327/10.VI.1900 Haimovici Michel solicită fixarea datei de 
susţinere a tezei  

doctor 32 

200.  329/10.VI.1900 Grimberg Mendel promovează examenul de 
doctorat al anului al II-lea 

student 30 

201.  330/14.VI.1900 Weiner Wilhelm promovează examenul de 
doctorat al anului al II-lea 

student 32 

202.  332/14.VI.1900 Reichstadt Saul promovează examenul de doctorat 
al anului al II-lea 

student 32 

203.  336/15.VI.1900 Rabinovici Bernard solicită înscrierea la examenul 
de doctorat al anului al V-lea 

student 33 

204.  337/15.VI.1900 Kaplan Maier solicită înscrierea la examenul de 
doctorat al anului al V-lea 

student 33 

205.  338/15.VI.1900 Cohl Max solicită înscrierea la examenul de 
doctorat al anului al V-lea 

student 33 

206.  343/17.VI.1900 Averbach Strul solicită înscrierea la examenul de 
doctorat al anului al II-lea 

student 33 

207.  344/17.VI.1900 Haim Idlă solicită adeverinţă de student pentru a-i 
servi la clarificarea situaţiei militare 

student 33 

208.  345/17.VI.1900 Blumenfeld Calman promovează examenul de 
doctorat al anului al II-lea 

student 33 

209.  348/17.VI.1900 Eigher Simon promovează examenul de doctorat 
al anului al II-lea 

student 33 

210.  349/17.VI.1900 Fridman Leon promovează examenul de doctorat 
al anului al II-lea 

student 33 



9 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

211.  350/17.VI.1900 Heinrich Leon promovează examenul de doctorat 
al anului al II-lea 

student 33 

212.  353/17.VI.1900 Silberştein Isidor promovează examenul de 
doctorat al anului al II-lea 

student 33 

213.  360/17.VI.1900 Weisman Avram promovează examenul de 
doctorat al anului al II-lea 

student 34 

214.  364/20.VI.1900 Naftulovici Iancu solicită adeverinţă de student 
pentru a-i servi la clarificarea situaţiei militare 

student 34 

215.  366/20.VI.1900 Grossi Israil solicită înscrierea la examenul de 
doctorat al anului al II-lea 

student 34 

216.  368/20.VI.1900 Kaplan Maier solicită înscrierea la examenul de 
doctorat al anului al V-lea 

student 34 

217.  370/20.VI.1900 Rabinovici Bernhard solicită înscrierea la 
examenul de doctorat al anului al V-lea 

student 34 

218.  372/21.VI.1900 Nathanson Simon se retrage din facultate student 35 
219.  379/21.VI.1900 Waisman Perla promovează examenul de doctorat  student 35 
220.  382/21.VI.1900 Abramovici Haim Idlă promovează examenul de 

doctorat  
student 35 

221.  383/21.VI.1900 Barbălată I. Mendel promovează examenul de 
doctorat  

student 35 

222.  401/21.VI.1900 David Haim promovează examenul de doctorat al 
anului al V-lea 

student 35 

223.  403/21.VI.1900 Cohl Max promovează examenul de doctorat al 
anului al V-lea 

student 36 

224.  411/21.VI.1900 Avram Iosub promovează examenul de doctorat al 
anului al V-lea 

student 36 

225.  419/24.VI.1900 Haimovici Michel susţine examenul de licenţă doctor 36 
226.  420/24.VI.1900 Brandmar Burăch promovează examenul de 

doctorat al anului al III-lea 
student 36 

227.  421/24.VI.1900 Balter Leibu promovează examenul de doctorat al 
anului al III-lea 

student 37 

228.  424/24.VI.1900 Gaigher Iosif nu se prezintă la examene student 37 
229.  425/24.VI.1900 Haimovici Iţic nu se prezintă la examene student 37 
230.  426/24.VI.1900 Moscovici Moise promovează examenul de 

doctorat al anului al III-lea 
student 37 

231.  432/24.VI.1900 Wechsach Iancu promovează examenul de 
doctorat al anului al III-lea 

student 37 

232.  434/24.VI.1900 Averbach Strul promovează examenul de doctorat 
al anului al III-lea 

student 37 

233.  435/26.VI.1900 Stamer Peritz solicită certificat de liberă practică 
pentru Stamer Jean 

doctor 38 

234.  446/28.VI.1900 Camerman Isac promovează examenul de doctorat 
al anului al III-lea 

student 38 

235.  455/30.VI.1900 Grossi Israel promovează examenul de doctorat al 
anului al III-lea 

student 39 

236.  407/14.VII.1900 Uşer Iosif se retrage student 40 
237.  471/14.VII.1900 Stamer Peritz solicită certificat de liberă practică 

pentru Stamer Jean 
doctor 41 

238.  472/14.VII.1900 Grimberg Beniamin se retrage student 41 
239.  407/26.VIII.1900 Heinrich Leon se înscrie la conservator student 41 
240.  483/26.VIII.1900 Leizer Iulius se retrage student 41 
241.  491/26.VIII.1900 Blumenfeld C. solicită a fi scutit de taxe student 43 
242.  493/12.IX.1900 Weisman Perla solicită a fi scutit de taxe student 43 
243.  496/15.IX.1900 Vaisman Avram solicită a fi scutit de taxe student 43 
244.  498/15.IX.1900 Balter Leibu solicită adeverinţă de frecvenţă a 

anului al II-lea 
student 44 
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245.  499/15.IX.1900 Weinbach Iancu solicită a fi scutit de taxe student 44 
246.  500/15.IX.1900 Heinrich Leon solicită a fi scutit de taxe student 44 
247.  501/15.IX.1900 Eigher Simon solicită a fi scutit de taxe student 44 
248.  509/15.IX.1900 Brandmark Burăh solicită a fi scutit de taxe student 45 
249.  511/15.IX.1900 Gaigher Iosif solicită a fi înscris la examene student 45 
250.  513/22.IX.1900 Herşcovici Iţic solicită a fi înscris la examenele 

anului al III-lea 
student 45 

251.  521/21.IX.1900 Koffler Emil solicită a fi înscris la examenele 
anului al II-lea 

student 46 

252.  522/21.IX.1900 Weinfeld Isac solicită a fi înscris la examenele 
anului al II-lea 

student 46 

253.  523/21.IX.1900 Katz Strul solicită a fi înscris la examenele anului 
al II-lea 

student 46 

254.  524/21.IX.1900 Weisilberg Buium solicită a fi înscris la 
examenele anului al II-lea 

student 46 

255.  528/27.IX.1900 Louis Mendel solicită a fi înscris la examenele 
anului al II-lea 

student 47 

256.  529/27.IX.1900 Faighenbaum Mendel solicită a fi înscris la 
examenele anului al II-lea 

student 47 

257.  530/27.IX.1900 Gaigher Iosif solicită a fi scutit de taxe şcolare student 47 
258.  531/27.IX.1900 Silberştein L. Isidor solicită a fi scutit de taxe 

şcolare 
student 47 

259.  538/28.IX.1900 Bercovici Iancu solicită a fi înscris la examenele 

anului al II-lea 

student 47 

260.  550/30.IX.1900 Herşcovici Iţic solicită a fi scutit de taxe şcolare student 47 
261.  552/2.X.1900 Li se aprobă scutiri de taxe şcolare lui Vainer 

Perla, Leiba Blater 
studenţi 47 

262.  553/2.X.1900 Abram Iosub solicită a fi scutit de taxe şcolare student 47 
263.  554/2.X.1900 Ziner B. H. solicită a i se aproba înscrierea fiicei, 

Ziner R., la facultate 
student 49 

264.  560/2.X.1900 Ţimer Ruhla solicită înscrierea în anul întîi student 49 
265.  562/2.X.1900 Grimberg Buium solicită înscrierea în anul 

al II-lea 
student 49 

266.  563/2.X.1900 Herşcu Moise solicită înscrierea în anul întîi student 49 
267.  563/2.X.1900 Sutzman David solicită înscrierea în anul întîi student 49 

268.  571/2.X.1900 David Haim solicită înscrierea la examenul de 
susţinere a tezei 

student 49 

269.  572/2.X.1900 Tiktin T. solicită înscrierea fiicei sale în anul întîi student 50 
270.  572/2.X.1900 Schneier F. solicită înscrierea în anul întîi student 50 
271.  579/5.X.1900 Grimberg Beniamin solicită a fi scutit de taxe 

şcolare 
student 50 

272.  584/5.X.1900 Cohl Max solicită a fi înscris la examenul de 
susţinere a diplomei 

student 51 

273.  572/6.X.1900 Glickman Şaim solicită înscrierea în anul întîi student 51 
274.  584/7.X.1900 Li se aprobă scutiri de taxe şcolare lui Vaisman 

Avram şi Pzepilinschi Albin 
studenţi 51 

275.  592/6.X.1900 Horovitz Saul solicită înscrierea în anul întîi student 52 

276.  597/6.X.1900 Herşcu Moise solicită adeverinţă student 52 
277.  598/6.X.1900 Glickman Şaim solicită adeverinţă student 52 
278.  603/6.X.1900 Brandmarc Burăh şi Ivainer Haim solicită a fi 

scutiţi de taxe şcolare 
student 52 

279.  607/10.X.1900 Libel S. Samoil solicită înscrierea în anul întîi student 53 
280.  609/10.X.1900 Ivainer Haim solicită înscrierea în anul întîi student 53 
281.  610/10.X.1900 Caufman Haim solicită transferul la Bucureşti student 53 
282.  611/10.X.1900 Blumenfeld Iancu este scutit de taxele şcolare student 53 
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283.  612/10.X.1900 Horovitz S. este scutit de taxele şcolare student 53 
284.  613/10.X.1900 Ressu Ida solicită înscrierea în anul întîi student 53 
285.  609/11.X.1900 Libel S. Samoil solicită scutirea de taxele şcolare student 54 
286.  632/12.X.1900 Veinbach Iancu este scutit de taxele şcolare student 54 
287.  637/12.X.1900 Spirt Avram solicită înscrierea în anul întîi student 55 
288.  638/12.X.1900 Rosenblat Marcu solicită înscrierea în anul întîi student 55 
289.  641/12.X.1900 Aron Iancu solicită înscrierea în anul întîi student 55 
290.  644/12.X.1900 Beinchen Leiba solicită înscrierea în anul întîi student 55 
291.  646/13.X.1900 Rosenblatt Moscu solicită adeverinţă de recrutare student 55 
292.  647/13.X.1900 Gălăţanu Samuel solicită scutirea de taxele şcolare student 55 
293.  655/13.X.1900 Pekelman D. solicită înscrierea fiului, Heinrich, în 

anul întîi 
student 56 

294.  657/16.X.1900 Leibl S. Samoil solicită restituirea documentelor 
şcolare retrăgîndu-se din facultate 

student 56 

295.  658/16.X.1900 Abramovici Haim Idlă solicită scutirea de taxele 
şcolare 

student 56 

296.  660/13.X.1900 Margulis Aizic solicită înscrierea în anul întîi student 56 
297.  661/16.X.1900 Vaisilberg M. B. solicită scutirea de taxele şcolare student 56 
298.  662/16.X.1900 Catz Strul solicită scutirea de taxele şcolare student 57 
299.  669/16.X.1900 Faighenbaum Mendel promovează la examenele 

din anul al II-lea 
student 57 

300.  671/16.X.1900 Louis Mendel promovează la examenele din anul 
al II-lea 

student 57 

301.  674/16.X.1900 Sutzman Solomon promovează la examenele din 
anul al II-lea 

student 57 

302.  675/16.X.1900 Vainfeld Isac promovează la examenele din anul 
al II-lea 

student 57 

303.  677/16.X.1900 Vaisilberg M. Buium promovează la examenele 
din anul al II-lea 

student 57 

304.  679/16.X.1900 Bercovici Iancu promovează la examenele din 
anul al II-lea 

student 57 

305.  680/16.X.1900 Catz Strul promovează la examenele din anul 
al II-lea 

student 57 

306.  685/16.X.1900 Faighenbaum Mendel solicită scutire de taxe student 57 
307.  685/16.X.1900 Herşcu Moise, Horovitz Samuil obţin scutire de 

taxe 
student 57 

308.  691/17.X.1900 Avram H. solicită înscrierea la examenele din anul 
al II-lea 

student 58 

309.  692/17.X.1900 Valdştein Bercu solicită înscrierea la examenele 
din anul al II-lea 

student 58 

310.  693/17.X.1900 Koffler Emil solicită scutirea de taxele şcolare student 58 
311.  694/17.X.1900 Louis Mendel solicită scutirea de taxele şcolare student 58 
312.  695/17.X.1900 Ohl Scarlat solicită scutirea de taxele şcolare student 58 
313.  696/17.X.1900 Weidenfeld I. solicită scutirea de taxele şcolare student 58 
314.  697/17.X.1900 Naftulovici Iancu solicită adeverinţă student 58 
315.  693/18.X.1900 Silberştein I. B. solicită scutirea de taxele şcolare student 58 
316.  701/18.X.1900 Aron Iancu solicită scutirea de taxele şcolare student 59 
317.  702/18.X.1900 Sutzman David solicită adeverinţă student 59 
318.  703/18.X.1900 Vechsler V. Solomon solicită înscrierea în anul 

al IV-lea 
student 59 

319.  704/18.X.1900 Fenster Moritz solicită înscrierea în anul al IV-lea student 59 
320.  705/18.X.1900 Abramovici Haim Idlă solicită adeverinţă  student 59 
321.  705/19.X.1900 Ministerul aprobă scutirea de taxe şcolare pentru 

Heinrich Leon, Silberştein I., Eigher Simon  
student 60 

322.  711/19.X.1900 Wiener Wilhelm solicită a i se aproba transferul la 
Bucureşti  

student 60 
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323.  714/19.X.1900 Marcu N. solicită înscrierea la examenele de la 
sfîrşitul anului întîi  

student 60 

324.  716/19.X.1900 Camerman Isac solicită înscrierea la examenele de 
la sfîrşitul anului al III-lea  

student 60 

325.  717/20.X.1900 Barbălată Mendel solicită scutirea de taxele 
şcolare 

student 61 

326.  719/20.X.1900 Gălăţanu Samoil este scutit de taxele şcolare student 61 
327.  728/22.X.1900 Haim D. solicită a i se fixa data examenului de 

licenţă 
student 62 

328.  731/23.X.1900 Moscovici Moise solicită scutirea de taxele 
şcolare 

student 62 

329.  732/23.X.1900 Pzepilinschi Albin solicită adeverinţă pentru 
recrutare 

student 62, 63 

330.  744/27.X.1900 Silberştein L. Isidor obţine note de trecere  student 64 
331.  745/27.X.1900 Louis Mendel este scutit de taxele şcolare de către 

minister 
student 64 

332.  746/27.X.1900 Sutzman Solomon şi Gluckman Abraham sînt 
scutiţi de taxele şcolare de către minister 

student 64 

333.  749/27.X.1900 Gaigher Iosif este scutit de taxele şcolare de către 
minister 

student 64 

334.  751/27.X.1900 Camerman Isac obţine nota patru la examenul 
anului al III-lea 

student 64 

335.  756/27.X.1900 Vaisman Simon solicită înscrierea la examenele 

anului al III-lea 

student 65 

336.  757/27.X.1900 Ghinsberg Mendel solicită înscrierea la examenele 
anului al III-lea 

student 65 

337.  758/27.X.1900 Bacal Haim solicită înscrierea la examenele anului 
al V-lea 

student 65 

338.  759/27.X.1900 Osias Zaharia solicită înscrierea la examenele 
anului al V-lea 

student 65 

339.  767/28.X.1900 Vexler Solomon promovează la examenele anului 
al IV-lea 

student 66 

340.  769/28.X.1900 Fenster Moritz promovează la examenele anului 
al IV-lea 

student 66 

341.  780/30.X.1900 Herşcovici Iţic solicită adeverinţă de recrutare student 67 

342.  783/31.X.1900 Finchelştein Zaharia se transferă la Bucureşti student 67 
343.  785/31.X.1900 Bercovici Iancu obţine scutirea de taxe de la 

minister 
student 67 

344.  789/31.X.1900 Spirt Aron solicită scutirea de taxe de la minister student 68 
345.  791/31.X.1900 Hoişie sin Avram promovează la examenele 

anului al III-lea de doctorat 
student 68 

346.  791/31.X.1900 Valdştein Bercu promovează la examenele anului 
al III-lea de doctorat 

student 68 

347.  794/31.X.1900 Gaigher Iosif promovează la examenele anului 
al III-lea de doctorat 

student 68 

348.  795/31.X.1900 Herşcovici Iţic promovează la examenele anului 
al III-lea de doctorat 

student 68 

349.  798/2.XI.1900 Haimovici Mendel obţine scutirea de taxe de la 
minister 

student 68 

350.  860/3.XI.1900 Osias Zaharia promovează la examenele anului 
al V-lea de doctorat 

student 69 

351.  860/3.XI.1900 Bacal Haim promovează la examenele anului 
al V-lea de doctorat 

student 69 

352.  865/4.XI.1900 Barbier Max obţine scutirea de taxe de la minister student 69 
353.  866/4.XI.1900 Caufman Haim solicită reînscrierea la facultate student 69 
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354.  868/4.XI.1900 Reichstadt Paul solicită înscrierea la examenele 
anului al II-lea de doctorat 

student 69 

355.  811/6.XI.1900 Barbălată Mendel solicită scutirea de taxe de la 
minister 

student 69 

356.  813/4.XI.1900 David Haim susţine teza de licenţă doctor 70 
357.  818/7.XI.1900 Bacal Haim solicită comisie de examinare student 70 
358.  819/7.XI.1900 Herşcovici Iţic solicită înscrierea la examenele 

anului al III-lea 
student 71 

359.  826/9.XI.1900 Abramovici Haim Idlă solicită adeverinţă pentru 
recrutare 

student 72 

360.  827/9.XI.1900 Margulis Aizic solicită adeverinţă pentru recrutare student 72 

361.  834/10.XI.1900 Vaisman Simon obţine note de trecere la 
examenele anului al III-lea 

student 73 

362.  835/10.XI.1900 Ghinsberg Mendel obţine note de trecere la 
examenele anului al III-lea 

student 73 

363.  837/10.XI.1900 Cohl Max solicită a i se fixa data susţinerii tezei doctor 74 
364.  838/13.XI.1900 Grimberg Beniamin obţine scutirea de taxe de la 

minister 
student 74 

365.  840/13.XI.1900 David Haim solicită scutire de taxă pentru 
obţinerea diplomei 

doctor 74 

366.  842/13.XI.1900 Spitalul Israelit nu oferă cadaver pentru disecţie anatomie 74 
367.  846/14.XI.1900 Weidenfeld Isac, supus străin, este scutit de taxe la 

examenele anului al II-lea 
student 75 

368.  851/16.XI.1900 Averbach Strul solicită înscrierea la examenele 
anului al II-lea 

student 75 

369.  854/18.XI.1900 Cauffman Haim este informat despre înscrierea la 
examene  

student 75 

370.  856/18.XI.1900 Reichstadt Saul promovează examenele anului 
al II-lea 

student 76 

371.  858/18.XI.1900 Fridman Leon solicită concediu angajat 76 
372.  860/18.XI.1900 Waisman Avram solicită scutirea de absenţe student 76 
373.  864/24.XI.1900 Moscovici M. solicită adeverinţă pentru armată student 76 
374.  871/24.XI.1900 Polingher Leon promovează examenele anului 

al III-lea 
student 76 

375.  871/24.XI.1900 Bacal Haim solicită convocarea comisiei pentru 

susţinerea examenului de licenţă 

doctor 76 

376.  883/28.XI.1900 Caufman Haim solicită înscrierea la examenele 
anului întîi 

student 79 

377.  886/29.XI.1900 Cohl Max a susţinut examenul de licenţă doctor 79, 80 
378.  888/1.XII.1900 Reichstadt Saul solicită aprobarea transferului la 

Bucureşti 
student 80 

379.  893/2.XII.1900 Barber Max solicită a i se reglementa situaţia 
şcolară 

student 80 

380.  894/2.XII.1900 Vaisman Avram, intern la Galaţi, solicită 
motivarea absenţelor 

student 80 

381.  897/4.XII.1900 Scriban Nicolae (Sufrin Nathan) susţine 
examenele anului al IV-lea 

student 80, 81 

382.  899/4.XII.1900 Thierer Nathan solicită înscrierea la examenele 
anului al IV-lea 

student 80, 81 

383.  900/4.XII.1900 Weiner Haim solicită înscrierea la examenele 
anului al II-lea 

student 81 

384.  901/4.XII.1900 David Haim obţine permis de liberă practică 
(MO, 195) 

doctor 81 

385.  906/4.XII.1900 Cauffman Haim promovează la examenele anului 
întîi 

student 81 
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386.  911/7.XII.1900 Bacal Haim susţine examenul de licenţă doctor 82 
387.  912/7.XII.1900 Kaplan Maier susţine examenul de licenţă doctor 82 
388.  913/9.XII.1900 Barber Max solicită înscrierea la examenele anului 

întîi 
student 82 

389.  921/14.XII.1900 Thierer Natan promovează la examenele anului 
al II-lea 

student 83 

390.  922/14.XII.1900 Vainer Haim promovează la examenele anului 
al II-lea 

student 83 

391.  927/16.XII.1900 Grossi Israel solicită înscrierea la examenele 
anului al IV-lea 

student 84, 88 

392.  931/16.XII.1900 Barber Max solicită carte de student pe anul 

1900-1901 

student 84, 86 

393.  933/16.XII.1900 Weinbach Iancu solicită carte de student pe anul 
1900-1901 

student 84 

394.  934/16.XII.1900 Gaigher Iosif solicită carte de student pe anul 
1900-1901 

student 84 

395.  933/16.XII.1900 Kaplan Maier solicită înscrierea la examenul de 
licenţă 

doctor 85 

396.  957/22.XII.1900 Vaisman Avram solicită înscrierea la examenele 
anului al V-lea 

student 87 

397.  966/23.XII.1900 Rabinovici Bernhardt solicită înscrierea la 
examenul de licenţă 

doctor 88 

398.  968/23.XII.1900 Kaplan Maier susţine examenul de licenţă doctor 88 

399.  1/2. I.1901 Rosenblatt Marcu solicită scutire de taxe student 91 
400.  1/2. I.1901 Clecner Pincu solicită înscrierea la facultate student 91 
401.  16/12. I.1901 Herşcovici Iţic solicită carnet de student student 90 
402.  16/12. I.1901 Vaisman Avram promovează la examenele anului 

întîi 
student 90 

403.  21/12. I.1901 Koffler Şmil solicită un certificat se studii pentru 
armată 

student 90 

404.  21/17. I.1901 Kaplan Maier solicită un certificat se studii pentru 
a obţine scutirea de taxe şcolare 

student 92 

405.  27/18. I.1901 Rabinovici Bernhard susţine examenul de licenţă doctor 92 
406.  28/20. I.1901 Bacal Haim susţine examenul de licenţă doctor 92 
407.  40/22. I.1901 Abramovici Haim solicită scutire de armată student 94 

408.  41/22. I.1901 Comandamentul Regimentului 13 Infanterie 
informează decanatul că studentul Abramovici 
Haim a fost reţinut în serviciul militar de la 
1.XII.1900 la 22.I.1901 

armată 94 

409.  46/29. I.1901 Camerman I. solicită înscrierea la examenele 
anului al III-lea 

student 94 

410.  47/29. I.1901 Fenster Moritz solicită înscrierea la examenele 
anului al V-lea 

student 94 

411.  48/29. I.1901 Rosenblat M. solicită o adeverinţă pentru a-i servi 
la scutirea de taxe 

student 94 

412.  51/31. I.1901 Kaplan Maier solicită un certificat se studii pentru 
a obţine scutirea de taxe şcolare la susţinerea 

examenului de licenţă 

doctor 95 

413.  54/31. I.1901 Moscovici M. solicită înscrierea la examenele 
anului al II-lea 

student 95 

414.  56/01.II.1901 Grimberg M. solicită înscrierea la examenele 
anului al II-lea 

student 95 

415.  57/01.II.1901 Waldştein Bercu solicită înscrierea la examenele 
anului al IV-lea 

student 95 

416.  61/01.II.1901 Faighenbaum Mendel solicită scutire de taxe student 96  
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417.  58/01.II.1901 Seidman S. solicită aprobarea transferului la 
Bucureşti 

student 96 

418.  63/01.II.1901 Camerman Isac solicită promovarea la examenele 
anului al III-lea 

student 96 

419.  64/03.II.1901 Motaş Iancu solicită motivarea absenţelor, fiind 
bolnav 

student 96 

420.  72/15.II.1901 Bacal Haim obţine dreptul de practică (MO, 245) doctor 97 
421.  77/7.II.1901 Sainfeld Peritz solicită o copie a foii de disecţie student 98 
422.  80/8.II.1901 Faighenbaum Mendel şi Catz Strul solicită scutire 

de taxe 
student 98, 99 

423.  88/9.II.1901 Catz Strul primeşte carnet de student student 99 
424.  89/10.II.1901 Fenster Moritz promovează examenele anului 

al V-lea 
student 99 

425.  93/10.II.1901 Bercovici Strul solictă scutire de taxe invocînd 
efectuarea stagiului militar 

student 99 

426.  95/12.II.1901 Hoişie sin Avram solicită înscrierea în anul 
al IV-lea 

student 100 

427.  98/12.II.1901 Ghinsberg Mendel solicită înscrierea în anul 
al IV-lea 

student 100 

428.  100/12.II.1901 Waldştein Bercu solicită înscrierea în anul 
al IV-lea 

student 100 

429.  102/13.II.1901 Ohl Scarlat solicită adeverinţă pentru a-i servi la 
armată 

student 100 

430.  103/13.II.1901 Gălăţanu Şmul solicită adeverinţă pentru a-i servi 
la armată 

student 100 

431.  113/15.II.1901 Fridman Leon solicită înscrierea în anul întîi student 100 
432.  115/15.II.1901 Goldştein Israil înaintează actele student 102 
433.  117/15.II.1901 Faighenbaum Mendentil solicită scutirea de taxele 

anului al II-lea 
student 102 

434.  118/17.II.1901 Gluckman Şaim solicită adeverinţă pentru a-i servi 
la armată 

student 102 

435.  120/17.II.1901 Horovitz Saul solicită adeverinţă pentru a-i servi 
la armată 

student 102 

436.  122/20.II.1901 Hoişie sin Avram promovează la examenele 
anului al IV-lea 

student 102 

437.  124/20.II.1901 Vaisman Simon promovează la examenele anului 
al IV-lea 

student 102 

438.  126/19.II.1901 Herşcu Moise solicită adeverinţă pentru a-i servi 
la armată 

student 103 

439.  127/19.II.1901 Fridman Leon solicită concediu student 103 
440.  133/21.II.1901 Spirt T. Ana solicită adeverinţă  student 103 
441.  130/19.II.1901 Faighenbaum Mendel solicită adeverinţă pentru 

a-i servi la armată 
student 103 

442.  146/26.II.1901 Ressu Ida solicită actele, întrerupînd studiile student 103 
443.  147/26.II.1901 Louis Mendel solicită adeverinţă pentru a-i servi 

la armată 
student 105 

444.  151/28.II.1901 Eigher Simon promovează la examenele anului 
întîi doctorat 

student 106 

445.  152/28.II.1901 Fridman Leon promovează la examenele anului 
întîi doctorat 

student 106 

446.  157/2.III.1901 Clecner Pincu solicită o adeverinţă pentru a-i servi 
la scutirea de taxe 

student 106 

447.  162/2.III.1901 Lederhandler L. solicită înscrierea la examenele 
anului al V-lea 

student 106 

448.  163/2.III.1901 Vexler Solomon solicită înscrierea la examenele 
anului al V-lea 

student 107 
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449.  164/2.III.1901 Averbuch Strul solicită înscrierea la examenele 
anului al IV-lea 

student 107 

450.  165/2.III.1901 Polinger Leon solicită înscrierea la examenele 
anului al II-lea 

student 107 

451.  166/2.III.1901 Rossner Zissu solicită înscrierea la examenele 
anului întîi 

student 107 

452.  167/2.III.1901 Segall Bercu solicită înscrierea la examenele 
anului al II-lea 

student 107 

453.  177/2.III.1901 Fenster Moritz solicită înscrierea la examenele 
pentru suţinerea tezei 

student 108 

454.  187/8.III.1901 Vexler Solomon promovează la examenele anului 

al V-lea 

student 108, 109 

455.  189/8.III.1901 Lederhandler Lupu promovează la examenele 
anului al V-lea 

student 109 

456.  193/10.III.1901 Segall Bercu promovează la examenele anului 
întîi 

student 110 

457.  194/10.III.1901 Ressner Zissu promovează la examenele anului 
întîi 

student 110 

458.  198/12.III.1901 Berinchen Leiba solicită adeverinţă pentru armată student 110 
459.  199/8.III.1901 Goldştein Israil promovează la examenele anului 

al V-lea 
student 110 

460.  200/12.III.1901 Barber Max promovează la examenele anului al 
II-lea 

student 110 

461.  201/12.III.1901 Valeriu Maria (Wexler Debora) promovează la 
examenele anului al II-lea 

student 110 

462.  205/12.III.1901 Fenster Moritz solicită întrunirea comisiei pentru 
susţinerea examenului de licenţă 

doctor 111 

463.  207/12.III.1901 Kaplan Maier solicită întrunirea comisiei pentru 
susţinerea examenului de licenţă 

doctor 111 

464.  214/14.III.1901 Schneier Francisc solicită scutirea de taxe student 111 
465.  216/15.III.1901 Osias Zaharia solicită întrunirea comisiei pentru 

susţinerea examenului de licenţă 
doctor 112, 114 

466.  217/15.III.1901 Caufman H. solicită înscrierea la examenele 
anului al II-lea doctorat 

student 112 

467.  218/15.III.1901 Carp Hoişie solicită înscrierea la examenele anului 

al II-lea doctorat 

student 114 

468.  220/15.III.1901 Grimberg Beniamni solicită adeverinţă pentru a-i 
servi la armată 

student 114 

469.  228/23.III.1901 Fenster Moritz obţine nota 6 student 114 
470.  230/23.III.1901 Goldştein Israil promovează la examenele anului 

întîi 
student 114 

471.  233/23.III.1901 Caufman Haim promovează la examenele anului 
al II-lea 

student 114 

472.  239/27.III.1901 Kaplan Moise obţine dreptul de liberă practică doctor 115 
473.  245/19.IV.1901 Schvartz Ionas solicită adeverinţă pentru a-i servi 

la autorităţile militare 
student 115 

474.  246/19.IV.1901 Fridman Leon solicită concediu angajat 116 

475.  259/17.IV.1901 Rosenblatt Manea solicită scutire de taxe student 118 
476.  387/2.V.1901 Heinrich Leon solicită înscrierea în anul întîi student 122, 124 
477.  395/3.V.1901 Pekelman Heinrich din anul întîi solicită adeve-

rinţă 
student 122 

478.  405/8.V.1901 Camerman Isac solicită înscrierea la examenele 
anului al IV-lea 

student 123 

479.  414/15.V.1901 Fenster Moritz este solicitat de Ministerul de 
Război pentru relaţii 

student 125 
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480.  416/15.V.1901 Camerman Isac solicită înscrierea la examenele 
anului al IV-lea 

student 125 

481.  422/17.V.1901 Herşcovici Iţic depune o adresă student 126 
482.  424/19.V.1901 Waldştein Bercu solicită înscrierea la examenele 

anului al V-lea 
student 127 

483.  425/19.V.1901 Ghinsberg Mendel solicită înscrierea la examenele 
anului al V-lea 

student 127 

484.  434/25.V.1901 Hoişie sin Avram solicită înscrierea la examenele 
anului al V-lea 

student 129 

485.  448/25.V.1901 Vaisman Simon solicită înscrierea la examenele 
anului al V-lea 

student 129 

486.  448/31.V.1901 Naftulovici Iancu solicită înscrierea la examenele 
anului al II-lea 

student 129 

487.  449/25.V.1901 Vaisman Simon solicită înscrierea la examenele 
anului al V-lea 

student 129 

488.  476/8.VI.1901 Polinger Leon solicită înscrierea la examenele 
anului al IV-lea 

student 133 

489.  481/11.VI.1901 Iosub Avram solicită înscrierea la examenele 
anului al III-lea 

student 133 

490.  488/11.VI.1901 Herşcu Moise solicită înscrierea la examenele 
anului întîi 

student 134 

491.  490/11.VI.1901 Glücksman Şloim solicită înscrierea la examenele 
anului întîi 

student 134 

492.  492/11.VI.1901 Zinner Ruhla solicită înscrierea la examenele 
anului întîi 

student 134 

493.  496/11.VI.1901 Horovitz Saul solicită înscrierea la examenele 
anului întîi 

student 134 

494.  499/11.VI.1901 Catz Strul solicită înscrierea la examenele anului 
al III-lea 

student 135 

495.  501/12.VI.1901 Vainer Haim solicită înscrierea la examenele 
anului întîi 

student 135 

496.  502/11.VI.1901 Suţman David solicită înscrierea la examenele 
anului întîi 

student 135 

497.  509/12.VI.1901 Barber Max solicită înscrierea la examenele anului 
al III-lea 

student 135 

498.  512/12.VI.1901 Waldştein Bercu solicită întrunirea comisiei de 
licenţă 

doctor 136 

499.  513/12.VI.1901 Tiktin Roza solicită înscrierea la examenele anului 
întîi 

student 136 

500.  514/12.VI.1901 Pechelman Heinrich solicită înscrierea la 
examenele anului întîi 

student 136 

501.  515/12.VI.1901 Naftulovici Iancu promovează la examenele 
anului al II-lea 

student 136 

502.  514/13.VI.1901 Sufrin H. Moise solicită înscrierea la examenele 
anului întîi 

student 136 

503.  514/14.VI.1901 Blumenfeld Calman solicită înscrierea la facultate student 136 
504.  522/16.VI.1901 Heinrich Leon solicită înscrierea la facultate student 137 
505.  526/14.VI.1901 Grossi Israil solicită schimbarea cursului student 137 
506.  531/15.VI.1901 Waldştein Bercu solicită întrunirea comisiei pen-

tru examenul de licenţă 
doctor 137 

507.  532/15.VI.1901 Averbach Strul solicită adeverinţă de promovare 
la examenele anului al IV-lea 

student 137 

508.  533/15.VI.1901 Vainer Haim înscrierea la examenele anului 
al II-lea 

student 138 

509.  534/15.VI.1901 Averbach Strul solicită înscrierea la examenele 
anului al V-lea 

student 138 
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510.  537/15.VI.1901 Thierer Nahman solicită înscrierea la examenele 
anului al III-lea 

student 138 

511.  534/15.VI.1901 Caufman H. solicită înscrierea la examenele 
anului al III-lea 

student 138 

512.  543/15.VI.1901 Silberştein L. Isidor solicită rezolvarea situaţiei 
şcolare 

student 138 

513.  545/16.VI.1901 Polingher Leon solicită înscrierea la examenele 
anului al IV-lea 

student 139 

514.  548/18.VI.1901 Wechsler Debora solicită înscrierea la examenele 
anului al III-lea 

student 139 

515.  563/19.VI.1901 Iosub Avram solicită înscrierea la examenele 

anului al III-lea 

student 140 

516.  562/25.VI.1901 Catz Strul solicită înscrierea la examenele anului 
al III-lea 

student 140 

517.  569/25.VI.1901 Finchelştein Zaharia solicită aprobarea 
transferului în străinătate 

student 140 

518.  570/25.VI.1901 Scribeanu Nicolae (Sufrin Natan) promovează la 
examenele anului al IV-lea 

student 141 

519.  580/25.VI.1901 Vainer Haim promovează la examenele anului 
al II-lea 

student 142 

520.  581/25.VI.1901 Osias Zaharia obţine permis de practică a medi-
cinei 

doctor 142 

521.  584/25.VI.1901 Waldştein Bercu susţine examenul de licenţă doctor 142 

522.  586/25.VI.1901 Caufman Haim promovează la examenele anului 
al III-lea 

student 142 

523.  587/25.VI.1901 Thierer Natan promovează la examenele anului 
al III-lea 

student 142 

524.  590/26.VI.1901 Averbuch Strul promovează la examenele anului 
al V-lea 

student 143 

525.  592/26.VI.1901 Lupescu George (Weinberg Gustav) promovează 
la examenele anului al V-lea 

student 143 

526.  603/26.VI.1901 Tiktin Roza promovează la examenele anului întîi student 144 
527.  607/28.VI.1901 Horovitz Samuel promovează la examenele anului 

întîi 
student 144 

528.  608/26.VI.1901 Vainer Haim promovează la examenele anului 

întîi 

student 144 

529.  611/26.VI.1901 Herşcu Moise promovează la examenele anului 
întîi 

student 144 

530.  612/26.VI.1901 Pekelman Heinrich promovează la examenele 
anului întîi 

student 144 

531.  618/26.VI.1901 Spirt Aron promovează la examenele anului întîi student 145 
532.  620/26.VI.1901 Gluckman Şain promovează la examenele anului 

întîi 
student 145 

533.  621/26.VI.1901 Sutzman David promovează la examenele anului 
întîi 

student 145 

534.  618/24.VII.1901 Rabinovici Bernhard obţine permis de liberă 
practică 

doctor 152 

535.  670/16.IX.1901 Moscovici Moise solicită a fi transferat la armată, 
la sanitari 

student 152 

536.  678/22.IX.1901 Polinger Leon primeşte diploma doctor 145 
537.  679/22.IX.1901 Sutzman Solomon solicită scutire de taxă student 154 
538.  697/29.IX.1901 Fichtman Bernhard primeşte diploma stomatolog 154 
539.  712/3.X.1901 Craus Iosef trimite recipisa de plată a taxei student 158 
540.  714/3.X.1901 Fruhling David solicită înscrierea în anul întîi student 158 
541.  725/4.X.1901 Grossu Solomon solicită înscrierea în anul întîi student 159 
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542.  735/5.X.1901 Apotecker Nicolae solicită înscrierea ca audient student 161 
543.  736/5.X.1901 Spirt Avram achită taxele şcolare student 161 
544.  740/5.X.1901 Gălăţanu Roza achită taxele şcolare student 161 
545.  754/5.X.1901 Rosemblatt Marcu achită taxele şcolare student 161 
546.  760/5.X.1901 Gaigher Iosif achită taxele şcolare student 164 
547.  780/5.X.1901 Louis Mendel achită taxele şcolare student 166 
548.  784/5.X.1901 Vaisman Paulina achită taxele şcolare student 166 
549.  786/5.X.1901 Ziner Leia Ruhla achită taxele şcolare student 166 
550.  787/8.X.1901 Tiktin Roza achită taxele şcolare student 166 
551.  790/8.X.1901 Koffler Emil achită taxele şcolare student 168 
552.  792/8.X.1901 Abramovici Haim achită taxele şcolare student 168 

553.  793/8.X.1901 Moscovici Moise achită taxele şcolare student 168 
554.  790/8.X.1901 Balter Leib achită taxele şcolare student 168 
555.  795/8.X.1901 Katz Strul achită taxele şcolare student 168 
556.  796/8.X.1901 Grimberg B. achită taxele şcolare student 168 
557.  797/8.X.1901 Weinberg Isac achită taxele şcolare student 168 
558.  798/8.X.1901 Faighenbaum M. achită taxele şcolare student 168 
559.  799/8.X.1901 Bercovici Leon achită taxele şcolare student 168 
560.  810/8.X.1901 Silberştein I. solicită motivarea absenţelot student 168 
561.  820/9.X.1901 Vainbach Leon achită taxele şcolare student 168 
562.  821/9.X.1901 Herşcovici Iţic achită taxele şcolare student 168 
563.  822/9.X.1901 Leibel Samoil se înscrie la facultate student 169 
564.  830/10.X.1901 Grossu Solomon obţine adeverinţă student 169 

565.  844/11.X.1901 Schwartz M. Şaia se înscrie la facultate student 171 
566.  845/11.X.1901 Brener Iosub solicită scutirea de taxele şcolare student 171 
567.  848/11.X.1901 Fruhling David solicită scutirea de taxele şcolare student 172 
568.  854/12.X.1901 Rosner Zisu solicită adeverinţă pentru armată student 172 
569.  848/12.X.1901 Horovitz Şmil solicită scutirea de taxele şcolare student 173 
570.  874/13.X.1901 Leibel Samoil solicită scutirea de taxele şcolare student 173 
571.  848/12.X.1901 Pekelman D. înscrie la facultate pe fiul său Moritz student 173 
572.  883/12.X.1901 Katz Blima solicită înscrierea la facultate student 175 
573.  890/13.X.1901 Vainer I. Haim solicită scutirea de taxele şcolare student 176 
574.  900/13.X.1901 Oiser Rudolf solicită o adeverinţă pentru a se 

înscrie la Drept 
student 177 

575.  903/15.X.1901 Hoişie Avram solicită a fi înscris la examenele 

anului al V-lea 

student 177 

576.  919/15.X.1901 Herşcu Moise solicită scutirea de taxele şcolare student 177 
577.  930/17.X.1901 Oiser Rudolf solicită scutirea de taxele şcolare student 183 
578.  957/23.X.1901 Ghinsberg Mendel solicită înscrierea în comisia 

sanitară 
student 183 

579.  959/24.X.1901 Hoişie sin Avram solicită înscrierea în anul 
al V-lea 

student 183 

580.  961/24.X.1901 Scribeanu Nicolae solicită înscrierea în anul 
al V-lea 

student 183 

581.  979/25.X.1901 Iosub Avram solicită scutirea de taxele şcolare student 185 
582.  1013/30.X.1901 Grimberg Moise solicită scutirea de taxele şcolare student 185 
583.  1015/30.X.1901 Valeriu Maria solicită scutirea de taxele şcolare student 188 

584.  1020/30.X.1901 Scutiri de taxe student 188 
585.  1025/30.X.1901 Promovaţi la examenele anului întîi şi al IV-lea student 189-191 
586.  1139/3.XI.1901 Ghinsberg Mendel solicită întrunirea comisiei 

pentru examinare la licenţă 
student 192 

587.  1165/10.XI.1901 Goldştein Israel solicită adeverinţă student 192 
  DOSAR 9/1902: Intrări, corespondenţă   
588.  49/10.I.1902 Grimberg Roza obţine note de trecere la examenul 

de liberă practică 
doctor 19 
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589.  1902 Notele studenţilor anului al II-lea student 86 
590.  440/7.V.1902 Lebell I. este angajat la chimie asistent 156, 215 
  DOSAR 10/1905-1919: Registru contabil   
591.  673/1902 Fiş Iţic, născut la 28.VIII.1903, de naţionalitate 

israelită, absolvent al Liceului Naţional, înscris 
student 2 

592.  675/1902 Rosenbaum Aron, născut la 7.X.1883, de 
naţionalitate israelită, se retrage din facultate la 
9.XII.1905 

student 3 

593.  679/1902 Berinden S. Ber, născut la 10.VIII.1882, de 
naţionalitate israelită, este reînscris la 20.X.1911 

student 4 

594.  679/1902 Grossu Adela, născut la 11.V.1884, de 
naţionalitate israelită, este înscrisă în octombrie 
1903 

student 5 

595.  696/17.II.1904 Rotenberg Bucă M., absolvent al Liceului 
Naţional, în 1904, se retrage 

student 8 

596.  696/17.II.1904 Acherman Frida., născută la 13.VIII.1902, absol-
ventă al Liceului Naţional, se înscrie la facultate 

student 8 

597.  711/17.II.1904 Verzeanu Mille (Grimberg Şmil), de naţionalitate 
israelită, născută la 27.IV.1871, se transferă în 
anul 1904-1905 la Bucureşti 

student 12 

598.  719/17.II.1904 Otoi Haim, de naţionalitate israelită, născut la 
15.III.1886, absolvent al Liceului Naţional, se 
înscrie în anul universitar 1905-1906  

student 14 

599.  722/17.II.1904 Vaisman Leon, de naţionalitate israelită, născut la 
25.VI.1884, absolvent al Liceului Naţional, se 
înscrie în anul universitar 1905-1906  

student 14 

600.  726/17.II.1904 Abramovici Ancel, de naţionalitate israelită, 
născut la 21.VII.1883, absolvent al liceului din 
Cernăuţi, se înscrie în anul universitar 1905-1906 

student 15 

601.  734/17.II.1904 Goldenberg Adolf, de naţionalitate israelită, 
născut la 30.X.1881 la Tulcea, absolvent al 
Liceului Alecsandri din Galaţi, se înscrie în anul 
universitar 1905-1906  

student 17 

602.  740 Adler Sali, de naţionalitate israelită, născut la 
31.I.1886, se înscrie în anul universitar 1905-1906  

student 19 

603.  741 Vaisilberg Şmil, de naţionalitate israelită, născut 
la 14.I.1884, absolvent al Liceului Naţional Iaşi, 
se transferă la Bucureşti în anul 1905-1906  

student 19 

604.  742 Şapira Aron, de naţionalitate israelită, nu participă 
la cursuri  

student 19 

605.  744 Şmilovici Iosef, de naţionalitate israelită, născut 
la 20.III.1885, se înscrie în anul universitar 
1905-1906 

student 20 

606.  746 Hirsch A. Rebeca, de naţionalitate israelită, 
născută la 10.VIII.1884, la Ploieşti, absolventă a 
învăţămîntului privat, se înscrie în anul1905-1906 

student 20 

607.  744 Volf Daniel M., de naţionalitate israelită, născut la 
10.II.1875, înscris în anul universitar 1905-1906 

student 20 

608.  754 Horovitz Estera, de naţionalitate israelită, născut 
la 27.XI.1884, absolventă a Liceului Naţional din 
Iaşi, se înscrie în anul universitar 1905-1906 

student 22 

609.  756 Limer Avram Iţic, de naţionalitate israelită, născut 
la 1.XI.1882, Bârlad, se înscrie în anul universitar 
1906-1907 

student 23 

610.  759 Moscovici B. Ilie, de naţionalitate israelită, născut 
la 28.XI.1885, la Băiceni, absolventă a Liceului 

student 24 
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Naţional din Iaşi, se înscrie în anul universitar 
1906-1907 

611.  774 Şraer M. Iţic, de naţionalitate israelită se înscrie în 
anul 1905-1906 

student 27 

612.  759 Goldştein N. Iancu, de naţionalitate israelită, 
născut la 9.VII.1883, la Buzău, absolvent al 
Liceului Unirea din Focşani, se înscrie în anul 
universitar 1907-1908 

student 32 

613.  759 Şpaner I. I. Froim, de naţionalitate israelită, născut 
la 12.VI.1888, absolvent al Liceului Naţional din 
Iaşi, se înscrie în anul universitar 1907-1908 

student 34 

614.  760 Rapaport Haim, de naţionalitate israelită, născut la 
11.XI.1887, absolvent al Liceului Codreanu din 
Bârlad, se înscrie în anul universitar 1907-1908 

student 35 

615.  856 Clecner Ghiţă, de naţionalitate israelită, născut la 
11.XII.1888, la Bucecea, se înscrie în anul 
universitar 1907-1908 

student 48 

616.  864 Herssohn I. Simon, de naţionalitate israelită, 
născut la 18.X.1888, se înscrie în anul 1907-1908 

student 48 

617.  872 Stern Herman, de naţionalitate israelită, născut la 
12.X.1882, la Iaşi, absolvent al Liceului Naţional, 
se înscrie în anul universitar 1909-1910 

student 52 

618.  873 Stocher V. Arnold, de naţionalitate israelită, 

născut la 5.I.1890, la Copou, absolvent al Liceului 
Naţional, se înscrie în anul universitar 1909-1910 

student 52 

619.  879 Zalman I. Simon, de naţionalitate israelită, născut 
la 16.XI.1889, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional, se înscrie în anul universitar 1909-1910 

student 54 

620.  890 Fingherhut M. Augusta, de naţionalitate israelită, 
născută la 18.XII.1891, la Iaşi, absolvent al 
Liceului Naţional, se înscrie în anul universitar 
1910-1911 

student 56 

621.  893 Habertal H. Heinrich, de naţionalitate israelită, 
născut la 15.X.1890, la Lemberg, absolvent al 
Liceului Naţional, se înscrie în anul universitar 

1910-1911 

student 57 

622.  894 Jurist M. Beniamin, de naţionalitate israelită, 
născut la 13.XI.1891, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional, se înscrie în anul universitar 1910-1911 

student 57 

623.  895 Leibovici M. Sigmund, de naţionalitate israelită, 
născut la 31.X.1888, la Bârlad, absolvent al 
Liceului Codreanu, se înscrie în anul universitar 
1910-1911 

student 58 

624.  896 Naftulea M. Adela, de naţionalitate israelită, 
născută la 31.X.1888, la Iaşi, absolventă a Şcolii 
Secundare de Fete II, se înscrie în anul universitar 
1910-1911 

student 58 

625.  902 Zalmanovici M. Estera, de naţionalitate israelită, 
născută la 19.01.1891, la Iaşi, absolventă a Şcolii 
Secundare de Fete II, se înscrie în anul universitar 
1910-1911 

student 59 

626.  907 Bruck N. H. Hugo, de naţionalitate israelită, năs-
cut la 21.VII.1890, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional, se înscrie în anul universitar 1911-1912 

student 61 

627.  908 Blanc Strul, de naţionalitate israelită, născut la student 61 
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Huşi, absolvent al Liceului Naţional din Iaşi, se 
înscrie în anul universitar 1911-1912 

628.  916 Ecştein Nuţa, de naţionalitate israelită, născută la 
21.VII.1892, la Iaşi, absolventă a Şcolii Secundare 
de Fete II, se înscrie în anul universitar 1911-1912 

student 63 

629.  917 End Alma, de naţionalitate israelită, născută la 
18.XII.1892, la Iaşi, absolventă a Şcolii Secundare 
de Fete II, se înscrie în anul universitar 1911-1912 

student 63 

630.  919 Grunşpun Leibovna Rifca, de naţionalitate israe-
lită, născută la 16.IV.1894, la Chişinău, absolventă 
a Liceului Feminin , se înscrie în anul universitar 

1911-1912 

student 64 

631.  929 Şraiber-Baliff Şarlota , de naţionalitate israelită, 
născută la 21.01.1891, la Iaşi, absolventă a Şcolii 
Secundare de Fete II, se înscrie în anul universitar 
1911-1912 

student 66 

632.  933 Apter I. Hirsch, de naţionalitate israelită, născut la 
3.I.1893, la Iaşi, absolvent al Seminarului 
Pedagogic Universitar, se înscrie în anul 
universitar 1912-1913 

student 67 

633.  942 Ficler Albert, de naţionalitate israelită, născut la 
18.V.1894, la Botoşani, absolvent al Liceului 
Naţional Iaşi, se înscrie în anul universitar 

1912-1913 

student 69 

634.  950 Posner I. Manuel, de naţionalitate israelită, născut 
la 1.VI.1891, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional Iaşi, se înscrie în anul universitar 
1912-1913 

student 71 

635.  953 Rabinovici Zalman, de naţionalitate israelită, 
născut la 9.VIII.1893, la Podu Turcului, absolvent 
al Liceului Codreanu-Bârlad, se înscrie în anul 
universitar 1912-1913 

student 72 

636.  959 Vaiser Iţic, de naţionalitate israelită, născut la 
21.XII.1889, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional Iaşi, se înscrie în anul universitar 

1912-1913 

student 73 

637.  967 Ackerman D. Samoil, de naţionalitate israelită, 
născut la 18.I.1895, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional Iaşi, se înscrie în anul universitar 
1913-1914 

student 75 

638.  976 Coniver H. Herman, de naţionalitate israelită, 
născut la 1.XII.1892, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional Iaşi, se înscrie în anul universitar 
1913-1914 

student 78 

639.  982 Ghisefiner Victor, de naţionalitate israelită, născut 
la 6.VII.1893, la Chişinău, se înscrie în anul 
universitar 1913-1914 

student 78 

640.  983 Glanzştein Iosif, de naţionalitate israelită, născut 
la 7.VII.1894, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional Iaşi, se înscrie în anul universitar 
1913-1914 

student 79 

641.  984 Iacobi David, de naţionalitate israelită, născut la 
31.I.1894, la Iaşi, absolvent al Liceului Naţional 
Iaşi, se înscrie în anul universitar 1913-1914 

student 80 

642.  987 Keller Avram, de naţionalitate israelită, născut la student 80 
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5.VI.1894, la Iaşi, absolvent al Liceului Naţional 
Iaşi, se înscrie în anul universitar 1913-1914 

643.  1036 Wechsler Maria I., de naţionalitate israelită, 
născută la 5.VI.1894, la Iaşi, absolventă a Şcolii 
Secundare de Fete II, se înscrie în anul universitar 
1914-1915 

student 93 

644.  1038 Zamft Heinrich, de naţionalitate israelită, născut la 
26.II.1895, se înscrie în anul universitar 
1914-1915 

student 93 

645.  1039 Zalman Solomon, de naţionalitate israelită, născut 
la 31.XII.1893, la Bârlad, absolvent al Liceului 
Mihai Viteazul din Bucureşti, se înscrie în anul 
universitar 1914-1915 

student 93 

646.  1041 Daniel L. Isac, de naţionalitate israelită, născut la 
15.X. 1892, la Piatra Neamţ, absolvent al Liceului 
Nicolae Bălcescu din Brăila, se înscrie în anul 
universitar 1914-1915 şi se transferă la Bucureşti 

student 94 

647.  1044 Hirsch Polack Aizic, de naţionalitate israelită, 
născut la 7.V.1893, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional, se înscrie în anul universitar 1914-1915 

student 95 

648.  1045 Leibu Simon, de naţionalitate israelită, născut la 
16.II.1894, la Văculeşti-Dorohoi, se înscrie în anul 
universitar 1914-1915 

student 95 

649.  1053 Wechsler I. Herman, de naţionalitate israelită, 
născut la 26.VI.1895, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional, se înscrie în anul universitar 1914-1915 

student 97 

650.  1064 Ecştein O. Samuel Moses, de naţionalitate 
israelită, născut la 27.VII.1887, la Iaşi, absolvent 
al Liceului Naţional, se înscrie în anul universitar 
1915-1916 

student 100 

651.  1065 Feinsilber Simon de naţionalitate israelită, născut 
la 20.I.1895, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional, se înscrie în anul universitar 1915-1916 

student 100 

652.  1066 Fisch Froim, de naţionalitate israelită, născut la 
30.III.1899, la Iaşi, absolvent al Liceului Naţional, 
se înscrie în anul universitar 1915-1916 

student 100 

653.  1069 Goldenkron Roza, de naţionalitate israelită, 
născută la 9.X.1895, la Iaşi, absolventă a 
Liceului Naţional, se înscrie în anul universitar 
1915-1916 

student 101 

654.  1077 Naftulovici M. Osias, de naţionalitate israelită, 
născut la 16.II.1895, la Curteşti, absolvent al 
Liceului Naţional, se înscrie în anul universitar 
1915-1916 

student 103 

655.  1085 Schor Carol, de naţionalitate israelită, născut la 
23.VII.1895, la Botoşani, absolvent al Liceului 
A. T. Laurian, se înscrie în anul universitar 
1915-1916 

student 105 

656.  1086 Slater B. Heinrich, de naţionalitate israelită, născut 
la 15.VI.1894, la Botoşani, absolvent al Liceului 
A. T. Laurian, se înscrie în anul universitar 
1915-1916 

student 105 

657.  1087 Segal Osias Burăch, de naţionalitate israelită, 
născut la 26.X.1893, la Bârlad, absolvent al 
Liceului Alecsandri din Galaţi, se înscrie în anul 
universitar 1915-1916 

student 105 
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658.  1088 Sigal C. Marcu, de naţionalitate israelită, născut la 
1.IX.1881, la Vaslui, absolvent al Liceului 
Nicolae Bălcescu din Brăila, se înscrie în anul 
universitar 1915-1916 

student 106 

659.  1090 Spaner I. Solomon, de naţionalitate israelită, 
născut la 4.I.1896, la Iaşi, absolvent al 
Liceului Internat, se înscrie în anul universitar 
1915-1916 

student 106 

660.  1091 Sternberg S. Iacob, de naţionalitate israelită, 
născut la 12.III.1891, la Focşani, absolvent al 
Liceului A. T. Laurian din Botoşani, se înscrie în 

anul universitar 1915-1916 

student 106 

661.  1093 Vais H. Marcu, de naţionalitate israelită, născut la 
16.IV.1896, la Iaşi, absolvent al Liceului Naţional, 
se înscrie în anul universitar 1915-1916 

student 107 

662.  1096 Aron Meer, de naţionalitate israelită, născut la 
14.VIII.1892, la Iaşi, absolvent  
al Liceului Internat, se înscrie în anul  
universitar 1915-1916 

student 108 

663.  1100 Mendl A. Roland, supus austriac, de naţionalitate 
israelită, născut la 27.III.1896, la Brăila, absolvent  
al Liceului Nicolae Bălcescu, se înscrie în anul  
universitar 1915-1916 

student 108 

664.  1101 Rabinovici M. Hună, de naţionalitate israelită, 
născut la 27.III.1896, la Brăila, absolvent  
al Liceului Nicolae Bălcescu, se înscrie în anul  
universitar 1915-1916 

student 108 

665.  1102 Goldner Jacques I., de naţionalitate israelită, 
născut la 25.IX.1896, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional, se înscrie în anul universitar 1915-1916 

student 109 

666.  1108 Awerbuch Iosif, de naţionalitate israelită, 
 născut la 6.IX.1895, la Foleşti, absolvent al 
Liceului Real din Chişinău, se înscrie în anul 
universitar 1915-1916 

student 111 

667.  1115 Atlasman Iosef, de naţionalitate israelită, născut la 

8.XII.1898, la Moineşti, absolvent al Liceului din 
Fălticeni se înscrie în anul universitar 1917-1918 

student 112 

668.  1118 Altein L. Avram, de naţionalitate israelită, 
născut la 30.IV..1898, la Piatra Neamţ, 
absolvent al Liceului Petru Rareş se înscrie 
în anul universitar 1917-1918 

student 113 

669.  1132 Blumer Strul Simon, de naţionalitate israelită, 
născut la 15.IX.1898, la Galaţi, absolvent al 
Liceului Alecsandri, se înscrie în anul universitar 
1917-1918 

student 117 

670.  1132 Baraş M. Sigismund, de naţionalitate israelită, 
născut la 25.VIII.1896, la Fălticeni, absolvent al 

Liceului Alecsandri, se înscrie în anul universitar 
1917-1918 

student 117 

671.  1134 Bercovici L. Iulian, de naţionalitate israelită, 
născut la 25.VIII.1896, la Hârlău, absolvent al 
Liceului A. T. Laurian din Botoşani, se înscrie în 
anul universitar 1917-1918 

student 117 

672.  1134 Bercovici M. Bernard, de naţionalitate israelită, 
născut la Bârlad, absolvent al Liceului A. T. 

student 117 
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Laurian, se înscrie în anul universitar 1917-1918 
673.  1137 Balinberg L. Saul, de naţionalitate israelită, născut 

la 10.VII.1898, la Galaţi,  absolvent al Liceului 
Alecsandri, se înscrie în anul universitar 
1917-1918 

student 118 

674.  1150 Damscher Rubin, de naţionalitate israelită, născut 
la 8.XI.1898, la Iaşi,  absolvent al Liceului 
Naţional, se înscrie  în anul universitar 1917-1918 

student 121 

675.  1156 Elias Felician, de naţionalitate israelită, se înscrie 
în anul universitar 1917-1918 

student 123 

676.  1158 Fingherhut M. Beno, de naţionalitate israelită, 

născut la 20.III.1898, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional, se înscrie în anul universitar 1917-1918 

student 123 

677.  1160 Fajon Isac, de naţionalitate israelită, născut la 
9. I.1898, la Constanţa, absolvent al Liceului 
Durustor-Silistra, se înscrie în anul universitar 
1917-1918 

student 124 

678.  1161 Grimberg Milo, de naţionalitate israelită, născut la 
9.XII.1895, la Botoşani, absolvent al Liceului 
Naţional-Iaşi, se înscrie în anul universitar 1917-
1918 

student 124 

679.  1161 Goldenkron I. Roza, de naţionalitate israelită, 
născută la 8.X.1895, la Iaşi, absolventă a Liceului 

Naţional-Iaşi, se înscrie în anul universitar 1917-
1918 

student 124 

680.  1163 Gruber M. Iosif, de naţionalitate israelită, născut 
la 5.XI.1897, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional-Iaşi, se înscrie în anul universitar 1917-
1918 

student 124 

681.  1164 Grunştein Haim, de naţionalitate israelită, născut 
la 13.IV.1898, la Piatra Neamţ, absolvent al 
Liceului Petru Rareş, se înscrie în anul universitar 
1917-1918 

student 125 

682.  1166 Goldschlager D. Samoil, de naţionalitate israelită, 
născut la 29.IX.1897, la Bucureşti, absolvent al 

Liceului Naţional-Iaşi, se înscrie în anul 
universitar 1917-1918 

student 125 

683.  1168 Goldenberg Mihail, de naţionalitate israelită, 
născut la 29.I.1898, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional, se înscrie în anul universitar 1917-1918 

student 126 

684.  1170 Herşcovici Herman, de naţionalitate israelită, 
născut la 24.V.1898, la Huşi, absolvent al Liceului 
A. Panu, se înscrie în anul universitar 1917-1918 

student 126 

685.  1171 Herşcovici Samoil, de naţionalitate israelită, 
născut la 17.VI.1896, la Focşani, absolvent al 
Liceului din Tecuci, se înscrie în anul universitar 
1917-1918 

student 126 

686.  1172 Iancovici Enta, de naţionalitate israelită, născut la 
4.VIII.1897, la Suliţa, absolvent al Liceului A.T. 
Laurian din Botoşani, se înscrie în anul universitar  
1917-1918 

student 127 

687.  1287 Margulis Evelina, de naţionalitate israelită, 
născută la 19.VI.1897, la Iaşi, absolventă a Şcolii 
Secundare II de Fete, se înscrie în anul universitar 
1917-1918 

student 130 
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688.  1194 Nacht Etella, de naţionalitate israelită, născută la 
12.XI.1898, la Piatra Neamţ, absolventă a Liceului 
Petru Rareş, se înscrie în anul universitar 1917-
1918 

student 132 

689.  1196 Naftalis Şmil, de naţionalitate israelită, născut la 
12. VI.1898, la Bacău, absolvent al Liceului Ferdi-
nand, se înscrie în anul universitar 1917-1918 

student 133 

690.  1206 Pineles M. Sebastian, de naţionalitate israelită, 
născut la 10.XI.1898, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional, se înscrie în anul universitar 1917-1918 

student 135 

691.  1211 Rozemberg Noe, de naţionalitate israelită, născut 

la 24.IV.1898, la Fîntînele, absolvent al Liceului 
Ferdinand din Bacău, se înscrie în anul universitar 
1917-1918 

student 136 

692.  1212 Ronet Iosif, de naţionalitate israelită, născut la 
13.II.1898, la Belceşti, absolvent al Liceului 
Naţional, se înscrie în anul universitar 1917-1918 

student 137 

693.  1215 Rosemberg H. Samoil, de naţionalitate israelită, 
născut la 11.XII.1898, la Iaşi, absolvent al 
Liceului Naţional, se înscrie în anul universitar 
1917-1918 

student 137 

694.  1216 Singer Copl, de naţionalitate israelită, născut la 
1.III.1899, la Huşi, absolvent al Liceului A. Panu, 

se înscrie în anul universitar 1917-1918 

student 138 

695.  1217 Sapirin Aurel, de naţionalitate israelită, născut la 
31.V.1898, la Bârlad, absolvent al Liceului 
Roman Vodă-Roman, se înscrie în anul universitar 
1917-1918 

student 138 

696.  1222 Stocher Avram, de naţionalitate israelită, născut la 
16.XII.1896, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional, se înscrie în anul universitar 1917-1918 

student 139 

697.  1226 Şaraga Dimitrie, de naţionalitate israelită, născut 
la 25.X.1897, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional, se înscrie în anul universitar 1917-1918 

student 140 

698.  1227 Şarf Iancu, de naţionalitate israelită, născut la 

20.IV.1897, la Bacău, absolvent al Liceului 
Ferdinand, se înscrie în anul universitar 1917-
1918 

student 140 

699.  1228 Segalescu Iosef Miron, de naţionalitate israelită, 
născut la 26.VI.1898, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Alecsandri, se înscrie în anul universitar 
1917-1918 

student 141 

700.  1229 Schapira Alfred, de naţionalitate israelită, născut 
la 18.XII.1898, la Bîrlad, absolvent al Liceului 
Ferdinand, se înscrie în anul universitar 
1917-1918 

student 141 

701.  1230 Silber Osias, de naţionalitate israelită, născut la 

Iaşi, absolvent al Liceului Naţional, se înscrie în 
anul universitar 1917-1918 

student 141 

702.  1231 Strul L. Strul, de naţionalitate israelită, născut la 
25.I.1898, la Iaşi, absolvent al Liceului Naţional, 
se înscrie în anul universitar 1917-1918 

student 141 

703.  1231 Spanier Ozias, de naţionalitate israelită, născut la 
11.I.1898, la Iaşi, absolvent al Liceului Naţional, 
se înscrie în anul universitar 1917-1918 

student 142 
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704.  1237 Solomon S. Moise, de naţionalitate israelită, 
absolvent al Liceului Ferdinand din Bacău, se 
înscrie în anul universitar 1917-1918 

student 143 

705.  1241 Tannentzapf I. Robert, de naţionalitate israelită, 
născut la 8.VI.1898, la Ghimpaţi, absolvent al 
Liceului Petru Rareş din Piatra Neamţ, se înscrie 
în anul universitar 1917-1918 

student 144 

706.  1242 Kaufman Carol, de naţionalitate israelită, născut la 
17.IX.1897, la Bârlad, absolvent al Liceului 
Naţional din Iaşi, se înscrie în anul universitar 
1917-1918 

student 145 

707.  1247 Caufman Jacques, de naţionalitate israelită, născut 
la 29.II.1896, la Focşani, absolvent al Liceului 
Naţional din Iaşi, se înscrie în anul universitar 
1917-1918 

student 145 

708.  1248 Katz Traian, de naţionalitate israelită, născut la 
20.IV.1898, la Tecuci, absolvent al Liceului A. D. 
Sturdza, se înscrie în anul universitar 1917-1918 

student 146 

709.  1252 Verner Gherta, de naţionalitate israelită, născut la 
11.II.1896, la Botoşani, absolvent al Liceului A. 
T. Laurian, se înscrie în anul universitar 
1917-1918 

student 147 

710.  1255 Zissu Simca, de naţionalitate israelită, născut la 

14.XI.1897, la Bârlad, absolvent al Liceului 
Codreanu, se înscrie în anul universitar 1917-1918 

student 147 

711.  1256 Zewlnicher Remus, de naţionalitate israelită, 
născut la 10.V.1897, la Piatra Neamţ, absolvent al 
Liceului Petru Rareş, se înscrie în anul universitar 
1917-1918 

student 148 

712.  1269 Flittman Alexandru, de naţionalitate israelită, 
născut la 11.XI.1895, la Focşani, absolvent al 
Liceului V. Alecsandri din Galaţi, se înscrie în 
anul universitar 1917-1918, apoi se transferă la 
Bucureşti 

student 151 

713.  1269 Kaufman Osias, de naţionalitate israelită, născut la 

21.V.1896, la Piatra Neamţ, absolvent al Liceului 
Lazăr din Bucureşti, se înscrie în anul universitar 
1917-1918, apoi se transferă la Bucureşti 

student 152 

714.  1283 Abramovici Richard, de naţionalitate israelită, 
născut la 20.X.1897, la Botoşani, absolvent al 
Liceului A. T. Laurian, se înscrie în anul 
universitar 1918-1919 

student 154 

715.  1285 Abramovici S. Jack, de naţionalitate israelită, 
născut la 20.X.1897, la Brăila, absolvent al 
Liceului Petru Rareş din Piatra Neamţ, se înscrie 
în anul universitar 1918-1919 

student 155 

716.  1286 Avram M. Isac, de naţionalitate israelită, născut la 

29.XII.1898, la Vaslui, absolvent al Liceului M. 
Kogălniceanu, se înscrie în anul universitar 
1918-1919 

student 156 

717.  1288 Axel Marcu, de naţionalitate israelită, născut la 
6.VI.1896, la Botoşani, absolvent al Liceului 
Lazăr din Bucureşti, se înscrie în anul universitar 
1918-1919 

student 156 

718.  1293 Braunştein David, de naţionalitate israelită, născut student 156 
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la 6.VI.1900, la Fălticeni, se înscrie în anul 
universitar 1918-1919 

719.  1294 Burstin Emil, de naţionalitate israelită, născut la 
14.V.1900, la Iaşi, absolvent al Liceului Naţional, 
se înscrie în anul universitar 1918-1919 

student 157 

720.  1295 Birnbaum G. Herman, de naţionalitate israelită, 
născut la 23.III.1900, la Dorohoi, absolvent al 
Liceului Naţional, se înscrie în anul universitar 
1918-1919 

student 157 

721.  1296 Burăh Moise, de naţionalitate israelită, născut la 
20.III.1898, la Hârlău, absolvent al Liceului A. T. 

Laurian, se înscrie în anul universitar 1918-1919 

student 158 

722.  1301 Corenblum B. Herş, de naţionalitate israelită, 
născut la 8.III.1898, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional, se înscrie în anul universitar 1918-1919 

student 159 

723.  1301 Carniol Z. Simon, de naţionalitate israelită, născut 
la 4.VI.1898, la Huşi, absolvent al Gimnaziului 
Anastasie Panu, se înscrie în anul universitar 
1918-1919 

student 160 

724.  1309 Bruck H. Hugo, de naţionalitate israelită, născut la 
21.VII.1890, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional, se înscrie în anul universitar 1918-1919 

student 160 

725.  1313 Caufman I. Marcu, de naţionalitate israelită, 

născut la 4.XII.1897, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional, se înscrie în anul universitar 1918-1919 

student 162 

726.  1315 Fischgold Herman, de naţionalitate israelită, 
născut la 1.VII.1899, la Botoşani, absolvent al 
Liceului A.T. Laurian, se înscrie în anul 
universitar 1918-1919 

student 165 

727.  1317 Grimberg H. Solomon, de naţionalitate israelită, 
născut la 23.II.1891, la Brăila, absolvent al 
Liceului Nicolae Bălcescu, se înscrie în anul 
universitar 1918-1919 

student 165 

728.  1329 Goldenberg Anan Iancu, de naţionalitate israelită, 
născut la 21.V.1898, la Iveşti, absolvent al 

Liceului D. A. Sturdza-Tecuci, se înscrie în anul 
universitar 1918-1919 

student 166 

729.  1339 Cuperman Saul, de naţionalitate israelită, născut la 
4.V.1897, la Botoşani, absolvent al Liceului A. T. 
Laurian, se înscrie în anul universitar 1918-1919 

student 168 

730.  1341 Haimovici H. Fişel, de naţionalitate israelită, 
născut la 16.IX.1900, la Fălticeni, absolvent al 
Liceului A. Donici, se înscrie în anul universitar 
1918-1919 

student 169 

731.  1342 Helman Leizer, de naţionalitate israelită, născut la 
28.V.1899, la Galaţi, se înscrie în anul universitar 
1918-1919 

student 169 

732.  1346 Haimovici I. Iosef, de naţionalitate israelită, 
născut la 16.III.1898, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional, se înscrie în anul universitar 1918-1919 
şi decedează 

student 170 

733.  1353 Lazăr B. Carol, de naţionalitate israelită, născut la 
17.XI.1897, la Iaşi, absolvent al Liceului Naţional,  
se înscrie în anul universitar 1918-1919  

student 170 

734.  1354 Leibovici I. Israel, de naţionalitate israelită, născut student 172 
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la 11.XI.1897, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional, se înscrie în anul universitar 1918-1919 

735.  1357 Labin Blanche, de naţionalitate israelită, născut la 
31.01.1896, la Botoşani, absolvent al Liceului 
Naţional, se înscrie în anul universitar 1918-1919 

student 173 

736.  1363 Mendelovici Alfred, de naţionalitate israelită, 
născut la 17.XI.1897, la Roman, absolvent al 
Liceului Roman Vodă, se înscrie în anul 
universitar 1918-1919 

student 174 

737.  1375 Margulius H. Haim, de naţionalitate israelită, 
născut la 12.VI.1894, la Iaşi, absolvent al Liceului 

Naţional, se înscrie în anul universitar 1918-1919 

student 177 

738.  1401 Rachbuch Avram Iosif, de naţionalitate israelită, 
născut la 31.I.1899, la Albeşti, absolvent al 
Liceului M. Kogălniceanu-Vaslui, se înscrie în 
anul universitar 1918-1919 

student 184 

739.  1402 Reiter Strul, de naţionalitate israelită, născut la 
13.II.1896, la Huşi, absolvent al Liceului 
Naţional-Iaşi, se înscrie în anul universitar 1918-
1919 

student 184 

740.  1403 Rossman Iohanes, de naţionalitate israelită, născut 
la 25.01.1899, la Botoşani, absolvent al Liceului 
A. T. Laurian, se înscrie în anul universitar 

1918-1919 

student 184 

741.  1404 Rosen A. Avram, de naţionalitate israelită, născut 
la 26.XII.1893, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Internat, se înscrie în anul universitar 1918-1919 

student 185 

742.  1405 Rosenfeld S. Iosep, de naţionalitate israelită, 
născut la 26.XII.1893, la Iaşi, absolvent al 
Liceului Naţional, se înscrie în anul universitar 
1918-1919 

student 185 

743.  1407 Rosenberg I. Emil, de naţionalitate israelită, 
născut la Bârlad, absolvent al Liceului Codreanu, 
se înscrie în anul universitar 1918-1919 

student 185 

744.  1409 Rolerich Herman, de naţionalitate israelită, născut 

la 10.V.1897, la Botoşani, absolvent al Liceului A. 
T. Laurian, se înscrie în anul universitar 
1918-1919 

student 186 

745.  1414 Segal A. Haim, de naţionalitate israelită, născut la 
14.V.1898, la Dorohoi, absolvent al Liceului Gr. 
Ghica-Vodă, se înscrie în anul universitar 
1918-1919 

student 187 

746.  1416 Silberman Israel, de naţionalitate israelită, născut 
la 29.V.1898, la Hârlău, absolvent al Liceului A. 
T. Laurian, se înscrie în anul universitar 
1918-1919 

student 188 

747.  1417 Scharristh Şmil F. Moise, de naţionalitate israelită, 

 născut la 4.VIII.1899, la Iaşi, absolvent al 
Liceului Naţional, se înscrie în anul universitar 
1918-1919 

student 185 

748.  1408 Spodheim Mauriciu, de naţionalitate israelită, 
născut la 16.I.1899, la Leorda, absolvent al 
Liceului Naţional, se înscrie în anul universitar 
1918-1919 

student 185 

749.  1420 Sigler Adelina, de naţionalitate israelită, născută la student 189 
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1.I.1899, la Piatra Neamţ, absolventă a Şcolii 
Secundare de Fete II, se înscrie în anul universitar 
1918-1919 

750.  1425 Spatzirer Hună, de naţionalitate israelită, născut la 
1895, la Brăila, absolvent al Liceului Nicolae 
Bălcescu, se înscrie în anul universitar 1918-1919 

student 190 

751.  1426 Salter B. Adolf, de naţionalitate israelită, născut la 
31.V.1898, la Botoşani, absolvent al A. T. Lau-
rian, se înscrie în anul universitar 1918-1919 

student 190 

752.  1442 Valdman Strul, de naţionalitate israelită, născut la 
21.II.1891, la Iaşi, absolvent al Liceului Naţional, 

se înscrie în anul universitar 1918-1919 

student 194 

753.  1445 Vincler Adelina, de naţionalitate israelită, născută 
la 22.X.1897, la Iaşi, absolventă a Liceului 
Naţional, se înscrie în anul universitar 1918-1919 

student 195 

754.  1446 Vecsler Judita, de naţionalitate israelită, născută la 
13.XII.1899, la Iaşi, absolventă a Liceului 
Naţional, se înscrie în anul universitar 1918-1919 

student 195 

755.  1453 Waisman Naftali, de naţionalitate israelită, născut 
la 10.II.1891, la Iaşi, absolvent al Liceului P. Ra-
reş din Piatra Neamţ, se înscrie în anul universitar 
1918-1919 

student 197 

756.  1458 Zwerdlig H. Iancu, de naţionalitate israelită, 

născut la 2.XII.1898, la Strunga, absolvent al 
Liceului A. T. Laurian, se înscrie în anul 
universitar 1918-1919 

student 198 

757.  1461 Wachtel S. Filip, de naţionalitate israelită, născut 
la 13.VIII.1897, la Iaşi, absolvent al Liceului 
Naţional, se înscrie în anul universitar 1918-1919 

student 199 

  DOSAR 11/1905: Registru de procese verbale ale 
candidaţilor proclamaţi doctori în medicină şi 
farmacie 

  

758.  Proces verbal 
216/28.II.1905 

Vaisilberg Moise îşi susţine licenţa cu teza: 
„Formele clinice ale malariei la copii” 

doctor 1 

759.  Proces verbal 

317/9.IV.1905 

Caffetz Emil îşi susţine licenţa cu teza: 

„Contribuţii la studiul peritonitei” 

doctor 6 

760.  Proces verbal 
316/8.IV.1905 

Wainbach Iancu îşi susţine licenţa cu teza: 
„Contribuţii la studiul clinic al osteoporozei” 

doctor 7 

761.  Proces verbal 
611/24.VI.1905 

Barbălată I. Mendel îşi susţine licenţa cu teza: 
„Contribuţii la studiul clinic al manifestărilor 
cutanate ale treţiarismului” 

doctor 14 

762.  Proces verbal 
609/24.VI.1905 

Abramovici Haim Idlă îşi susţine licenţa cu teza: 
„Tratamentul eczemei” 

doctor 15 

763.  Proces verbal 
608/23.VI.1905 

Brandmac Burăh îşi susţine licenţa cu teza: 
„Valoarea terapeutică a fentelor de petroselium 
sativum” 

doctor 19 

764.  Proces verbal 

1124/14.XII.1905 

Vaisman Paulina îşi susţine licenţa cu teza: 

„Despre penfians cronic” 

doctor 24 

765.  Proces verbal 
257/2.V.1906 

Vainer I. Haim îşi susţine licenţa cu teza: 
„Cercetări privitoare la acţiunea şocurilor asupra 
dezvoltării fizice a copiilor” 

doctor 27 

766.  Proces verbal 
551/12.VI.1906 

Grimberg Beniamin îşi susţine licenţa cu teza: 
„Contribuţii la studiul epidemiei de scarlatină” 

doctor 29 

767.  Proces verbal 
639/19.VI.1906 

Horovitz Samuel îşi susţine licenţa cu teza: 
„Contribuţii la studiul formelor atipice” 

doctor 30 
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768.  Proces verbal 

686/28.VI.1906 

Silberştein Isidor îşi susţine licenţa cu teza: 

„Cercetări asupra mortalităţii şi formele de 
tuberculoză” 

doctor 39 

769.  Proces verbal 

681/28.VI.1906 

Wolf M. Daniel îşi susţine licenţa cu teza: 

„Despre treponema pallidium” 

doctor 40 

770.  Proces verbal 

1126/30.X.1906 

Weinberg Marcu îşi susţine licenţa cu teza: 

„Cercetări asupra presiunii sanguine la copil” 

doctor 41 

771.  Proces verbal 

1169/9.XI.1906 

Gaigher Iosif îşi susţine licenţa cu teza: 

„Contribuţii la studiul clinic al valvului cecal” 

doctor 42 

772.  Proces verbal 

1126/30.III.1907 

Ohl Scarlat îşi susţine licenţa cu teza: 

„Contribuţii la studiul balsamicelor 

asupra infecţiilor gonococice” 

doctor 51 

773.  Proces verbal 

30.III.1907 

Herşcu Moise îşi susţine licenţa cu teza: 

„Procedeul Werithead în cura ridicală” 

doctor 52 

774.  Proces verbal 

299/4.IV.1907 

Gabe G. Iancu îşi susţine licenţa cu teza: 

„Contribuţii la studiul tratamentului Bier” 

doctor 54 

775.  Proces verbal 

324/9.IV.1907 

Liber Hana îşi susţine licenţa cu teza: 

„Contribuţii la studiul eclampiei puerperale” 

doctor 57 

776.  Proces verbal 

427/7.V.1907 

Leibovici Leiba îşi susţine licenţa cu teza: 

„Igiena şi dietetica sifilisului” 

doctor 59 

777.  Proces verbal 

396/30.IV.1907 

Wechsler Suzana îşi susţine licenţa doctor 61 

778.  Proces verbal 

453/14.V.1907 

Glicksman Şaim îşi susţine licenţa cu teza: „Con-

tribuţii la studiul clinic şi frecvenţa sifilisului” 

doctor 63 

779.  Proces verbal 

681/14.V.1907 

Craus H. Iosif îşi susţine licenţa cu teza: 

„Despre igiena gurii şi a dinţilor” 

doctor 67 

780.  Proces verbal 

616/14.VI.1907 

Pechelman Heinrich îşi susţine licenţa cu teza: 

„Arsurile din punct de vedere medico-legal” 

doctor 68 

781.  Proces verbal 

616/25.VI.1907 

Segal Bercu îşi susţine licenţa cu teza: 

„Grefa dermoepidemică” 

doctor 72 

782.  Proces verbal 

534/25.VI.1907 

Pechelman Moritz îşi susţine licenţa cu teza: 

„Fistulele dentare şi cura lor radicală” 

doctor 76 

783.  Proces verbal 

1018/11.XI.1907 

Gălăţanu Samoil îşi susţine licenţa cu teza: 

„Sugestia şi hipnotismul ca factor terapeutic” 

doctor 77 

784.  Proces verbal 

1334/19.XI.1907 

Bercovici A. Iancu îşi susţine licenţa cu teza: 

„Contribuţii la studiul şi tratamentul chirurgical 

al apendicitei” 

doctor 78 

785.  Proces verbal 
123/29.X.1907 

Grossu Solomon îşi susţine licenţa cu teza: 
„Valoarea mineralizantă a decoctului de cereale” 

doctor 81 

786.  Proces verbal 

1356/26.XI.1907 

Zinner R. L. îşi susţine licenţa cu teza: 

„Contribuţii la studiul morţii subite prin 

leziuni ale aparatului respirator” 

doctor 86 

787.  Proces verbal 

1372/1.XII.1907 

Louis Mendel îşi susţine licenţa cu teza: 

„Contribuţii la studiul psihofiziologiei muzicale” 

doctor 87 

788.  Proces verbal 

44/22. I.1908 

Friding David îşi susţine licenţa cu teza: „Trata-

mentul lui Colat în osteoartrite tuberculoase” 

doctor 92 

789.  Proces verbal 

306/5.IV.1908 

Aronovici Natalia îşi susţine licenţa cu teza: 

„Consideraţii asupra sarcinii şi facerii multiple” 

doctor 96 

790.  Proces verbal 

600/21.IV.1908 

Sigal M. Moise îşi susţine licenţa cu teza: 

„Contribuţii la studiul clinic al rinofimei” 

doctor 106 

791.  Proces verbal 

671/25.VI.1908 

Agatştein Beer Leizer îşi susţine licenţa cu teza: 

„Contribuţii  la studiul herniilor crurale” 

doctor 107 

792.  Proces verbal 

1178/31.XI.1908 

Aron Iancu îşi susţine licenţa cu teza: 

„Inerţia uterină. Etiologie şi tratament” 

doctor 113 
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793.  Proces verbal 
1354/20.XII.1908 

Schwartz M. Şaia îşi susţine licenţa cu teza: 
„Infecţiunea puerperală şi tratamentul prin 

colargol” 

doctor 116 

794.  Proces verbal 

116/31.I.1909 

Rosman Avram îşi susţine licenţa cu teza: 

„Tratamentul chirurgical al prolapsului uterin la 
femeile bătrîne” 

doctor 120 

795.  Proces verbal 
184/27.II.1909 

Rosenblatt Marcu îşi susţine licenţa cu teza: 
„Studiul rupturilor uterine în timpul sarcinii şi al 

facerii” 

doctor 121 

796.  Proces verbal 

238/18.III.1909 

Goldştein Israel îşi susţine licenţa cu teza: 

„Consideraţii medicale asupra adolescenţei” 

doctor 124 

797.  Proces verbal 

1035/22.VI.1909 

Leibel Samoil îşi susţine licenţa cu teza: 

„Osteoplastia aripei nasului” 

doctor 128 

798.  Proces verbal 

1744/30.X.1909 

Brener Iacob îşi susţine licenţa cu teza: 

„Contribuţii la studiul vegetaţiunilor adenoidale 
ale faringelui nazal din punct de vedere 

terapeutic” 

doctor 131 

799.  Proces verbal 

1330/21.VI.1910 

Sufrin H. Estera îşi susţine licenţa cu teza: 

„Contribuţii la studiul morţii subite” 

doctor 136 

800.  Proces verbal 

2338/15.XII.1910 

Grossu Adela îşi susţine licenţa cu teza: „Despăr-

ţiturile transversale congenitale ale vaginului” 

doctor 140 

801.  Proces verbal 

47/21.I.1911 

Weisilberg Şmil îşi susţine licenţa cu teza: 

„Contribuţii la studiul clinic al sifilisului terţiar” 

doctor 141 

802.  Proces verbal 

241/18.III.1911 

Hirsch Rebeca îşi susţine licenţa cu teza: 

„Contribuţii la studiul clinic al pleuritelor” 

doctor 142 

803.  Proces verbal 

331/30.IV.1911 

Ackerman Freida îşi susţine licenţa cu teza: 

„Reacţia de fixare a complimentului cu 
aplicaţii în tusea convulsivă” 

doctor 144 

804.  Proces verbal 
7067/10.VI.1911 

Fiş Iţic îşi susţine licenţa cu teza: „Idioţia 
familială” 

doctor 144 

805.  Proces verbal 
20.VI.1911 

Spirt T. Aron îşi susţine licenţa cu teza: 
„Contribuţii la studiul clinic al fibroamelor 

uterine” 

doctor 153 

806.  Proces verbal 

1251/25.VI.1911 

Vainştok Moise îşi susţine licenţa cu teza: 

„Contribuţii la studiul abceselor subfrenice” 

doctor 156 

807.  Proces verbal 

2103/31.X.1911 

Rosenthal M. Haim îşi susţine licenţa cu teza: 

„Contribuţii la studiul fracturilor prin smulgere 
ale calcaneului” 

doctor 157 

808.  Proces verbal 
2188/24.XI.1911 

Ottoi Haim îşi susţine licenţa cu teza: 
„Tract chirurgical al hipertrofiei prostatei” 

doctor 159 

809.  Proces verbal 
2363/16.XII.1911 

Goldenberg Wolf îşi susţine licenţa cu teza: 
„Contribuţii la studiul epidemitei sifilitice 

secundare” 

doctor 160 

  DOSAR 13/1905: Registru de intrare 
1905-1908 

  

810.  8/10.I.1905 Veinfeld Isac trimite recipisa de achitare a taxei 
pentru susţinerea licenţei 

doctor 1 

811.  12/10.I.1905 Blumenfeld Calman prezintă un certificat pentru 
indigenat 

student 1 

812.  16/10.I.1905 Pekelman Heinrich trimite recipisa de achitare a 
taxei pentru susţinerea licenţei 

doctor 2 

813.  21/11.I.1905 Faighenbaum M. susţine examenele curente student 2 
814.  31/11.I.1905 Fruhling David susţine examenele curente student 2 

815.  35/12.I.1905 Leibel Samoil susţine examenele curente student 3 
816.  36/12.I.1905 Leia Ruhla susţine examenele curente student 3 
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817.  42/10.I.1905 Glücksman Şaim trimite recipisa de achitare a 
taxei pentru susţinerea licenţei 

doctor 3 

818.  43/12.I.1905 Rosman Aron se înscrie în anul întîi student 3, 4 
819.  44/12.I.1905 Fiş Iţic promovează la examene student 4 
820.  51/14.I.1905 Segal M. Moise promovează la examene student 4 
821.  53/14.I.1905 Abramovici I. Haim promovează la examenele 

anului al VI-lea 
student 4 

822.  71/120.I.1905 Horovitz Samoil promovează la examenele anului  
întîi 

student 5, 6 

823.  90/22.I.1905 Faighenbaum Mendel promovează la examene student 6 
824.  92/22.I.1905 Koffler Emil promovează la examene student 6 

825.  93/22.I.1905 Vasiliberg Moise promovează la examene student 6 
826.  94/22.I.1905 Haim Idlă promovează la examenele anului 

al IV-lea 
student 6 

827.  119/31.I.1905 Rosenblatt M. Marcu se înscrie la facultate în anul 
întîi 

student 8 

828.  143/4.II.1905 Schwartz M. Şaia promovează la examenele 
anului al II-lea cu nota şase 

student 9 

829.  144/4.II.1905 Rosenthal M. Haim promovează la examenele 
anului al II-lea 

student 9 

830.  158/9.II.1905 Rossner Zisu se înscrie în anul întîi student 10 
831.  180/9.II.1905 Faighenbaum Mendel solicită întrunirea comisiei 

de examinare pentru licenţă 
student 11 

832.  194/19.II.1905 Vasiliberg M. B. solicită întrunirea comisiei de 
examinare pentru licenţă 

student 12-14 

833.  197/19.II.1905 Brandman Marcu se înscrie în anul al V-lea student 12 
834.  203/21.II.1905 Herşcovici Iţic solicită scutire de taxe la examenul  

pentru licenţă 
doctor 13 

835.  279/23.III.1905 Gaigher Iosif solicită înscrierea la examenele 
anului al II-lea 

student 19 

836.  296/29.III.1905 Koffler Emil solicită întrunirea comisiei de exa-
minare pentru licenţă 

doctor 20,22 

837.  377/145.V.1905 Silberştein Marcu solicită a i se accepta transferul 
la Bucureşti 

student 27 

838.  387/17.V.1905 Acherman Freida prezintă recipisa de achitare a 

taxelor şcolare 

student 28 

839.  396/23.V.1905 Craus Iosif prezintă recipisa de achitare a taxelor 
şcolare 

student 29 

840.  398/23.V.1905 Grossu Solomon prezintă recipisa de achitare a 
taxelor şcolare 

student 29 

841.  399/23.V.1905 Horovitz Samoil prezintă recipisa de achitare a 
taxelor şcolare 

student 29 

842.  402/23.V.1905 Abramovici Haim susţine examenele student 29 
843.  413/25.V.1905 Agatştein Beer Leibu prezintă recipisa de achitare 

a taxelor şcolare 
student 30 

844.  414/25.V.1905 Segal I. Moise prezintă recipisa de achitare a 
taxelor şcolare pe anul 1904-1905 

student 30 

845.  424/27.V.1905 Ministerul de Război solicită adresa lui Koffler 
Emil 

student 31 

846.  426/27.V.1905 Liber Ana prezintă recipisa de achitare a taxelor 
şcolare pe anul 1904-1905 

student 31, 35 

847.  445/28.V.1905 Rosenthal S. Beer prezintă recipisa de achitare a 
taxelor şcolare pe anul 1904-1905 

student 32 

848.  449/28.V.1905 Schwartz Şaia prezintă recipisa de achitare a 
taxelor şcolare pe anul 1904-1905 

student 32 
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849.  450/28.V.1905 Zinner L. Ruhla prezintă recipisa de achitare a 
taxelor şcolare pe anul 1904-1905 

student 32 

850.  452/28.V.1905 Schor I. Scharie prezintă recipisa de achitare a 
taxelor şcolare pe anul 1904-1905 

student 32 

851.  460/30.V.1905 Goldştein Israel se prezintă la examenele celui de-
al V-lea doctorat 

student 33 

852.  487/3.VI.1905 Grimberg Beniamin se prezintă la examenele celui 
de-al V-lea doctorat 

student 33 

853.  484/3.VI.1905 Craus Iosif se prezintă la examenele celui de-al 
IV-lea doctorat 

student 33 

854.  499/4.VI.1905 Wechsler Suzana se prezintă la examenele celui 
de-al II-lea doctorat 

student 36 

855.  501/4.VI.1905 Agathştein L. Beer se prezintă la examenele celui 
de-al III-lea doctorat 

student 36 

856.  502/4.VI.1905 Acherman C. Freida se prezintă la examenele 
primului doctorat 

student 36 

857.  503/4.VI.1905 Berinsch L. Beer se prezintă la examenele 
primului doctorat 

student 36 

858.  512/4.VI.1905 Spirt T. Aron se prezintă la examenele celui de-al 
II-lea doctorat 

student 37 

859.  514/4.VI.1905 Horovitz Samoil se prezintă la examenele celui 
de-al V-lea doctorat 

student 37 

860.  516/4.VI.1905 Vainer I. Haim se prezintă la examenele celui de-
al V-lea doctorat 

student 37 

861.  520/7.VI.1905 Glückman Haim se prezintă la examenele celui 
de-al IV-lea doctorat 

student 37 

862.  534/7.VI.1905 Barbălată Mendel se prezintă la examenele celui 
de-al IV-lea doctorat 

student 37, 40, 52 

863.  548/9.VI.1905 Blumenfeld Calman solicită întrunirea comisiei de  
examinare pentru licenţă 

doctor 39 

864.  552/9.VI.1905 Isidor L. se prezintă la examenele celui de-al 
V-lea doctorat 

student 39 

865.  560/13.VI.1905 Abramovici Haim solicită întrunirea comisiei de 
examinare pentru licenţă 

doctor 40 

866.  588/20.VI.1905 Schorr I. Scharie se prezintă la examenele celui 
de-al III-lea doctorat 

student 40 

867.  593/20.VI.1905 Agatştein Beer Leizer se prezintă la examenele 
celui de-al III-lea doctorat 

student 42 

868.  594/20.VI.1905 Schwartz Şaia se prezintă la examenele celui de-al 
III-lea doctorat 

student 42 

869.  606/13.VI.1905 Blumenfeld Calman solicită întrunirea comisiei de  
examinare pentru licenţă 

doctor 44 

870.  618/24.VI.1905 Brandmarck Burăh solicită scutire de taxă de 
examinare pentru licenţă 

doctor 44 

871.  626/28.VI.1905 Berinsohn H. Beer promovează la examenele celui 
dintîi doctorat 

student 44 

872.  629/28.VI.1905 Vainstoc Moise promovează la examenele celui 
dintîi doctorat 

student 44 

873.  631/28.VI.1905 Acherman Haim Freida promovează la examenele 
celui dintîi doctorat 

student 44 

874.  641/28.VI.1905 Rosenthal M. Marcu promovează la examenele 
celui de-al II-lea doctorat 

student 46 

875.  649/12.VII.1905 Blumfenfeld Calman solicită întunirea comisiei de  
examinare pentru licenţă 

doctor 47 

876.  652/12.VII.1905 Abramovici H. Idlă solicită întunirea comisiei de 
examinare pentru licenţă 

doctor 47 
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877.  678/14.VII.1905 Horovitz Samoil susţine examenele student 48 
878.  678/14.VII.1905 Grimberg H. susţine examenele student 48 
879.  684/14.VII.1905 Vainberg Marcu susţine examenele student 49 
880.  704/25.VII.1905 Segal Bercu prezintă actele pentru înscriere student 49 
881.  736/30.IX.1905 Leibovici Bercu se înscrie în anul universitar 

1904-1905 
student 53 

882.  737/30.IX.1905 Pechelman Moritz se înscrie în anul universitar 
1904-1905 

student 53 

883.  738/30.IX.1905 Pechelman Heinrich se înscrie în anul universitar 
1904-1905 

student 53, 61 

884.  750/3.X.1905 Frandin Michel se înscrie la examenele anului întîi 
de doctorat 

student 54 

885.  761/3.X.1905 Rotenberg H. Burăh se retrage din facultate student 55 
886.  765/4.X.1905 Avram S. Ancel se înscrie în anul întîi student 55 
887.  772/5.X.1905 Wolf M. Daniel se înscrie la examenele anului 

întîi de doctorat 
student 56 

888.  787/10.X.1905 Weiselberg S. se înscrie în anul al II-lea student 58 
889.  806/11.X.1905 Zimer Leia Ruhla prezintă recipsa de plată a taxei 

şcolare pe anul 1904-1905 
student 59 

890.  819/19.X.1905 Goldinberg Volf se înscrie în anul întîi student 60 
891.  832/14.X.1905 Weinberg Marcu se înscrie la examenele celui de-

al V-lea doctorat 
student 60 

892.  843/14.X.1905 Weisman H. Leon se înscrie în anul al II-lea student 62 
893.  844/14.X.1905 Herşcu Moise se înscrie la examenele celui de-al 

V-lea doctorat 
student 62 

894.  859/15.X.1905 Grimberg Beniamin se înscrie la examenele celui 
de-al VI-lea doctorat 

student 63 

895.  961/15.XI.1905 Abramovici Albert achită taxele pe anul 
1905-1906 

student 63 

896.  873/15.XI.1905 Berman A. solicită înscrierea la examene student 64 
897.  904/22.X.1905 Agatştein Leizer solicită adeverinţă de frecvenţă student 67 
898.  916/24.X.1905 Aronovici Natalia solicită adeverinţă de frecvenţă student 68 
899.  932/25.X.1905 Sufrin B. Estera promovează examenele anului 

al V-lea 
student 69 

900.  935/25.X.1905 Şmilovici Iosif solicită înscrierea în anul întîi student 69 
901.  967/27.X.1905 Schorr Scharie se transferă la Bucureşti student 70, 78 
902.  968/27.X.1905 Rosenblat Marcu promovează la examenele celui 

de-al IV-lea doctorat 
student 78 

903.  1121/15.XI.1905 Fiş Iţic solicită scutire de taxe şcolare student 79 
904.  1128/25.XI.1905 Leibl Samoil se înscrie la examenele celui de-al 

IV-lea doctorat 
student 80 

905.  1129/25.XI.1905 Rosner Zisu (Vasile) solicită modificarea numelui student 80 
906.  1140/19.XI.1905 Sufrin Estera H. înaintează recipisa de plata taxei 

pe anul 1905-1906 
student 81 

907.  1150/23.XI.1905 Vaisilberg Şmil înaintează recipisa de plata taxei 
pe anul 1905-1906 

student 82 

908.  1162/25.XI.1905 Şmilovici Iosif înaintează recipisa de plata taxei 
pe anul 1905-1906 

student 83 

909.  1172/28.XI.1905 Volf M. Daniel promovează la examenele anului 
întîi de doctorat 

student 83 

910.  1195/5.XII.1905 Grosu Solomon înaintează recipisa de plata taxei 
pe anul 1905-1906 

student 86 

911.  1196/5.XII.1905 Grosu Adela înaintează recipisa de plata taxei pe 
anul 1905-1906 

student 86 

912.  1206/8.XII.1905 Vaisman Paulina înaintează lucrarea de licenţă şi 
solicită întrunirea comisiei 

student 87 
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913.  1214/10.XII.1905 Rosman A. solicită înscrierea la examenele celui 
dintîi doctorat 

student 88 

914.  1223/10.XII.1905 Schwartz Şaia înaintează recipisa de plata taxei pe 
anul 1905-1906 

student 89 

915.  1224/15.XII.1905 Vaisman Paulina susţine teza de licenţă doctor 89 
916.  1226/15.XII.1905 Agatştein B. Leizer înaintează recipisa de plata 

taxei pe anul 1905-1906 
student 89 

917.  1234/15.XII.1905 Wecsler Suzana înaintează recipisa de plata taxei  
pe anul 1905-1906 

student 90 

918.  1235/15.XII.1905 Fiş Iţic înaintează recipisa de plata taxei pe anul 
1905-1906 

student 90 

919.  1238/15.XII.1905 Louis Mendel înaintează recipisa de plata taxei pe 
anul 1905-1906 

student 90 

920.  1246/16.XII.1905 Rosenthal M. Haim înaintează recipisa de plata 
taxei pe anul 1905-1906 

student 91 

921.  1250/16.XII.1905 Segal M. Moise înaintează recipisa de plata taxei  
pe anul 1905-1906 

student 91 

922.  1251/16.XII.1905 Frandlin Michel înaintează recipisa de plata taxei  
pe anul 1905-1906 

student 91 

923.  1243/21.XII.1905 Rectorul Universităţii solicită situaţia şcolară a lui 
Vainstoc Moise 

student 92 

924.  13/10.I.1906 Leiba Samoil înaintează recipisa de plata taxei pe 
anul 1905-1906 

student 96 

925.  29/10.I.1906 Zinner L. Ruhla solicită înscrierea la examenele 
celui de-al IV-lea doctorat 

student 97 

926.  57/18.I.1906 Glückman Şaia înaintează recipisa de plata taxei 
pe anul 1905-1906 

student 99 

927.  70/25.I.1906 Sufrin H. Estera promovează la examenele celui 
de-al III-lea doctorat 

student 101 

928.  88/27.I.1906 Gălăţanu Samuel înaintează recipisa de plata taxei 
pe anul 1905-1906 

student 102 

929.  99/31.I.1906 Ohl Scarlat promovează la examenele celui de-al 
V-lea doctorat 

student 103 

930.  133/13.II.1906 Bercovici Iancu A. se înscrie la examenele celui 
de-al VI-lea doctorat 

student 106 

931.  134/13.II.1906 Rosenblatt Marcu înaintează recipisa de plata 
taxei pe anul 1905-1906 

student 106 

932.  144/15.II.1906 Weinberg M. se înscrie la examenele celui de-al 
VI-lea doctorat 

student 107 

933.  149/15.II.1906 Monah Robert se înscrie la examenele celui de-al 
VI-lea doctorat 

student 107 

934.  150/15.II.1906 Horovitz Samoil se înscrie la examenele celui 
de-al VI-lea doctorat 

student 108 

935.  157/21.II.1906 Vesiselberg Samoil solicită adeverinţă pentru 
armată 

student 108 

936.  160/24.II.1906 Volf Daniel promovează la examenele celui de-al 
IV-lea doctorat 

student 108 

937.  208/18.III.1906 Louis Mendel se înscrie la examenele celui de-al 
VI-lea doctorat 

student 108 

938.  211/18.II.1906 Aronovici Natalia înaintează recipisa de plata 
taxei pe anul 1905-1906 

student 112 

939.  231/18.III.1906 Segal Bercu se înscrie la examenele celui de-al 
V-lea doctorat 

student 114 

940.  252/13.IVI.1906 Weiselberg Şmil solicită adeverinţă pentru a fi 
repartizat la Serviciul Sanitar al Ministerului de 
Război 

student 116 
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941.  261/17.IV.1906 Vaisman Paulina înaintează recipisa de plata taxei 
pentru examenul de diplomă 

doctor 117 

942.  261/17.IV.1906 Vainer I. Haim înaintează teza de licenţă doctor 117-119 
943.  294/8.V.1906 Rosner A. solicită a fi examinat pentru cel dintîi 

doctorat 
student 120 

944.  319/19.V.1906 Volf Daniel solicită a fi examinat pentru cel 
de-al V-lea doctorat 

student 120 

945.  321/20.V.1906 Spirt T. Aron înaintează recipisa de plata taxei 
şcolare 

student 122 

946.  325/19.V.1906 Goldenberg Volf înaintează recipisa de plata taxei 
şcolare 

student 122 

947.  348/26.V.1906 Grosu Adela se înscrie la examenele celui 
de-al III-lea doctorat 

student 124 

948.  348/26.V.1906 Vechsler Simona înaintează recipisa de plata taxei 
şcolare 

student 124 

949.  384/27.V.1906 Sufrin H. Estera înaintează recipisa de plata taxei 
şcolare 

student 127 

950.  386/27.V.1906 Acherman Freida înaintează recipisa de plata taxei 
şcolare 

student 127 

951.  388/27.V.1906 Hirsch Rebeca înaintează recipisa de plata taxei 
şcolare 

student 127 

952.  398/29.V.1906 Grimberg Beniamin promovează la examenele 
celui de-al VII-lea doctorat 

student 127 

953.  400/29.V.1906 Horovitz Iancu înaintează recipisa de plata taxei 
şcolare 

student 127 

954.  401/29.V.1906 Gluckman Şaia înaintează recipisa de plata taxei 
şcolare 

student 127 

955.  400/29.V.1906 Adler Saly înaintează recipisa de plata taxei 
şcolare 

student 127 

956.  410/29.V.1906 Pekelman Moritz înaintează recipisa de plata taxei 
şcolare 

student 129 

957.  410/29.V.1906 Pekelman Heinrich înaintează recipisa de plata 
taxei şcolare 

student 129, 138 

958.  412/29.V.1906 Gălăţanu Şmil solicită scutire de plata taxei 
şcolare 

student 129 

959.  413/29.V.1906 Otoi Haim înaintează recipisa de plata taxei 
şcolare 

student 129 

960.  414/29.V.1906 Liber Ana înaintează recipisa de plata taxei 
şcolare 

student 129 

961.  415/29.V.1906 Rosenthal M. Haim înaintează recipisa de plata 
taxei şcolare 

student 129 

962.  398/2.VI.1906 Avramovici Ancel se înscrie la examenele celui 
dintîi doctorat 

student 132 

963.  454/2.VI.1906 Grimberg Beniamin trimite teza de licenţă student 132 
964.  488/6.VI.1906 Gabe Iancu se înscrie la examenele celui de-al 

V-lea doctorat 
student 135 

965.  488/6.VI.1906 Leibovici Leiba se înscrie la examenele celui 
de-al V-lea doctorat 

student 135 

966.  491/6.VI.1906 Glückman Şaim se înscrie la examenele celui 
de-al V-lea doctorat 

student 135 

967.  493/6.VI.1906 Goldenberg Volf se înscrie la examenele celui 
dintîi doctorat 

student 135 

968.  501/7.VI.1906 Otoi Haim se înscrie la examenele celui de-al 
V-lea doctorat 

student 136 

969.  515/7.VI.1906 Fiş Iţic se înscrie la examenele celui de-al III-lea 
doctorat 

student 137 
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970.  516/7.VI.1906 Vainştoc M. Moise solicită scutire de plata taxei 
şcolare 

student 137 

971.  518/7.VI.1906 Waisman Leon se înscrie la examenele celui dintîi 
doctorat 

student 137 

972.  520/7.VI.1906 Acherman Freida se înscrie la examenele celui 
de-al II-lea doctorat 

student 137 

973.  521/7.VI.1906 Veiselberg Samoil se înscrie la examenele celui 
de-al II-lea doctorat 

student 137 

974.  532/8.VI.1906 Văleanu Solomon se înscrie la examenele celui 
de-al V-lea doctorat 

student 139 

975.  553/13.VI.1906 Grumberg Beniamin înaintează recipisa de plată 
taxei şcolare 

student 140 

976.  555/13.VI.1906 Horovitz Samoil trimite teza de licenţă student 140 
977.  569/14.VI.1906 Doctorand Silberştein L. Isidor trimite teza de 

licenţă 
student 141 

978.  578/17.VI.1906 Doctorand Monoah Robert trimite teza de licenţă student 142 
979.  581/17.VI.1906 Otoi Haim promovează la examenele celui de-al 

V-lea doctorat 
student 142 

980.  597/17.VI.1906 Vaisman Leon promovează la examenele celui 
de-al V-lea doctorat 

student 144 

981.  602/17.VI.1906 Ziner Leia Ruhla înaintază recipisa de plata taxei 
şcolare 

student 144 

982.  604/17.VI.1906 Vainberg Marcu promovează la examenele celui 
de-al V-lea doctorat 

student 144 

983.  618/17.VI.1906 Wolf Daniel solicită înscrierea la examenele celui 
de-al VI-lea doctorat 

student 144, 146, 
147 

984.  635/21.VI.1906 Bercovici Iancu promovează la examenele celui 
de-al V-lea doctorat 

student 146 

985.  636/21.VI.1906 Louis Mendel promovează la examenele celui 
de-al V-lea doctorat 

student 146 

986.  638/21.VI.1906 Monoah Robert înaintează teza de licenţă student 146 
987.  639/21.VI.1906 Horovitz Saul susţine teza de licenţă student 146 
988.  646/23.VI.1906 Silberştein Isidor Leon înaintează teza de licenţă student 147 
989.  672/28.VI.1906 Grosu Solomon solicită adeverinţă pentru clarifi-

carea situaţiei militare 
student 149 

990.  686/23.VI.1906 Silberştein Isidor Leon susţine teza de licenţă doctor 150 
991.  727/3.VII.1906 Gălăţanu Samuel promovează examenele student 152 
992.  731/3.VII.1906 Ziner L. Ruhla promovează examenele student 152 
993.  733/3.VII.1906 Glücksman Şloim promovează examenele student 152 
994.  735/3.VII.1906 Wechsler Suzana promovează examenele student 152 
995.  739/7.VII.1906 Horovitz Samuel obţine aviz de liberă practică doctor 152 
996.  741/22.VII.1906 Văleanu Solomon susţine examenele celui de-al 

IV-lea doctorat 
student 153 

997.  745/22.VII.1906 Schwartz M. Şaia susţine examenele celui de-al 
IV-lea doctorat 

student 153 

998.  747/22.VII.1906 Brener Iacob susţine examenele celui de-al III-lea 
doctorat 

student 153 

999.  773/4.VIII.1906 Acherman Freida promovează la examenul de 
fiziologie 

student 154 

1000.  775/4.VIII.1906 Fiş Iţic promovează la examenul de fiziologie student 154 
1001.  779/4.VIII.1906 Hirsch Rebeca promovează la examenul de 

fiziologie 
student 154 

1002.  781/4.VIII.1906 Vainstock Moise promovează la examenul de 
fiziologie 

student 154 

1003.  781/4.VIII.1906 Veiselberg Şmil promovează la examenul de 
fiziologie 

student 154 
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1004.  785/8.IX.1906 Lobel Samuel solicită adeverinţă de student student 155 
1005.  793/20.IX.1906 Leibovici Leibu solicită adeverinţă de student 

pentru armată 
student 156 

1006.  864/9.X.1906 Aron Iancu trimite recipisa de achitare a taxei 
şcolare 

student 162 

1007.  866/9.X.1906 Ohl Scarlat se înscrie la examenele celui de-al 
VII-lea doctorat 

student 162 

1008.  891/12.X.1906 Horovitz Estera se înscrie la examenele celui dintîi 
doctorat 

student 164 

1009.  893/12.X.1906 Moscovici Ihil se înscrie la examenele celui dintîi 
doctorat 

student 165 

1010.  905/13.X.1906 Agatştein B. Leibu trimite recipisa de achitare a 
taxei şcolare 

student 165 

1011.  906/13.X.1906 Aronovici Natalia se înscrie la examenele celui 
de-al V-lea doctorat 

student 165 

1012.  945/16.X.1906 Sufrin Estera se înscrie la examenele celui de-al 
IV-lea doctorat 

student 168 

1013.  1001/20.X.1906 Goldenberg Wolf solicită scutirea de plată a taxei 
şcolare 

student 172 

1014.  1008/21.X.1906 Moscovici Ilie trimite recipisa de achitare a taxei 
şcolare 

student 173 

1015.  1009/23.X.1906 Veinberg M. trimite teza de licenţă student 173 
1016.  1034/23.X.1906 Früling David susţine examenele celui de-al V-lea 

doctorat 

student 175 

1017.  1034/23.X.1906 Pekelman Moritz susţine examenele celui de-al 
V-lea doctorat 

student 175 

1018.  1044/24.X.1906 Horovitz Estera trimite recipisa de achitare a taxei 
şcolare 

student 176 

1019.  1114/28.X.1906 Şraer M. Iţic solicită înscrierea în anul întîi de 
medicină 

student 179 

1020.  1126/30.X.1906 Veisberg Marcu trimite recipisa de achitare a taxei 
pentru susţinerea examenului de licenţă 

doctor 180 

1021.  1137/1.XI.1906 Rosman A. solicită înscrierea la examenele celui 
dintîi doctorat 

student 181 

1022.  1138/1.XI.1906 Gaigher Iosif trimite teza de licenţă doctor 181,186, 

189 
1023.  1181/10.XI.1906 Glücksman Sloim solicită înscrierea la examenele 

celui de-al VI-lea doctorat 
student 185 

1024.  1228/20.XI.1906 Hirsch Rebeca A. trimite recipisa de achitare a 
taxei şcolare 

student 189 

1025.  1231/20.XI.1906 Gabe E. Iancu promovează examenele student 190 
1026.  1232/20.XI.1906 Leibovici Leibu promovează examenele student 190 
1027.  1242/23.XI.1906 Fiş Iţic trimite recipisa de achitare a taxei şcolare  student 190 
1028.  1244/23.XI.1906 Veinstok Moise trimite recipisa de achitare a taxei 

şcolare  
student 190 

1029.  1246/23.XI.1906 Vaisman Leon trimite recipisa de achitare a taxei 
şcolare pe anul universitar 1906-1907 

student 190 

1030.  1334/14.XII.1906 Bercovici Iancu solicită înscrierea la examenele 
celui de-al VII-lea doctorat 

student 197 

1031.  1337/14.XII.1906 Gălăţanu Samoil solicită înscrierea la examenele 
celui de-al VII-lea doctorat 

student 197 

1032.  1346/18.XII.1906 Brener Iacob trimite recipisa de achitare a taxei 
şcolare pe anul universitar 1906-1907 

student 198 

1033.  1347/18.XII.1906 Şmilovici Iosif trimite recipisa de achitare a taxei 
şcolare pe anul universitar 1906-1907 

student 198 
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1034.  1352/18.XII.1906 Bercovici Iancu promovează la examenele celui 
de-al VII-lea doctorat 

student 198 

1035.  110/10.II.1907 Leibovici Leiba solicită înscrierea la examenele 
celui de-al VII-lea doctorat 

student 210 

1036.  111/10.II.1907 Gabe Iancu solicită înscrierea la examenele celui 
de-al VII-lea doctorat 

student 210 

1037.  15/24.II.1907 Pekelman Heinrich promovează la examenele de 
doctorat 

student 210 

1038.  158/27.II.1907 Glücksman Saim promovează la examenele celui 
de-al VII-lea doctorat 

student 214 

1039.  159/27.II.1907 Leibovici Leibu promovează la examenele celui 

de-al VII-lea doctorat 

student 214 

1040.  160/27.II.1907 Liber Hana promovează la examenele celui de-al 
VII-lea doctorat 

student 214 

1041.  172/18.II.1907 Hirsch A. Rebeca trimite recipisa de achitare a 
taxei şcolare pe anul universitar 1906-1907 

student 215 

1042.  173/18.II.1907 Fiş Iţic trimite recipisa de achitare a taxei şcolare 
pe anul universitar 1906-1907 

student 215 

1043.  174/18.II.1907 Otoi Haim solicită adeverinţă pentru armată student 215 
1044.  186/7.III.1907 Rosman Avram promovează la examenele celui 

de-al II-lea doctorat 
student 216 

  DOSAR 16/1913   
1045.  627/24.V.1913 Frandin Michel obţine titlul de doctor în medicină 

şi chirurgie 

doctor 1 

1046.  1264/19.VI.1913 Şmilovici B. Iosif obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Prostituţia în Iaşi” 

doctor 4 

1047.  1064/7.VI.1914 Spaner Froim obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul afecţiunii 
Vitiligo” 

doctor 16 

1048.  336/11.III.1915 Rapaport Haia obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul 
pleuriziei” 

doctor 21 

1049.  183/24.II.1916 Stocker Arnold obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza: „Asupra unui caz de cianoză 
congenitală” 

doctor 27 

1050.  720/30.III.1918 Nissim Leon obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie  

doctor 80 

1051.  1190/26.V.1919 End Alma obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie  

doctor 89 

1052.  1191/26.V.1919 Fingherhut Augusta obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie  

doctor 90 

1053.  1191/26.V.1919 Naftule Adela obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie  

doctor 91 

1054.  3546/31.XII.1919 Ecştein Nuţa obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie  

doctor 108 

1055.  3549/31.XII.1919 Simon Zalman obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie  

doctor 111 

1056.  3844/22.III.1920 Waserman Leia obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie  

doctor 116 

1057.  1862/30.VI.1919 Baliff Schraiber Scharlotta obţine titlul de doctor 
în medicină şi chirurgie  

doctor 119 

1058.  1863/20.VI.1920 Crasiuc Fişel obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie  

doctor 120 

1059.  4008/8.XII.1920 Ackerman Samoil obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie  

doctor 121 
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1060.  4009/8.XII.1920 Apter Hirsch obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie  

doctor 122 

1061.  4011/8.XII.1920 Keller Aron obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie  

doctor 124 

1062.  4578/27.XII.1920 Grünspan Sevastos Rifca obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie  

doctor 131 

1063.  226/2.II.1921 Tinman Leizer obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie  

doctor 132 

1064.  227/2.II.1921 Gandelsman (Andelsman) Iosel obţine titlul de 
doctor în medicină şi chirurgie  

doctor 133 

1065.  228/2.II.1921 Ghelman Haim obţine titlul de doctor în medicină 

şi chirurgie  

doctor 134 

1066.  2339/30.VI.1921 Schreiber Leib obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie  

doctor 146 

1067.  2340/30.VI.1921 Zamft Heinrich obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie  

doctor 147 

1068.  2341/30.VI.1921 Fişbein Moisei obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie  

doctor 148 

1069.  2385/30.VI.1921 Leibu Simon obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie  

doctor 150 

1070.  2386/30.VI.1921 Schaechter Burăh obţine titlul de doctor în medici-
nă şi chirurgie  

doctor 151 

1071.  2388/30.VI.1921 Coniver Herman obţine titlul de doctor în medi-

cină şi chirurgie  

doctor 153 

1072.  2389/30.VI.1921 Segal Laurian obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie  

doctor 154 

1073.  217/26.I.1922 Vechsler Maria obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie  

doctor 156 

1074.  218/26.I.1922 Hirsch Aizic Pola obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul 
ectopiilor cordian” 

doctor 157 

1075.  461/9.II.1922 Wechsler Herman obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul 
cirozelor” 

doctor 158 

1076.  965/3.III.1922 Aisinştein Moise obţine titlul de doctor în 

medicină şi chirurgie cu teza: „Corpi străini ai 
vezicii urinare” 

doctor 162 

1077.  1179/23.II.1922 Mendel A. Roland obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Contribuţii asupra trata-
mentului chirurgical al prostatei” 

doctor 163 

1078.  1505/1.IV.1922 Ficler Albert obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul morţii 
subite prin leziunile cordului” 

doctor 168 

1079.  1506/4.IV.1922 Salter Heinrich obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul retinitei 
nefretice” 

doctor 169 

1080.  1632/8.IV.1922 Lerner Mosco obţine titlul de doctor în medicină 

şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul aneste-
ziei în obstetrică” 

doctor 171 

1081.  3783/29.VI.1922 Crasiuc Haim obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza: „Contribuţii asupra unui caz de 
gastrită hemoragică” 

doctor 187 

1082.  3784/29.VI.1922 Crasiuc Malamud Astra obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Consideraţii asupra 
icterelor hemolitice” 

doctor 188 
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1083.  3842/30.VI.1922 Frenchel Isai obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza: „Contribuţii asupra genezei şi 
structurii angioamelor ficatului” 

doctor 191 

1084.  3843/30.VI.1922 Weiselbarg Lazăr obţine titlul de doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza: „Sindroame clinice post-
encefalice” 

doctor 192 

1085.  6053/3.XI.1922 Fingherhut Bruno obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul 
proteino-terapiei” 

doctor 194 

1086.  7912/15.XII.1922 Haimovici Reiza obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie  

doctor 195 

1087.  8298/15.XII.1922 Iancovici Eta obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza: „Despre tratamentul tarcomului” 

doctor 196 

1088.  8300/28.XII.1922 Oxemberg Roza obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza: „Asupra cîtorva cazuri de leu-
cemie” 

doctor 198 

  DOSAR 17/1913-1914: Registru de intrare   
1089.  57/15.I.1913 Spaner Froim susţine probele practice student 6 
1090.  360/13.III.1913 Frandin M. solicită înscrierea la examenul celui 

de-al VII-lea doctorat 
student 31, 38, 60 

1091.  373/19.III.1913 Grünşpan Rifca trimite recipisa taxei pe anul uni-
versitar 1913-1914 

student 33, 42 

1092.  404/27.III.1913 Ecştein Nuţa trimite recipisa taxei pe anul univer-

sitar 1913-1914 

student 33 

1093.  445/4.IV.1913 Rapaport Haim trimite recipisa taxei pe anul uni-
versitar 1913-1914, pentru anul al II-lea 

student 40 

1094.  447/4.IV.1913 Spaner Froim trimite recipisa taxei pe anul uni-
versitar 1913-1914, pentru anul al III-lea 

student 40 

1095.  449/4.IV.1913 Simon Zalman trimite recipisa taxei pe anul uni-
versitar 1913-1914, pentru anul al II-lea 

student 40 

1096.  561/11.V.1913 Naftule Adela trimite recipisa taxei pe anul uni-
versitar 1913-1914 

student 53 

1097.  584/15.V.1913 Spaner Froim trimite recipisa taxei pe anul univer-
sitar 1913-1914, pentru examenul de liberă prac-
tică 

student 55, 63, 
71,77, 82 

1098.  800/5.VI.1913 Şraer Şarlota trimite recipisa taxei pe anul univer-
sitar 1913-1914 

student 68 

1099.  833/11.VI.1913 Stocher Arnold trimite recipisa taxei pe anul uni-
versitar 1913-1914 

student 69 

1100.  841/11.VI.1913 Simon Zalman trimite recipisa taxei pe anul uni-
versitar 1913-1914 

student 69, 72, 84 

1101.  841/11.VI.1913 Vainer Iţic S. trimite recipisa taxei pe anul univer-
sitar 1913-1914 

student 73 

1102.  1070/13.VI.1913 Blanc Strul R. susţine proba practică la anatomie student 76 
1103.  1082/13.VI.1913 Ecştein Luţa susţine proba practică la anatomie student 76 
1104.  1144/13.VI.1913 Rudic Avram susţine proba practică la anatomie student 78 
1105.  1228/18.VI.1913 Rabinovici S. Zalman solicită restituirea actelor student 81 

1106.  1290/19.VI.1913 Rapaport Haim susţine proba practică la anatomie student 83 
1107.  1413/21.VI.1913 Rudic A. solicită adeverinţă pentru armată student 87 
1108.  1474/22.VI.1913 Zalman Simon solicită adeverinţă pentru armată student 89 
1109.  1514/24.VI.1913 Blanck Strul solicită adeverinţă de frecvenţă a 

anului al III-lea  
student 92, 93, 

112 
1110.  1544/24.VI.1913 Leibovici Sigmund susţine proba practică la ana-

tomie 
student 93 

1111.  1558/24.VI.1913 End Alma susţine proba practică la anatomie student 95 
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1112.  1821/25.IXI.1913 Baraş I. trimite cataloagele librar 111 
1113.  1924/24.X.1913 Vaiser S. Iţic solicită înscrierea la examenul celui 

dintîi doctorat 
student 121 

1114.  1953/28.X.1913 Stocker Arnold solicită înscrierea la examenul 
celui de-al III-lea doctorat 

student 124 

1115.  1960/28.X.1913 Acherman Samoil D. solicită înscrierea la 
examenul celui dintîi doctorat 

student 124 

1116.  1085/30.X.1913 Farmacist D. Hertzenberg solicită înscrierea ca 
practicanţi în farmacia sa pe Rechlis Ruhla şi 
Enescu Speranţa 

student 122, 128 

1117.  1087/31.X.1913 Chelner Avram solicită înscrierea în anul întîi student 127 

1118.  1169/4.XI.1913 Şmilovici B. Iosef primeşte diploma doctor 132 
1119.  1230/7.XI.1913 Spaner Froim solicită înscrierea în anul al IV-lea student 137 
1120.  1235/7.XI.1913 Sreiber Şarlota solicită scutirea de taxe şcolare student 137 
1121.  1965/12.XI.1913 Rudic Avram susţine examenele practice student 144 
1122.  1965/18.XI.1913 Simon Zalman susţine examenele practice student 150 
1123.  2220/29.XI.1913 Vaiser Iţic solicită adeverinţă student 157 
1124.  2259/5.XII.1913 Grünşpan Rifca solicită scutirea de taxe şcolare student 161 
1125.  2311/17.XII.1913 Rapaport Haim trimite recipisa cu achitarea taxei 

şcolare 
student 166 

1126.  2320/18.XII.1913 Zalmanovici S. trimite recipisa cu achitarea taxei 
şcolare 

student 167 

  DOSAR 18/1914-1927: Licenţiaţi în farmacie   

1127.  29/19.II.1916 Rudic Avram obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 4 
1128.  1208/3.V.1928 Horovitz H. Iosif obţine titlul de licenţiat în 

farmacie 
farmacist 14 

1129.  178/26.I.1920 Locher Jacques obţine titlul de licenţiat în 
farmacie 

farmacist 46 

1130.  932/31.III.1920 Schwenck Rudoplh obţine titlul de licenţiat în 
farmacie 

farmacist 47 

1131.  1707/29.VI.1920 Coniver Lupu obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 51 
1132.  4601/1.X.1921 Aronovici Constanţa obţine titlul de licenţiat în 

farmacie 
farmacist 56 

1133.  1971/3.XII.1921 Ghelberg Wilhelm obţine titlul de licenţiat în far-
macie 

farmacist 58 

1134.  1972/3.XII.1921 Varcovici Herman obţine titlul de licenţiat în far-
macie 

farmacist 59 

1135.  1973/3.XII.1921 Rosemberg Emil obţine titlul de licenţiat în farma-
cie 

farmacist 60 

1136.  1974/3.XII.1921 Catzman Adela obţine titlul de licenţiat în farma-
cie 

farmacist 61 

1137.  1975/3.XII.1921 Şmilovici Ghizela obţine titlul de licenţiat în far-
macie 

farmacist 62 

1138.  1973/3.XII.1921 Rosemberg Şmil obţine titlul de licenţiat în farma-
cie 

farmacist 60 

1139.  1974/3.XII.1921 Şmilovici Ghizela obţine titlul de licenţiat în far-
macie 

farmacist 62 

1140.  494/22.II.1922 Polach Nahman obţine titlul de licenţiat în farma-
cie 

farmacist 63 

1141.  3829/30.VI.1922 Ochs Savel obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 67 
1142.  3830/30.VI.1922 Pacher Diana obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 68 
1143.  3832/30.VI.1922 Platzman Malca obţine titlul de licenţiat în far-

macie 
farmacist 70 

1144.  7886/15.XII.1922 Vaisblit Mosco obţine titlul de licenţiat în farma-
cie 

farmacist 75 
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1145.  7889/15.XII.1922 Harein Gheş obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 78 
1146.  7890/15.XII.1922 Flexer Lipa obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 79 
1147.  3127/4.VI.1926 Carniol Debora obţine titlul de licenţiat în farma-

cie 
farmacist 88 

1148.  784/16.II.1925 Juster P. obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 93 
1149.  1061/24.II.1925 Labin Helene obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 98 
1150.  1062/24.II.1925 Moscovici Raşela obţine titlul de licenţiat în 

farmacie 
farmacist 99 

1151.  1063/24.II.1925 Priţcher Sylvia obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 100 
1152.  1803/20.III.1925 Rapaport Max obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 102 
1153.  1805/20.III.1925 Zilberman Heinirch obţine titlul de licenţiat în 

farmacie 

farmacist 104 

1154.  1806/20.III.1925 Blumer Leon obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 105 
1155.  1803/20.III.1925 Katz Tamara obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 106 
1156.  1808/20.III.1925 Lieber Isidor obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 107 
1157.  1809/20.III.1925 Grünberg Iţic obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 102 
1158.  2858/14.VI.1925 Calmanovici Ghitla obţine titlul de licenţiat în 

farmacie 
farmacist 113 

1159.  2859/14.VI.1925 Augutştein Rosina obţine titlul de licenţiat în 
farmacie 

farmacist 114 

1160.  2860/14.VI.1925 Edelştein Ana obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 115 
1161.  3517/30.VI.1925 Vitner Melania obţine titlul de licenţiat în 

farmacie 
farmacist 123 

1162.  3520/30.VI.1925 Dergoer Feiga obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 126 
1163.  3807/30.VI.1925 Polinger Viorica obţine titlul de licenţiat în 

farmacie 
farmacist 127 

1164.  7572/15.XII.1925 Rabinovici Nuhăm obţine titlul de licenţiat în 
farmacie 

farmacist 137 

1165.  714/5.II.1926 Grimberg B. Marcu obţine titlul de licenţiat în 
farmacie 

farmacist 140 

1166.  716/5.II.1926 Diamant Rebeca obţine titlul de licenţiat în far-
macie 

farmacist 142 

1167.  879/12.II.1926 Maier Beniamin obţine titlul de licenţiat în farma-
cie 

farmacist 143 

1168.  880/12.II.1926 Segal M. Aizic obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 144 

1169.  881/12.II.1926 Vertenştein Gustav obţine titlul de licenţiat în far-
macie 

farmacist 145 

1170.  982/20.II.1926 Silberg E. Alina obţine titlul de licenţiat în farma-
cie 

farmacist 147 

1171.  1142/6.III.1926 Haimovici Sally obţine titlul de licenţiat în farma-
cie 

farmacist 149 

1172.  1143/6.III.1926 Braz Reiza obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 150 
1173.  1144/6.III.1926 Doliner Şeindla obţine titlul de licenţiat în farma-

cie 
farmacist 151 

1174.  1145/6.III.1926 Goligorschi S. Sura-Sifra obţine titlul de licenţiat 
în farmacie 

farmacist 152 

1175.  1146/6.III.1926 Zonis Masea obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 153 

1176.  1147/6.III.1926 Bluvştein (Bluştein) Mindeli obţine titlul de licen-
ţiat în farmacie 

farmacist 154 

1177.  1148/6.III.1926 Abramovici Perla obţine titlul de licenţiat în far-
macie 

farmacist 155 

1178.  1322/6.III.1926 Sebastian N. Adelina obţine titlul de licenţiat în 
farmacie 

farmacist 157 

1179.  1325/6.III.1926 Herşcovici Frida obţine titlul de licenţiat în farma-
cie 

farmacist 158 
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1180.  1656/7.V.1926 Golden Iţic obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 159 
1181.  1657/7.V.1926 Reinhorn Simon obţine titlul de licenţiat în farma-

cie 
farmacist 160 

1182.  1887/22.V.1926 Ferdman Iacob obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 163 
1183.  2553/15.VI.1926 Roitman Moisei obţine titlul de licenţiat în farma-

cie 
farmacist 165 

1184.  3067/30.VI.1926 Salomon Max obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 171 
1185.  3068/30.VI.1926 Goldenberg Simon obţine titlul de licenţiat în far-

macie 
farmacist 172 

1186.  3069/30.VI.1926 Gartenberg Leon obţine titlul de licenţiat în farma-
cie 

farmacist 173 

1187.  4069/22.X.1926 Bronson I. Peisah obţine titlul de licenţiat în far-
macie 

farmacist 174 

1188.  4070/22.X.1926 Stratman L. Volf obţine titlul de licenţiat în farma-
cie 

farmacist 175 

1189.  4095/1.XI.1926 Machedon Adela obţine titlul de licenţiat în farma-
cie 

farmacist 178 

1190.  4697/1.XI.1926 Oriol Abram obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 180 
1191.  5347/25.XI.1926 Marcovici Hirsch obţine titlul de licenţiat în far-

macie 
farmacist 182 

1192.  5430/1.XII.1926 Solomon Raşela obţine titlul de licenţiat în farma-
cie 

farmacist 185 

1193.  5430/1.XII.1926 Goldşmidt Golda obţine titlul de licenţiat în far-
macie 

farmacist 186 

1194.  5432/1.XII.1926 Heller Mariem obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 187 
1195.  5433/1.XII.1926 Rozentul Feiga obţine titlul de licenţiat în farma-

cie 
farmacist 188 

1196.  186/15.I.1927 Marcus H. Lipa obţine titlul de licenţiat în farma-
cie 

farmacist 194 

1197.  563/5.I.1927 Greif Isidor obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 198 
1198.  564/5.I.1927 Gornic Gherş obţine titlul de licenţiat în farmacie farmacist 199 
1199.  565/5.I.1927 Hellwig Arthur obţine titlul de licenţiat în farma-

cie 
farmacist 200 

  DOSAR 19/1915-1916   
1200.  1915-1916 Tabel recapitulativ de notele obţinute de studenţi: student 1 
1201.  1915-1916 Averbuch Iosif, anul I, obţine notă de trecere la 

anatomie descriptivă 
student 1 

1202.  1915-1916 Orenştein A. Sigmund, anul I, obţine notă de 
trecere la anatomie descriptivă 

student 1 

1203.  1915-1916 Rabinovici Hună, anul I, obţine notă de trecere la 
anatomie descriptivă 

student 1 

1204.  1915-1916 Şain Adrian, anul I, obţine notă de trecere la 
anatomie descriptivă 

student 1 

1205.  1915-1916 Salter B. Heinrich, anul I, obţine notă de trecere la 
anatomie descriptivă 

student 1 

1206.  1915-1916 Sternberg S. Iacob, anul I, obţine notă de trecere la 
anatomie descriptivă 

student 1 

1207.  1915-1916 Tabel de examenele de la finele anului: student 2 
1208.  1915-1916 Coniver Herman obţine note de trecere la 

anatomie descriptivă, fiziologie, histologie 
student 2 

1209.  1915-1916 Leibu Simon obţine note de trecere la anatomie 
descriptivă, fiziologie, histologie 

student 2 

1210.  1915-1916 Mendl Mariem obţine note de trecere la anatomie 
descriptivă, fiziologie, histologie 

student 2 

1211.  1915-1916 Oxenberg Roza obţine note de trecere la anatomie 
descriptivă, fiziologie, histologie 

student 2 
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1212.  1915-1916 Polinger N. Aurel obţine note de trecere la 
anatomie descriptivă, fiziologie, histologie 

student 2 

1213.  1915-1916 Pollack Hirsch Aizic obţine note de trecere la 
anatomie descriptivă, fiziologie, histologie 

student 2 

1214.  1915-1916 Rosenştein Samy obţine note de trecere la 
anatomie descriptivă, fiziologie, histologie 

student 2 

1215.  1915-1916 Schachter M. Burăch obţine note de trecere la 
anatomie descriptivă, fiziologie, histologie 

student 2 

1216.  1915-1916 Sigal C. Marcu obţine note de trecere la anatomie 
descriptivă, fiziologie, histologie 

student 2 

1217.  1915-1916 Vaiser S. Iţic obţine note de trecere la anatomie 

descriptivă, fiziologie, histologie 

student 2 

1218.  1915-1916 Weiselberg Lazăr obţine note de trecere la 
anatomie descriptivă, fiziologie, histologie 

student 2 

1219.  1915-1916 Wechsler Maria obţine note de trecere la anatomie 
descriptivă, fiziologie, histologie 

student 2 

1220.  1915-1916 Wechsler Herman I. obţine note de trecere la 
anatomie descriptivă, fiziologie, histologie 

student 2 

1221.  1915-1916 Zamft Heinrich obţine note de trecere la anatomie 
descriptivă, fiziologie, histologie 

student 2 

1222.  1915-1916 Aronovici Herman obţine note de trecere la 
anatomie descriptivă, fiziologie, histologie 

student 2 

1223.  1915-1916 End Eugen obţine note de trecere la anatomie 

descriptivă, fiziologie, histologie 

student 2 

1224.  1915-1916 Tabel III/1915-1916 student 3 
1225.  1915-1916 Acherman Samoil obţine note de trecere la pato-

logie generală, patologie medicală, patologie chi-
rurgicală, anatomie topografică, clinică chirurgi-
cală 

student 3 

1226.  1915-1916 Glantzştein Iosif obţine note de trecere la patolo-
gie generală, patologie medicală, patologie chirur-
gicală, anatomie topografică, clinică chirurgicală 

student 3 

1227.  1915-1916 Goldner Jacques obţine note de trecere la patolo-
gie generală, patologie medicală, patologie chirur-
gicală, anatomie topografică, clinică chirurgicală 

student 3 

1228.  1915-1916 Iacobi David obţine note de trecere la patologie 
generală, patologie medicală, patologie chirurgi-
cală, anatomie topografică, clinică chirurgicală 

student 3 

1229.  1915-1916 Aronovici Isidor obţine note de trecere la patolo-
gie generală, patologie medicală, patologie chirur-
gicală, anatomie topografică, clinică chirurgicală 

student 3 

1230.  1915-1916 Berensohn Iser obţine note de trecere la patologie 
generală, patologie medicală, patologie chirurgi-
cală, anatomie topografică, clinică chirurgicală 

student 3 

1231.  1915-1916 Tabel 1915-1916: note la medicină operatorie, 
farmacologie, anatomie patologică, bacteriologie, 
clinica medicală, clinică chirurgicală 

student 4 

1232.  1915-1916 Apter Hirsch obţine note de trecere la medicină 
operatorie, farmacologie, anatomie patologică, 
bacteriologie, clinică medicală, clinică chirur-
gicală 

student 4 

1233.  1915-1916 Ficler Albert obţine note de trecere la medicină 
operatorie, farmacologie, anatomie patologică, 
bacteriologie, clinică medicală, clinică chirur-
gicală 

student 4 
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1234.  1915-1916 Grünşpan Rifca obţine note de trecere la medicină 
operatorie, farmacologie, anatomie patologică, 
bacteriologie, clinică medicală, clinică chirurgi-
cală 

student 4 

1235.  1915-1916 Schreiber Baliff Şarlota obţine note de trecere la 
medicină operatorie, farmacologie, anatomie pato-
logică, bacteriologie, clinică medicală, clinică chi-
rurgicală 

student 4 

1236.  1915-1916 Tabel 1915-1916: note la terapeutică, igienă, clini-
că obstetricală, clinică medicală, clinică chirurgie, 
clinică otorino 

student 5 

1237.  1915-1916 Ecştein Nuţa obţine note de trecere la terapeutică, 
igienă, clinică obstetricală, clinică medicală, clini-
că chirurgie, clinică otorino 

student 5 

1238.  1915-1916 End Alma obţine note de trecere la terapeutică, 
igienă, clinică obstetricală, clinică medicală, clini-
că chirurgie, clinică otorino 

student 5 

1239.  1915-1916 Tabel 1915-1916: medicină legală, clinică infanti-
lă, clinică dermatologică, clinică psihiatrică, clini-
că genito-urinară 

student 6 

1240.  1915-1916 Fingherhut Augusta obţine note de trecere la 
medicină legală, clinică infantilă, clinică derma-
tologică, clinică psihiatrică, clinică genito-urinară 

student 6 

1241.  1915-1916 Naftule Adela obţine note de trecere la medicină 
legală, clinică infantilă, clinică dermatologică, cli-
nică psihiatrică, clinică genito-urinară 

student 6 

1242.  1915-1916 Tabel cu note la farmacie: botanică, zoologie, mi-
neralogie, chimie minerală, fizică generală, chimie 
analitică 

student 7 

1243.  1915-1916 Colcher Jacques obţine note de trecere la botanică, 
zoologie, mineralogie, chimie minerală, fizică ge-
nerală, chimie analitică 

student 7 

1244.  1915-1916 Tabel cu note la farmacie: farmacologie, chimie 
organică, chimie analitică, farmacia clinică şi ga-
lenică 

student 8 

1245.  1915-1916 Schwenck Rudolf, anul al II-lea, obţine note de 
trecere la farmacologie, chimie organică, chimie 
analitică, farmacia clinică şi galenică 

student 8 

1246.  1915-1916 Tabel cu note la farmacie: farmacia clinică şi gale-
nică, analiza alimentelor şi băuturilor, igiena, chi-
mie analitică, toxicologie, bacteriologie 

student 9 

1247.  1915-1916 Nagler Zisel, anul al III-lea, obţine note de trecere 
la farmacia clinică şi galenică, analiza alimentelor 
şi băuturilor, igienă, chimie analitică, toxicologie, 
bacteriologie 

student 9 

  DOSAR 20/1915: Registru de intrare   
1248.  4/8.I.1915 Liner Avram este mobilizat la Regimentul 24 

artilerie 

student 2, 4 

1249.  4/8.I.1915 Acherman Samoil solicită înscriere la doctoratul I student 3, 13 
1250.  11/8.I.1915 Keller Avram solicită înscriere la doctoratul I student 3 
1251.  14/8.I.1915 Rapaport H. solicită înscrierea la examenul de 

licenţă 
doctor 3, 4 

1252.  20/10.I.1915 Zilberman Heinrich solicită adeverinţă de student 
în anul întîi pentru armată 

student 4 

1253.  21/8.I.1915 Coniver H. solicită înscriere la doctoratul I student 3, 13, 14 
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1254.  22/8.I.1915 Marcovici Isidor solicită înscrierea la doctoratul I student 4, 13, 14 
1255.  21/8.I.1915 End Alma solicită înscrierea la doctoratul al II-lea student 4, 13, 14 
1256.  49/16.I.1915 Zilberman Heinrich este admis la farmacie student 7 
1257.  66/20.I.1915 Vainer I. solicită adeverinţă pentru armată student 8 
1258.  70/20.I.1915 Isac Daniel solicită adeverinţă pentru externat, se 

transferă la Bucureşti 
student 9, 10, 16 

1259.  75/20.I.1915 Coniver H. se retrage de la doctoratul I student 9, 31 
1260.  102/27.I.1915 End Alma se prezintă la examenele doctoratului 

al II-lea 
student 11, 12 

1261.  192/6.II.1915 Rapaport Haim solicită înscrierea la examenele 
doctoratului al VII-lea, prezintă teza de licenţă 

student 17, 25 

1262.  257/2.III.1915 Stocker A. înaintează recipisa taxei de şcolaritate student 25 
1263.  267/3.III.1915 Locker M. solicită adeverinţă pentru clarificarea 

situaţiei militare 
student 25 

1264.  269/3.III.1915 Granştein Iosif trimite recipisa de achitare a taxei 
şcolare pentru anul al II-lea 

student 26 

1265.  281/5.III.1915 Polack H. Aizic trimite recipisa de achitare a taxei 
şcolare pentru anul al II-lea 

student 27 

1266.  280/5.III.1915 Ecştein Nuţa trimite recipisa de achitare a taxei 
şcolare pentru anul al II-lea 

student 28 

1267.  298/7.III.1915 Marcovici S. trimite recipisa de achitare a taxei 
şcolare pentru anul al II-lea 

student 28 

1268.  306/10.III.1915 Iacobi David solicită înscrierea la examenele celui 
dintîi doctorat 

student 28 

1269.  320/11.III.1915 Rosenştein Seni trimite recipisa de achitare a taxei 
şcolare pentru anul al II-lea 

student 30 

1270.  328/11.III.1915 Polinger Aurel trimite recipisa de achitare a taxei 
şcolare pentru anul al II-lea 

student 30 

1271.  330/12.III.1915 Vecsler Herman trimite recipisa de achitare a taxei 
şcolare pentru anul al II-lea 

student 31 

1272.  331/12.III.1915 Vecsler Maria trimite recipisa de achitare a taxei 
şcolare pentru anul al II-lea 

student 31 

1273.  333/12.III.1915 Fingherhut Augusta trimite recipisa de achitare a 
taxei şcolare pentru anul al II-lea 

student 31 

1274.  351/13.III.1915 Vaiselberg Lazăr se înscrie la examenele celui 
dintîi doctorat 

student 32 

1275.  369/14.III.1915 Kaiser Rudlf solicită adeverinţă pentru armată student 33 
1276.  394/27.III.1915 Stocker Arnold solicită adeverinţă pentru armată student 35 
1277.  396/27.III.1915 Iacobi David solicită adeverinţă pentru armată student 36 
1278.  400/30.III.1915 Leiba Simon solicită adeverinţă pentru armată student 36 
1279.  402/30.III.1915 Schachter B. solicită adeverinţă pentru armată; 

împreună cu ceilalţi studenţi şi el este mobilizat 
pentru război 

student 36 

1280.  405/30.III.1915 Keller Aron solicită adeverinţă pentru armată; 
împreună cu ceilalţi studenţi şi el este mobilizat 
pentru război 

student 36 

1281.  402/30.III.1915 Zalman Solomon solicită adeverinţă pentru 
armată; împreună cu ceilalţi studenţi şi el este 
mobilizat pentru război 

student 36 

1282.  414/30.III.1915 Leiba Simon trimite recipisa de achitare a taxei 
şcolare 

student 38 

1283.  426/1.IV.1915 Ministerul de Război mobilizează şi studentele student 39 
1284.  437/31.III.1915 Stener Beno optează pentru retribuţia funcţiei din 

viaţa civilă 
student 40 

1285.  440/31.III.1915 Stocker Arnold optează pentru retribuţia funcţiei 
din viaţa civilă 

student 40 
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1286.  456/3.IV.1915 Studenţii din anii I-III care sînt în clasa anului 
1916 primesc ordin de chemare de la Ministerul 
de Război; cu toţii solicită efectuarea stagiului la 
compania sanitară 

student 41 

1287.  456/4.IV.1915 Rapaport Haim solicită o adeverinţă de obţinere a 
titlului de doctor pentru clarificarea situaţiei 
militare 

doctor 43 

1288.  489/7.IV.1915 Zamft Heinrich depune recipisa de plata taxelor 
şcolare 

student 45 

1289.  498/8.IV.1915 Studenţii din anii I-III care sînt în clasa anului 
1916 primesc ordin de chemare de la Ministerul 
de Război; cu toţii sînt încorporaţi şi efectuează 
stagiul la compania sanitară 

student 46 

1290.  499/8.IV.1915 Naftulea Adela se retrage din facultate pe motiv 
de boală 

student 46 

1291.  500/8.IV.1915 Fingherhut Augusta depune recipisa de plata 
taxelor şcolare 

student 46 

1292.  507/9.IV.1915 Medicul şef al Spitalului Militar al Corpului IV 
Armată evidenţiază pe studenţii Ficler Albert, 
Iacobi D., Glanzştein Iosef 

student 47 

1293.  508/10.IV.1915 Rudic Avram, farmacie, solicită înscrierea la 
examene 

student 47 

1294.  510/10.IV.1915 Studenţii de la farmacie sînt mobilizaţi student 47 
1295.  542/15.IV.1915 Lăzărescu Stocker Alisa solicită permis CFR student 51 
1296.  592/29.IV.1915 Berinzon Beer, anul al III-lea, solicită adeverinţă 

de student 
student 57 

1297.  604/1.V.1915 Naftulea Adela depune recipisa de plata taxei 
şcolare 

student 57, 60, 62 

1298.  615/5.V.1915 Rudic Avram susţine examenele anului întîi la 
farmacie 

student 59 

1299.  633/6.V.1915 Simon Zalman susţine examenele anului întîi la 
farmacie 

student 60 

1300.  633/6.V.1915 Waiselberg Simon susţine examenul la chimie 
medicală 

student 61 

1301.  674/6.V.1915 Coniver Herman susţine examenul la chimie 
medicală 

student 62 

1302.  727/18.V.1915 Ficler Albert depune recipisa de plata taxei şcolare 
pentru anul al II-lea 

student 70 

1303.  727/25.V.1915 Aronovici Herşcu depune recipisa de plata taxei 
şcolare pentru anul al II-lea 

student 70 

1304.  771/28.V.1915 Nagler Zisel, anul al II-lea farmacie, promovează  student 71 
1305.  782/29.V.1915 Schwench Robert depune recipisa de plata taxei 

şcolare pentru anul al II-lea 
student 72 

1306.  786/29.V.1915 Rudich Avram depune recipisa de plata taxei 
şcolare pentru anul al II-lea 

student 72 

1307.  792/30.V.1915 Ing. Diamant B. solicită plata materialelor elec-
trice 

inginer 73, 74 

1308.  795/1.VI.1915 Rapaport Haim trimite documentele student 73 
1309.  808/4.VI.1915 Schraiber Şarlota, anul al III-lea, promovează la 

examenul de patologie medicală 
student 75 

1310.  818/4.VI.1915 Ficler Albert, anul al III-lea, promovează la 
examenul de patologie medicală 

student 75 

1311.  824/4.VI.1915 Grünspan Rifca, anul al III-lea, promovează la 
examenul de patologie medicală 

student 76 

1312.  897/10.VI.1915 Coniver Herman solicită înscrierea la doctoratul 
întîi 

student 79, 113 
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1313.  902/10.VI.1915 Nagler Zisel, anul al II-lea, promovează la exa-
menul de farmacologie 

student 79 

1314.  911/13.VI.1915 Conf, Dr. P. Wachman depune procesul verbal cu 
studenţii la examenul de otorinolaringologie 

student 80 

1315.  966/24.VI.1915 Grünspan Rifca, anul al III-lea, solicită certificat 
de studii pentru transfer în Rusia 

student 86 

1316.  987/8.VII.1915 Ipcar Elvira se transferă la Bucureşti, la farmacie student 89 
1317.  997/5.VIII.1915 Dr. Văleanu Solomon solicită adeverinţă pentru 

specializare  
doctor 92 

1318.  999/5.VIII.1915 Vechsler I. Herman se înscrie în anul întîi la facul-
tatea de medicină 

student 93 

1319.  1028/23.IX.1915 Coniver Herman solicită o adeverinţă spre a-i fo-
losi la armată 

student 100 

1320.  1058/30.IX.1915 Weiselberg Lazăr solicită o adeverinţă spre a-i fo-
losi la armată 

student 100 

1321.  1065/1.X.1915 Marcovici Isidor solicită o adeverinţă spre a-i fo-
losi la armată 

student 100 

1322.  1067/1.X.1915 Schor Carol se înscrie în anul întîi la facultatea de 
medicină 

student 101, 102 

1323.  1069/1.X.1915 Naftulovici Osias se înscrie în anul întîi la faculta-
tea de medicină 

student 101 

1324.  1070/1.X.1915 Rosenştein Sami solicită o adeverinţă spre a-i fo-
losi la armată 

student 101, 110 

1325.  1072/1.X.1915 Polinger Aurel solicită o adeverinţă spre a-i folosi 
la armată 

student 101 

1326.  1077/2.X.1915 Ipcar M. Elvira solicită înscrierea la examenul de 
asistentă 

student 102 

1327.  1079/1.X.1915 Feinsilber Simon se înscrie în anul întîi la faculta-
tea de medicină 

student 102, 110 

1328.  1081/1.X.1915 Zamft Z. Heinrich solicită o adeverinţă spre a-i 
folosi la armată 

student 102 

1329.  1083/1.X.1915 Naftulovici O. solicită o adeverinţă spre a-i folosi 
la armată 

student 102 

1330.  1088/3.X.1915 Orenştein A. se înscrie în anul întîi la facultatea de 
medicină 

student 103, 114 

1331.  1094/3.X.1915 Salter Heinrich se înscrie în anul întîi la facultatea 
de medicină 

student 103 

1332.  119/9.X.1915 Fiş Froim solicită înscrierea fiului, Daniel, în anul 
întîi la facultatea de medicină 

student 105 

1333.  1243/17.X.1915 Segal Osias se înscrie în anul întîi la facultatea de 
medicină 

student 120 

1334.  1265/20.X.1915 Rudic Avram se înscrie în anul întîi la facultatea 
de drept 

student 122 

1335.  1273/21.X.1915 Acherman Samoil solicită scutire de taxe şcolare student 122 
1336.  1274/21.X.1915 Sigal Marcu, anul al II-lea, solicită adeverinţă student 123 
1337.  1336/28.X.1915 Packer Diana se înscrie în anul întîi la facultatea 

de farmacie 
student 128 

1338.  1447/6.XI.1915 Goldner Jacques solicită adeverinţă de student 
pentru armată 

student 128 

1339.  1448/6.XI.1915 Rabinovici Hena se înscrie în anul întîi la faculta-
tea de medicină 

student 136 

1340.  1476/10.XI.1915 Şor Carol solicită transferul la compania sanitară student 139 
1341.  1566/23.XI.1915 Zamft Heinrich, anul întîi, solicită o adeverinţă student 139 
1342.  1577/22.XI.1915 Nagler Zisel solicită a i se aproba scutirea de taxe 

şcolare 
student 150 
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1343.  1587/25.XI.1915 Rudic Avram, anul al II-lea farmacie, solicită în-
scrierea  

student 151 

1344.  1596/27.XI.1915 Marcovici Isidor solicită adeverinţă de student 
pentru armată 

student 152 

1345.  1597/27.XI.1915 Sigal C. Marcu solicită adeverinţă de student pen-
tru armată 

student 152 

1346.  1596/27.XI.1915 Coniver Lupu solicită adeverinţă de student pentru 
armată 

student 153 

1347.  1631/7.XII.1915 Stocker Alisa solicită înscrierea la al II-lea docto-
rat 

student 156 

1348.  1658/12.XII.1915 Colcher Jacques solicită adeverinţă de student la 

framacie pentru armată 

student 159 

1349.  1694/17.XI.1915 Polinger Aurel depune recipisa de plata taxelor 
şcolare 

student 162 

1350.  1694/17.XI.1915 Ficler Albert depune recipisa de plata taxelor 
şcolare 

student 162 

1351.  1705/22.XII.1915 Ecştein M. S. solicită adeverinţă de student pentru 
armată 

student 164 

  DOSAR 22/1916-1917: Registru de intrare   
1352.  4/11.I.1916 Dr. N. Apotecher este suplinitor la oftalmologie la 

Spitalul Central 
doctor 2 

1353.  7/11.I.1916 Polach Aizic solicită înscrierea la examenele doc-
toratului întîi în ianuarie 1916 

student 2 

1354.  21/13.I.1916 Dr. Conya Carol este suplinitor la farmacie clinică doctor 3 
1355.  23/13.I.1916 Segal Osias Burăh îşi retrage actele din facultate doctor 5 
1356.  29/14.I.1916 Goldner Jacques solicită adeverinţă de frecvenţă a 

anului al III-lea pentru armată 
student 6 

1357.  32/14.I.1916 Acherman Samoil solicită înscrierea la doctoratul 
al II-lea 

student 6 

1358.  35/14.I.1916 Oxenberg Roza solicită înscrierea la doctoratul al 
II-lea 

student 6 

1359.  35/14.I.1916 Vechsler Maria solicită înscrierea la doctoratul al 
II-lea 

student 6 

1360.  35/15.I.1916 Vechsler Herman solicită înscrierea la doctoratul 
al II-lea 

student 6 

1361.  38/15.I.1916 Aronovici Herman solicită înscrierea la doctoratul 
al II-lea 

student 6 

1362.  50/15.I.1916 Rudic Avram promovează la examenele de proba-
toriu în anul al II-lea la farmacie 

student 6 

1363.  80/21.I.1916 Averbuch Iosif nu are posibilitatea de a aduce 
actul de consimţămînt al părinţilor din Rusia în 
situaţia actuală 

student 11 

1364.  84/22.I.1916 Stocher Arnold depune teza: „Asupra unui caz de 
cianoză congenitală cu infecţiune sifilitică dobîn-
dită” 

doctor 12 

1365.  84/22.I.1916 Ecştein M. Samoil solicită adeverinţă pentru a-i 
servi la armată 

student 13 

1366.  84/1.II.1916 Locher Jean depune actul de stare materială pentru 
scutire de taxe 

student 16 

1367.  116/6.II.1916 Steuerman A. solicită adeverinţă de obţinerea 
licenţei 

doctor 17 

1368.  50/16.II.1916 Rudic Avram solicită înscrierea examenele de 
probatoriu în anul al II-lea la farmacie 

student 19 

1369.  142/17.II.1916 Salter Heinrich, din anul întîi, solicită adeverinţă 
pentru a-i servi la armată 

student 20 
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1370.  142/17.II.1916 Steinberg Iacob, din anul întîi, solicită adeverinţă 
pentru a-i servi la armată 

student 20 

1371.  142/17.II.1916 Limer Avram este mobilizat la Divizionul 2 Bo-
toşani 

student 20 

1372.  142/17.II.1916 Fisch D., din anul întîi, solicită adeverinţă pentru 
a-i servi la armată 

student 20 

1373.  142/207.II.1916 Grünşpan Rifca, este scutită de taxe şcolare student 20 
1374.  173/23.II.1916 Ornştein A. Sigmund solicită adeverinţă pentru a-i 

servi la armată 
student 24 

1375.  180/24.II.1916 Ficler Albert, anul al III-lea, solicită adeverinţă 
pentru a-i servi la armată 

student 24 

1376.  183/25.II.1916 Stocher A. susţine teza de doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor 25, 29 

1377.  191/26.II.1916 Apter Heinrich solicită adeverinţă pentru a-i servi 
la armată 

student 26 

1378.  193/26.II.1916 Aron Meyer solicită adeverinţă pentru a-i servi la 
armată 

student 26 

1379.  202/29.II.1916 Polac Aizic susţine examenul I de probatoriu la 
chimie 

student 29 

1380.  202/29.II.1916 Oxemberg Roza susţine examenul I de probatoriu 
la chimie 

student 29 

1381.  269/26.II.1916 Apter Heinrich, anul al IV-lea, solicită adeverinţă 
pentru a-i servi la armată 

student 32 

1382.  278/5.III.1916 Spaner Solomon solicită adeverinţă pentru a-i 
servi la armată 

student 32 

1383.  282/7.III.1916 Acherman Samoil D. susţine examenele practice şi 
orale 

student 33 

1384.  278/7.III.1916 Leibovici Scarlat solicită adeverinţă pentru a-i 
servi la armată 

student 33 

1385.  278/8.III.1916 Schachter B. depune recipisa de plată a taxei şco-
lare 

student 35 

1386.  278/9.III.1916 Zamft Heinisch, anul întîi, depune recipisa de 
plată a taxei şcolare 

student 35 

1387.  304/9.III.1916 Vais H. Marcu, anul întîi, depune recipisa de plată 
a taxei şcolare 

student 35 

1388.  306/10.III.1916 Coniver Herman solicită adeverinţă pentru a-i 
servi la armată 

student 35 

1389.  307/10.III.1916 Simon Leibu, anul întîi, depune recipisa de plată a 
taxei şcolare 

student 35 

1390.  311/12.III.1916 Ecştein M. Sami solicită adeverinţă pentru a-i 
servi la armată 

student 36 

1391.  313/12.III.1916 Roland A. Mendel solicită adeverinţă pentru a-i 
servi la armată 

student 36 

1392.  314/12.III.1916 Vais Marcu, anul întîi, solicită adeverinţă pentru 
a-i servi la armată 

student 36 

1393.  335/17.III.1916 Rudic Avram depune certificatul de stare mate-
rială pentru obţinerea diplomei de licenţă 

doctor 39 

1394.  339/17.III.1916 Locher Jacques, anul întîi, solicită adeverinţă 
pentru a-i servi la armată 

student 39 

1395.  341/17.III.1916 Rabinovici Hună, anul întîi, solicită adeverinţă 
pentru a-i servi la armată 

student 39 

1396.  347/19.III.1916 Aronovici H., anul al II-lea, solicită adeverinţă 
pentru a-i servi la armată 

student 40 

1397.  351/21.III.1916 Rabinovici Hună, anul întîi, solicită adeverinţă 
pentru a-i servi la armată 

student 41 
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1398.  371/24.III.1916 Rudic Avram este scutit de taxe şcolare deoarece 
este fiul unui veteran de război 

student 43 

1399.  375/26.III.1916 Fingherhut Augusta depune chitanţa de plata taxei 
şcolare  

student 43 

1400.  377/26.III.1916 Iacobi David depune chitanţa de plata taxei şcolare  student 43 
1401.  397/26.III.1916 Polach Aizic depune chitanţa de plata taxei şcolare  student 43 
1402.  399/1.IV.1916 Rudic Avram este scutit de taxe şcolare deoarece 

este fiul unui veteran de război 
student 46 

1403.  401/1.IV.1916 Rosenştein Sami depune chitanţa de plata taxei 
şcolare  

student 46 

1404.  418/13.IV.1916 Stocher A. primeşte permisul de liberă practică  doctor 48 

1405.  423/18.IV.1916 Aron Maier solicită o adeverinţă pentru armată student 49 
1406.  431/20.IV.1916 Simon Leibu solicită înscrierea la examenul întîi 

de doctorat 
student 49 

1407.  432/20.IV.1916 Polinger Aurel solicită înscrierea la examenul întîi 
de doctorat 

student 49 

1408.  433/20.IV.1916 Simon Zalman solicită înscrierea la examenul întîi 
de doctorat 

student 49 

1409.  435/18.IV.1916 Wechsler I. Herman depune chitanţa de plata taxei 
şcolare  

student 49 

1410.  441/20.IV.1916 Goldner Jacques se înscrie la examenul de liberă 
practică 

doctor 50 

1411.  435/22.IV.1916 Apter H. depune chitanţa de plata taxei şcolare  student 50 

1412.  447/22.IV.1916 Herşcovici A. Şoil solicită adeverinţă de frecvenţă student 51 
1413.  449/25.IV.1916 Zalman Simon depune chitanţa de plata taxei 

şcolare  
student 51 

1414.  451/26.IV.1916 Orenştein B. depune certificatul medical pentru 
fiul său,Sigmund 

student 51 

1415.  454/26.IV.1916 Glanzştein Iosif solicită adeverinţă de frecvenţă student 51 
1416.  469/30.IV.1916 Zamft Heinrich depune chitanţa de plata taxei 

şcolare 
student 53 

1417.  474/2.V.1916 Ficler albert solicită adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 53 

1418.  482/3.V.1916 Schwench Rudolf solicită scutire de plata taxei 
şcolare 

student 53 

1419.  490/7.V.1916 Ecştein Luţa solicită scutire de plata taxei şcolare student 53 
1420.  492/7.V.1916 Marcovici I. depune chitanţa de plata taxei şcolare student 56 
1421.  501/13.V.1916 Oxemberg Roza pierde adeveriţele de frecvenţă  student 56 
1422.  506/14.V.1916 Ficler Albert depune chitanţa de plata taxei şcolare student 58 
1423.  506/14.V.1916 Leibu Simon depune chitanţa de plata taxei 

şcolare 
student 58 

1424.  508/14.V.1916 Schachter B. depune chitanţa de plata taxei şcolare student 58 
1425.  511/14.V.1916 Ecştein Samoil depune chitanţa de plata taxei 

şcolare 
student 58 

1426.  514/17.V.1916 Wechsler Herman promovează la examene student 59 
1427.  519/17.V.1916 Polinger Aurel promovează la examene student 59 
1428.  533/17.V.1916 Simon Leibu promovează la examene student 59 

1429.  537/17.V.1916 Zalman Solomon absentează la examene student 59 
1430.  532/14.V.1916 Mendel A. Roland depune chitanţa de plata taxei 

şcolare 
student 60 

1431.  532/20.V.1916 Rabinovici Hună depune chitanţa de plata taxei 
şcolare 

student 61 

1432.  532/20.V.1916 Sternberg Iacob depune chitanţa de plata taxei 
şcolare 

student 61 

1433.  551/23.V.1916 Sigal Marcu depune chitanţa de plata taxei şcolare student 62 
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1434.  555/23.V.1916 Spanier Solomon depune chitanţa de plata taxei 
şcolare 

student 62 

1435.  555/23.V.1916 Salter Heinrich depune chitanţa de plata taxei 
şcolare 

student 62 

1436.  559/23.V.1916 Naftule Adela depune chitanţa de plata taxei 
şcolare 

student 62 

1437.  573/27.V.1916 Aronovici H. depune chitanţa de plata taxei 
şcolare 

student 62 

1438.  601/3.VI.1916 Simon Zalman se înscrie la examenele anului al 
II-lea 

student 67 

1439.  604/3.VI.1916 Feinsilber Simon se înscrie la examenele anului al 

II-lea 

student 67 

1440.  610/4.VI.1916 Polinger N. Aurel se înscrie la examenele anului 
întîi 

student 68 

1441.  612/4.VI.1916 Schachter B. se înscrie la examenele anului întîi student 68 
1442.  626/4.VI.1916 Lieber Hana se înscrie la facultate student 68 
1443.  691/21.VI.1916 Marcovici Isidor solicită adeverinţă pentru armată student 77 
1444.  692/22.VI.1916 Farmacist I. Verner trimite adeverinţă pentru eleva 

în farmacie din anul întîi, Platzman Malca 
student 78 

1445.  738/27.VI.1916 Simon Leiba achită plata taxei şcolare pentru 
doctoratul întîi 

student 81 

1446.  753/28.VI.1916 Sigal C. Marcu solicită adeverinţă pentru armată student 83 
1447.  754/28.VI.1916 Schwench Rudolf solicită adeverinţă pentru 

armată 

student 83, 90 

1448.  776/4.VII.1916 Profesorul Wachman trimite procesele verbale ale 
studenţilor anului al V-lea 

student 86 

1449.  871/4.VII.1916 Acherman Samoil, anul al IV-lea, solicită 
adeverinţă pentru armată 

student 87 

1450.  814/4.VIII.1916 Locher Jacques solicită adeverinţă pentru armată student 92 
1451.  815/4.VIII.1916 Naftule Adela solicită adeverinţă  student 92 
1452.  821/9.VIII.1916 End Adela, anul al VI-lea, solicită adeverinţă  student 93 
1453.  822/9.VIII.1916 Schraiber Baliff Şarlota, anul al VI-lea, solicită 

adeverinţă  
student 93 

1454.  830/11.VIII.1916 Berinzon S. Beer solicită adeverinţă pentru armată student 94 
1455.  832/15.VIII.1916 Ecştein M. Samoil solicită adeverinţă pentru ar-

mată 

student 94 

1456.  833/15.VIII.1916 Ecştein M. Luţa solicită adeverinţă  student 94 
1457.  841/16.VIII.1916 Sigal C. Marcu solicită adeverinţă pentru armată student 95 
1458.  847/16.VIII.1916 Stener Beno optează pentru alocaţia din armată student 96 
1459.  853/19.VIII.1916 Sternberg Iacob solicită adeverinţă pentru armată student 97 
1460.  857/19.VIII.1916 Grossi Suzana solicită adeverinţă de asistentă la 

obstetrică începînd cu anul 1910 
doctor 97 

1461.  868/29.VIII.1916 Acherman Freida solicită adeverinţă pentru fiul 
său Samoil, pentru armată 

student 98 

1462.  878/1.IX.1916 Grünşpan Rifca solicită adeverinţă de frecvenţă al 
anuluial V-lea 

student 99 

1463.  879/1.IX.1916 Leibovitz Scarlat depune adeverinţă de practică la 

farmacie 

student 99 

1464.  885/5.IX.1916 Grünşpan Rifca solicită adeverinţă de frecvenţă al 
anului al V-lea pentru a-i servi la Spitalul Militar 

student 100 

1465.  887/5.IX.1916 Fingherhut Augusta solicită adeverinţă de frecven-
ţă al anului al V-lea pentru a-i servi la Spitalul Mi-
litar 

student 100 

1466.  910/13.IX.1916 Rabinovici Hună, anul al II-lea, solicită adeverinţă 
pentru armată 

student 101 
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1467.  911/23.IX.1916 Fisch David, anul al II-lea, solicită adeverinţă 
pentru armată 

student 101 

1468.  913/23.IX.1916 Aronovici H. I., anul al II-lea, solicită adeverinţă 
pentru armată 

student 101 

1469.  922/26.IX.1916 Goldencorn Roza, anul al II-lea, solicită adeve-
rinţă  

student 104 

1470.  923/26.IX.1916 Vais H. Marcu, anul al II-lea, solicită adeverinţă 
pentru armată 

student 104 

1471.  931/29.IX.1916 End Alma, anul al II-lea, solicită adeverinţă  student 105 
1472.  934/1.X.1916 Vaiser S. Iţic solicită adeverinţă pentru spitalul de 

răniţi 
student 107 

1473.  942/4.X.1916 Schwartz Filip solicită adeverinţă pentru armată student 106 
1474.  958/13.X.1916 Naftule Adela solicită adeverinţă de absolvent 

pentru Comitetul Sanitar Regional Iaşi 
doctor 107, 128 

1475.  966/21.X.1916 Spaner Solomon solicită adeverinţă de frecvenţă a 
cursurilor anului întîi 

student 108 

1476.  973/3.XI.1916 Salter H. solicită adeverinţă de frecvenţă a cursu-
rilor  

student 109 

1477.  977/3.XI.1916 Baliff Şarlota solicită adeverinţă pentru soţ  student 109 
1478.  978/12.XI.1916 Grünspan Roza solicită adeverinţă de frecvenţă a 

cursurilor anului al V-lea 
student 110 

1479.  982/18.XI.1916 Ecştein Luţa solicită adeverinţă de frecvenţă a 
cursurilor anului al V-lea 

student 110 

1480.  1001/7.XII.1916 Stern Herman solicită adeverinţă de frecvenţă  student 112 
1481.  2/3.I.1917 Polinger Aurel solicită adeverinţă de frecvenţă  student 115 
1482.  3/3.I.1917 Iacobi David, anul al III-lea, solicită adeverinţă de 

frecvenţă  
student 115 

1483.  31/11.V.1917 Sternberg Iacob, anul întîi, solicită adeverinţă de 
frecvenţă  

student 119 

1484.  33/17.V.1917 Grünşpan Roza prezintă certificatul de căsătorie 
cu Sevastos M. 

student 119, 120 

1485.  40/23.V.1917 Pestelentz Rudolf solicită adeverinţă că a trecut 
examenul de doctorat în 4.03.1894  

doctor 121 

1486.  42/29.V.1917 Simon Zalman solicită adeverinţă că a trecut 
examenul de doctorat în medicină şi chirurgie  

doctor 121 

1487.  43/29.V.1917 Berensohn Beer solicită adeverinţă că a trecut 
examenul de doctorat în medicină şi chirurgie, 
pentru armată 

doctor 121 

1488.  46/1.VI.1917 Gruber Moise înaintează recipisa de plata taxei 
şcolare  

student 122 

1489.  56/10.VI.1917 Sternberg Iacob solicită adeverinţă de student  student 122 
1490.  67/27.VI.1917 Simon Zalman primeşte adeverinţă că a trecut 

examenul de doctorat în medicină şi chirurgie  
doctor 128, 130 

1491.  90/2.VIII.1917 Moscovici Isidor, anul al V-lea, solicită adeverinţă 
de student  

student 128 

1492.  103/11.VIII.1917 Oxemberg Roza, anul al II-lea, solicită adeverinţă 
de student  

student 130 

1493.  109/16.VIII.1917 Coniver Lupu prezintă certificatul de parctică la 
farmacie  

student 131 

1494.  110/17.VIII.1917 Zalmanovici Estera solicită adeverinţă  student 131 
1495.  116/26.VIII.1917 Lăzărescu Stocker Alisa solicită adeverinţă de 

absolvire 
doctor 132 

1496.  121/29.VIII.1917 Polinger Aurel, anul al III-lea, solicită adeverinţă  student 132 
1497.  123/29.VIII.1917 Catzman Eva prezintă adeverinţa farmaciei 

Rotbart unde a efectuat practica 
student 132 
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1498.  125/29.VIII.1917 Şmilovici Ghizela solicită adeverinţă  student 132 
1499.  129/1.IX.1917 Polac H. Aizic, anul al III-lea, solicită adeverinţă  student 133 
1500.  132/2.IX.1917 Zamft Heinrich, anul al III-lea, solicită adeverinţă  student 133 
1501.  132/28.IX.1917 Ecştein Luţa, anul al VI-lea, solicită adeverinţă  student 134 
1502.  168/22.X.1917 Iacobi David, anul al IV-lea, solicită adeverinţă  student 138 
1503.  176/27.X.1917 Ochs S. solicită înscrierea la facultate student 139 
1504.  177/27.X.1917 Ministerul de Război solicită relaţii despre 

Spodhaim Frederic  
student 139 

1505.  198/4.XI.1917 Berinzon S. Beer solicită reînscrierea la facultate 
în anul al III-lea 

student 139 

1506.  210/4.XI.1917 Şmilovici Ghizela depune certificatul de practică 

în anul întîi la farmacie 

student 144 

1507.  212/4.XI.1917 Farmacia Blumenfeld depune certificatul de 
practică în anul întîi la farmacie al elevei Becher 
Freida 

student 144 

1508.  213/4.XI.1917 Catzman Eva depune certificatul de practică în 
anul întîi la farmacie 

student 146 

1509.  218/4.XI.1917 Röder O. Sami depune actele de transfer de la 
Bucureşti la Iaşi 

student 145 

1510.  246/7.XI.1917 Stocher Alice depune taxa de înscrierea pentru ob-
ţinerea titlului de doctor în medicină şi farmacie 

doctor 145 

1511.  218/4.XI.1917 Vogel Clara I. depune actele de transfer de la 
Bucureşti la Iaşi 

student 149 

1512.  265/8.XI.1917 Margulis Evelina solicită înscrierea în anul întîi student 150 
1513.  267/8.XI.1917 Iancovici Enta solicită înscrierea în anul întîi student 150 
1514.  273/8.XI.1917 Goldencorn Roza solicită înscrierea în anul întîi student 150 
1515.  270/8.XI.1917 Pacher Diana depune certificatul de practică în 

farmacie 
student 150 

1516.  278/8.XI.1917 Nacht Etla solicită înscrierea în anul întîi student 151 
1517.  290/8.XI.1917 Plaţman Malca solicită înscrierea în anul întîi 

farmacie 
student 153 

1518.  96/10.XI.1917 Schreiber Iosif depune adeverinţa de practică în 
farmacie 

student 153 

1519.  307/11.XI.1917 Pineles Sebastian solicită înscrierea în anul întîi de 
medicină 

student 154 

1520.  313/11.XI.1917 Strul L. Strul solicită înscrierea în anul întîi de 
medicină 

student 154 

1521.  315/11.XI.1917 Spanier Oizer solicită înscrierea în anul întîi de 
medicină 

student 154 

1522.  319/11.XI.1917 Goldschleger D. Sami solicită înscrierea în anul 
întîi de medicină 

student 154 

1523.  321/11.XI.1917 Altein Avram solicită înscrierea în anul întîi de 
medicină 

student 154 

1524.  323/11.XI.1917 Tanenzappf I. Robert solicită înscrierea în anul 
întîi de medicină 

student 154 

1525.  329/11.XI.1917 Herşcovici I. Herman solicită înscrierea în anul 
întîi de medicină 

student 155 

1526.  331/11.XI.1917 Blumer Sima solicită înscrierea în anul întîi de 
medicină 

student 154 

1527.  334/11.XI.1917 Baraş M. Sigmund solicită înscrierea în anul întîi 
de medicină 

student 155 

1528.  336/11.XI.1917 Herşcovici Samoil solicită înscrierea în anul întîi 
de medicină 

student 155 

1529.  345/11.XI.1917 Bercovici M. Bernard solicită înscrierea în anul 
întîi de medicină 

student 155 



57 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

1530.  346/11.XI.1917 Caufman Carol solicită înscrierea în anul întîi de 
medicină 

student 155 

1531.  347/11.XI.1917 Bercovici Iulian solicită înscrierea în anul întîi de 
medicină 

student 155 

1532.  349/11.XI.1917 Goldenberg L. Mihai solicită înscrierea în anul 
întîi de medicină 

student 155 

1533.  350/11.XI.1917 Şapira Aldred solicită înscrierea în anul întîi de 
medicină 

student 155 

1534.  352/11.XI.1917 Silber Osias solicită înscrierea în anul întîi de 
medicină 

student 155 

1535.  354/11.XI.1917 Rosemberg Noe solicită înscrierea în anul întîi de 
medicină 

student 155 

1536.  356/11.XI.1917 Rachil Iosif solicită înscrierea în anul întîi de 
medicină 

student 155 

1537.  350/11.XI.1917 Singer I. Copel solicită înscrierea în anul întîi de 
medicină 

student 155 

1538.  358/11.XI.1917 Stocher B. Avram solicită înscrierea în anul întîi 
de medicină 

student 155 

1539.  360/11.XI.1917 Naftuli Emil solicită înscrierea în anul întîi de 
medicină 

student 155 

1540.  361/11.XI.1917 Zelnicher R. solicită înscrierea în anul întîi de 
medicină 

student 155 

1541.  366/11.XI.1917 Grunştein H. solicită înscrierea în anul întîi de 
medicină 

student 155 

1542.  370/11.XI.1917 Gruber Iosif solicită înscrierea în anul întîi de 
medicină 

student 157 

1543.  372/11.XI.1917 Fingherhut Beno solicită înscrierea în anul întîi de 
medicină 

student 157 

1544.  375/11.XI.1917 Grimberg Milo solicită înscrierea în anul întîi de 
medicină 

student 157 

1545.  376/11.XI.1917 Damscher Rubin solicită înscrierea în anul întîi de 
medicină 

student 157 

1546.  398/13.XI.1917 Leibovici Scarlat depune certificatul de practică 
pentru anul al II-lea în farmacie 

student 157 

1547.  420/11.XI.1917 Schwartz Philip solicită înscrierea în anul întîi de 
medicină 

student 160 

1548.  429/15.XI.1917 Verner Artur solicită înscrierea în anul întîi de 
medicină 

student 161 

1549.  447/16.XI.1917 Ochs Savel solicită înscrierea în anul întîi de 
practică în farmacie 

student 162 

1550.  448/16.XI.1917 Wachtel Filip solicită înscrierea în anul întîi de 
practică în farmacie 

student 163 

1551.  449/16.XI.1917 Polak Vohman solicită înscrierea în anul întîi de 
practică în farmacie 

student 163 

1552.  450/16.XI.1917 Vogel Iosif solicită înscrierea în anul întîi de 
practică în farmacie 

student 163 

1553.  450b/16.XI.1917 Spodhaim Frederic solicită înscrierea în anul întîi 
de practică în farmacie 

student 163 

1554.  451/16.XI.1917 Polak Vohman depune adeverinţa de practică în 
farmacie 

student 164 

1555.  451/16.XI.1917 Schroter Mauriciu solicită adeverinţa că a urmat 
cursurile anului al III-lea în farmacie 

student 164 

1556.  467/16.XI.1917 Horovitz S. Iosif solicită adeverinţa că a urmat 
cursurile anului al III-lea în farmacie 

student 164 

1557.  487/16.XI.1917 Solomon Moisă solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 164 
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1558.  489/16.XI.1917 Rosemberg Samoil solicită înscrierea la medicină 
în anul întîi 

student 164 

1559.  496/17.XI.1917 Kaufman Jacques solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 164 

1560.  497/16.XI.1917 Şapira E. Aurel solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 164 

1561.  498/16.XI.1917 Zisu P. Simca solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 167 

1562.  499/16.XI.1917 Katz Traian solicită înscrierea la medicină în anul 
întîi 

student 167 

1563.  501/16.XI.1917 Balinberg L. Saul solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 167 

1564.  501/16.XI.1917 Elias Felician solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 167 

1565.  511/18.XI.1917 Vogel Iosif solicită înscrierea fiicei sale, Clara, la 
medicină în anul întîi 

student 168 

1566.  528/19.XI.1917 Kirscher P. Z. solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 170 

1567.  555/22.XI.1917 Wachtel Filip depune actele pentru practică la 
farmacie 

student 172 

1568.  557/22.XI.1917 Auerbach A., student al Facultăţii de Medicină din 
Paris, solicită transfer în anul al V-lea, la Iaşi 

student 173 

1569.  561/23.XI.1917 Elias Felician solicită scutire de taxele şcolare student 173 
1570.  575/24.XI.1917 Tanenzap Robert solicită scutire de taxele şcolare student 175 
1571.  605/27.XI.1917 Horovitz Iosif solicită înscrierea la examenul 

probatoriu al anului al II-lea la farmacie 
student 177 

1572.  622/28.XI.1917 Blumer Simon solicită scutire de taxele şcolare student 178 
1573.  622/28.XI.1917 Baraş Sigmund solicită scutire de taxele şcolare student 178 
1574.  627/28.XI.1917 Grumberg Nathan solicită înscrierea la farmacie student 179 
1575.  627/1.XII.1917 Avram Aurel solicită înscrierea la farmacie student 180, 185 
1576.  675/4.XII.1917 Segalescu I. depune actele de stare materială 

pentru scutire de taxele şcolare 
student 183 

1577.  688/6.XII.1917 Vecsler Alexandru solicită înscrierea la doctoratul 
al III-lea 

student 183, 192 

1578.  709/7.XII.1917 Schwartz Filip promovează la examenul de admi-
tere la farmacie în anul întîi 

student 178 

1579.  712/7.XII.1917 Platzman Malca promovează la examenul de ad-
mitere la farmacie în anul întîi 

student 186 

1580.  714/7.XII.1917 Becher Freida promovează la examenul de admi-
tere la farmacie în anul întîi 

student 186 

1581.  717/7.XII.1917 Şmilovici Ghizela promovează la examenul de 
admitere la farmacie în anul întîi 

student 186 

1582.  718/7.XII.1917 Vogel I. Clara promovează la examenul de admi-
tere la farmacie în anul întîi 

student 186 

1583.  720/7.XII.1917 Leibovici L. Scarlat absentează la examenul de 
admitere la farmacie în anul întîi 

student 186 

1584.  729/7.XII.1917 Cercul de Recrutare Galaţi solicită detalii despre 
starea civilă a lui Balinberg Felician 

student 186 

1585.  736/9.XII.1917 Avram Aurel solicită înscrierea la probatoriul 
anului al II-lea 

student 187 

1586.  736/9.XII.1917 Kaufman Carol solicită scutire de taxe şcolare student 188 
1587.  795/13.XII.1917 Spitalul Militar solicită relaţii despre Sfarţ Filip student 192 
1588.  800/13.XII.1917 Catzman Adela este admisă la farmacie după anul 

întîi de practică 
student 192 

1589.  801/13.XII.1917 Varcovici S. Herman este admis la farmacie după 
anul întîi de practică 

student 193 
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1590.  808/14.XII.1917 Baraş Sigmund primeşte adeverinţă de studii de la 
Şcoalele Militare de Infanterie 

student 194 

1591.  809/14.XII.1917 Grünberg Nathan s-a prezentat la examenul de 
absolvire 

student 194 

1592.  822/14.XII.1917 Vaintraub D. solicită înscrierea în anul întîi de 
practică în farmacie 

student 194 

1593.  830/14.XII.1917 Lazăr Isaie solicită înscrierea la examenul anului 
al VI-lea 

student 195 

1594.  844/14.XII.1917 Şapira Aurel solicită scutire de taxe şcolare student 196 
1595.  858/16.XII.1917 Feinsilber Simon solicită înscrierea la examenul 

anului al II-lea 
student 196 

1596.  858/18.XII.1917 Ghelberg Vilhelm depune adeverinţă de practică 
în farmacie 

student 199 

1597.  899/19.XII.1917 Rozemberg L. Solomon solicită înscrierea la doc-
toratul al V-lea 

student 199 

  DOSAR 23/1916: Registru de ieşire    
1598.  8/19.I.1916 Hoffman Carol este procuratorul Uzinei Centrale 

de Electricitate din Iaşi 
inginer 2 

1599.  16/12.I.1916 Fainsilber Simon este în cotingentul 1916-1917 student 4 
1600.  21/14.I.1916 Goldner Jacques primeşte adeverinţă de frecvenţă 

pentru armată 
student 5 

1601.  44/19.I.1916 Aronovici Herşcu, Polak Aizic, Oxenberg Roza 
sînt examniaţi la istorie naturală 

student 11 

1602.  63/25.I.1916 Ecştein Samoil primeşte adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 14 

1603.  76/9.II.1916 Linier Samoil primeşte ordin de serviciu de la 
Regimentul 24 de artilerie  

student 16 

1604.  88/15.II.1916 Polinger Aurel efectuează practica la farmacia lui 
Engel I. Alexandru 

student 17 

1605.  95/17.II.1916 Sternberg Iacob primeşte adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 18 

1606.  95/17.II.1916 Salter H. primeşte adeverinţă de frecvenţă pentru 
armată 

student 18 

1607.  107/22.II.1916 Medicul-şef al Corpului IV de armată este infor-
mat despre doctorii în medicină şi chirurgie, pro-

moţia 1915: Linier A., Rapaport Haim, Stocher A. 

doctor 20 

1608.  109/22.II.1916 Fisch Fr. David primeşte adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi de studii pentru armată 

student 20 

1609.  119/22.II.1916 Orenştein A. Sigmund primeşte adeverinţă de 
frecvenţă a anului întîi de studii pentru armată 

student 21 

1610.  129/26.II.1916 Apter Hirsch primeşte adeverinţă de frecvenţă a 
anului al IV-lea de studii pentru armată 

student 24, 32 

1611.  133/22.II.1916 Stocher A. solicită scutire de taxe şcolare student 25 
1612.  179/5.III.1916 Aron Meer primeşte adeverinţă de frecvenţă a 

anului întîi de studii pentru armată 
student 27 

1613.  183/7.III.1916 Leibovitz Scarlat primeşte adeverinţă de frecvenţă 
a anului al II-lea de studii pentru armată 

student 32 

1614.  189/8.III.1916 Stocher Arnold susţine examenul de licenţă doctor 34 
1615.  2189/12.III.1916 Ecştein S. Moses primeşte adeverinţă de frecvenţă 

a anului întîi de studii pentru armată 
student 37 

1616.  219/7.III.1916 Roland A. Mendl primeşte adeverinţă de frecvenţă 
a anului al II-lea de studii pentru armată 

student 37 

1617.  222/14.III.1916 Jurist Moses expediază două formulare bancher 37 
1618.  300/2.IV.1916 Rudic Avram primeşte adeverinţă de promovare a 

probatorului al III-lea la farmacie 
student 50 
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1619.  306/6.IV.1916 Weintraub H., din Bucureşti, expediază o casă de 
bani 

comerciant 51, 55 

1620.  352/27.IV.1916 Rudic Avram, de naţionalitate română, religie 
mozaică, promovează la examenul de licenţă în 
farmacie 

farmacist 57, 58 

1621.  370/4.V.1916 Ficler Albert primeşte adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea de studii pentru armată 

student 61 

1622.  24.V.1916 Studenţii anului întîi de medicină încorporaţi student 61 
1623.  519/8.VI.1916 Verner I. trimite lista cu practicanţii de la farmacie farmacist 82 
1624.  520/8.VI.1916 Flach E. trimite lista cu practicanţii de la farmacie farmacist 82 
1625.  524/8.VI.1916 Hertzenberg trimite lista cu practicanţii de la 

farmacie 

farmacist 82 

1626.  519/8.VI.1916 Rotbart I. trimite lista cu practicanţii de la 
farmacie 

farmacist 82 

1627.  532/8.VI.1916 Kana E. trimite lista cu practicanţii de la farmacie farmacist 82 
1628.  9.VII.1916 Studenţi student 100-103 
1629.  658/4.VIII.1916 Schench Rudolf se transferă la Bucureşti, la 

farmacie 
student 108 

1630.  671/4.VIII.1916 Locher Jacques obţine adeverinţă de frecvenţă student 110 
1631.  711/20.VIII.1916 Dr. Grosi Suzana obţine adeverinţă de asistent la 

clinica de obstetrică 
asistent 115 

1632.  773/3.IX.1916 Aronovici H. I. primeşte adverinţa de frecvenţă a 
anului al II-lea de studii pentru armată 

student 123 

1633.  889/4.XII.1916 Jurist Benjamin primeşte adverinţa de frecvenţă a 
anului întîi de studii pentru armată 

student 139 

1634.  894/7.XII.1916 Stern Herman primeşte adverinţa de frecvenţă a 
anului întîi de studii pentru armată 

student 140 

1635.  2/1.I.1917 Polinger Aurel primeşte adverinţa de frecvenţă a 
anului al II-lea de studii pentru armată 

student 144 

1636.  19/1.I.1917 Iacobi David primeşte adverinţa de frecvenţă a 
anului al II-lea de studii pentru armată 

student 146 

1637.  45/8.IV.1917 Polac N. se înscrie în anul întîi la farmacie student 152 
1638.  61/12.V.1917 Sternberg Iacob primeşte adverinţa de promovare 

a sesiunii întîi din 1916 
student 155 

1639.  72/23.V.1917 Pestelenz Rudolf primeşte adverinţa de trecere a 

examenlui de licenţă 

doctor 157 

1640.  137/3.VIII.1917 Marcovici Isidor primeşte adverinţa de frecvenţă a 
anului al IV-lea de studii pentru armată 

student 167 

  DOSAR 26: Registru de intrare/1918    
1641.  1253/8.V.1918 Altein Avram promovează la examenul de 

anatomie descriptivă la finele anului întîi 
student 1 

1642.  1270/8.V.1918 Baraş M. Sigmund promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 1 

1643.  1274/8.V.1918 Balimberg Saul promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 1 

1644.  1275/8.V.1918 Blumer Simon promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 1 

1645.  1283/8.V.1918 Kaufman Carol promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 1 

1646.  1286/8.V.1918 Caufman Jacques promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 1 

1647.  1300/8.V.1918 Fingherhut Beerman promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 1 

1648.  1301/8.V.1918 Grünştein Haim promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 1 
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1649.  1303/9.V.1918 Goldencorn Roza promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 2 

1650.  1304/9.V.1918 Goldschlager Şmil promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 2 

1651.  1306/9.V.1918 Goldenberg Mihai promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 2 

1652.  1308/9.V.1918 Gruber Iosif promovează la examenul de anatomie 
descriptivă la finele anului întîi 

student 2 

1653.  1309/9.V.1918 Herşcovici Herman promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 2 

1654.  1310/9.V.1918 Herşcovici Samoil promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 2 

1655.  1314/9.V.1918 Iancovici Eta promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 2 

1656.  1329/9.V.1918 Margulis Evelina promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 2 

1657.  1333/9.V.1918 Nacht Etla promovează la examenul de anatomie 
descriptivă la finele anului întîi 

student 2 

1658.  1334/9.V.1918 Naftalis Şmil promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 2 

1659.  1348/9.V.1918 Rozemberg Samoil promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 2 

1660.  1349/9.V.1918 Rozemberg Noe promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 2 

1661.  1348/9.V.1918 Silber Osias promovează la examenul de anatomie 
descriptivă la finele anului întîi 

student 2 

1662.  1359/9.V.1918 Singer I. Copel promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 2 

1663.  1360/9.V.1918 Şarf Iancu promovează la examenul de anatomie 
descriptivă la finele anului întîi 

student 2 

1664.  1362/9.V.1918 Solomon Moise promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 2 

1665.  1364/9.V.1918 Schapira Alfred promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 2 

1666.  1360/9.V.1918 Pineles Sebastian promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 2 

1667.  1367/9.V.1918 Strul Strul promovează la examenul de anatomie 
descriptivă la finele anului întîi 

student 3 

1668.  1340/9.V.1918 Stocher Avram promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 3 

1669.  1341/9.V.1918 Tanentzaph Robert promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 3 

1670.  1349/9.V.1918 Verner Gherta promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 3 

1671.  1343/9.V.1918 Zelnicher Remus promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 3 

1672.  1344/9.V.1918 Zissu P. Simon promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 3 

1673.  1347/9.V.1918 Spaner Osias promovează la examenul de 
anatomie descriptivă la finele anului întîi 

student 3 

1674.  1348/9.V.1918 Fajon Isac promovează la examenul de anatomie 
descriptivă la finele anului întîi 

student 3 

1675.  1407/12.V.1918 Corpul de Aerostaţie solicită situaţia şcolară a lui 
Bernfeld Eduard 

student 3 

1676.  1411/12.V.1918 Polinger Aurel solicită înscrierea la examenul de 
doctorat întîi, proba orală 

student 4 
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1677.  1429/15.V.1918 Farmacia Militară a judeţului Tutova solicită si-
tuaţia şcolară a lui Roder Sami 

student 6 

1678.  1443/15.V.1918 Cercul de Recrutare „Ştefan cel Mare” solicită din 
ce contingent fac parte Ronet Iosi şi Silber Osias 

student 6 

1679.  1444/15.V.1918 Cercul de Recrutare „Ştefan cel Mare” solicită din 
ce contingent fac parte Kaufman Jacques şi Şapira 
Aurel 

student 6 

1680.  1843/26.V.1918 Kirscher Pinath L. solicită o adeverinţă că a susţi-
nut examenul de admitere la farmacie, în anul întîi 

student 9 

1681.  1846/26.V.1918 Carniol M. Avram solicită o adeverinţă că a susţi-
nut examenul de doctorat, al V-lea 

student 9, 10 

1682.  1058/26.V.1918 Leibu Sima solicită înscrierea la examenul de doc-
torat, întîiul 

student 10 

1683.  1062/26.V.1918 Aron Mayer se retrage din facultate student 10 
1684.  1064/29.V.1918 End Alma solicită o înscrierea la examenul de 

doctorat, al III-lea, partea întîi 
student 11 

1685.  1067/29.V.1918 Grünberg Nathan solicită adeverinţă de student la 
farmacie 

student 11 

1686.  1075/30.V.1918 Röder Samy solicită o adeverinţă de promovare a 
examenului de doctorat, întîi 

student 11 

1687.  1076/29.V.1918 Steinhart Alexandru solicită o înscrierea la exame-
nul de doctorat, al II-lea 

student 11 

1688.  1082/29.V.1918 Grunbaum Moise este demobilizat student 12 
1689.  1085/1.VI.1918 Spitalul de la Curtea de Argeş trimite foaia matri-

colă a lui Şapira Albert 
student 12 

1690.  1096/1.VI.1918 Kaufman Osias solicită a fi înscris la doctoratul 
întîi 

student 13 

1691.  1117/4.VI.1918 Roland Mendel solicită a fi înscris la doctoratul al 
III-lea 

student 14 

1692.  1120/4.VI.1918 Averbuch Iosif solicită a i se restitui actele, ur-
mînd să se înscrie la o facultate în Rusia 

student 14, 15 

1693.  1132/5.VI.1918 Rosenştein Samy solicită a fi înscris la examene la 
doctoratul al III-lea 

student 14 

1694.  1144/5.VI.1918 Blumenthal Mauriciu solicită a fi înscris la exame-
ne la doctoratul al III-lea 

student 16 

1695.  1146/5.VI.1918 Schechter Burăh solicită a fi înscris la examene la 
doctoratul al III-lea 

student 16 

1696.  1147/5.VI.1918 Schapira E. Albert solicită a fi înscris la examene 
la doctoratul al III-lea 

student 16 

1697.  1155/5.VI.1918 Zisu Moisi solicită a fi înscris la examene la doc-
toratul al III-lea 

student 16 

1698.  1089/11.VI.1918 Salter Heinrich solicită a fi înscris la examene la 
doctoratul întîi 

student 16 

1699.  1092/11.VI.1918 Grunbaum Moise solicită a se expedia Regimen-
tului Cantemir 12 informaţiile solicitate 

student 18 

1700.  1097/11.VI.1918 Schwartz Frederic solicită a fi înscris la examenele 
anului al III-lea 

student 19 

1701.  1097/11.VI.1918 Poper Maximilian solicită a fi înscris la examenele 
anului al III-lea 

student 19 

1702.  1100/11.VI.1918 Oxenberg Roza solicită a fi înscris la examenele 
anului al III-lea 

student 19 

1703.  1113/11.VI.1918 Vaiselberg Lazăr solicită a fi înscris la examenele 
anului al III-lea 

student 19 

1704.  1132/11.VI.1918 Rozemberg S. A. solicită o adeverinţă de studii student 19, 22 
1705.  1139/11.VI.1918 Marcovici Isidor solicită a fi înscris la examenele 

anului al II-lea 
student 19, 22 
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1706.  1140/11.VI.1918 Ecştein Lucia solicită a fi înscrisă la examenele 
anului al II-lea 

student 19 

1707.  1188/19.VI.1918 Schwartz Frederic solicită adeverinţă de promo-
vare la examenele anului al III-lea 

student 22 

1708.  1199/20.VI.1918 Coniver Herman solicită adeverinţă de promovare 
la examenele anului al III-lea, pentru armată 

student 23 

1709.  1204/20.VI.1918 Polinger Aurel este respins la examenul întîi de 
doctorat 

student 23 

1710.  1210/20.VI.1918 Steinhart Alexandru este admis la examenul întîi 
de doctorat 

student 23 

1711.  1212/20.VI.1918 Salter Henri este absent la examenul întîi de doc-

torat 

student 24 

1712.  1228/22.VI.1918 Blumenthal M. solicită adeverinţă că este în anul 
al III-lea fiind student în timpul campaniei militare 

student 24 

1713.  1150/26.VI.1918 Mosconoff Israel solicită înscrierea la examenul 
celui de-al II-lea doctorat 

student 26 

1714.  1153/26.VI.1918 Carniol M. Aron solicită adeverinţă de promovare 
la examenul celui de-al V-lea doctorat 

student 26 

1715.  1153/26.VI.1918 Vexler Alexandru solicită adeverinţă de promova-
re la examenul celui de-al VII-lea doctorat 

student 28 

1716.  1192/30.VI.1918 Kaufman Oscar, anul întîi, absentează la examenul 
de chimie medicală 

student 28 

1717.  1219/2.VII.1918 Spitalul Mobil nr. 4 trimite ordin de încorporare 

pentru sublocotenentul Grunsman Moise  

farmacist 29 

1718.  1221/2.VII.1918 Şapira E. Albert solicită adeverinţă de frecvenţă student 29 
1719.  1223/2.VII.1918 Ghinsberg M. Henry solicită adeverinţă de frec-

venţă 
student 29 

1720.  1221/2.VII.1918 Brezis Moise solicită adeverinţă de frecvenţă student 29 
1721.  1260/6.VII.1918 Roland Mendl expediază bani la Regimentul V. 

Lupu 
student 31, 36 

1722.  1267/9.VII.1918 Vexler Alexandru promovează la examenele doc-
toratului al VII-lea 

student 31 

1723.  1278/10.VII.1918 Stener Beno optează în timpul mobilizării pentru 
salarul de militar 

student 32 

1724.  1320/25.VII.1918 Fingherhut Augusta solicită înscrierea la doctora-

tul întîi 

student 35 

1725.  1322/25.VII.1918 Carniol M. Avram solicită tansferul la Bucureşti student 35 
1726.  1327/25.VII.1918 Naftule Adela solicită înscrierea la doctoratul întîi student 35 
1727.  1333/30.VII.1918 Apter Hirsch solicită o adeverinţă de frecvenţă a 

anului al V-lea 
student 36 

1728.  1335/30.VII.1918 Consiliul profesoral din 17.VI.1917 promovează 
din oficiu pe Iacobi Daniel, Keller Aron, Coniver 
Herman, Weisel-Berg Lazăr, Wexler H., Arono-
vici H. 

student 36 

1729.  1339/31.VII.1918 Promovează după susţinerea examenelor anului al 
II-lea: Salter Heinrich, Spanier Solomon, Ecştein 
E. S. Moses, Sternberg Iacob 

student 36 

1730.  1341/31.VII.1918 Aronovici Herşcu promovează după susţinerea 
examenelor anului al III-lea 

student 36 

1731.  1341/31.VII.1918 Coniver Herman promovează după susţinerea exa-
menelor anului al III-lea 

student 36 

1732.  1341/31.VII.1918 Sigal Marcu promovează după susţinerea exame-
nelor anului al III-lea 

student 36 

1733.  1341/31.VII.1918 Oxemberg Roza promovează după susţinerea exa-
menelor anului al III-lea 

student 38 



64 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

1734.  1341/31.VII.1918 Polack H. Aizic promovează după susţinerea exa-
menelor anului al III-lea 

student 38 

1735.  1341/31.VII.1918 Rosenştein Sammy promovează după susţinerea 
examenelor anului al III-lea 

student 38 

1736.  1341/31.VII.1918 Schechter Burăch promovează după susţinerea 
examenelor anului al III-lea 

student 38 

1737.  1341/31.VII.1918 Waiselberg Lazăr promovează după susţinerea 
examenelor anului al III-lea 

student 38 

1738.  1341/31.VII.1918 Wexler Maria promovează după susţinerea exa-
menelor anului al III-lea 

student 38 

1739.  1341/31.VII.1918 Wexler Herman promovează după susţinerea exa-

menelor anului al III-lea 

student 38 

1740.  1341/31.VII.1918 Zamft Heinrich promovează după susţinerea exa-
menelor anului al III-lea 

student 38 

1741.  1341/31.VII.1918 Acherman Samoil este admis la examenele celui 
de-al IV-lea doctorat 

student 38 

1742.  1341/31.VII.1918 David Iosi este admis la examenele celui de-al 
IV-lea doctorat 

student 38 

1743.  1341/31.VII.1918 Goldner Jacques este admis la examenele celui 
de-al IV-lea doctorat 

student 38 

1744.  1341/31.VII.1918 Keler Avram este admis la examenele celui de-al 
IV-lea doctorat 

student 38 

1745.  1341/31.VII.1918 Marcovici Isidor este admis la examenele celui 

de-al IV-lea doctorat 

student 38 

1746.  1342/31.VII.1918 Grünşpan Sevastos Rifca este admisă la exame-
nele de la finele anului al V-lea 

student 39 

1747.  1342/31.VII.1918 Ecştein Luţa este admisă la examenele de la finele 
anului al VI-lea 

student 39 

1748.  1342/31.VII.1918 End Alma este admisă la examenele de la finele 
anului al V-lea 

student 39 

1749.  1366/31.VII.1918 In procesul verbal cu numărul alăturat se menţio-
nează că Fingherhut Augusta promovează la exa-
menele doctoratului al III-lea 

student 39 

1750.  1366/31.VII.1918 In procesul verbal cu numărul alăturat se menţio-
nează că Marcovici Isidor promovează la exame-

nele doctoratului al III-lea 

student 39 

1751.  1366/31.VII.1918 In procesul verbal cu numărul alăturat se menţio-
nează că Naftulea Adela promovează la exame-
nele doctoratului al III-lea 

student 39 

1752.  1395/1.VIII.1918 In procesul verbal cu numărul alăturat se menţio-
nează că Solomoneanu Herş promovează la 
examenele doctoratului al II-lea 

student 39 

1753.  1403/3.VIII.1918 Apter Hirsch, întors din captivitate, solicită a i se 
aproba să se prezinte la examene în sesiunea din 
octombrie 

student 42 

1754.  1404/16.VIII.1918 Ornştein Ioseph roagă ca fiul său să fie admis la 
facultate 

student 43 

1755.  1419/22.VIII.1918 Saler L. Mendl solicită a fi înscris la examenele 
doctoratului întîi 

student 44 

1756.  1419/25.VIII.1918 Keller Aron solicită a fi înscris la examenele doc-
toratului al II-lea 

student 45, 51 

1757.  1419/25.VIII.1918 Dr. Ecştein M. Samuel solicită adeverinţă că a 
absolvit facultatea 

doctor 45 

1758.  1455/25.VIII.1918 End Alma solicită înscrierea la doctoratul al 
III-lea, partea a II-a 

student 45, 50 
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1759.  1455/25.VIII.1918 Acherman S. solicită înscrierea la doctoratul al 
III-lea, partea a II-a 

student 45, 50 

1760.  1457/25.VIII.1918 Marcovici Isidor solicită înscrierea la doctoratul al 
III-lea, partea a II-a 

student 46 

1761.  1463/25.VIII.1918 Zalman Smias solicită înscrierea în anul întîi student 46 
1762.  1468/22.VIII.1918 Pomerantz Avram solicită înscrierea în anul întîi student 46 
1763.  1485/3.IX.1918 Şapira Bercu solicită adeverinţă de frecvenţă a 

cursurilor anului al III-lea 
student 48 

1764.  1498/4.IX.1918 Saler L. Mendl promovează la examenele celui 
de-al V-lea doctorat, partea întîi 

student 49 

1765.  1527/4.IX.1918 Salter Heinrich solicită înscrierea la doctoratul 

întîi 

student 50 

1766.  1546/10.IX..1918 Caufman Carol solicită aprobarea transferului la 
Bucureşti 

student 51 

1767.  1547/10.IX..1918 Şapira Aurel solicită aprobarea transferului la 
Bucureşti 

student 51 

1768.  1563/14.IX.1918 Blumer Rahil solicită înscrierea la facultate student 51 
1769.  1569/14.IX.1918 Blumer Simon solicită înscrierea la facultate student 52 
1770.  1570/14.IX.1918 Baraş Sigmnud solicită transferul la Bucureşti student 52 
1771.  1585/17.IX.1918 Grumberg S. solicită transferul la Iaşi de la Paris student 52 
1772.  1588/17.IX.1918 Silber Osias solicită transferul la Bucureşti student 54 
1773.  1589/17.IX.1918 Zelnicher Remus solicită transferul la Bucureşti student 54 
1774.  1606/19.IX.1918 Naftulovici Osias se retrage din facultate student 55 

1775.  1610/19.IX.1918 Kaufman Osias se înscrie la doctoratul întîi student 55 
1776.  1623/21.IX.1918 Goldental David, student la Leipzig, se transferă la 

Iaşi 
student 56 

1777.  1651/25.IX.1918 Goldebergl Iancu se înscrie în anul întîi student 60 
1778.  1654/25.IX.1918 Moscu Avram se înscrie în anul întîi student 60 
1779.  1690/25.IX.1918 Frenchel Estera se înscrie în anul întîi student 60 
1780.  1722/26.IX.1918 Feinsilber Simon din anul întîi solicită adeverinţă 

pentru armată 
student 62 

1781.  1738/29.IX.1918 Stein Victor se înscrie în anul întîi, la farmacie student 63 
1782.  1739/29.IX.1918 Becker Freida se înscrie în anul întîi, la farmacie student 63 
1783.  1740/28.IX.1918 Wachtel Filip se înscrie în anul întîi, la medicină student 63 
1784.  1783/29.IX.1918 Naftulea Adela se înscrie la doctoratul al III-lea student 65 

1785.  1784/29.IX.1918 Fingherhut Augusta se înscrie la doctoratul al 
III-lea 

student 65 

1786.  1785/29.IX.1918 Michelson Michel se înscrie în anul întîi, la 
medicină 

student 63 

1787.  1811/29.IX.1918 Katzman Adela se înscrie în anul întîi, la farmacie student 66 
1788.  1830/29.IX.1918 Rozemberg Lazăr se înscrie în anul întîi, la 

farmacie 
student 67 

1789.  1834/29.IX.1918 Rozemberg Emil se înscrie în anul întîi, la 
farmacie 

student 67 

1790.  1835/29.IX.1918 Varcovici S. Herman se înscrie în anul întîi, la 
farmacie 

student 67 

1791.  1836/29.IX.1918 Waisman Naftuli se înscrie în anul întîi, la 

medicină 

student 67 

1792.  1851/1.X.1918 Haimovici Iancu solicită înscrierea în anul întîi, la 
medicină, a lui Iosef H. 

student 68 

1793.  1856/1. X.1918 Sternberg I. se înscrie la doctoratul întîi student 68 
1794.  1860/1.X.1918 Şor Leon solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 68 
1795.  1861/1.X.1918 Waisman Naftule solicită o adeverinţă de 

frecvenţă  
student 68 

1796.  1897/3. X.1918 Nacht Etla se înscrie la doctoratul întîi student 70 
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1797.  1900/2. X.1918 Segal Haia se înscrie în anul întîi, la medicină student 70 
1798.  1902/2. X.1918 Iuster Etla se înscrie în anul întîi, la farmacie student 70 

1799.  1914/2. X.1918 Leibovici Israel se înscrie în anul întîi, la medicină  student 71 

1800.  1916/2. X.1918 Lazăr Carol se înscrie în anul întîi, la medicină student 71, 72 

1801.  1922/2. X.1918 Balimberg Saul se înscrie în anul întîi, la medicină student 71 
1802.  1933/5. X.1918 Spanier Osias se înscrie în anul al II-lea, la medi-

cină 

student 72 

1803.  1948/5. X.1918 Goldenberg A. Iancu depune consimţămîntul pă-

rinţilor 

student 73 

1804.  1967/6. X.1918 Riter Strul se înscrie în anul întîi, la medicină student 74 

1805.  1969/6. X.1918 Roland Mendl se transferă de la Paris, în anul întîi, 

la medicină, la Iaşi 

student 74 

1806.  1971/6. X.1918 Herşcovici Herman se transferă la Bucureşti student 74 
1807.  1972/6. X.1918 Singer Copil se transferă la Bucureşti student 74 

1808.  2000/8. X.1918 Ecştein Samuel solicită o adeverinţă pentru a se 

înscrie la drept 

student 76 

1809.  2002/8. X.1918 Finchelştein David se înscrie în anul întîi, la medi-

cină 

student 76 

1810.  2018/8. X.1918 Valdman Strul solicită o adeverinţă pentru a se în-

scrie la filosofie 

student 77 

1811.  2023/6. X.1918 Katz Froim se transferă la Bucureşti student 77 
1812.  2024/6. X.1918 Kaufman Jacques se transferă la Bucureşti student 77 

1813.  2081/11. X.1918 Rosenfeld Iosef se înscrie în anul întîi, la medicină  student 81 

1814.  2085/11. X.1918 Coniver Lupu se înscrie în anul întîi, la farmacie student 81 

1815.  2087/11. X.1918 Veclser Iudita se înscrie în anul întîi, la medicină student 82 
1816.  2100/11. X.1918 Margulis Haim se înscrie în anul întîi, la medicină student 82 

1817.  2126/13. X.1918 Abramovici S. se înscrie în anul întîi de practică, 

la farmacie 

student 83 

1818.  2127/13. X.1918 Grimberg Iţic se înscrie în anul întîi de practică, la 

farmacie 

student 83 

1819.  2141/15. X.1918 Stain Victor solicită o adeverinţă de frecvenţă la 

farmacie 

student 84 

1820.  2153/15. X.1918 Rapaport I. solicită o adeverinţă de frecvenţă, pen-

tru fiul său Rapaport Max 

student 85 

1821.  2261/15. X.1918 Zalman Solomon se retrage din facultate student 88 

1822.  2247/18. X.1918 Ecştein Samoil Moses promovează la examenul de 

anatomie, la finele anului al II-lea 

student 89 

1823.  2244/18. X.1918 Brener Rahila absentează la examenul de anato-

mie, la finele anului al II-lea 

student 89 

1824.  2247/18. X.1918 Sternberg Iacob promovează la examenul de ana-

tomie, la finele anului al II-lea 

student 89 

1825.  2251/18. X.1918 Simon Leibu promovează la examenul de anato-

mie, la finele anului al II-lea 

student 89 

1826.  2273/18. X.1918 Altein Abram solicită o adeverinţă pentru a se 

înscrie la facultatea de drept 

student 89 

1827.  2277/18. X.1918 Rolerich Herman se înscrie la facultatea de medi-

cină, în anul întîi 

student 90 

1828.  2278/18. X.1918 Roşu Herman se înscrie la facultatea de farmacie, 

în anul întîi 

student 90 

1829.  2293/19. X.1918 Moscovici Raşela se înscrie la facultatea de farma-

cie, în anul întîi 

student 91 

1830.  2294/18. X.1918 Balaban Ana se înscrie la facultatea în anul al 

IV-lea 

student 91 
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1831.  2297/18. X.1918 Liber Isidor solicită o adeverinţă pentru a-i servi la 
armată 

student 91 

1832.  2349/24. X.1918 Farmacistul Iosef Vogel solicită înscrierea la anul 
întîi de practică, în farmacia sa, a lui Abram Iţic 

student 94 

1833.  2354/24. X.1918 Farmacistul Iosef Vogel solicită înscrierea la anul 
întîi de practică, în farmacia sa, a lui Solomon 
Rachela 

student 94 

1834.  2442/29. X.1918 Ghelberg V. solicită o adeverinţă pentru a-i servi 
la armată 

student 94 

1835.  2443/29. X.1918 Polack Nahman solicită o adeverinţă pentru a-i 
servi la armată 

student 94 

1836.  2444/29. X.1918 Finchelştein G. solicită o adeverinţă pentru a-i 
servi la armată 

student 94 

  DOSAR 27/1918   
1837.  2428/29. X.1918 Ochs Savel solicită o adeverinţă de promovare a 

examenului de asistenţă 
student 1 

1838.  2454/30. X.1918 Cleimna Ida solicită înscrierea la facultatea de me-
dicină, în anul întîi 

student 2 

1839.  2457/30. X.1918 Velhoveţchi Marcu solicită înscrierea la facultatea 
de medicină, în anul întîi 

student 2 

1840.  2480/31. X.1918 Zamft H. este mobilizabil la Grupul 3 Aeronautic student 3 
1841.  2481/31. X.1918 Leibovici Israel este mobilizabil la plutonul său, 

Regimentul 13 Infanterie 
student 3 

1842.  2485/31. X.1918 Ficler Albert este mobilizabil la plutonul său, Re-
gimentul 12 Infanterie 

student 3 

1843.  2486/31. X.1918 Reiter Strul este mobilizabil la plutonul său, Re-
gimentul 38 Infanterie 

student 3 

1844.  2487/31. X.1918 Ancel Moscu este mobilizabil la plutonul său, Re-
gimentul Tracţiune Auto 

student 3 

1845.  2488/31. X.1918 Iacobi David este mobilizabil la Divizia 13, Am-
bulanţă 

student 3 

1846.  2489/31. X.1918 Keler Avram este mobilizabil la plutonul său, 
Regimentul 39 Infanterie 

student 3 

1847.  2490/31. X.1918 Riven Avram este mobilizabil la Divizia 4, Tren student 3 
1848.  2491/31. X.1918 Apter Hirsch este mobilizabil la plutonul său, Re-

gimentul 24 Infanterie 

student 3 

1849.  2498/31. X.1918 Axel Moscu solicită o adeverinţă pentru clarifica-
rea situaţiei militare 

student 3 

1850.  2501/31. X.1918 Vachtel Filip solicită a i se aproba demobilizarea student 3 
1851.  2502/31. X.1918 Acherman S. este mobilizat la Depozitul Mobil 8 student 3 
1852.  2507/31. X.1918 Ghelberg V. este student la farmacie în anul întîi student 3 
1853.  2508/31. X.1918 Polack Nahman solicită a i se aproba demobiliza-

rea 
student 3 

1854.  2514/31. X.1918 Abramovici Jacques solicită înscrierea în anul întîi student 4 
1855.  2515/31. X.1918 Mendel Rachman, Regimentul 12 Infanterie, soli-

cită a i se aproba demobilizarea 
student 4 

1856.  2516/31. X.1918 Goldner Jacques, Regimentul 12 Infanterie, solici-

tă a i se aproba demobilizarea 

student 4 

1857.  2520/31. X.1918 Margulis Haim solicită o adeverinţă de frecvenţă student 4 
1858.  2521/31. X.1918 Ecştein Samoil, medic ajutor de ambulanţă, Di-

vizia întîi, solicită a i se aproba demobilizarea 
student 4 

1859.  2540/1. XI.1918 Abramovici Herşcu este respins la examenele doc-
toratului întîi 

student 5 

1860.  2561/2. XI.1918 Fainsilber Simon este admis la examenele docto-
ratului întîi 

student 5 
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1861.  2571/2. XI.1918 Kaufman Osias este respins la examenele doctora-
tului întîi 

student 5 

1862.  2586/2. XI.1918 Salter Heinrich este admis la examenele doctora-
tului întîi 

student 5 

1863.  2586/2. XI.1918 Spanier Solomon este admis la examenele docto-
ratului întîi 

student 5 

1864.  2607/2. XI.1918 Rozemberg Samoil este admis la examenele doc-
toratului întîi 

student 5 

1865.  2608/2. XI.1918 Sternberg Iacob absentează la examenele doctora-
tului întîi 

student 5 

1866.  2612/2. XI.1918 Nacht Edlea absentează la examenele doctoratului 

întîi 

student 5 

1867.  2614/2. XI.1918 Polinger Aurel este admis la examenele doctoratu-
lui întîi 

student 5 

1868.  2618/31. X.1918 Kaufman I. Marcu, Regimentul 53 Infanterie, 
solicită a i se aproba demobilizarea 

student 5 

1869.  2630/2. XI.1918 Avram Mayer solicită înscrierea în anul întîi, la 
medicină 

student 5 

1870.  2672/2. XI.1918 Finchelştein M. David solicită actele lui Segal L. 
Marcu, care se retrage din facultatea de medicină 

student 9 

1871.  2692/10. XI.1918 Fihman Sara solicită echivalarea studiilor efec-
tuate în Rusia 

student 10 

1872.  2695/10. XI.1918 Velhoveţchi Marcu solicită scutirea de taxele 

şcolare 

student 10 

1873.  2711/12. XI.1918 Burstin H. solicită scutirea de taxele şcolare a 
fiului său Burstin Emil 

student 11 

1874.  2713/12. XI.1918 Buch H. Hugo solicită înscrierea în anul întîi, la 
medicină 

student 11 

1875.  2735/14. XI.1918 Finchelştein G. Mihai solicită a i se aproba demo-
bilizarea  

student 12 

1876.  2746/14. XI.1918 Averbach A. solicită a i se aproba transferul la altă 
facultate  

student 13 

1877.  2751/14. XI.1918 Abramovici Simon solicită a i se elibera o adeve-
rinţă de frecvenţă a anului întîi de farmacie  

student 13 

1878.  2752/14. XI.1918 Kerner L. Haim solicită a i se elibera o adeverinţă 

de frecvenţă a anului întîi de medicină  

student 13 

1879.  2752/14. XI.1918 Spatirer A. Hună solicită a i se elibera o adeve-
rinţă de frecvenţă a anului întîi de medicină  

student 13 

1880.  2755/14. XI.1918 Naftule Adela solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă a anului al IV-lea de medicină, cu 
dispensă  

student 13 

1881.  2758/14. XI.1918 Locher Jacques solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă a anului al II-lea de farmacie  

student 13 

1882.  2762/15. XI.1918 Silberman Israel solicită a i se aproba înscrierea la 
ştiinţe  

student 14 

1883.  2762/15. XI.1918 Burăh Marcu solicită a i se aproba înscrierea la 
ştiinţe  

student 14 

1884.  2768/16. XI.1918 Buck H. Hugo este admis la facultate  student 14 
1885.  2771/16. XI.1918 Grobocopatel Rifca promovează la examenele 

anului întîi de farmacie  
student 14, 20 

1886.  2772/16. XI.1918 Frenchel Haia Perla promovează la examenele 
anului întîi de farmacie  

student 14 

1887.  2776/16. XI.1918 Rolerich Herman solicită a fi demobilizat  student 14 
1888.  2778/16. XI.1918 Abramovici Richard solicită a fi demobilizat  student 14 
1889.  2808/19. XI.1918 Cuperman Saul solicită a fi demobilizat  student 16 
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1890.  2827/19. XI.1918 Fihman Sara solicită a i se echivala studiile din 
Rusia cu cele ale doctoratului întîi  

student 17 

1891.  2841/22. XI.1918 Oxemberg Roza solicită scutirea de taxe şcolare student 18 
1892.  2849/22. XI.1918 Ihileva Eti Ruhla solicită înscrierea la medicină, 

anul întîi 
student 18 

1893.  2861/22. XI.1918 End Alma solicită înscrierea la examenele docto-
ratului al VI-lea 

student 18 

1894.  2882/27. XI.1918 Frenchel Ester Leia solicită scutirea de taxe şco-
lare 

student 20 

1895.  2892/25. XI.1918 Waserman Mina solicită a fi transferată la Iaşi student 21 
1896.  2893/28. XI.1918 Avram M. Isac solicită retragerea din facultate student 21 

1897.  2901/29. XI.1918 Spaner Solomon solicită scutirea de taxe şcolare student 21 
1898.  2902/29. XI.1918 Spaner Osias solicită scutirea de taxe şcolare student 21 
1899.  2906/29. XI.1918 Rolerich Herman solicită o adeverinţă pentru scu-

tirea de taxe şcolare 
student 21 

1900.  2923/30. XI.1918 Spitalul Militar din Craiova solicită bani de la 
Rosemberg Noe, Şarf Iancu, Naftuli Şmil, Şapira 
Alfred, Solomon Moise 

student 21 

1901.  2948/7. XII.1918 Sigler Adelina solicită o adeverinţă pentru înscrie-
rea la facultatea de litere 

student 21 

1902.  2954/7. XII.1918 Polinger Aurel solicită o copie după foaia matri-
colă 

student 21 

1903.  2957/7. XII.1918 Fingherhut Bruno solicită o copie după foaia ma-

tricolă 

student 21 

1904.  2966/7. XII.1918 Wasserman Mina promovează la examenele doc-
toratului al III-lea 

student 21 

1905.  2979/10. XII.1918 Zisu L. Simca solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 26 

1906.  2991/11. XII.1918 Şapira Alfred solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 27 

1907.  2992/11. XII.1918 Kaufman Oscar solicită scutirea de taxele şcolare student 27 
1908.  2994/10. XII.1918 Sternberg Iacob solicită adeverinţă de frecvenţă a 

anului al III-lea 
student 27 

1909.  2999/11. XII.1918 Ornştein H. solicită înscrierea la examenele doc-
toratului întîi 

student 28 

1910.  3000/11. XII.1918 Solomon Moise solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 28 

1911.  3003/11. XII.1918 Bercovici Iulian solicită o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al II-lea 

student 28 

1912.  3015/11. XII.1918 Braunştein David solicită o adeverinţă pentru a se 
înscrie la facultatea de drept 

student 28 

1913.  3026/11. XII.1918 Salter Heinrich solicită o adeverinţă pentru armată student 29 
1914.  3033/11. XII.1918 Bercovici Iulian solicită înscrierea la doctoratul 

întîi 
student 29 

1915.  3033/17. XII.1918 Ecştein Sara solicită înscrierea la doctoratul întîi student 29 
1916.  3041/17. XII.1918 Roland A. Mendl solicită o adeverinţă că este în-

scris la facultate pe baza actului de la Facultatea 

de Ştiinţe şi Medicină din Paris 

student 30 

1917.  30764/20. XII.1918 Fingherhut Augusta promovează la examenele 
doctoratului al IV-lea 

student 32 

1918.  3079/20. XII.1918 End Alma solicită înscrierea la doctoratul întîi student 32 
1919.  3083/20. XII.1918 Naftulea Adela solicită înscrierea la doctoratul al 

V-lea 
student 32 

1920.  3091/20. XII.1918 Iancovici Eta solicită înscrierea la doctoratul al 
II-lea 

student 33 
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1921.  3095/20. XII.1918 Zamft H. solicită înscrierea la doctoratul al II-lea student 33 
1922.  3105/21. XII.1918 Marcovici Isidor solicită înscrierea la doctoratul al 

IV-lea 
student 33 

1923.  3106/21. XII.1918 Acherman Samoil solicită înscrierea la doctoratul 
al IV-lea 

student 33 

1924.  3110/21. XII.1918 Ecştein Nuţa solicită înscrierea la doctoratul al 
III-lea 

student 34 

1925.  3111/21. XII.1918 Rozenştein Sami solicită înscrierea la doctoratul al 
II-lea 

student 34 

1926.  3120/21. XII.1918 Gruber Iosif solicită înscrierea la doctoratul întîi student 34 
1927.  3121/21. XII.1918 Damscher Rubin solicită înscrierea la doctoratul 

întîi 
student 34 

1928.  3122/22. XII.1918 Spanier Osias solicită înscrierea la doctoratul întîi student 34 
1929.  3124/22. XII.1918 Sternberg Iacob solicită înscrierea la doctoratul 

întîi 
student 34 

1930.  3129/22. XII.1918 Golden Aron Roza solicită înscrierea la doctoratul 
întîi 

student 34 

1931.  3134/22. XII.1918 Aronovici H. se înscrie la doctoratul întîi student 35 
  DOSAR 28/1918: XII 1917 – V 1918   
1932.  973/20.XII.1917 Horovitz Iosif solicită dispensă student 3 
1933.  1021/21.XII.1917 Naftulea Adea solicită înscrierea la doctoratul al 

II-lea 
student 5 

1934.  78/10.I.1918 Ronet Iosif nu este student student 17 
1935.  80/10.I.1918 Cohn Iosif, student la Paris, se transferă la Iaşi student 17 
1936.  87/11.I.1918 Drimer Israel solicită înscrierea în anul întîi de 

practică la farmacie 
student 18 

1937.  87/25.I.1918 Carniol M. Aron solicită înscrierea la doctoratul 
întîi 

student 21 

1938.  218/21.I.1918 Caufman Oscar solicită o adeverinţă că a promo-
vat anul al III-lea 

student 27 

1939.  265/29.I.1918 Horovitz Iosif solicită o adeverinţă că a promovat 
anul al II-lea 

student 30 

1940.  358/2.II.1918 Ecştein Samuel Moses depune o adeverinţă de în-
scriere la facultate 

student 30 

1941.  419/3.II.1918 Cohn Freida solicită înscrierea la examenele de la 
finele anului al II-lea 

student 36 

1942.  420/3.II.1918 Salter Heinrich solicită înscrierea la examenele de 
la finele anului al II-lea 

student 36 

1943.  421/3.II.1918 Spanier S. solicită înscrierea la examenele de la 
finele anului al II-lea 

student 36 

1944.  470/6.II.1918 Reinhorn Mendel solicită înscrierea la examenele 
de la finele anului al II-lea 

student 39 

  DOSAR 29: Ieşire   
1945.  412/5.III.1918 Marele Stat Major al Armatei este informat că 

Ronet Iosif este născut la Belceşti, unde se află 
părinţii săi 

student 2 

1946.  416/5.III.1918 Serviciul de Ambulanţă, Divizia a VII-a are în 
serviciu pe dr. Stocker Arnold 

doctor 2 

1947.  425/5.III.1918 Sharf Nisem primeşte adeverinţă de frecvenţă student 2 
1948.  448/10.III.1918 Veiselberg Lazăr primeşte adeverinţă de frecvenţă 

pentru a-i folosi la obţinerea certificatului de 
împămîntenire 

student 6 

1949.  542/30.III.1918 Nisim C. Leon primeşte diploma  doctor 17 
  DOSAR 31/1918: Ieşire   
1950.  1679/22.IX.1918 Kaufman Osias primeşte aprobarea de a se înscrie 

la facultate 
student 1 
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1951.  1714/2.X.1918 Rectorul Universităţii solicită Prefecturii de Poliţie 
Iaşi aprobarea de a se aproviziona cu pîine de la L. 
Abramovici, str. I. C. Brătianu, pentru angajaţii 
facultăţii 

brutar 1 

1952.  1715/2.X.1918 Zimerman Basa Golda primeşte aprobarea echiva-
lării actelor 

student 8 

1953.  1716/2.X.1918 Şor S. Leon primeşte adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi pentru armată 

student 9 

1954.  1721/2.X.1918 Waisman Naftule primeşte adeverinţă de frecvenţă 
a anului întîi pentru armată 

student 9 

  DOSAR 32/1918: Ieşire   

1955.  2112/8.XII.1918 Zverdling Iancu primeşte adeverinţă de frecvenţă 
a anului întîi pentru armată 

student 5 

1956.  2113/8.XII.1918 Abramovici Ricard primeşte adeverinţă de frec-
venţă a anului întîi pentru armată 

student 5 

1957.  2117/8.XII.1918 Vaserman Mina primeşte adeverinţă de călătorie 
pe CFR 

student 5 

1958.  2202/10.XII.1918 Roland Mendl primeşte adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea pentru continuarea studiilor la 
Paris 

student 16 

  DOSAR 34/1919: Registru de intrare   
1959.  2/8.I.1919 Goldşlager Şmil primeşte adeverinţă de frecvenţă, 

întrerupe studiile 
student 1 

1960.  3/8.I.1919 Goldenberg Mihai primeşte adeverinţă de frecven-
ţă, întrerupe studiile 

student 1 

1961.  5/8.I.1919 Polinger Aurel depune o adeverinţă de practică în 
farmacia lui E. Lupu 

student 1 

1962.  7/8.I.1919 Coniver Aurel se înscrie în anul întîi la farmacie student 1 
1963.  26/9.I.1919 Verner G. solicită înscrierea la doctoratul întîi student 2 
1964.  32/10.I.1919 Dr. Stocker A. solicită înscrierea la examenul de 

docenţă în neurologie 
doctor 3 

1965.  39/11.I.1919 Comandamentul Companiei a IV-a Infanterie soli-
cită relaţii despre Finchelştein Ghiliam 

student 3 

1966.  48/14.I.1919 Arasus M. Iţic solicită o adeverinţă pentru a-i servi 
la demobilizare 

student 4 

1967.  49/14.I.1919 Agatştein I. D. solicită o adeverinţă de student în 
anul întîi 

student 4 

1968.  51/14.I.1919 Moscovici Raşela solicită o adeverinţă pentru în-
scrierea la Facultatea de Ştiinţe 

student 4 

1969.  54/14.I.1919 Finchelştein Ghiliam solicită o adeverinţă de stu-
dent în anul întîi pentru armată 

student 5 

1970.  57/14.I.1919 Balaban Ana solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru a-i servi în Basarabia 

student 5 

1971.  109/17.I.1919 Zamft Heinrich promovează la examenele docto-
ratului al II-lea 

student 9 

1972.  112/17.I.1919 Rozenştein Sami promovează la examenele docto-
ratului al II-lea 

student 9 

1973.  115/17.I.1919 Coniver Lupu promovează la examenele doctora-
tului întîi 

student 9 

1974.  141/21.I.1919 Haimovici Reiza promovează la examenele docto-
ratului al II-lea 

student 11 

1975.  143/21.I.1919 Fingherhut Augusta promovează la examenele 
doctoratului al V-lea 

student 11 

1976.  144/21.I.1919 End Alma se înscrie la examenele doctoratului al 
V-lea 

student 11 
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1977.  145/21.I.1919 Naftulea Adela se înscrie la examenele doctora-
tului al V-lea 

student 11 

1978.  165/21.I.1919 Compania a IV-a Sanitară solicită relaţii despre 
Finchelştein Ghiliam 

student 13 

1979.  187/25.I.1919 Zalman Simon se înscrie la examenele doctora-
tului al III-lea 

student 15 

1980.  228/31.I.1919 Rozemberg Emil se retrage de la farmacie student 18 
1981.  305/12.II.1919 Moldovan Danilovna Haia solicită echivalarea 

diplomei  
stomatolog 25 

1982.  326/16.II.1919 Spodheim Mauriciu se retrage din facultate student 37 
1983.  338/18.II.1919 Goldenberg Iancu se retrage din facultate student 38 

1984.  350/18.II.1919 Goldencorn I. Roza se transferă la medicină, la 
Paris 

student 39 

1985.  357/19.II.1919 Goldner Jacques se înscrie la examenul de anato-
mie 

student 40 

1986.  406/25.II.1919 Goldştein Olga solicită restituirea actelor fratelui 
ei, Vaiser Iţic, decedat 

student 45 

1987.  451/28.II.1919 Margulis Haim se retrage din facultate student 48 
1988.  461/1.III.1919 Fichman Sara depune actele de stomatolog pentru 

a se inscrie la medicină în anul al III-lea 
student 49 

1989.  471/4.III.1919 End Alma promovează la examenele anului al 
V-lea 

student 50 

1990.  472/4.III.1919 Fingherhut Augusta promovează la examenele 

anului al V-lea 

student 50 

1991.  473/4.III.1919 Naftule Adela promovează la examenele anului al 
V-lea 

student 50 

1992.  471/4.III.1919 End Alma promovează la examenele anului al 
V-lea 

student 50 

1993.  494/5.III.1919 Segal Haim solicită actele, se tranferă la litere student 52 
1994.  508/6.III.1919 Zelman Samis solicită o foaie de frecvenţă student 53 
1995.  516/6.III.1919 Rabinovici Marcu solicită o adeverinţă de frec-

venţă a anului întîi 
student 53 

1996.  521/7.III.1919 Puterman David solicită înscrierea în anul întîi student 54 
1997.  522/7.III.1919 Gaisner Avram solicită înscrierea în anul întîi student 54 
1998.  523/7.III.1919 Levit Avram solicită înscrierea în anul întîi student 54 

1999.  524/7.III.1919 Epelzon Strul Moise solicită înscrierea în anul 
întîi, la medicină 

student 54 

2000.  527/7.III.1919 Levit Avram, Gaisner Avram, Puterman David 
sînt înscrişi tardiv în anul întîi 

student 55 

2001.  533/9.III.1919 Con Tuba solicită înscrierea în anul întîi, la me-
dicină 

student 55 

2002.  535/9.III.1919 Grunberg S. solicită actele depuse la înscrierea în 
anul întîi, aduse din Franţa 

student 55 

2003.  547/11.III.1919 Roland Mendl solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al IV-lea pentru arnată 

student 56 

2004.  548/12.III.1919 Goldencorn Roza a susţinut examenele celui dintîi 
doctorat şi a fost declarată admisă 

student 56 

2005.  549/12.III.1919 Damscher Rubmiden a susţinut examenele celui 
dintîi doctorat şi a fost declarat admis 

student 56 

2006.  550/12.III.1919 Fingherhut Bruno a susţinut examenele celui dintîi 
doctorat şi a fost declarat admis 

student 56 

2007.  551/12.III.1919 Gruber Ioil a susţinut examenele celui dintîi doc-
torat şi a fost declarat admis 

student 56 

2008.  554/12.III.1919 Kaufman Osias a susţinut examenele celui dintîi 
doctorat şi a fost declarat admis 

student 56 
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2009.  556/12.III.1919 Verner Estera a susţinut examenele celui dintîi 
doctorat şi a fost declarată admisă 

student 56 

2010.  558/12.III.1919 Zissu C. Simon a susţinut examenele celui dintîi 
doctorat şi a fost declarat admis 

student 56 

2011.  561/12.III.1919 Sternberg Iacob a susţinut examenele celui dintîi 
doctorat şi a fost declarat admis 

student 56 

2012.  562/12.III.1919 Spanier Osias a susţinut examenele celui dintîi 
doctorat şi a fost declarat admis 

student 56 

2013.  563/12.III.1919 Schapira Alfred a susţinut examenele celui dintîi 
doctorat şi a fost declarat admis 

student 56 

2014.  565/12.III.1919 Solomon Moisă a susţinut examenele celui dintîi 

doctorat şi a fost declarat admis 

student 56 

2015.  572/12.III.1919 Ianovici Eta a susţinut examenele celui dintîi doc-
torat şi a fost declarată admisă 

student 56 

2016.  575/12.III.1919 Grunştein Haim a susţinut examenele celui dintîi 
doctorat şi a fost declarat admis 

student 56 

2017.  578/12.III.1919 Ecştein S. Moses a absentat la examenele celui 
dintîi doctorat  

student 56 

2018.  581/12.III.1919 Bercovici Iulian a susţinut examenele celui dintîi 
doctorat şi a fost declarat admis 

student 57 

2019.  592/13.III.1919 Mortcob Arcadie solicită înscrierea în anul întîi, la 
medicină 

student 57 

2020.  594/13.III.1919 Herşcovici I. Mendel solicită înscrierea în anul al 

II-lea, la medicină 

student 57 

2021.  595/13.III.1919 Goldştein Samson solicită înscrierea în anul al 
II-lea, la medicină 

student 57 

2022.  596/13.III.1919 Goldenberg Meerov Avram solicită înscrierea în 
anul al II-lea, la medicină 

student 57 

2023.  611/15.III.1919 Spindler Albert solicită o adeverinţă pentru Spind-
ler Leopold, decedat 

student 59 

2024.  614/15.III.1919 Buchman Avram, absolvent al Şcolii Somerciale 
din Chişinău, solicită înscrierea în anul întîi, la 
medicină 

student 59 

2025.  630/19.III.1919 Zverdling Iancu solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru recrutare 

student 61 

2026.  635/19.III.1919 Sigal Marcu solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al IV-lea 

student 61 

2027.  635/20.III.1919 Burăh Moise solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al IV-lea 

student 61 

2028.  636/20.III.1919 Silberman Mendel solicită o adeverinţă de frec-
venţă a anului al IV-lea 

student 61 

2029.  643/29.III.1919 Naftulea Adela a promovat la examenele doctora-
tului al VI-lea 

student 61 

2030.  644/29.III.1919 Fingherhut Augusta a promovat la examenele doc-
toratului al VI-lea 

student 62 

2031.  645/29.III.1919 End Alma a promovat la examenele doctoratului 
al VI-lea 

student 62 

2032.  647/29.III.1919 Grunberg Milo solicită restituirea actelor, 
retrăgîndu-se din facultate 

student 62 

2033.  662/22.III.1919 Herşcovici Samoil solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 63 

2034.  670/23.III.1919 Iampolschi Moses solicită înscrierea în anul întîi, 
la medicină 

student 64 

2035.  671/23.III.1919 Bronfman Lev solicită înscrierea în anul întîi, la 
medicină 

student 64 
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2036.  672/23.III.1919 Naftalis Strul solicită înscrierea în anul întîi, la 
medicină 

student 64 

2037.  673/23.III.1919 Sarf Iancu solicită înscrierea în anul întîi, la medi-
cină 

student 64 

2038.  686/23.III.1919 Cleiman Ida solicită duplicate după actele depuse student 65 
2039.  688/23.III.1919 Strul C. Strul solicită înscrierea la examenele 

doctoratului întîi 
student 65 

2040.  695/26.III.1919 Zalman Simon solicită înscrierea la examenele 
doctoratului al VI-lea 

student 66 

2041.  696/26.III.1919 Rozemberg Noe solicită înscrierea în anul întîi, la 
medicină 

student 66 

2042.  699/26.III.1919 Sobelman Avram solicită înscrierea în anul întîi, 
la medicină 

student 66 

2043.  700/26.III.1919 Grossu Solomon primeşte diploma doctor 66 
2044.  707/28.III.1919 Segal Laurian solicită înscrierea la examenele 

doctoratului al II-lea 
student 67 

2045.  708/28.III.1919 Goldner Jacques solicită înscrierea la examenele 
doctoratului al II-lea 

student 67 

2046.  709/28.III.1919 Roland Mendl solicită înscrierea la examenele 
doctoratului al II-lea 

student 67 

2047.  711/28.III.1919 Schechter Burăh solicită înscrierea la examenele 
doctoratului al II-lea 

student 67 

2048.  712/28.III.1919 Arabin M. Iţic solicită o adeverinţă de frecvenţă student 67 

2049.  716/28.III.1919 Leibu Simon solicită înscrierea la examenele doc-
toratului al II-lea 

student 67 

2050.  726/29.III.1919 Schwench Rudolf solicită o adeverinţă de frec-
venţă 

student 67 

2051.  729/29.III.1919 Rosen Avram solicită transferarea la cadrele sani-
tare 

student 68 

2052.  733/28.III.1919 Palade H. Aizic solicită înscrierea la examenele 
doctoratului al II-lea 

student 68 

2053.  735/28.III.1919 Rectoratul Universităţii trimite diplomele echi-
valate lui: Kauraspuch Fişel, Bichman A., Golden-
hurt Arcadie, Portnoi A., Con Tauba, Iampolschi 
Marcu 

doctori 68 

2054.  755/30.III.1919 Tanenţapf Robert solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 70 

2055.  762/30.III.1919 Atlasman Iosef solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 71 

2056.  764/30.III.1919 Goldenberg Mihail depune taxele pentru anul întîi student 71 
2057.  765/30.III.1919 Pineles Sebastian solicită înscrierea la examenele 

doctoratului întîi 
student 71 

2058.  783/14.IV.1919 Ecştein Luţa solicită înscrierea la examenele doc-
toratului al II-lea 

student 71 

2059.  796/15.III.1919 Huber Sigmund depune o procură student 73 
2060.  802/16.IV.1919 Kaufman Osias solicită o adeverinţă că frecven-

tează anul al III-lea, pentru a-i folosi la externat 
student 74 

2061.  809/23.IV.1919 Rosen Avram solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru a-i folosi la armată 

student 75 

2062.  811/23.IV.1919 Roşu Herşcu, elev în anul I la farmacie, solicită o 
adeverinţă de frecvenţă pentru a-i folosi la armată 

student 75 

2063.  818/23.IV.1919 End Alma solicită înscrierea la examenele 
doctoratului al VII-lea 

student 75 

2064.  819/23.IV.1919 Naftulea Adela solicită înscrierea la examenele 
doctoratului al VII-lea 

student 75 
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2065.  820/23.IV.1919 Fingerhut Augusta solicită înscrierea la examenele 

doctoratului al VII-lea 

student 75 

2066.  829/23.IV.1919 Roland Mendl solicită o adeverinţă de frecvenţă 

pentru a-i folosi la externat 

student 76 

2067.  834/23.IV.1919 Polinger Aurel solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 76 

2068.  835/26.IV.1919 Keler Avram solicită scutirea de taxele şcolare student 77 

2069.  840/26.IV.1919 Latzres Iţic solicită înscrierea în anul întîi la 

farmacie 

student 77 

2070.  871/3.V.1919 Avram Isac solicită o adeverinţă de frecvenţă 

pentru a-i folosi la armată 

student 80 

2071.  872/3.V.1919 Carniol Simon solicită o adeverinţă de frecvenţă 

pentru a-i folosi la armată 

student 80 

2072.  886/8.V.1919 Salter Adolf solicită o adeverinţă de frecvenţă 

pentru a-i folosi la armată 

student 80 

2073.  887/9.V.1919 Dr. Iancu N. solicită o adeverinţă de exercitare a 

profesiunii 

doctor 82 

2074.  906/12.V.1919 Fichman Sara solicită scutirea de taxele şcolare student 82 

2075.  911/12.V.1919 Procesul verbal din această dată menţionează că 

Goldner Jacques a trecut examenele celui de-al 

II-lea doctorat şi a fost declarat admis 

student 84 

2076.  912/12.V.1919 Procesul verbal din această dată menţionează că 

Roland Mendl a trecut examenele celui de-al II-lea 

doctorat şi a fost declarat admis 

student 84 

2077.  913/12.V.1919 Procesul verbal din această dată menţionează că 

Polack Aizic a trecut examenele celui de-al II-lea 

doctorat şi a fost declarat admis 

student 84 

2078.  915/12.V.1919 Procesul verbal din această dată menţionează că 

Segal Laurian a trecut examenele celui de-al II-lea 

doctorat şi a fost declarat admis 

student 84 

2079.  916/12.V.1919 Procesul verbal din această dată menţionează că 

Leibu Simon a trecut examenele celui de-al II-lea 

doctorat şi a fost declarat admis 

student 84 

2080.  921/12.V.1919 Procesul verbal din această dată menţionează că 

Schachter Burăh a trecut examenele celui de-al 

II-lea doctorat şi a fost declarat admis 

student 84 

2081.  928/12.V.1919 Latzres Iţic solicită o adeverinţă pentru a se înscrie 

la farmacie în anul întîi de practică 

student 84 

2082.  931/12.V.1919 Roşu Herşcu solicită o adeverinţă pentru a o folosi 
la armată 

student 84 

2083.  934/14.V.1919 Spidler Albert solicită o adeverinţă de studii a 

fiului său Spidler Leopold 

student 85 

2084.  947/17.V.1919 Romand A. Mendl solicită a i se schimba menţiu-

nea de naturalizare, deoarece este cetăţean român 

student 86 

2085.  949/17.V.1919 Keler Avram solicită înscrierea la examenele celui 

de-al III-lea doctorat 

student 86 

2086.  994/12.V.1919 Procesul verbal din această dată menţionează că 

Goldenberg Mihai a trecut examenele celui dintîi 

doctorat şi a fost declarat admis 

student 91 

2087.  998/12.V.1919 Procesul verbal din această dată menţionează că 

Herşcovici Samoil a trecut examenele celui dintîi 
doctorat şi a fost declarat admis 

student 91 

2088.  1000/12.V.1919 Procesul verbal din această dată menţionează că 

Margulis Evelina a trecut examenele celui dintîi 

doctorat şi a fost declarat admis 

student 91 
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2089.  1003/12.V.1919 Procesul verbal din această dată menţionează că 
Naftalis Şmil a trecut examenele celui dintîi 
doctorat şi a fost declarat admis 

student 91 

2090.  1004/12.V.1919 Procesul verbal din această dată menţionează că 
Pineles Sebastian a trecut examenele celui dintîi 
doctorat şi a fost declarat admis 

student 91 

2091.  1007/12.V.1919 Procesul verbal din această dată menţionează că 
Rosemberg Noe a trecut examenele celui dintîi 
doctorat şi a fost declarat admis 

student 91 

2092.  1009/12.V.1919 Procesul verbal din această dată menţionează că 
Strul Strul a trecut examenele celui dintîi doctorat 

şi a fost declarat admis 

student 91 

2093.  1010/12.V.1919 Procesul verbal din această dată menţionează că 
Sarf Kanu a trecut examenele celui dintîi doctorat 
şi a fost declarat admis 

student 91 

2094.  1011/12.V.1919 Procesul verbal din această dată menţionează că 
Tanenţapf Robert a trecut examenele celui dintîi 
doctorat şi a fost declarat admis 

student 91 

2095.  1015/12.V.1919 Procesul verbal din această dată menţionează că 
Atlasman Iosif s-a prezentat la examenele celui 
dintîi doctorat şi a fost declarat respins 

student 91 

2096.  1024/12.V.1919 Procesul verbal din această dată menţionează că 
Naftulea Adela s-a prezentat la examenele celui 

de-al VII-lea doctorat şi a fost declarată admisă 

student 92 

2097.  1024/12.V.1919 Procesul verbal din această dată menţionează că 
Fingherhut Augusta s-a prezentat la examenele 
celui de-al VII-lea doctorat şi a fost declarată 
admisă 

student 92 

2098.  1033/24.V.1919 Silberman Israel solicită o adeverinţă de frecvenţă student 92 
2099.  1046/24.V.1919 Fingherhut Augusta obţine diploma doctor 93 
2100.  1047/24.V.1919 End Alma obţine diploma doctor 93 
2101.  1048/24.V.1919 Naftule Adela obţine diploma doctor 93 
2102.  1071/28.V.1919 Latzres Iţic solicită o adeverinţă de frecvenţă student 95 
2103.  1072/28.V.1919 Vaisman Dvoira solicită o adeverinţă de frecvenţă student 95 
2104.  1078/28.V.1919 Zalman Simon solicită înscrierea la examenele 

celui de-al V-lea doctorat 

student 96 

2105.  1079/28.V.1919 Keler Avram solicită înscrierea la examenele celui 
de-al III-lea doctorat 

student 96 

2106.  1091/31.V.1919 Raiter Strul este mobilizat student 97 
2107.  1102/31.V.1919 Zalman Simon promovează la examenele celui 

de-al IV-lea doctorat 
student 98 

2108.  1112/2.VI.1919 Fihman Sara nu se prezintă la examene  student 99 
2109.  1113/4.VI.1919 Haimovici Fişel se transferă la Bucureşti student 99 
2110.  1114/4.VI.1919 Pacher Diana solicită echivalarea examenelor de 

chimie minerală 
student 99 

2111.  1122/31.V.1919 Ecştein Luţa solicită înscrierea la examenele celui 
de-al V-lea doctorat 

student 99 

2112.  1139/7.VI.1919 Atlasman Iosif solicită înscrierea la examenele 
celui dintîi doctorat 

student 102 

2113.  1152/10.VI.1919 Schcvench Rudolf solicită înscrierea în anul al 
III-lea, la farmacie 

student 103 

2114.  1190/16.VI.1919 End Alma obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor 103 

2115.  1191/16.VI.1919 Fingherhut Augusta obţine diploma de doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor 103 
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2116.  1201/19.VI.1919 Morgenstern Moise solicită a i se aproba restitui-

rea actelor de înscriere 

student 107 

2117.  1205/19.VI.1919 Leibovici Israel solicită o adeverinţă de frecvenţă 

anului întîi pentru armată 

student 108 

2118.  1259/16.VI.1919 Fichman Ana solicită a i se aproba restituirea 

actelor de înscriere şi expedierea lor la Galaţi 

student 113 

2119.  1279/28.VI.1919 Rosenştein Samy solicită echivalarea examenelor student 115 

2120.  1309/30.VI.1919 Leibovici Israel solicită o admiterea la sesiunea 

din octombrie pentru examenele anului întîi 

student 118 

2121.  1310/30.VI.1919 Reiter Strul solicită o admiterea la sesiunea din 

octombrie pentru examenele anului întîi 

student 118 

2122.  1311/30.VI.1919 Carniol Simons olicită o admiterea la sesiunea din 

octombrie pentru examenele anului întîi 

student 118 

2123.  1313/30.VI.1919 Caufman Marcu solicită o admiterea la sesiunea 
din octombrie pentru examenele anului întîi 

student 118 

2124.  1316/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 

Avram A. Isac a trecut în sesiunea din iunie 1919 

examenul de anatomie descriptivă 

student 118 

2125.  1317/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 

Axel Marcu a trecut în sesiunea din iunie 1919 

examenul de anatomie descriptivă 

student 118 

2126.  1318/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 

Balby Iosef Elias a trecut în sesiunea din iunie 

1919 examenul de anatomie descriptivă 

student 118 

2127.  1319/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 

Birnbaum G. H. a trecut în sesiunea din iunie 1919 
examenul de anatomie descriptivă 

student 118 

2128.  1323/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 

Braunştein David a trecut în sesiunea din iunie 

1919 examenul de anatomie descriptivă 

student 118 

2129.  1326/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 

Carniol Z. Simon a trecut în sesiunea din iunie 

1919 examenul de anatomie descriptivă 

student 118 

2130.  1317/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 

Caufman Marcu a trecut în sesiunea din iunie 

1919 examenul de anatomie descriptivă 

student 119 

2131.  1332/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 

Cornblum M. B. Herşcu a trecut în sesiunea din 
iunie 1919 examenul de anatomie descriptivă 

student 119 

2132.  1346/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 

Fischgold Herman a trecut în sesiunea din iunie 

1919 examenul de anatomie descriptivă 

student 119 

2133.  1347/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 

Frenchel Leia Esthera a trecut în sesiunea din 

iunie 1919 examenul de anatomie descriptivă 

student 119 

2134.  1358/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 

Labin Blanche a trecut în sesiunea din iunie 1919 

examenul de anatomie descriptivă 

student 120 

2135.  1359/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 

Lazăr B. Carol a trecut în sesiunea din iunie 1919 
examenul de anatomie descriptivă 

student 120 

2136.  1361/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 

Leibovici Israel a trecut în sesiunea din iunie 1919 

examenul de anatomie descriptivă 

student 120 
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2137.  1392/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 
Rachbuch A. Iosif a trecut în sesiunea din iunie 
1919 examenul de anatomie descriptivă 

student 121 

2138.  1393/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 
Reiter Strul a trecut în sesiunea din iunie 1919 
examenul de anatomie descriptivă 

student 121 

2139.  1394/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 
Rosen Avram a trecut în sesiunea din iunie 1919 
examenul de anatomie descriptivă 

student 121 

2140.  1395/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 
Rosman Ishamas a trecut în sesiunea din iunie 

1919 examenul de anatomie descriptivă 

student 121 

2141.  1397/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 
Salter Adolf a trecut în sesiunea din iunie 1919 
examenul de anatomie descriptivă 

student 121 

2142.  1398/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 
Samas Zelman a trecut în sesiunea din iunie 1919 
examenul de anatomie descriptivă 

student 121 

2143.  1401/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 
Sigler Adelman a trecut în sesiunea din iunie 1919 
examenul de anatomie descriptivă 

student 121 

2144.  1402/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 
Silberman Israel a trecut în sesiunea din iunie 

1919 examenul de anatomie descriptivă 

student 121 

2145.  1401/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 
Şmil F. Moise a trecut în sesiunea din iunie 1919 
examenul de anatomie descriptivă 

student 121 

2146.  1421/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 
Wachtel Filip a trecut în sesiunea din iunie 1919 
examenul de anatomie descriptivă 

student 121 

2147.  1423/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 
Valdman Strul a trecut în sesiunea din iunie 1919 
examenul de anatomie descriptivă 

student 121 

2148.  1431/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 
Velhovetzchi Marcu a trecut în sesiunea din iunie 

1919 examenul de anatomie descriptivă 

student 121 

2149.  1435/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 
Vaisman Dvoira a trecut în sesiunea din iunie 
1919 examenul de anatomie descriptivă 

student 121 

2150.  1431/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 
Zimerman Basa a trecut în sesiunea din iunie 1919 
examenul de anatomie descriptivă 

student 121 

2151.  1438/1.VII.1919 Procesul verbal cu această dată consemnează că 
Zverdling Iancu a trecut în sesiunea din iunie 1919 
examenul de anatomie descriptivă 

student 121 

2152.  1452/2.VII.1919 Marcovici Isidor solicită o adeverinţă de frecvenţă student 123 
2153.  1456/2.VII.1919 Crasciuc Fişel solicită o adeverinţă de absolvire a 

facultăţii 

doctor 123 

2154.  1459/2.VII.1919 Keller Avram solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al IV-lea 

student 123 

2155.  1460/2.VII.1919 Iacobi David solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al IV-lea 

student 123 

2156.  1460/3.VII.1919 Balaban Ana solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru a-i servi la obţinerea unui post de intern 

student 124 

2157.  1468/4.VII.1919 Wecsler Herman solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 124 
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2158.  1472/3.VII.1919 Rectorul Universităţii trimite diploma lui Stocher 
Avram 

doctor 125 

2159.  1481/5.VII.1919 Zalman Simon solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 125 
2160.  1507/10.VII.1919 Atlasman Iosif promovează cu succes examenele 

doctoratului întîi  
student 125 

2161.  1522/17.VII.1919 Vais Marcu solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al III-lea 

student 129 

2162.  1524/17.VII.1919 Goldner Jacques solicită o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al III-lea 

student 129 

2163.  1528/17.VII.1919 Strul Strul solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al III-lea 

student 129 

2164.  1527/17.VII.1919 Damscher Rubin solicită o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al III-lea 

student 129 

2165.  1546/24.VII.1919 Gruber Iosif solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 131 
2166.  1547/24.VII.1919 Aronovici Constanţa promovează la examenele 

anului al II-lea de farmacie 
student 131 

2167.  1549/24.VII.1919 Coniver Lupu promovează la examenele anului al 
II-lea de farmacie 

student 131 

2168.  1552/24.VII.1919 Locher Jacques promovează la examenele anului 
al II-lea de farmacie 

student 131 

2169.  1552/24.VII.1919 Finchelştein Ghiliam solicită o adeverinţă de frec-
venţă  

student 132 

2170.  1560/26.VII.1919 Fainsilberg Simon promovează la examenele 
anului al III-lea de de medicină şi se transferă la 
facultatea de medicină din Paris 

student 132 

2171.  1562/26.VII.1919 Rapaport Jacques, elev la farmacie, depune adeve-
rinţa de practică 

student 132 

2172.  1564/26.VII.1919 Fainsilberg Simon se retrage din facultate student 132 
2173.  1570/29.VII.1919 Sternberg Iacob absentează la examenul de ana-

tomie topografică 
student 133 

2174.  1571/29.VII.1919 Spanier Solomon este respins la examenul de ana-
tomie topografică 

student 133 

2175.  1578/29.VII.1919 Kaufman Osias este admis la examenul de clinică 
medicală 

student 133 

2176.  1588/29.VII.1919 Flitman Alexandru este admis la examenul de 
clinică medicală 

student 133 

2177.  1589/29.VII.1919 Feinsilber Simon este admis la examenul de cli-
nică medicală 

student 133 

2178.  1590/29.VII.1919 Ecştein Moses este admis la examenul de anato-
mie topografică 

student 133 

2179.  1594/29.VII.1919 Brener Rachila este respinsă la examenul de ana-
tomie topografică 

student 135 

2180.  1635/29.VII.1919 Goldenberg Mihai solicită trensferul la facultatea 
din Paris 

student 135 

2181.  1638/29.VII.1919 Brener Rachila este respinsă la examenul de 
anatomie topografică 

student 135 

2182.  1638/29.VII.1919 Ecştein M. Sane solicită o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al III-lea 

student 135 

2183.  1640/29.VII.1919 Spanier Solomon solicită o adeverinţă de frecven-
ţă pentru ocuparea unui post 

student 135 

2184.  1641/29.VII.1919 Rectorul Universităţii eliberează diplomele pentru 
End Alma, Fingherhut Augusta, Naftulea Adela 

dotor 135 

2185.  1645/31.VII.1919 Atlasman Iosef solicită o adeverinţă de promovare 
la examenele anului al II-lea 

student 136 

2186.  1646/31.VII.1919 Bercovici Bernhard solicită o adeverinţă de pro-
movare la examenele anului al II-lea 

student 136 
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2187.  1647/31.VII.1919 Bercovici Iulian solicită o adeverinţă de promo-
vare la examenele anului al II-lea 

student 136 

2188.  1657/31.VII.1919 Damscher Rubin solicită o adeverinţă de promo-
vare la examenele anului al II-lea 

student 136 

2189.  1660/29.VII.1919 Fichman Sara este respinsă la examenul de anato-
mie topografică 

student 136 

2190.  1661/29.VII.1919 Fingherhut Beno promovează la examenele de la 
finele anului al II-lea 

student 136 

2191.  1665/29.VII.1919 Goldenberg Mihail promovează la examenele de 
la finele anului al II-lea 

student 136 

2192.  1666/29.VII.1919 Gruber Iosif promovează la examenele de la finele 
anului al II-lea 

student 136 

2193.  1667/29.VII.1919 Grunştein Haim promovează la examenele de la 
finele anului al II-lea 

student 136 

2194.  1668/29.VII.1919 Haimovici Samoil este respins la examenul de 
anatomie topografică 

student 136 

2195.  1669/29.VII.1919 Iancovici Eta promovează la examenele de la 
finele anului al II-lea 

student 136 

2196.  1676/29.VII.1919 Margulies Evelina este absentă la examenul de 
anatomie topografică 

student 136 

2197.  1679/29.VII.1919 Nacht Etla promovează la examenele de la finele 
anului al II-lea 

student 136 

2198.  1680/29.VII.1919 Naftalis Şmil este declarat admis la examenul de 
anatomie topografică 

student 136 

2199.  1689/29.VII.1919 Rosemberg Noe este declarat admis la examenul 
de anatomie topografică 

student 136 

2200.  1690/31.VII.1919 Rosemberg Samoil este declarat admis la exame-
nul de anatomie topografică 

student 137 

2201.  1692/31.VII.1919 Solomon Moise este declarat admis la examenul 
de anatomie topografică 

student 137 

2202.  1693/31.VII.1919 Spanir Osias este declarat admis la examenul de 
anatomie topografică 

student 137 

2203.  1696/31.VII.1919 Stocher Avram este declarat admis la examenul de 
anatomie topografică 

student 137 

2204.  1698/31.VII.1919 Strul Strul este declarat admis la examenul de 
anatomie topografică 

student 137 

2205.  1699/31.VII.1919 Şapira Alfred este declarat admis la examenul de 
anatomie topografică 

student 137 

2206.  1700/31.VII.1919 Şarf Iancu este declarat admis la examenul de 
anatomie topografică 

student 137 

2207.  1701/31.VII.1919 Tanentzapf Robert este declarat admis la exame-
nul de anatomie topografică 

student 137 

2208.  1709/31.VII.1919 Zisu Sima este declarat admis la examenul de 
anatomie topografică 

student 137 

2209.  1715/7.VIII.1919 Acherman Samoil este declarat promovat la exa-
menele anului întîi 

student 137 

2210.  1716/7.VIII.1919 Apter Hirsch este declarat promovat la examenele 
anului întîi 

student 137 

2211.  1722/7.VIII.1919 Goldner Jacques este declarat promovat la exame-
nele anului întîi 

student 137 

2212.  1723/7.VIII.1919 Iacobi David este declarat promovat la examenele 
anului întîi 

student 137 

2213.  1725/7.VIII.1919 Vexler Avram este declarat promovat la exame-
nele anului întîi 

student 137 

2214.  1726/7.VIII.1919 Marcovici Isidor este declarat promovat la exame-
nele anului întîi 

student 137 
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2215.  1746/7.VIII.1919 Flitman Alexandru se retrage din facultate student 139 
2216.  1764/21.VIII.1919 Portnoi Avram solicită o adeverinţă de student în 

anul întîi 
student 139 

2217.  1765/21.VIII.1919 Goldenhurt A. solicită o adeverinţă de student în 
anul întîi 

student 139 

2218.  1766/21.VIII.1919 Zamft Heinrich solicită o adeverinţă de student în 
anul al V-lea 

student 140 

2219.  1767/21.VIII.1919 Rosenştein Sami solicită o adeverinţă de student în 
anul al V-lea 

student 140 

2220.  1768/21.VIII.1919 Meerovici M., farmacie, solicită o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată  

student 140 

2221.  1774/4.IX.1919 Polinger Aurel solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al IV-lea pentru armată  

student 140 

2222.  1779/4.IX.1919 Zverdlig I. solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al IV-lea pentru armată  

student 142 

2223.  1783/4.IX.1919 Apotecher Alexandrina, farmacie, solicită transfe-
rul la Bucureşti 

student 142 

2224.  1785/4.IX.1919 Herşcovici Samuel solicită o adeverinţă de promo-
vare la examenul de fiziologie 

student 142 

2225.  1787/4.IX.1919 Braunştein David solicită transferul la Bucureşti student 143 
2226.  1790/4.IX.1919 In procesul verbal din data alăturată se menţio-

nează că Aronovici H. este declarat admis la exa-
menele de la finele anului al IV-lea 

student 143 

2227.  1794/4.IX.1919 In procesul verbal din data alăturată se menţio-
nează că Coniver H. este declarat respins la exa-
menele de la finele anului al IV-lea 

student 143 

2228.  1799/4.IX.1919 In procesul verbal din data alăturată se menţio-
nează că Leibu Simon este declarat admis la exa-
menele de la finele anului al IV-lea 

student 143 

2229.  1810/4.IX.1919 In procesul verbal din data alăturată se menţio-
nează că Oxemberbg Roza este absentă la exame-
nele de la finele anului al IV-lea 

student 143 

2230.  1812/4.IX.1919 In procesul verbal din data alăturată se menţio-
nează că Polinger Aurel este declarat admis la 
examenele de la finele anului al IV-lea 

student 143 

2231.  1812/4.IX.1919 In procesul verbal din data alăturată se menţio-
nează că Polack Aizic este declarat respins la 
examenul de bacteriologie 

student 143 

2232.  1818/4.IX.1919 In procesul verbal din data alăturată se menţio-
nează că Rosenştein Sami este declarat respins la 
examenul de de bacteriologie 

student 143 

2233.  1819/4.IX.1919 In procesul verbal din data alăturată se menţio-
nează că Schachter Burăh este declarat admis la 
examenele de la finele anului al IV-lea 

student 144 

2234.  1820/4.IX.1919 In procesul verbal din data alăturată se menţio-
nează că Segal Laurian este declarat admis la 
examenele de la finele anului al IV-lea 

student 144 

2235.  1821/4.IX.1919 In procesul verbal din data alăturată se menţio-
nează că Segal Marcu este declarat admis la 
examenele de la finele anului al IV-lea 

student 144 

2236.  1827/4.IX.1919 In procesul verbal din data alăturată se menţio-
nează că Wecsler H. este declarat admis la 
examenele de la finele anului al IV-lea 

student 144 

2237.  1827/4.IX.1919 In procesul verbal din data alăturată se menţio-
nează că Wecsler M. este declarat admis la 
examenele de la finele anului al IV-lea 

student 144 
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2238.  1836/4.IX.1919 Schapira Alfred solicită transferul la Bucureşti student 144 
2239.  1836/4.IX.1919 Rozemberg Noe solicită transferul la Bucureşti student 144 
2240.  1843/31.IX.1919 Balimberg Gutman solicită o adeverinţă de frec-

venţă 
student 145 

2241.  1846/11.IX.1919 Coniver Herman solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 145 

2242.  1857/18.IX.1919 Zisu C. Simca solicită a i se aproba retragerea din 
facultate 

student 146 

2243.  1859/18.IX.1919 Herşcovici Şmil solicită a i se aproba retragerea 
din facultate 

student 147 

2244.  1864/18.IX.1919 Cantor Eti Ruhla informează că este studentă şi la 

matematică 

student 147 

2245.  1871/23.IX.1919 Tanentzapf Robert primeşte o adeverinţă de 
absolvire a liceului Petru Rareş din Piatra Neamţ 

student 148 

2246.  1884/18.IX.1919 Rosenfeld Iosef solicită a i se aproba retragerea 
din facultate 

student 149 

2247.  1891/25.IX.1919 Waserman Mina solicită a i se aproba înscrierea la 
doctorratul al V-lea 

student 150 

2248.  1894/25.IX.1919 Schraibman Nohim Nahman solicită a i se aproba 
înscrierea în anul întîi la medicină 

student 150 

2249.  1895/25.IX.1919 Schraibman Ruhla solicită a i se aproba înscrierea 
în anul întîi la medicină 

student 150 

2250.  1896/25.IX.1919 Iţhoc Efraim solicită a i se aproba înscrierea în 

anul întîi la medicină 

student 150 

2251.  1897/25.IX.1919 Schraibman Iosif solicită a i se aproba înscrierea 
în anul întîi la medicină 

student 150 

2252.  1899/25.IX.1919 Balaban Miriam solicită a i se aproba înscrierea în 
anul întîi la medicină 

student 150 

2253.  1900/25.IX.1919 Flexer Lipa solicită a i se aproba înscrierea în anul 
întîi la farmacie 

student 150 

2254.  1901/25.IX.1919 Samâs Golda solicită a i se aproba înscrierea în 
anul întîi la medicină 

student 150 

2255.  1902/25.IX.1919 Kleinburd Ţipra solicită a i se aproba înscrierea în 
anul întîi la medicină 

student 150 

2256.  1902/25.IX.1919 Crasiuc Strul solicită a i se aproba înscrierea în 

anul întîi la farmacie 

student 150 

2257.  1902/25.IX.1919 Serebrinscaia Malca solicită a i se aproba înscrie-
rea în anul întîi la medicină în anul al II-lea 

student 150 

2258.  1906/25.IX.1919 Ţeperman Volf solicită a i se aproba înscrierea în 
anul întîi la medicină 

student 151 

2259.  1910/25.IX.1919 Belter Pesia solicită a i se aproba înscrierea în anul 
întîi la medicină 

student 152 

2260.  1915/25.IX.1919 Polinger Aurel depune o adeverinţă de promovare 
a examenelor 

student 152 

2261.  1917/25.IX.1919 Rosemberg Samoil solicită o adeverinţă de frec-
venţă al anului al III-lea 

student 152 

2262.  1922/25.IX.1919 Abramovici D. I. se retrage din facultate student 153 

2263.  1923/25.IX.1919 Eidelman Meier solicită înscrierea în anul al II-lea 
la medicină 

student 153 

2264.  1924/25.IX.1919 Kardonschi Haim solicită înscrierea în anul al 
II-lea la medicină 

student 153 

2265.  1925/25.IX.1919 Pinchelsohn Volf solicită înscrierea în anul al 
II-lea la medicină 

student 153 

2266.  1936/25.IX.1919 Moses Rifca solicită înscrierea în anul al II-lea la 
medicină 

student 153 
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2267.  1924/25.IX.1919 Pupco Haim solicită înscrierea în anul al II-lea la 
medicină 

student 153 

2268.  1929/25.IX.1919 Oxenfeld Isac solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 153 

2269.  1940/25.IX.1919 Tenenbaum Iosif solicită înscrierea în anul al 
II-lea la medicină a fiicei sale 

student 153 

2270.  1941/25.IX.1919 Burăh Moise solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru a-i folosi la armată 

student 153 

2271.  1942/25.IX.1919 Lazăr B. Carol solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru a-i folosi la armată 

student 153 

2272.  1942/25.IX.1919 Cojocaru C. solicită o adeverinţă de frecvenţă 

pentru a-i folosi la armată 

student 153 

2273.  1944/25.IX.1919 Locher Jacques solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru a-i folosi la armată 

student 153 

2274.  1945/25.IX.1919 Cornblum Herş solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru a-i folosi la armată 

student 154 

2275.  1946/25.IX.1919 Ficler Isac solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 154 

2276.  1948/25.IX.1919 Polinger Aurel depune taxa pentru susţinerea 
examenelor la farmacie 

student 154 

2277.  1949/25.IX.1919 Rabinovici Marcu solicită actele aduse la înscriere student 154 
2278.  1957/26.IX.1919 Carniol Debora solicită aprobarea transferului la 

Bucureşti 
student 154 

2279.  1961/25.IX.1919 Rosemberg Emil solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru a-i folosi la armată 

student 155 

2280.  1964/29.IX.1919 Locher Jacques solicită înscrierea în anul al III-lea 
la farmacie 

student 155 

2281.  1966/29.IX.1919 Moscovici Malca solicită înscrierea în anul al 
II-lea la medicină 

student 155 

2282.  1967/29.IX.1919 Moscovici Milman Aizic solicită înscrierea în anul 
al III-lea la farmacie 

student 155 

2283.  1969/29.IX.1919 Lieber I. solicită o adeverinţă de student la 
farmacie 

student 156 

2284.  1970/29.IX.1919 Bercovici Iulian se transferă la Bucureşti student 156 
2285.  1978/29.IX.1919 Finchelştein Iosif solicită o amînare a examenelor 

fiicei sale Ghilam 

student 156 

2286.  1970/29.IX.1919 Bercovici Bernard solicită înscrierea la examenele 
doctoratului al II-lea 

student 157 

2287.  1971/30.IX.1919 Crasiuc Fişel solicită înscrierea la examenele 
doctoratului al III-lea 

student 157 

2288.  1972/30.IX.1919 Cleiman Ida solicită înscrierea în anul întîi student 158 
2289.  1972/30.IX.1919 Fichman Ghitla Feiga solicită înscrierea în anul 

întîi 
student 159 

2290.  2018/30.IX.1919 Rapaport Max solicită o adeverinţă de frecvenţă la 
farmacie 

student 159 

2291.  2024/30.IX.1919 Hornşein Henich solicită înscrierea în anul întîi student 159 
2292.  2028/1.X.1919 Soltanovici Gherş solicită înscrierea în anul întîi student 160 

2293.  2036/2.X.1919 Gandelman Iosel solicită înscrierea în anul al 
VI-lea 

student 161 

2294.  3041/2.X.1919 Caufman Marcu solicită înscrierea la doctoratul al 
IV-lea 

student 161 

2295.  3042/2.X.1919 Rachbuch I. solicită înscrierea la doctoratul al 
IV-lea 

student 161 

2296.  3043/2.X.1919 Şmil Moise F. solicită înscrierea la doctoratul al 
IV-lea 

student 161 
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2297.  3044/2.X.1919 Goldştein Moise solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 161 

2298.  3045/2.X.1919 Vachtel Filip solicită înscrierea la doctoratul al 
II-lea 

student 161 

2299.  3046/2.X.1919 Adelman Siegler solicită înscrierea la doctoratul al 
II-lea 

student 162 

2300.  3046/2.X.1919 Avram Isac solicită înscrierea la doctoratul întîi student 162 
2301.  3051/2.X.1919 Leibovici Israel solicită înscrierea la doctoratul 

întîi 
student 162 

2302.  2059/2.X.1919 Plopschi Cloper Bercu solicită înscrierea la 
doctoratul întîi 

student 162 

2303.  2060/2.X.1919 Vesiman Ghinda solicită înscrierea la doctoratul 
întîi 

student 162 

2304.  2061/2.X.1919 Etingher Roza solicită înscrierea la doctoratul al 
IV-lea 

student 162 

2305.  2063/2.X.1919 Gansfein Anita solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 163 

2306.  2064/2.X.1919 Borsac Moise solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 163 

2307.  2065/2.X.1919 Groisman Şevel solicită înscrierea în anul al II-lea 
la medicină 

student 163 

2308.  2066/2.X.1919 Schoibman Elca solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 163 

2309.  2067/2.X.1919 Livşitz Malca solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 163 

2310.  2074/2.X.1919 Axel Marcu solicită înscrierea la doctoratul întîi la 
medicină 

student 163 

2311.  2076/3.X.1919 Helman Lazăr solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 164 

2312.  2077/3.X.1919 Rosemberg Emil solicită adeverinţă de frecvenţă 
în anul întîi la medicină 

student 164 

2313.  2085/4.X.1919 Grunşpan Sevastos Vera solicită înscrierea la 
doctoratul al II-lea la medicină 

student 164 

2314.  2094/4.X.1919 Dachis Reveca Gherşcovna solicită înscrierea în 
anul întîi la medicină 

student 165 

2315.  2097/4.X.1919 Rabinovici B. solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 165 

2316.  2098/4.X.1919 Rabinovici Nuhim solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 165 

2317.  2100/4.X.1919 Acherman Samoil solicită înscrierea la al V-lea 
doctorat 

student 165 

2318.  2101/4.X.1919 Drimer Israel solicită înscrierea la examenul de 
asistent 

student 165 

2319.  2105/4.X.1919 Doiban Solomon solicită înscrierea la farmacie student 166 
2320.  2110/4.X.1919 Zalman Simon solicită înscrierea la doctoratul al 

V-lea 
student 166 

2321.  2113/4.X.1919 Blumer Leon, Galaţi, expediază adeverinţa de 

practică 

student 166 

2322.  2118/4.X.1919 Hornştein David solicită adeverinţă de frecvenţă student 167 
2323.  2026/4.X.1919 Birnbaum G. Herman solicită înscrierea la 

doctoratul întîi 
student 167 

2324.  2031/4.X.1919 Trachtenbroit Aron solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 168 

2325.  2033/7.X.1919 Freidman Şeindla solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 168 
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2326.  2039/8.X.1919 Locher Jacques solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 168 

2327.  2041/8.X.1919 Grobman Moise solicită înscrierea în anul al II-lea 
la medicină 

student 168 

2328.  2042/8.X.1919 Vinear Avram solicită înscrierea la farmacie student 168 
2329.  2043/8.X.1919 Spodhaim Frederic solicită înscrierea la examenul 

de asistenţă 
student 169 

2330.  2045/8.X.1919 Ianculescu Teodor, farmacist, expediază adeve-
rinţa de practică pentru Edelştein Sandu 

farmacist 169 

2331.  2057/8.X.1919 Rabin Mosco solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 170 

2332.  2059/8.X.1919 Gluzbarg Ciarna solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 170 

2333.  2060/8.X.1919 Polinger Aurel, mobilizat, solicită înscrierea la 
examene 

student 170 

2334.  2060/8.X.1919 Leiblich Sandu solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 170 

2335.  2074/9.X.1919 Locher Jacques solicită înscrierea la probatoriul 
întîi  

student 171 

2336.  2078/9.X.1919 Ţirlman Avram solicită înscrierea la farmacie  student 171 
2337.  2081/9.X.1919 Leibovici Maxinenco solicită înscrierea în anul 

întîi la farmacie  
student 172 

2338.  2083/9.X.1919 Acherman Samoil solicită înscrierea la doctoratul 
al V-lea  

student 172 

2339.  2086/9.X.1919 Şirota Rachil solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină  

student 172 

2340.  2087/9.X.1919 Leibovici Israel solicită înscrierea la doctoratul 
întîi 

student 172 

2341.  2089/10.X.1919 Ratenberg Solomon solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 172 

2342.  2090/10.X.1919 Rapaport Leib solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 172 

2343.  2092/10.X.1919 Rotştein Marcu A. solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 172 

2344.  2093/10.X.1919 Avramovici Lerner Mosco solicită înscrierea în 
anul întîi la medicină 

student 172 

2345.  2094/10.X.1919 Mahlis Brana solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 172 

2346.  2095/10.X.1919 Flighelman Şoil solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 172 

2347.  2096/10.X.1919 Goldiş Casap Solomon solicită înscrierea în anul 
întîi la medicină 

student 173 

2348.  2097/10.X.1919 Roitman Israel solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 173 

2349.  2101/10.X.1919 Rotştein Marcus solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 173 

2350.  2103/10.X.1919 Holder Isac solicită adeverinţă de frecvenţă student 173 
2351.  2104/10.X.1919 Heres Urta solicită adeverinţă de frecvenţă student 173 
2352.  2105/11.X.1919 Feldman Iosif solicită înscrierea în anul întîi la 

medicină 
student 173 

2353.  2107/11.X.1919 Hulit Crenţia solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 173 

2354.  2108/11.X.1919 Şloimovici Aurel solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 173 

2355.  2109/11.X.1919 Milberg Moise solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 174 
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2356.  2113/11.X.1919 Coniver Lupu solicită înscrierea în anul al III-lea 
la farmacie 

student 174 

2357.  2114/11.X.1919 Pomerantz Avram solicită înscrierea în anul al 
II-lea la farmacie 

student 174 

2358.  2116/11.X.1919 Iampolschi Marcu solicită înscrierea în anul întîi 
la farmacie 

student 174 

2359.  2116/11.X.1919 Pacher Diana solicită o adeverinţă de prezentare la 
examene 

student 174 

2360.  2123/11.X.1919 Broitman Gheinich solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 174 

2361.  2125/13.X.1919 Diker Şmilevna Blima solicită înscrierea în anul 
întîi la medicină 

student 175 

2362.  2139/13.X.1919 Waserman Mina promovează la examenele celui 
de-al V-lea doctorat 

student 176 

2363.  2143/13.X.1919 Zalman Simon absentează la examenele celui 
de-al V-lea doctorat 

student 176 

2364.  2151/13.X.1919 Pulver M. Bercu solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 176 

2365.  2152/13.X.1919 Cogan Iosif solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 177 

2366.  2154/13.X.1919 Marcovici Hirsch solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 177 

2367.  2155/13.X.1919 Leibovici Sofia solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 177 

2368.  2156/13.X.1919 Fastlich Gustav solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 177 

2369.  2157/13.X.1919 Rapaport Adolf solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 177 

2370.  2158/13.X.1919 Stein Peretz solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 177 

2371.  2160/13.X.1919 Herşcovici Samoil solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 177 

2372.  2162/13.X.1919 Streitman David solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 177 

2373.  2163/13.X.1919 Naibergher D. Aizic solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 177 

2374.  2167/14.X.1919 Atlasman Maria I. solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 177 

2375.  2171/13.X.1919 Apter Hirsch solicită înscrierea la examenele de la 
finele anului al VI-lea 

student 177 

2376.  2178/14.X.1919 Gimnaziul real din Vaslui comunică că Fastlich 
Gustav promovează la examenul de absolvire a 
cursului superior 

student 177 

2377.  2179/13.X.1919 Polinger Aurel solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 177 

2378.  2183/14.X.1919 Gimnaziul real din Vaslui comunică că Herşcovici 
Freida promovează la examenul de absolvire a 
cursului superior 

student 177 

2379.  2184/14.X.1919 Liceul Naţional din Iaşi comunică că Naiberger D. 
Aizic promovează la examenul de absolvire a 
cursului superior 

student 177 

2380.  2186/14.X.1919 Gimnaziul real din Vaslui comunică că Marcovici 
Hirsch promovează la examenul de absolvire a 
cursului superior 

student 179 

2381.  2187/14.X.1919 Liber Isidor solicită înscrierea în anul al II-lea de 
practică 

student 179 
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2382.  2189/14.X.1919 Zalman Simon solicită înscrierea la examenele 
celui de-al V-lea doctorat 

student 179 

2383.  2191/15.X.1919 Solomon Malvina solicită înscrierea în anul al 
II-lea la medicină 

student 179 

2384.  2192/15.X.1919 Bocichis Zalman solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 179 

2385.  2193/15.X.1919 Guberman Liza solicită înscrierea în anul al II-lea 
la medicină 

student 179 

2386.  2197/15.X.1919 Eidelman Meer solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 180 

2387.  2198/15.X.1919 Pinchelzon Volf solicită o adeverinţă de frecvenţă 

pentru armată 

student 180 

2388.  2199/15.X.1919 Liberov Avram solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea pentru armată 

student 180 

2389.  2201/15.X.1919 Ochs Savel solicită o adeverinţă de achitare a 
taxelor  

student 180 

2390.  2202/15.X.1919 Gandelman Iosif solicită o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al VI-lea pentru armată 

student 180 

2391.  2204/15.X.1919 Kahane A. Suzana solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 180 

2392.  2206/15.X.1919 Rosenthal Georges solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 180 

2393.  2207/15.X.1919 Pupco Ogrilev Haim solicită înscrierea la farmacie student 180 

2394.  2212/15.X.1919 Balaban Basia solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 181 

2395.  2215/15.X.1919 Trub Bela solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 181 

2396.  2216/15.X.1919 Flexer Lipa solicită a i se echivala actele de la 
Odesa şi a fi înscris la examenul de asistenţă 

student 181 

2397.  2217/15.X.1919 Goldenberg Simon solicită înscrierea în anul întîi 
la farmacie 

student 181 

2398.  2223/15.X.1919 Schwench Rudolf solicită înscrierea la probatoriul 
întîi  

student 181 

2399.  2225/15.X.1919 Waintraub Leon solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 182 

2400.  2231/15.X.1919 Waintraub Leon promovează la examenele 
cursului superior ale Liceului Naţional din Iaşi 

student 182 

2401.  2235/15.X.1919 Procesul verbal din data alăturată menţionează că 
Finchelştein Ghilam promovează la examenele 
anului întîi de farmacie 

student 183 

2402.  2236/15.X.1919 Procesul verbal din data alăturată menţionează că 
Frenchel Perla promovează la examenele anului 
întîi de farmacie 

student 183 

2403.  2237/15.X.1919 Procesul verbal din data alăturată menţionează că 
Grobocopatel Rifca promovează la examenele 
anului întîi de farmacie 

student 183 

2404.  2238/15.X.1919 Procesul verbal din data alăturată menţionează că 

Ghelberg Wilhelm promovează la examenele 
anului întîi de farmacie 

student 183 

2405.  2241/15.X.1919 Procesul verbal din data alăturată menţionează că 
Katzman Adela promovează la examenele anului 
întîi de farmacie 

student 183 

2406.  2242/15.X.1919 Procesul verbal din data alăturată menţionează că 
Ochs Savel promovează la examenele anului întîi 
de farmacie 

student 183 
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2407.  2245/15.X.1919 Procesul verbal din data alăturată menţionează că 
Pacher Diana promovează la examenele anului 
întîi de farmacie 

student 183 

2408.  2247/15.X.1919 Procesul verbal din data alăturată menţionează că 
Platzman Malca promovează la examenele anului 
întîi de farmacie 

student 183 

2409.  2249/15.X.1919 Procesul verbal din data alăturată menţionează că 
Polack Nachman promovează la examenele anului 
întîi de farmacie 

student 183 

2410.  2251/15.X.1919 Procesul verbal din data alăturată menţionează că 
Rozemberg Emil promovează la examenele anului 

întîi de farmacie 

student 183 

2411.  2252/15.X.1919 Procesul verbal din data alăturată menţionează că 
Şmilovici Ghizela promovează la examenele 
anului întîi de farmacie 

student 183 

2412.  2252b/15.X.1919 Procesul verbal din data alăturată menţionează că 
Stain Victor promovează la examenele anului întîi 
de farmacie 

student 183 

2413.  2256/15.X.1919 Procesul verbal din data alăturată menţionează că 
Varcovic Herman promovează la examenele 
anului întîi de farmacie 

student 183 

2414.  2257/15.X.1919 Procesul verbal din data alăturată menţionează că 
Zilberman H. promovează la examenele anului 

întîi de farmacie 

student 183 

2415.  2262/15.X.1919 Thierer B. Irene solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 184 

2416.  2268/17.X.1919 Rosenthal Luiza solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 184 

2417.  2269/17.X.1919 Vitner Zenobia solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 184 

2418.  2274/17.X.1919 Farmacistul Miletineanu Gh., Piatra Neamţ, soli-
cită înscrierea în anul întîi de practică a lui Segal 
Aizic 

student 185 

2419.  2275/17.X.1919 Bronson Peisih solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 185, 187 

2420.  2276/17.X.1919 Zamft Heinrich solicită aprobarea Regimentului 5 
Călăraşi să se prezinte la examene 

student 185 

2421.  2283/17.X.1919 Guberman Haia Leia solicită bursă student 185 
2422.  2288/17.X.1919 Sag Berco solicită înscrierea în anul întîi la far-

macie 
student 186 

2423.  2295/18.X.1919 Fichman Sara solicită eliberarea unei copii a 
diplomei de medic 

stomatolog 187 

2424.  2296/17.X.1919 Fişman R. solicită înscrierea în anul întîi la medi-
cină 

student 187 

2425.  2298/17.X.1919 Coniver Lupu este respins la examenul de asisten-
ţă, dar e angajat provizoriu 

student 187 

2426.  2306/18.X.1919 Sneier Avram solicită înscrierea în anul întîi la 

medicină 

student 188 

2427.  2312/20.X.1919 Goldştein Şmil solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 188 

2428.  2316/20.X.1919 Finchelştein Suzana solicită înscrierea în anul întîi 
de practică la farmacie 

student 189 

2429.  2323/20.X.1919 Grunştein Emil solicită transferul în anul întîi la 
medicină la Paris 

student 189 

2430.  2329/20.X.1919 Masis Rivca solicită o adeverinţă de frecvenţă student 190 
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2431.  2333/21.X.1919 Leibovici Sofia solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 190 

2432.  2335/21.X.1919 Frenchel Isai solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 190 

2433.  2345/22.X.1919 Procesul verbal din data alăturată consemnează că 
Spothhaim Frederic este admis la farmacie 

student 191 

2434.  2346/22.X.1919 Procesul verbal din data alăturată consemnează că 
Polinger Aurel este admis la farmacie 

student 191 

2435.  2364/23.X.1919 Brener Rachil solicită înscrierea la examenul de 
chimie medicală al anului al III-lea 

student 192 

2436.  2364/23.X.1919 Sternberg Iacob solicită înscrierea la examenul de 
chimie medicală al anului al III-lea 

student 192 

2437.  2375/21.X.1919 Abramovici Richard solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 192 

2438.  2376/21.X.1919 Plopski Ploper solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 192 

2439.  2386/24.X.1919 Bercovici Bernard solicită o adeverinţă de frec-
venţă pentru armată 

student 194 

2440.  2404/21.X.1919 Dascăl Avram solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 195 

2441.  2417/28.X.1919 Zalmanovici Spaier Estera solicită o adeverinţă de 
frecvenţă 

student 196 

2442.  2449/29.X.1919 Steinberg Strul solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 199 

2443.  2450/29.X.1919 Leiba Simon solicită transferul la Cluj student 199 
2444.  2451/29.X.1919 Segal Laurian solicită transferul la Cluj student 199 
2445.  2470/30.X.1919 Streitman Roza solicită scutire de taxe şcolare 

pentru Streitman David, fiu 
student 200 

2446.  2478/30.X.1919 Aronovici H. se retrage din facultate student 200 
2447.  2478/30.X.1919 Soibelman Soibel solicită înscrierea în anul întîi la 

medicină 
student 201 

2448.  2484/30.X.1919 Polack Nahman, farmacie, anul întîi, trece la exa-
menul de chimie analitică 

student 201 

2449.  2485/30.X.1919 Rosemberg Emil, farmacie, anul întîi, trece la 
examenul de chimie analitică 

student 201 

2450.  2487/30.X.1919 Varcovici Herman, farmacie, anul întîi, trece la 
examenul de chimie analitică 

student 201 

2451.  2490/30.X.1919 Platzman Malca, farmacie, anul întîi, trece la 
examenul de chimie analitică 

student 201 

2452.  2509/30.X.1919 Velhovetschi Malca solicită o adeverinţă de 
student 

student 202 

2453.  2510/30.X.1919 Vachtel Filip solicită o adeverinţă de student pen-
tru armată 

student 202 

2454.  2517/31.X.1919 Iserovici D. solicită înscrierea în anul întîi la me-
dicină 

student 203 

2455.  2518/31.X.1919 Iserovici Mania solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 203 

2456.  2519/31.X.1919 Broitman Simon solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 203 

2457.  2530/31.X.1919 Lerner D. solicită actele depuse, se retrage student 203 
2458.  2531/31.X.1919 Fichman Sara promovează la examenele doctora-

tului întîi 
student 203 

2459.  2589/31.X.1919 Polack Nahman solicită o adeverinţă de frecvenţă student 206 
2460.  2591/31.X.1919 Grobocopatel Riva solicită înscrierea la examene  student 206 
2461.  2416/4.XI.1919 Abramovici Golda solicită înscrierea în anul întîi 

la medicină 
student 208 
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2462.  2421/4.XI.1919 Drimer Haim se retrage din facultate student 208 
2463.  2421/4.XI.1919 Leibovici Israel solicită o adeverinţă pentru 

armată 
student 208 

2464.  2424/4.XI.1919 Bercovici M. Bernard solicită o adeverinţă pentru 
transfer în străinătate 

student 208 

2465.  2432/4.XI.1919 Gherşov Agres, student la medicină în Franţa, 
solicită transferul la Iaşi 

student 209 

2466.  2646/4.XI.1919 Kiselevschi Vladimir, farmacist, depune o procură 
pentru elevii din farmacie 

farmacist 209 

 1919 DOSAR 35/1919: Registru de intrare    
2467.  2657/6.XI.1919 Oxenberg Roza trece examenele de la sfîrşitul 

anului al IV-lea la bacteriologie 

student 1 

2468.  2676/6.XI.1919 Avram Isac trece examenele de la sfîrşitul anului 
al IV-lea la bacteriologie 

student 1 

2469.  2677/6.XI.1919 Axel Marcu trece examenele de la sfîrşitul anului 
al IV-lea la bacteriologie 

student 1 

2470.  2692/6.XI.1919 Leibovici Israel trece examenele de la sfîrşitul 
anului al IV-lea la bacteriologie 

student 1 

2471.  2699/6.XI.1919 Rachbuch I. absentează la examenele de la sfîr-
şitul anului al IV-lea la bacteriologie 

student 1 

2472.  2702/6.XI.1919 Şmil Moise trece examenele de la sfîrşitul anului 
al IV-lea la bacteriologie 

student 1 

2473.  2703/6.XI.1919 Sigler Adelina trece examenele de la sfîrşitul 

anului al IV-lea la bacteriologie 

student 1 

2474.  2711/6.XI.1919 Wachtel Filip trece examenele de la sfîrşitul 
anului al IV-lea la bacteriologie 

student 1 

2475.  2717/6.XI.1919 Birnbaum Herman trece examenele de la sfîrşitul 
anului al IV-lea la bacteriologie 

student 1 

2476.  2722/6.XI.1919 Bercovici Bernard se retrage din facultate student 2 
2477.  2723/6.XI.1919 Vaisman Estera Leia solicită înscrierea în anul al 

II-lea la medicină 
student 2 

2478.  2723/6.XI.1919 Vaserman Simha solicită înscrierea în anul al 
II-lea la medicină 

student 2 

2479.  2725/6.XI.1919 Leizerov Solomon Carlic solicită înscrierea în 
anul al II-lea la medicină 

student 2 

2480.  2732/10.XI.1919 Wachtel Filip se retrage din facultate şi continuă 
studiile în Franţa 

student 3 

2481.  2725/6.XI.1919 Brandes Haim solicită înscrierea în anul al II-lea 
la medicină 

student 3 

2482.  2743/6.XI.1919 Schor Iosef solicită înscrierea în anul al V-lea la 
medicină 

student 3 

2483.  2744/6.XI.1919 Cleiner Chisel solicită înscrierea în anul al II-lea 
la medicină 

student 3 

2484.  2747/10.XI.1919 Axel Marcu solicită o adeverinţă de frecvenţă student 4 
2485.  2754/6.XI.1919 Coniver Herman solicită înscrierea la examenul de 

bacteriologie 
student 4 

2486.  2758/11.XI.1919 Segal Laurian solicită o adeverinţă de frecvenţă student 4 

2487.  2761/11.XI.1919 Şmilovici Haim solicită înscrierea în anul al II-lea 
la medicină 

student 4 

2488.  2766/6.XI.1919 Zamft Heinrich solicită înscrierea la examenul de 
bacteriologie 

student 4 

2489.  2769/6.XI.1919 Rosenştein Sami solicită înscrierea la examenul de 
bacteriologie 

student 5 

2490.  2772/6.XI.1919 Polinger Aurel solicită înscrierea la examenul de 
bacteriologie 

student 5 
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2491.  2774/6.XI.1919 Roland Mendel trece la examenul de anatomie 
topografică 

student 5 

2492.  2778/6.XI.1919 Spanier Solomon este respins la examenul de 
anatomie topografică 

student 5 

2493.  2780/6.XI.1919 Ecştein Sami Moses este respins la examenul de 
anatomie topografică 

student 5 

2494.  2788/11.XI.1919 Frenchel Perla trece la examenele anului întîi de 
farmacie 

student 5 

2495.  2789/11.XI.1919 Schvenck Rudolf trece la examenul de bacterio-
logie 

student 5, 6 

2496.  2790/11.XI.1919 Wasserman Mina trece la examenul celui de-al 
IV-lea doctorat 

student 6 

2497.  2790/12.XI.1919 Zilberman H., farmacie, trece la examenele anului 
al II-lea şi al III-lea  

student 6 

2498.  2819/12.XI.1919 Wechsler Maria, farmacie, trece la examenele 
anului al III-lea  

student 6 

2499.  2823/13.XI.1919 Dr. Stocher A. solicită întrunirea comisiei pentru 
examenul de docenţă 

student 7 

2500.  2824/12.XI.1919 Schor H. Reiza, farmacie, trece la examenele 
anului întîi  

student 7 

2501.  2825/12.XI.1919 Feldman Meerberovna Ana solicită înscrierea în 
anul întîi la medicină 

student 7 

2502.  2826/12.XI.1919 Podgaet Haia Sura solicită înscrierea în anul al 
II-lea la medicină 

student 7 

2503.  2827/12.XI.1919 Zalman Simon solicită înscrierea la examenele 
celui de-al VI-lea doctorat 

student 7 

2504.  2828/13.XI.1919 Goldenberg Leibovna Matla solicită înscrierea în 
anul al VI-lea la medicină 

student 7 

2505.  2830/13.XI.1919 Leibu Simon solicită o adeverinţă pentru a fi 
trecut în rezervă 

student 7 

2506.  2836/14.XI.1919 Goldenberg Leibovna Matla solicită echivalarea 
studiilor anului al VI-lea la medicină 

student 7 

2507.  2837/14.XI.1919 Locher Jacques solicită înscrierea în anul al II-lea 
la farmacie 

student 7 

2508.  2838/14.XI.1919 Chisilovschi Nahman solicită înscrierea în anul 
întîi la medicină 

student 7 

2509.  2843/14.XI.1919 Roitman Sura solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 8 

2510.  2844/14.XI.1919 Roitman Rifca solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 8 

2511.  2860/18.XI.1919 Solomon Avram solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 8 

2512.  2861/18.XI.1919 Brofman Leia solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 8 

2513.  2864/18.XI.1919 Bondari Nuchim solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 8 

2514.  2865/18.XI.1919 Tregler Şloim solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 8 

2515.  2874/18.XI.1919 Goldştein Mordhai solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 8 

2516.  2886/20.XI.1919 Aronovici Herman solicită înscrierea la examenul 
de bacteriologie din anul al VI-lea 

student 8 

2517.  2887/20.XI.1919 Labin Martha Helene solicită o adeverinţă cu 
actele depuse pentru înscrierea la drept 

student 8 

2518.  2890/20.XI.1919 Ecştein Luţa trece la examenele doctoratului al 
VI-lea 

student 8 
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2519.  2891/20.XI.1919 Cotic Şoiel solicită înscrierea în anul al II-lea la 
medicină 

student 10 

2520.  2893/20.XI.1919 Ciobruţcaia Ita Rivca solicită înscrierea în anul al 
II-lea la medicină 

student 10 

2521.  2894/20.XI.1919 Milman Malca solicită întrunirea comisiei de 
echivalare a studiilor 

student 10 

2522.  2899/20.XI.1919 Locher Jacques solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 11 

2523.  2921/24.XI.1919 Hofman Osias solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 12 

2524.  2940/24.XI.1919 Roşu Herşcu solicită aprobare de schimbare a 
farmaciei unde face practică 

student 13 

2525.  2949/24.XI.1919 Şapira Aurel solicită o adeverinţă de frecvenţă student 13 
2526.  2957/24.XI.1919 Blumenfeld Feiga solicită înscrierea în anul întîi la 

medicină 
student 14 

2527.  2962/24.XI.1919 Stern Haim Elias solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 14 

2528.  2964/24.XI.1919 Stocher Arnold demisionează de la laboratorul de 
chimie 

doctor 14 

2529.  2967/29.XI.1919 Goldenberg Natalia solicită echivalarea studiilor student 15 
2530.  2979/29.XI.1919 Averbuch Leib solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă 
student 15 

2531.  2995/2.XII.1919 Copelovici Marcu solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 15 

2532.  2996/2.XII.1919 Hornştein David solicită restituirea actelor, 
deoarece se retrage din facultate 

student 15 

2533.  2998/2.XII.1919 Roitman Moise solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 16 

2534.  3004/2.XII.1919 Ziţev Enda Leiba solicită înscrierea în anul al 
III-lea la medicină 

student 17 

2535.  3005/2.XII.1919 Blumenfeld Feiga solicită restituirea actelor, 
deoarece se retrage din facultate 

student 17 

2536.  3006/2.XII.1919 Steinberg Mehel solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 17 

2537.  3009/2.XII.1919 Leizer Simha solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 17 

2538.  3009/2.XII.1919 Ludwarg Enta Ruhla solicită înscrierea în anul 
întîi la medicină 

student 17 

2539.  3020/2.XII.1919 Roitman Gherţi solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 17 

2540.  3021/2.XII.1919 Podgaet Sura solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 17 

2541.  3022/2.XII.1919 Chiselbrener Iosif solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 17 

2542.  3023/2.XII.1919 Idelman Moise solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 17 

2543.  3024/2.XII.1919 Lapscher Rivca solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 17 

2544.  3025/5.XII.1919 Cervescaia Golda solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 18 

2545.  3026/5.XII.1919 Zisman Avram solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 18 

2546.  3027/5.XII.1919 Rabinovici Ihil solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 18 

2547.  3029/5.XII.1919 Sobelman Avram solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 18 
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2548.  3037/8.XII.1919 Şapira Iacov solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 18 

2549.  3038/8.XII.1919 Nudelman Alexandru solicită înscrierea în anul 
întîi la medicină 

student 18 

2550.  3039/8.XII.1919 Samâs Iacob solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 18 

2551.  3040/8.XII.1919 Stratman L. Volf solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 18 

2552.  3041/8.XII.1919 Fradis Samson solicită înscrierea în anul al II-lea 
la medicină 

student 18 

2553.  3042/8.XII.1919 Enta Ruhla solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 18 

2554.  3044/8.XII.1919 Abramovici P. solicită înscrierea în anul al II-lea 
la medicină 

student 18 

2555.  3045/8.XII.1919 Bamcic Iacov solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 18 

2556.  3046/8.XII.1919 Crasciuc Fişel solicită înscrierea la doctoratul al 
III-lea 

student 19 

2557.  3047/8.XII.1919 Idelman Moise solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 19 

2558.  3048/8.XII.1919 Chiselbrener Iosif solicită o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student 19 

2559.  3053/8.XII.1919 Latzres Iţic solicită restituirea actelor, retrăgîndu-
se din facultate 

student 19 

2560.  3054/8.XII.1919 Ghelfgot Michel solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 19 

2561.  3058/8.XII.1919 Carniol Simon solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 19 

2562.  3061/8.XII.1919 Vaiser David solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 19 

2563.  3062/8.XII.1919 Holder Isac solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 19 

2564.  3063/8.XII.1919 Dr. Stener este demobilizat doctor 19 
2565.  3065/9.XII.1919 Averbuch Leib trece examenele la farmacie student 20 
2566.  3065/9.XII.1919 Reitman Moise trece examenele la farmacie student 20 
2567.  3068/9.XII.1919 Dr. Stocker A. nu mai este preparator doctor 20 
2568.  3072/9.XII.1919 Frenchel Isai solicită o adeverinţă pentru armată student 20 
2569.  3079/9.XII.1919 Pinchelson Volf îşi prezintă lucrările student 20 
2570.  3080/10.XII.1919 Goldenberg Sarah efectuează practica la farmacia 

spitalului din Chişinău  
student 20 

2571.  3081/10.XII.1919 Artenberg L. solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 20 

2572.  3082/10.XII.1919 Bril Haim solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 21 

2573.  3083/10.XII.1919 Seinfeld Şulim solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 21 

2574.  3084/10.XII.1919 Spit Sara solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 21 

2575.  3085/10.XII.1919 Idelman Zisla solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 21 

2576.  3086/10.XII.1919 Zafir Leib solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 21 

2577.  3087/10.XII.1919 Horn Iacov solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 21 

2578.  3089/10.XII.1919 Glusberg Sara solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 21 
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2579.  3090/10.XII.1919 Pinceschi Strul solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 21 

2580.  3091/10.XII.1919 Feingold Nuchim solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 21 

2581.  3092/10.XII.1919 Spilenscaia Miriam solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 21 

2582.  3093/10.XII.1919 Stavnîi Abramov Noch solicită înscrierea în anul 
întîi la medicină 

student 21 

2583.  3094/10.XII.1919 Filitiant Ruhla solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 21 

2584.  3095/10.XII.1919 Baral Avram solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 21 

2585.  3096/10.XII.1919 Spectorman Mariasca solicită înscrierea în anul 
întîi la medicină 

student 21 

2586.  3097/10.XII.1919 Rubinştein Avram solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 21 

2587.  3098/10.XII.1919 Zubiţchi Pesea solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 21 

2588.  3099/10.XII.1919 Vaisman Ester Leia solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 21 

2589.  3101/10.XII.1919 Smaiac Avram solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 21 

2590.  3102/10.XII.1919 Iserovici David solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 21 

2591.  3103/10.XII.1919 Nuchim Herman solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 21 

2592.  3104/10.XII.1919 Fradis Samson solicită înscrierea în anul al II-lea 
la farmacie 

student 21 

2593.  3110/10.XII.1919 Plitzcher Silvia solicită înscrierea în anul al II-lea 
la farmacie 

student 21 

2594.  3118/10.XII.1919 Rabinovici Nuchim solicită înscrierea în anul întîi 
la farmacie 

student 22 

2595.  3119/10.XII.1919 Barad Avram solicită o adeverinţă de frecvenţă student 22 
2596.  3122/10.XII.1919 Brill Haim solicită înscrierea în anul întîi la 

farmacie 
student 22 

2597.  3123/10.XII.1919 Halinschi Lipa solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 22 

2598.  3125/10.XII.1919 Matevici Ita solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 22 

2599.  3126/10.XII.1919 Hechtligher Aron solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 22 

2600.  3127/10.XII.1919 Solomon Michel solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 22 

2601.  3128/10.XII.1919 Schwartzman Ichil Favelev solicită înscrierea în 
anul întîi la medicină 

student 22 

2602.  3129/10.XII.1919 Rabinovici Tuba solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 22 

2603.  3130/10.XII.1919 Zilberman Moise solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 22 

2604.  3132/10.XII.1919 Eidel Beigheldrut Sara solicită înscrierea în anul 
întîi la medicină 

student 22 

2605.  3133/10.XII.1919 Şapira Eva solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 22 

2606.  3134/10.XII.1919 Simovici Haim solicită echivalarea studiilor doctor 22 
2607.  3135/10.XII.1919 Blumenfeld Foga solicită documentele pentru 

înscrierea la drept 
student 22 



95 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

2608.  3137/10.XII.1919 Herer Karl solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 22 

2609.  3139/10.XII.1919 Nagler Zisel solicită adeverinţă de absolvire a 
facultăţii de framacie 

farmacist 22 

2610.  3140/10.XII.1919 Rabinovici N. solicită actele deoarece se retrage student 22 
2611.  3144/10.XII.1919 Averbuch Zalman solicită adeverinţă de frecvenţă 

pentru armată 
farmacist 22 

2612.  3145/10.XII.1919 Vaintraub Toni solicită actele, deoarece se 
transferă la Bucureşti 

student 23 

2613.  3147/10.XII.1919 Kişinevschi Nahman solicită înscrierea în anul 
întîi la medicină 

student 23 

2614.  3148/10.XII.1919 Frenchel Sara solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 23 

2615.  3149/10.XII.1919 Feldman Iser solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 23 

2616.  3150/10.XII.1919 Roitman I. solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 23 

2617.  3153/10.XII.1919 Vaiser David solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 23 

2618.  3154/10.XII.1919 Vaimberg Moise solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 23 

2619.  3150/11.XII.1919 Edelştein Reiza solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 23 

2620.  3170/11.XII.1919 Kişinevschi Şmulev solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 23 

2621.  3172/11.XII.1919 Rediles Basia solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 24 

2622.  3173/11.XII.1919 Goldenberg Reizlea solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 24 

2623.  3174/11.XII.1919 Kahan Colman solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 24 

2624.  3175/12.XII.1919 Kahan Freida solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 24 

2625.  3177/12.XII.1919 Spanier Lazăr solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 24 

2626.  3180/12.XII.1919 Steinberg Fişeleva Ester solicită înscrierea în anul 
întîi la medicină 

student 24 

2627.  3181/12.XII.1919 Fridman Şmuleva Ester solicită înscrierea în anul 
întîi la medicină 

student 24 

2628.  3182/12.XII.1919 Milştein Iosif solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 24 

2629.  3183/12.XII.1919 Glanzştein Rebeca solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 24 

2630.  3184/12.XII.1919 Rapaport Ghena Ruhla solicită înscrierea în anul 
întîi la medicină 

student 24 

2631.  3187/12.XII.1919 Flighelman Silvia solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 24 

2632.  3188/12.XII.1919 Struleva Helen solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 24 

2633.  3189/12.XII.1919 Panes Ichil solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 24 

2634.  3190/12.XII.1919 Faiman Lazăr solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 24 

2635.  3191/12.XII.1919 Derenovschi Volf solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 24 
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2636.  3192/12.XII.1919 Sanlis David solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 24 

2637.  3196/14.XII.1919 Wechsler Herman solicită înscrierea la doctoratul 
al III-lea 

student 24 

2638.  3197/14.XII.1919 Wechsler Maria solicită înscrierea la doctoratul al 
III-lea 

student 24 

2639.  3201/12.XII.1919 Calihştein Riva solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 24 

2640.  3202/12.XII.1919 Leibman Ita solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 24 

2641.  3203/12.XII.1919 Vaisblit Mosco solicită înscrierea în anul întîi la 

farmacie 

student 25 

2642.  3208/12.XII.1919 Roitman Moise solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 25 

2643.  3210/12.XII.1919 Fradis Samson solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea pentru armată 

student 25 

2644.  3219/13.XII.1919 Colcher Jacques solicită înscrierea la probatoriul 
al II-lea 

student 25 

2645.  3233/16.XII.1919 Pupco Haim solicită o adeverinţă de promovare a 
examenului de asistenţă 

student 26 

2646.  3242/17.XII.1919 Oradovschi Nusem solicită o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student 26 

2647.  3244/17.XII.1919 Avram Isac solicită o adeverinţă de frecvenţă 

pentru armată 

student 26 

2648.  3247/17.XII.1919 Rabinovici Sura solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 26 

2649.  3253/17.XII.1919 Graboisestera solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 26 
2650.  3254/17.XII.1919 Rubinştein Sara solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 26 
2651.  3255/17.XII.1919 Iserovici Manea solicită o adeverinţă de frecvenţă 

pentru armată 
student 26 

2652.  3256/17.XII.1919 Spinac Haia Sura solicită o adeverinţă de 
frecvenţă  

student 26 

2653.  3258/17.XII.1919 Veinberg Israel solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 26 

2654.  3260/17.XII.1919 Cozac Feiga solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 26 

2655.  3261/17.XII.1919 Şetzman Haia solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 26 
2656.  3262/17.XII.1919 Peisah Tauba solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 26 
2657.  3263/17.XII.1919 Valdman Ester Malca solicită înscrierea în anul 

întîi la medicină  
student 27 

2658.  3264/17.XII.1919 Vaisman Isac solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină  

student 27 

2659.  3265/17.XII.1919 Zilberman Froim solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină  

student 27 

2660.  3266/17.XII.1919 Herş Urtea solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină  

student 27 

2661.  3267/17.XII.1919 Podgaet Haia Sura solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină  

student 27 

2662.  3269/17.XII.1919 Eidelman Perlea solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie  

student 27 

2663.  3270/17.XII.1919 Chelzon Pesia Leibovna solicită înscrierea în anul 
al II-lea la farmacie  

student 27 

2664.  3271/17.XII.1919 Şor Ghinda Roza solicită înscrierea în anul întîi de 
practică la farmacie  

student 27 

2665.  3272/17.XII.1919 Vertheim Haia solicită înscrierea în anul întîi de 
practică la farmacie  

student 27 
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2666.  3273/17.XII.1919 Marcovici Haim solicită înscrierea în anul întîi de 
practică la farmacie  

student 27 

2667.  3274/17.XII.1919 Chelmanovici Aizic solicită înscrierea în anul întîi 
de practică la farmacie  

student 27 

2668.  3275/17.XII.1919 Feldman Herş solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină  

student 27 

2669.  3276/17.XII.1919 Rapaport Ghenia Ruhlea solicită înscrierea în anul 
întîi la medicină  

student 27 

2670.  3277/17.XII.1919 Berşadskaia Fania Leibovna solicită înscrierea în 
anul întîi la medicină  

student 27 

2671.  3278/17.XII.1919 Şor Ana solicită înscrierea în anul întîi la farmacie student 27 
2672.  3279/17.XII.1919 Ghelbruch Hudlea solicită restituirea actelor student 27 
2673.  3280/17.XII.1919 Toporov Iosef Şulimovici solicită înscrierea în 

anul întîi la farmacie 
student 27 

2674.  3281/17.XII.1919 Chesler Şleima Sulnia solicită înscrierea în anul 
întîi la farmacie 

student 27 

2675.  3282/17.XII.1919 Haimovici Reiza solicită o revizuire a situaţiei 
şcolare 

student 27 

2676.  3283/17.XII.1919 Gorenbuch Iosef solicită înscrierea în anul al 
III-lea la farmacie 

student 27 

2677.  3283/17.XII.1919 Ghelman I. Avram solicită înscrierea în anul al 
III-lea la farmacie 

student 27 

2678.  3286/17.XII.1919 Ghelbruch Golda solicită înscrierea în anul al 
II-lea la farmacie 

student 27 

2679.  3287/18.XII.1919 Levinzon Solomon Carlin solicită înscrierea în 
anul întîi la medicină 

student 27 

2680.  3289/18.XII.1919 Rabinovici Elisabeta solicită înscrierea în anul 
întîi la medicină 

student 27 

2681.  3290/18.XII.1919 Roitman Rifca solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 27 

2682.  3291/18.XII.1919 Saraţcaia Bela solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 27 

2683.  3292/18.XII.1919 Vaisman Malia solicită înscrierea în anul al II-lea 
la medicină 

student 27 

2684.  3293/18.XII.1919 Zilberman Ruhla solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 27 

2685.  3294/18.XII.1919 Zubiţchi Pesia solicită înscrierea în anul al II-lea 
la medicină 

student 27 

2686.  3296/18.XII.1919 Behman Sara solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 28 

2687.  3297/18.XII.1919 Zverdling Basea solicită înscrierea în anul al II-lea 
la medicină 

student 28 

2688.  3298/18.XII.1919 Braitman Simon solicită înscrierea în anul al II-lea 
la medicină 

student 28 

2689.  3299/18.XII.1919 Haimovici Şor Iosef solicită înscrierea în anul al 
II-lea la medicină 

student 28 

2690.  3300/18.XII.1919 Placovschi Gherş solicită înscrierea la farmacie student 28 
2691.  3301/18.XII.1919 Faerman Zelda solicită înscrierea la farmacie student 28 
2692.  3302/18.XII.1919 Davidsohn Avram solicită înscrierea în anul al 

III-lea la medicină 
student 28 

2693.  3303/18.XII.1919 Colcher Manase solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 28 

2694.  3304/18.XII.1919 Levitas Rifca solicită înscrierea în anul al II-lea la 
medicină 

student 28 

2695.  3305/18.XII.1919 Vaisberg Sara solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 28 
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2696.  3306/18.XII.1919 Gherşco Agres solicită înscrierea în anul al II-lea 
la medicină 

student 28 

2697.  3307/18.XII.1919 Mihman Moscovna Malca solicită înscrierea în 
anul întîi la medicină 

student 28 

2698.  3308/18.XII.1919 Fucs Başeiva solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 28 

2699.  3309/18.XII.1919 Silberman Janeta se retrage din facultate student 28 
2700.  3312/18.XII.1919 Şvarţman Ichil solicită înscrierea în anul întîi la 

medicină 
student 28 

2701.  3314/18.XII.1919 Zalman Simon solicită înscrierea la examenele 
doctoratului al VI-lea 

student 28 

2702.  3316/18.XII.1919 Safir Leib se retrage din facultate student 28 
2703.  3318/18.XII.1919 Schvench Rudolf solicită înscrierea la probatoriul 

întîi cu dispensă 
student 28 

2704.  3319/18.XII.1919 Eisenberg Charlota se retrage din facultate student 28 
2705.  3322/20.XII.1919 Popu Isidor Fridrich solicită înscrierea la 

facultatea din Iaşi 
student 29 

2706.  3323/20.XII.1919 Peltin Ghelman solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 29 

2707.  3328/20.XII.1919 Sarchis David solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 29 

2708.  3332/20.XII.1919 Schor I. solicită echivalarea doctoratului întîi 
susţinut la Kiev 

student 29 

2709.  3335/20.XII.1919 Belatecovschi David solicită înscrierea în anul 
întîi la medicină 

student 29 

2710.  3337/20.XII.1919 Broitman Gheinich se retrage din facultate student 28 
2711.  3328/20.XII.1919 Toporov Iosif solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă 
student 29 

2712.  3343/20.XII.1919 Glester Şloma solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 29 

2713.  3347/18.XII.1919 Matevici Rachil solicită înscrierea în anul al II-lea 
la farmacie 

student 30 

2714.  3360/22.XII.1919 Abramovici Golda solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 31 

2715.  3361/22.XII.1919 Peltin Chelman solicită revizuirea situaţiei şcolare student 31 

2716.  3362/22.XII.1919 Frenchel Sara solicită scutirea de taxe şcolare student 31 
2717.  3363/22.XII.1919 Erlich Ana solicită înscrierea în anul întîi la 

farmacie 
student 31 

2718.  3364/22.XII.1919 Labin Blanche Agat solicită înscrierea la 
doctoratul întîi  

student 31 

2719.  3365/22.XII.1919 Kahan Kolman solicită scutirea de taxe şcolare student 31 
2720.  3365/22.XII.1919 Kahan Freida solicită scutirea de taxe şcolare student 31 
2721.  3368/22.XII.1919 Făinaru Lazăr solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă 
student 31 

2722.  3369/22.XII.1919 Sag Beno solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 31 

2723.  3371/22.XII.1919 Zamft Heinrich solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă 

student 31 

2724.  3376/22.XII.1919 Venster David solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 31 

2725.  3377/22.XII.1919 Stifler Louis solicită postul de bibliotecar student 31 
2726.  3382/25.XII.1919 Mihman Aizic solicită înscrierea în anul întîi la 

farmacie 
student 31 

2727.  3383/25.XII.1919 Dr. Stener solicită concediu doctor 31 
2728.  3385/25.XII.1919 Fajon Isac solicită înscrierea la medicină student 32 



99 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

2729.  3386/22.XII.1919 Snier Avram solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 32 

2730.  3382/25.XII.1919 Groisman Burăch solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 32 

2731.  3462/29.XII.1919 Spanier Osias solicită înscrierea la doctoratul al 
II-lea 

student 35 

2732.  3463/29.XII.1919 Pineles Sebastian solicită înscrierea la doctoratul 
al II-lea 

student 35 

2733.  3486/29.XII.1919 Sag Beno solicită o adeverinţă de promovare a 
examenului de asistenţă 

student 36 

2734.  3488/29.XII.1919 Halperin Brana solicită înscrierea în anul al IV-lea 

la medicină 

student 36 

2735.  3495/30.XII.1919 Procesul verbal încheiat la data alăturată menţio-
nează promovarea la examenele doctoratului al 
II-lea a lui Crasiuc F. 

student 36 

2736.  3496/30.XII.1919 Procesul verbal încheiat la data alăturată menţio-
nează promovarea la examenele doctoratului al 
II-lea lui Baliff Charlotte. 

student 36 

2737.  3499/30.XII.1919 Procesul verbal încheiat la data alăturată menţio-
nează promovarea la examenele doctoratului al 
II-lea a lui Vexler Maria 

student 37 

2738.  3500/30.XII.1919 Procesul verbal încheiat la data alăturată menţio-
nează promovarea la examenele doctoratului al 

II-lea a lui Vexler Herman 

student 37 

2739.  3501/30.XII.1919 Procesul verbal încheiat la data alăturată menţio-
nează promovarea la examenele doctoratului întîi 
a lui Rosman Iohanas 

student 37 

2740.  3562/30.XII.1919 Procesul verbal încheiat la data alăturată menţio-
nează promovarea la examenele doctoratului întîi 
a lui Carniol Simon 

student 37 

2741.  3563/30.XII.1919 Procesul verbal încheiat la data alăturată menţio-
nează promovarea la examenele doctoratului întîi 
a lui Rechler Strul 

student 37 

2742.  3564/30.XII.1919 Averbuch Isabela solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 37 

2743.  3565/30.XII.1919 Goldenberg Tauba solicită înscrierea la medicină 
în anul întîi 

student 37 

2744.  3568/30.XII.1919 Procesul verbal încheiat la data alăturată menţio-
nează promovarea la examenele doctoratului întîi 
a lui Valdman Strul 

student 37 

2745.  3568/30.XII.1919 Procesul verbal încheiat la data alăturată menţio-
nează promovarea la examenele doctoratului întîi 
a lui Derevici Ipolit 

student 37 

2746.  3570/30.XII.1919 Procesul verbal încheiat la data alăturată menţio-
nează promovarea la examenele doctoratului întîi 
a lui Silberman Israel 

student 37 

2747.  3571/30.XII.1919 Procesul verbal încheiat la data alăturată menţio-

nează promovarea la examenele doctoratului întîi 
a lui Lazăr B. Carol 

student 37 

2748.  3573/30.XII.1919 Procesul verbal încheiat la data alăturată menţio-
nează promovarea la examenele doctoratului întîi 
a lui Burăh Moise 

student 37 

2749.  3574/30.XII.1919 Procesul verbal încheiat la data alăturată menţio-
nează promovarea la examenele doctoratului întîi 
a lui Brener Rachmil 

student 37 
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2750.  3530/31.XII.1919 Ghelbruch G. solicită înscrierea la examenul de 
parazitologie 

student 38 

2751.  3532/31.XII.1919 Ecştein Luţa promovează la examenele 
doctoratului al VI-lea 

student 38 

2752.  3537/31.XII.1919 Zalman Simon promovează la examenele de 
licenţă 

doctor 39 

2753.  3551/31.XII.1919 Şarf Iancu solicită înscrierea la examenele 
doctoratului al II-lea 

student 39 

2754.  3552/31.XII.1919 Naftalis Şmil solicită înscrierea la examenele 
doctoratului al II-lea 

student 39 

2755.  3554/31.XII.1919 Cornblum Herman solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 39 

2756.  3555/31.XII.1919 Fischgold H. solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 39 

2757.  3556/31.XII.1919 Zverdling Iancu solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 39 

2758.  3558/31.XII.1919 Rosen Avram solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 39 

2759.  3566/31.XII.1919 Wachtel Elias solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 39 

  DOSAR 40/1920   
2760.  75/21.I.1921 Biroul de recrutare din Orhei solicită relaţii despre 

Sarchis David 
student 26 

2761.  252/1.II.1921 Vaisfeld Froim se transferă la Bucureşti student 36 
2762.  219/1.I.1921 Biroul de recrutare din Bacău solicită relaţii 

despre Zeilic Burăh 
student 37 

2763.  1.I.1921 Gerviţ Sima din Odesa, studentă la matematică, se 
înscrie la farmacie 

student 42 

2764.  256/5.II.1921 Goldenberg Matilda promovează la examenul de 
bacteriologie 

student 49 

2765.  263/5.II.1921 Augutştein Szebeş solicită rezultatele obţinute în 
anul universitar 1918 

student 50 

2766.  325/9.II.1921 Obţin titlul de doctori în medicină şi chirurgie: 
Keller Avram, Acherman D. Samoil, Apter 
Hirsch, Iacobi L. David, Grünspun Sevastos Rifca 

doctori 60 

2767.  350/12.II.1921 Solicită a fi admişi la examenul de chimie în 
sesiunea din aprilie: Şneer Avram, Cotic Şoil, 
Wachtel Elias 

student 65 

2768.  389/17.II.1921 Edelştein Alfred solicită a fi înscris la facultate student 77 
2769.  392/17.II.1921 Ministerul de Război nu-l avansează pe Ghelberg 

Wilhelm la gradul de sublocotenent 
student 80 

2770.  4584/24.XI.1920 Actele studenţilor trimise la Institutul Medico-
Militar 

student 89 

2771.  478/23.II.1921 Giesshübl Herman promovează în anul al II-lea la 
medicină 

student 117 

2772.  980/25.VIII.1921 Institutul Medico-Militar, prin medicul general al 
diviziei Carol Davila, trimite actele studenţilor 
anului întîi: Veisfeld Froim, Gross I. Dietriech 

student 129 

2773.  769/21.I.1921 Biroul de recrutare din Orhei solicită relaţii despre 
Şor Mordhai 

student 131 

2774.  298/2.III.1921 Rosemberg Solomon solicită o adeverinţă de 
frecvenţă 

student 133 

2775.  5363/12.I.1921 Biroul de recrutare din Orhei solicită relaţii despre 
Rabinovici Şlioma 

student 138 

2776.  315/10.III.1921 Ministerul de Interne, Direcţia Siguranţei Gene-
rale, solicită relaţii despre Horodniceanu Ilie 

student 195 
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2777.  732/22.III.1921 Obţin a fi scutiţi de taxele şcolare: Lipoveţcaia 
Ruhla, Lapscher Rifca 

student 198 

2778.  24174/29.III.1921 Ghelberg Wilhelm este numit de Ministerul 
Instrucţiunii Publice, Direcţia Invăţămîntului 
Secundar şi Superior, în postul de asistent la 
laboratorul de chimie farmaceutică şi galenică 
rămas vacant prin demisia lui Coniver L. 

doctor 243 

2779.  873/6.IV.1921 Au fost restituite certificatele de bacalaureat lui 
Donenfeld, Sucher, Biller Abraham, Rosemberg 
Solomon, Weiner Ghidale 

student 245 

2780.  927/14.IV.1921 Rectorul Universităţii trimite certificatele de opt 
clase pentru Leiblich Blima şi Katz Pesia 

student 274 

2781.  552/14.IV.1921 Rectorul Universităţii solicită relaţii despre 
Schwartz Haim 

student 277 

2782.  939/16.IV.1921 Aberman C. obţine bani servicii 280 
2783.  3387/14.IV.1920 Boticevscaia Sura, anul al IV-lea la fizico-mate-

matici, înscrisă şi la secţia de chimie farmaceutică, 
prezintă documentele necesare înscrierii, în tradu-
cere, semnate de Kangher A. M., Zilberg I. V., 
Balter B., farmacişti 

student 309-312 

2784.  1317/14.V.1921 Spitzer M., Kahana M. solicită admiterea la 
examen 

student 342 

2785.  1376/19.V.1921 Medicul şef al oraşului Bacău menţionează că 
Vogel Marcel efectuează practică la farmacia 
„Mîntuirea” 

student 343 

2786.  1818/1.VI.1921 Institutul Medico-Militar, secţia Iaşi, prezintă lista 
studenţilor înscrişi la examene: Gieshübl Herman, 
Hart Rafael, Waisbuch Oscar 

student 376 

2787.  1080/27.V.1921 Alterescu N. Mendel, elev intern al Institutului 
Medico-Militar, solicită rezultatele concursului 
susţinut 

student 453 

2788.  2335/11.XI.1921 Udel Evelina, anul întîi de medicină, solicită 
actele lui Cuciuc Freida, născută la Acherman, în 
anul 1894 

student 454, 457 

2789.  15.V.1921 Este clarificată situaţia şcolară pentru Balaban 
Maria 

student 472 

2790.  826/30.VII.1921 Sînt înscrişi: Tecucianu Leizer, născut în 1889, la 
Mihăileni, Ghelman Haim, născut în 1895, la 
Soroca, Gandelsman (Adelsman) Josel, născut în 
1892, la Bălţi 

student 476 

2791.  2385/17.VI.1921 Cercul de recrutare din Botoşani solicită 
informaţii despre Rozman Iohanas 

student 484 

2792.  2386/12.VI.1921 Cercul de recrutare din Botoşani solicită 
informaţii despre Feşgold Herman 

student 485 

2793.  2387/12.VI.1921 Cercul de recrutare din Iaşi solicită informaţii 
despre Salter Adolf, str. Primăverii, nr. 25 

student 486 

2794.  2388/17.VI.1921 Cercul de recrutare din Iaşi solicită informaţii 
despre Silberman Israil 

student 487 

2795.  2389/17.VI.1921 Cercul de recrutare din Hîrlău solicită informaţii 
despre Burăh Moise 

student 488 

2796.  2419/1.X.1920 Liceul de fete „A. S. Goldenberg” din Chişinău 
pregăteşte elevi pentru Universitatea din Iaşi 

liceu 503 

2797.  2424/23.VI.1921 Brener I., doctor în medicină şi chirurgie, obste-
trician, medic şef al maternităţii de pe lîngă Spita-
lul Israelit, solicită aprobarea pentru ţinerea unui 
curs de patologia sarcinilor 

doctor 524 
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2798.  26.X.1920 Acherman Samoil, născut la 18.I.1895 la Iaşi, 
obţine titlul de doctor în medicină 

doctor 550 

2799.  26.X.1920 Apter Hirsch, născut la 3.II.1893 la Bârlad, obţine 
titlul de doctor în medicinăe 

doctor 550 

2800.  26.X.1920 Kaller Avram, născut la 5.VI.1893 la Tg. Frumos, 
obţine titlul de doctor în medicină şi farmacie 

doctor 550 

2801.  26.X.1920 Grünspun Sevastos Rifca, născută la 16.IV.1889 la 
Bulboaca-Chişinău, obţine titlul de doctor în 
medicină 

doctor 550 

2802.  26.X.1920 Jacoby David, născut la 31.I.1894 la Iaşi, obţine 
titlul de doctor în medicină 

doctor 550 

2803.  26.X.1920 Schreiber Leib, născut la 3.III.1894 la Chişinău, 
obţine titlul de doctor în medicină 

doctor 550 

2804.  26.X.1920 Zamft Heinrich, născut la 26.II.1895 la Iaşi, obţine 
titlul de doctor în medicină 

doctor 550 

2805.  26.X.1920 Fişbein Moisei, născut la 31.IV.1896 la Tighina, 
obţine titlul de doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 550 

2806.  26.X.1920 Schachter M. Burăh, născut la 14.XII.1894 la 
Bârlad, obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor 550 

2807.  26.X.1920 Coniver Herman, născut la 1.XII.1892 la Iaşi, 
obţine titlul de doctor în medicină 

doctor 550 

2808.  26.X.1920 Segal Laurian, născut la 27.VI.1896 la Craiova, 
obţine titlul de doctor în medicină 

doctor 550 

2809.  26.X.1920 Leibu Simon, născut la 16.II.1894 la Văculeşti, 
obţine titlul de doctor în medicin 

doctor 550 

2810.  450/20.X.1920 Directoarea liceului „A. S. Goldenberg” din 
Chişinău certifică că Liba Goldştein a absolvit opt 
clase 

student 598 

2811.  428/28.XI.1919 Directoarea liceului „A. S. Goldenberg” din Chi-
şinău certifică că Podgaeţchi Şmil a absolvit opt 
clase 

student 599 

2812.  429/28.XI.1919 Goldschlager Rudolf este exmatriculat student 607 
2813.  1.02.1921 Braunştein Mordco, Universitatea din Cernăuţi, 

este exmatriculat 
student 609 

2814.  2245/16.IX.1920 Doiban Solomon se înscrie la farmacie student 647 
2815.  3688/26.IX.1921 Gleisman Hena se înscrie la medicină student 679 
2816.  3772/29.IX.1921 Frenchel Pincu, născut la 6.I.1902 la Soroca, se 

înscrie la medicină 
student 692 

  DOSAR 43/1920: Registru de intrare    
2817.  2059/31.VII.1921 Varcovici Herman solicită o adeverinţă pentru 

armată 
student 1 

2818.  2061/31.VII.1921 Stocher Arnold este numit docent pe lîngă 
facultatea de medicină 

doctor 2 

2819.  2064/31.VII.1921 Coniver Herman solicită o adeverinţă pentru 
armată 

student 2 

2820.  2066/5.VIII.1921 Rosemberg Emil solicită o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al III-lea la farmacie 

student 2 

2821.  2072/31.VII.1921 Vaisblit Mordco solicită o adeverinţă pentru 
armată 

student 2 

2822.  2073/31.VII.1921 Coza Simha se retrage din facultate student 2 
2823.  2081/12.VIII.1921 Caufman Osias solicită o adeverinţă pentru 

internat 
student 2 

2824.  2088/12.VIII.1921 Stocher Arnold este numit docent pe lîngă facul-
tatea de medicină la neurologie; solicită o adeve-
rinţă 

doctor 3 
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2825.  2092/12.VIII.1921 Iacobi David solicită un duplicat al carnetului de 
student 

student 3 

2826.  2093/12.VIII.1921 Barad Avram solicită o adeverinţă de frecvenţă student 3 
2827.  2106/26.VIII.1921 Boico Alta Hana solicită înscrierea în anul întîi la 

medicină 
student 4 

2828.  2107/26.VIII.1921 Zelţerman Ber solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 4 

2829.  2108/26.VIII.1921 Safir Gherş solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 4 

2830.  2109/26.VIII.1921 Goldenberg Şmerl solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 4 

2831.  2110/26.VIII.1921 Valdman Avram solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 4 

2832.  2111/26.VIII.1921 Zelţer Volf solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 4 

2833.  2112/26.VIII.1921 Schreiber Lev solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 4 

2834.  2113/26.VIII.1921 Fişbein Gherş solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 4 

2835.  2114/26.VIII.1921 Roizenbaum Iancheli solicită înscrierea în anul 
întîi la medicină 

student 4 

2836.  2115/26.VIII.1921 Dorfman Ruhla solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 4 

2837.  2116/26.VIII.1921 Curferst Iosif solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 4 

2838.  2117/26.VIII.1921 Verona Isac solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 4 

2839.  2119/26.VIII.1921 Feldman Boris solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 5 

2840.  2120/26.VIII.1921 Sverdling Idel solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 5 

2841.  2128/26.VIII.1921 Fişbein Moisei solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 5 

2842.  2129/26.VIII.1921 Streitman David solicită o adveverinţă necesară la 
Institutul Medico-Militar 

student 5 

2843.  2130/26.VIII.1921 Moise F. Şmil schimbă numele în Scharist Şmil student 5 
2844.  2132/26.VIII.1921 Feld Samuel Maier solicită o adveverinţă de 

frecvenţă a anului întîi 
student 5 

2845.  2133/26.VIII.1921 Pulver Bercu solicită o adveverinţă necesară la 
armată 

student 5 

2846.  2134/26.VIII.1921 Moise Burăh solicită o adveverinţă necesară la 
armată 

student 5 

2847.  2135/26.VIII.1921 Schor Iosif solicită o adveverinţă necesară la 
armată 

student 5 

2848.  2136/26.VIII.1921 Crasiuc Fişel solicită o adveverinţă necesară la 
armată 

student 5 

2849.  2138/26.VIII.1921 Simionovici Strul solicită restituirea actelor lui 

Veisbein Ita 

student 6 

2850.  2139/26.VIII.1921 Bercovici Freida solicită o adeverinţă pentru 
înscrierea la medicină în anul întîi 

student 6 

2851.  2140/26.VIII.1921 Samas Abram se retrage din facultate, solicită 
restituirea actelor 

student 6 

2852.  2142/26.VIII.1921 Averbuch Leib promovează la examenele de la 
finele anului întîi 

student 6 

2853.  2143/26.VIII.1921 Axenfeld Iţic este admis la examenul de botanică student 6 
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2854.  2145/26.VIII.1921 Cerneţchi Menaşe este admis la examenul de 
zoologie 

student 6 

2855.  2149/26.VIII.1921 Crasiuc Strul este admis la examenul de botanică student 6 
2856.  2151/26.VIII.1921 Flexer Lipa este admis la examenul de fizică student 6 
2857.  2152/26.VIII.1921 Frenchel Sara Leia este admisă la examenele de 

botanică şi zoologie 
student 6 

2858.  2153/26.VIII.1921 Harein Gherş este admisă la examenele de 
botanică şi zoologie 

student 6 

2859.  2154/26.VIII.1921 Kesler Şlioma este admis la examenele de 
botanică şi zoologie 

student 6 

2860.  2158/26.VIII.1921 Mihman Aizic este respins la examenele de 
botanică şi zoologie 

student 6 

2861.  2165/30.VIII.1921 Pincevschi Rabins Iţic promovează la examenele 
anului întîi la farmacie 

student 7 

2862.  2167/30.VIII.1921 Rabinovici Nuhim este admis la examenele de 
botanică, zoologie şi mineralogie 

student 7 

2863.  2168/30.VIII.1921 Roitman Moise este admis la examenele de 
botanică, zoologie şi mineralogie 

student 7 

2864.  2168/30.VIII.1921 Sapirin Leia este admis la examenele de botanică, 
zoologie şi mineralogie 

student 7 

2865.  2168/30.VIII.1921 Sarchis David este admis la examenele de 
botanică, zoologie şi mineralogie 

student 7 

2866.  2172/30.VIII.1921 Spivac Samuel este admis la examenul de 
zoologie  

student 7 

2867.  2173/30.VIII.1921 Stratman Leib Volf este admis la examenul de 
botanică  

student 7 

2868.  2174/30.VIII.1921 Tabacinic Beer absentează la examenul de 
zoologie  

student 7 

2869.  2175/30.VIII.1921 Ţirilman Avram este admis la examenul de 
zoologie 

student 7 

2870.  2176/30.VIII.1921 Vaisblit Mosco este admis la examenul de 
mineralogie 

student 7 

2871.  2178/30.VIII.1921 Fastlich Gustav solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată  

student 7 

2872.  2178/30.VIII.1921 Grumalitsch V. solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi  

student 7 

2873.  2180/2.IX.1921 Scharist F. Moise solicită o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată  

student 8 

2874.  2181/2.IX.1921 Fişer A. Isac solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată  

student 8 

2875.  2182/2.IX.1921 Goldştein Moritz solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată  

student 8 

2876.  2183/2.IX.1921 Lazăr Carol solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată  

student 8 

2877.  2184/2.IX.1921 Lieber Isidor solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată  

student 8 

2878.  2185/2.IX.1921 Salter Adolf solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată  

student 8 

2879.  2189/2.IX.1921 Roşu Herşcu solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată  

student 8 

2880.  2190/2.IX.1921 Szeleş Augustin solicită notele obţinute în timpul 
campaniei militare  

student 8 

2881.  2193/2.IX.1921 Zalţman Sofia solicită o adeverinţă că este înscrisă 
la medicină în anul întîi  

student 8 

2882.  2197/6.IX.1921 Zilberman Heinrich promovează la examenele 
anului al II-lea la farmacie  

student 9 
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2883.  2198/6.IX.1921 Varcovici Herman promovează la examenele 
anului al II-lea la farmacie  

student 9 

2884.  2200/6.IX.1921 Şut Zaharia este admis la examene  student 9 
2885.  2202/6.IX.1921 Şmilovici Ghizela este admisă la examene  student 9 
2886.  2204/6.IX.1921 Roizemberg Şmil este admis la examene  student 9 
2887.  2206/6.IX.1921 Polach Nahman este admis la examenul de 

farmacie clinică  
student 9 

2888.  2208/6.IX.1921 Plaţman Malca este admisă la examenul de 
farmacie clinică  

student 9 

2889.  2210/6.IX.1921 Pacher Diana este admisă la examenul de farmacie 
clinică  

student 9 

2890.  2211/6.IX.1921 Katzman Adela este admisă la examenul de 
farmacie clinică  

student 9 

2891.  2212/6.IX.1921 Ochs Savel absentează la examenul de chimie 
organică  

student 9 

2892.  2216/6.IX.1921 Grobocopatel este admis la examenul de farmacie 
clinică  

student 9 

2893.  2216/6.IX.1921 Ghelberg Vilhelm este admis la examenul de 
farmacie clinică  

student 9 

2894.  2220/6.IX.1921 Frenchel H. Perla este admisă la examenul de 
farmacie clinică  

student 9 

2895.  2225/6.IX.1921 Rapaport Max solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 9 

2896.  2226/6.IX.1921 Rapaport Adolf solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 9 

2897.  2227/6.IX.1921 Verona Isac solicită restituirea actelor deoarece se 
retrage din facultate 

student 9 

2898.  2228/6.IX.1921 Ianchel Roizenbaum solicită restituirea actelor, 
deoarece se retrage din facultate 

student 9 

2899.  2229/6.IX.1921 Goichman Suchăr solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 10 

2900.  2233/6.IX.1921 Feldman Isac solicită restituirea actelor, deoarece 
se retrage dinfacultate 

student 10 

2901.  2237/6.IX.1921 Labin Blanche Agate solicită o adeverinţă de 
frecvenţă 

student 10 

2902.  2238/6.IX.1921 Abramovici Jack solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 10 

2903.  2240/6.IX.1921 Rectoratul Universităţii trimite dosarul lui 
Fischgold 

student 11 

2904.  2242/6.IX.1921 Rosman Iohanas solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 11 

2905.  2245/6.IX.1921 Doiban Solomon solicită a fi înscris în anul întîi la 
farmacie 

student 11 

2906.  2252/19.IX.1921 Silcrot Avram solicită a fi înscris în anul întîi la 
medicină 

student 11 

2907.  2254/19.IX.1921 Burchis Isahar solicită a fi înscris în anul întîi la 
medicină 

student 11 

2908.  2255/19.IX.1921 Sit Davidovna Sura solicită a fi înscrisă în anul 
întîi la medicină 

student 11 

2909.  2258/19.IX.1921 Vaisman Iacov solicită a fi înscris în anul întîi la 
medicină 

student 12 

2910.  2259/19.IX.1921 Viner Iacov solicită a fi înscris în anul întîi la 
medicină 

student 12 

2911.  2262/19.IX.1921 Birnberg Leon solicită a fi înscris în anul întîi la 
medicină 

student 12 
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2912.  2262/19.IX.1921 Margulis Ana solicită înscrierea fiului ei Pavel în 
anul întîi la medicină 

student 12 

2913.  2264/19.IX.1921 Kremer Roza, absolventă a şapte clase la Odesa, 
solicită a fi înscrisă la farmacie 

student 12 

2914.  2267/19.IX.1921 Prepeliţchi Sender solicită a fi înscris în anul întîi 
la farmacie 

student 12 

2915.  2271/19.IX.1921 Benderschi Isac solicită a fi înscris în anul întîi la 
medicină 

student 12 

2916.  2272/19.IX.1921 Rabinovici Simon solicită a fi înscris în anul întîi 
la medicină 

student 12 

2917.  2274/19.IX.1921 Feldman Paulina solicită a fi înscrisă în anul întîi 
la medicină 

student 12 

2918.  2275/19.IX.1921 Sircovici Roza solicită a fi înscrisă în anul întîi la 
medicină 

student 13 

2919.  2276/19.IX.1921 Faibusovici Mordhai solicită a fi înscris în anul 
întîi la medicină 

student 13 

2920.  2277/19.IX.1921 Miaskovschi Pinhas solicită a fi înscris în anul 
întîi la medicină 

student 13 

2921.  2278/19.IX.1921 Noihovici Sprinţa solicită a fi înscrisă în anul întîi 
la farmacie 

student 13 

2922.  2279/19.IX.1921 Sifris Haia Sura solicită a fi înscrisă în anul întîi la 
farmacie 

student 13 

2923.  2284/23.IX.1921 Rectorul Universităţii solicită relaţii despre 
Fichman G.F. 

student 13 

2924.  2288/23.IX.1921 Corenblum Herş solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 13 

2925.  2290/23.IX.1921 Ochs Savel solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 14 

2926.  2296/23.IX.1921 Orinştein Moisei solicită înscrierea în anul al 
V-lea la medicină 

student 14 

2927.  2299/23.IX.1921 Nison Naihim solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 14 

2928.  2304/23.IX.1921 Silcrot Isabela solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 14 

2929.  2305/23.IX.1921 Lucacer Menas solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 14 

2930.  2309/23.IX.1921 Crupnic Feiga solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 15 

2931.  2312/23.IX.1921 Svecinicar Ester Mireli solicită înscrierea în anul 
întîi la farmacie 

student 15 

2932.  2313/23.IX.1921 Portnoi Leia solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 15 

2933.  2314/23.IX.1921 Groisman Rahil solicită a i se aproba retragerea 
actelor lui Peisah Tauber 

student 15 

2934.  2316/23.IX.1921 Feldman Nahama solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 15 

2935.  2318/23.IX.1921 Gotloib Iţhoc solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 15 

2936.  2319/23.IX.1921 Groisman Ruhel solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 15 

2937.  2320/24.IX.1921 Sut Brana solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 15 

2938.  2321/24.IX.1921 Dulbergher Simon solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină a lui Alter Perla 

student 15 

2939.  2322/24.IX.1921 Scwartzman Mina solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 15 
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2940.  2324/23.IX.1921 Ziser Esfir solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 15 

2941.  2325/23.IX.1921 Tasmenescaia Nehoma solicită înscrierea în anul 
întîi la medicină 

student 15 

2942.  2326/23.IX.1921 Şor L. Mordhai solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 15 

2943.  2327/23.IX.1921 Burd Berco solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 15 

2944.  2328/23.IX.1921 Rabinovici Şloima solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 15 

2945.  2332/28.IX.1921 Iţicova Etlea solicită înscrierea în anul întîi la 

medicină 

student 16 

2946.  2333/28.IX.1921 Groiser Brana solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 16 

2947.  2338/28.IX.1921 Marcovici Isidor solicită transferul la Bucureşti student 16 
2948.  2333/28.IX.1921 Groiser Brana solicită înscrierea în anul întîi la 

farmacie 
student 16 

2949.  2338/28.IX.1921 Marcovici Isidor solicită transferarea la Bucureşti student 16 
2950.  2339/28.IX.1921 Koifman Simon solicită înscrierea în anul întîi la 

medicină 
student 16 

2951.  2340/28.IX.1921 Gherţenberg Sofia solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 16 

2952.  2341/28.IX.1921 Vainverg Avram solicită înscrierea în anul întîi la 

medicină 

student 16 

2953.  2346/28.IX.1921 Loibman Ghenia solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 16 

2954.  2347/28.IX.1921 Rapaport Max solicită o adeverinţă de frecvenţă student 16 
2955.  2348/28.IX.1921 Podgaeţcaia Brana solicită înscrierea în anul întîi 

la medicină 
student 17 

2956.  2349/28.IX.1921 Vilhelm Solomon solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 17 

2957.  2350/28.IX.1921 Colcher Frima solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 17 

2958.  2351/28.IX.1921 Friscof Carolina solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 17 

2959.  2352/28.IX.1921 Rectorul Universităţii trimite diploma de doctor în 
medicină şi chirurgie aparţinînd lui Colcher Fişel 

doctor 17 

2960.  2354/28.IX.1921 Moscovici Milştein Aron solicită înscrierea în 
anul întîi la medicină 

student 17 

2961.  2355/28.IX.1921 Derenovschi Abram solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 17 

2962.  2356/28.IX.1921 Segal Haim solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 17 

2963.  2359/28.IX.1921 Einihovici Avaram solicită înscrierea în anul al 
III-lea la medicină 

student 17 

2964.  2361/28.IX.1921 Gorohovschi Burăh solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 17 

2965.  2362/28.IX.1921 Slioma Sender solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 17 

2966.  2364/28.IX.1921 Zibenberg Miriam solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 17 

2967.  2364/28.IX.1921 Boşcanschi Gherş solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 17 

2968.  2365/28.IX.1921 Epelbaum Ianchel solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 17 
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2969.  2373/28.IX.1921 Pincevschi Strul solicită o adeverinţă de frecvenţă student 18 
2970.  2374/28.IX.1921 Zverdlig Avram solicită o adeverinţă de frecvenţă 

a cursurilor de asistenţă 
student 18 

2971.  2376/28.IX.1921 Vitenştein Tema solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 18 

2972.  2377/28.IX.1921 Rosemberg Solomon solicită înscrierea în anul 
întîi la medicină 

student 19 

2973.  2379/28.IX.1921 Rosemberg Samoil solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 19 

2974.  2380/28.IX.1921 Liber Avramovici Frenc solicită înscrierea în anul 
întîi la medicină 

student 19 

2975.  2381/28.IX.1921 Zaidman Lipa solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 19 

2976.  2383/28.IX.1921 Halperin Brana solicită înscrierea în anul al IV-lea 
la medicină 

student 19 

2977.  2384/28.IX.1921 Rozemberg Samoil solicită o adeverinţă de 
frecvenţă 

student 19 

2978.  2387/28.IX.1921 Vainberg Mariam solicită o adeverinţă de 
frecvenţă 

student 19 

2979.  2389/28.IX.1921 Feldman Iser solicită o adeverinţă de frecvenţă student 19 
2980.  2391/28.IX.1921 Liber Isidor solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă 
student 19 

2981.  2392/28.IX.1921 Roitman Herşcu solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 19 

2982.  2393/28.IX.1921 Seinberg Mordco solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 19 

2983.  2394/28.IX.1921 Feldman Zelman solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 19 

2984.  2396/28.IX.1921 Zverdlig Abram solicită restituirea actelor, 
deoarece se retrage din facultate 

student 19 

2985.  2399/30.IX.1921 Iţicova Etla solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 19 

2986.  2400/30.IX.1921 Holder Isac solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 19 

2987.  2402/30.IX.1921 Stecler Leia solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 19 

2988.  2403/30.IX.1921 Band Nehama solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 19 

2989.  2404/30.IX.1921 Ghenadler Ester solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 19 

2990.  2405/30.IX.1921 Brodschi Gherş solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 19 

2991.  2407/30.IX.1921 Benţianov Fişer Gherş solicită înscrierea în anul 
întîi la farmacie 

student 19 

2992.  2410/28.IX.1921 Lohn Tauba solicită restituirea actelor, deoarece se 
transferă la Bucureşti 

student 19 

2993.  2413/30.IX.1921 Roitman Avram solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 20 

2994.  2414/30.IX.1921 Soibman Elca solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 20 

2995.  2421/1.XI.1921 Iosupovici Strul solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 20 

2996.  2424/30.IX.1921 Arabin Iţic solicită înscrierea examenul de 
asistenţă 

student 20 

2997.  2425/30.IX.1921 Solomon Rachela solicită înscrierea examenul de 
asistenţă 

student 20 



109 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

2998.  2434/2.X.1921 Rabinovici Şlioma solicită o adeverinţă de 
frecvenţă, necesară la Institutul Medico-Militar 

student 21 

2999.  2435/2.X.1921 Shor Mordhai solicită o adeverinţă de frecvenţă, 
necesară la Institutul Medico-Militar 

student 21 

3000.  2436/2.X.1921 Pomerantz Rebeca solicită o adeverinţă de 
frecvenţă  

student 21 

3001.  2440/4.X.1921 Birnberg Leon solicită o adeverinţă de frecvenţă, 
necesară la armată 

student 21 

3002.  2445/2.X.1921 Abram Ioil solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 21 

3003.  2446/4.X.1921 Rozemberg Solomon solicită o adeverinţă de 
frecvenţă, necesară la armată 

student 21 

3004.  2456/5.X.1921 Silcrot Sura solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 21 

3005.  2457/5.X.1921 Margulis Pavel solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 21 

3006.  2459/5.X.1921 Blecher Sofia solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 21 

3007.  2460/5.X.1921 Edelştein Ana solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 21 

3008.  2461/5.X.1921 Edelştein Sarah solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 21 

3009.  2462/5.X.1921 Augenstreich Rozica solicită înscrierea la 
examenul de asistenţă 

student 21 

3010.  2463/5.X.1921 Blumer Leon solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 21 

3011.  2464/5.X.1921 Goichman Sara solicită a fi scutită de a prezenta 
ierbarul 

student 21 

3012.  2466/5.X.1921 Roşu Herşcu solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 21 

3013.  2468/5.X.1921 Grimberg Ita solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 21 

3014.  2471/5.X.1921 Vaintraub Leon solicită înscrierea la examenul de 
chimie parazitologică 

student 23 

3015.  2472/5.X.1921 Ochin Max solicită înscrierea la examenul de 
chimie parazitologică 

student 23 

3016.  2473/5.X.1921 Carniol Arnold solicită înscrierea la examenul de 
chimie parazitologică 

student 23 

3017.  2474/5.X.1921 Vaiser David solicită restituirea actelor, retrăgîn-
du-se din facultate 

student 23 

3018.  2476/5.X.1921 Streitman David solicită înscrierea la examenele 
de la finele anului întîi 

student 23 

3019.  2478/5.X.1921 Bercovna Ana solicită înscrierea la farmacie student 23 
3020.  2479/5.X.1921 Vaisman Isac solicită restituirea actelor, 

retrăgîndu-se din facultate 
student 23 

3021.  2480/5.X.1921 Jurist Benjamin solicită restituirea actelor, 
retrăgîndu-se din facultate 

student 23 

3022.  2481/5.X.1921 Grumberg Iţic prezintă o adeverinţă de practică în 
farmacie 

student 23 

3023.  2482/5.X.1921 Hefter Dorotheia prezintă o adeverinţă de practică 
în farmacie 

student 23 

3024.  2491/6.X.1921 Coniver Lupu, asistent, nu este mobilizat student 24 
3025.  2500/6.X.1921 Sut Zaharia solicită înscrierea la examenele anului 

al III-lea 
student 24 

3026.  2503/6.X.1921 Gamarnic Nuhim solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi 

student 24 
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3027.  2506/6.X.1921 Iuster Etela solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 24 

3028.  2508/6.X.1921 Stein Peretz solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 24 

3029.  2509/6.X.1921 Rapaport Adolf solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 25 

3030.  2512/6.X.1921 Rapaport Max solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 25 

3031.  2513/6.X.1921 Liber Isidor solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 25 

3032.  2514/6.X.1921 Benderschi Isac solicită o adeverinţă de frecvenţă student 25 
3033.  2514/6.X.1921 Benderschi Vladimir solicită înscrierea la farmacie 

în anul întîi 
student 25 

3034.  2520/6.X.1921 Biller Leib solicită înscrierea la farmacie în anul 
întîi 

student 25 

3035.  2522/6.X.1921 Sekler Scharlotta solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 25 

3036.  2523/6.X.1921 Wachtel Elias solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 25 

3037.  2524/6.X.1921 Serebrinscaia Malca solicită înscrierea la medicină 
în anul întîi 

student 25 

3038.  2525/6.X.1921 Ganzştein Ruhla solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 25 

3039.  2526/6.X.1921 Reznic Tema solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 25 

3040.  2527/6.X.1921 Ichilier Iosef solicită înscrierea la medicină în anul 
întîi 

student 25 

3041.  2528/6.X.1921 Doiban Avrum Iacob solicită înscrierea la 
medicină în anul întîi 

student 25 

3042.  2529/6.X.1921 Abramovici Jack solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 25 

3043.  2530/6.X.1921 Sneer Avram solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 25 

3044.  2531/6.X.1921 Greiciman Mordco solicită înscrierea la farmacie 
în anul întîi 

student 25 

3045.  2532/6.X.1921 Greiciman Mordco solicită înscrierea la examenul 
de asistenţă 

student 25 

3046.  2537/6.X.1921 Adelsberg I. Herş solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi 

student 26 

3047.  2539/6.X.1921 Pritcher Silvia solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi 

student 26 

3048.  2540/6.X.1921 Moscovici Rachela solicită înscrierea la farmacie 
în anul întîi 

student 26 

3049.  2545/6.X.1921 Hammer Eti solicită foaia matricolă student 26 
3050.  2557/7.X.1921 Derems David solicită înscrierea la farmacie în 

anul întîi 
student 27 

3051.  2559/7.X.1921 Şmilovici Şmerco Amiter solicită înscrierea la 
farmacie în anul întîi 

student 27 

3052.  2561/7.X.1921 Glantzştein Enta solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 27 

3053.  2563/7.X.1921 Acherman Samoil solicită înscrierea la examenul 
de doctorat 

student 27 

3054.  2564/7.X.1921 Pornoi Avram solicită restituirea actelor, deoarece 
se retrage din facultate 

student 27 

3055.  2565/7.X.1921 Feldman Roisen solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi 

student 27 
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3056.  2566/7.X.1921 Coplacgi Leiba solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi 

student 27 

3057.  2568/7.X.1921 Pupcov Ita solicită înscrierea la farmacie în anul I student 27 
3058.  2569/7.X.1921 Braunştein David solicită înscrierea la farmacie în 

anul întîi 
student 27 

3059.  2571/7.X.1921 Balaban Avram solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi 

student 27 

3060.  2572/7.X.1921 Feldman Boris solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 27 

3061.  2583/7.X.1921 Hofman Iosif solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 28 

3062.  2583/7.X.1921 Brigheldrut Sura Eidel nu promovează la 
examenul de latină 

student 28 

3063.  2588/7.X.1921 Mihman Aizic solicită o adeverinţă de frecvenţă student 28 
3064.  2589/7.X.1921 Jurist Max solicită înscrierea în anul întîi de 

practică la farmacie 
student 28 

3065.  2590/7.X.1921 Rosenstreich Friederich solicită înscrierea la 
medicină în anul întîi  

student 28 

3066.  2592/7.X.1921 Colcher Rahil Ianchelevna solicită înscrierea la 
medicină în anul al III-lea  

student 28 

3067.  2593/7.X.1921 Colcher Rahil Ianchelevna solicită înscrierea la 
medicină în anul al III-lea  

student 28 

3068.  2595/7.X.1921 Nudelman Moisei solicită înscrierea la farmacie în 

anul întîi  

student 28 

3069.  2599/7.X.1921 Vaisberg Sara solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi  

student 29 

3070.  2600/8.X.1921 Galfenştein Lev solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi  

student 29 

3071.  2601/8.X.1921 Vuleh Israel solicită înscrierea la medicină în anul 
întîi  

student 29 

3072.  2602/8.X.1921 Gandelsman Iosif promovează la examene  student 29 
3073.  2603/8.X.1921 Birnbaum Herman schimbă numele în 

Vascoboinic  
student 29 

3074.  2603/8.X.1921 Valdman Avram solicită o adeverinţă pentru a-i 
servi la Institutul Medico-Militar  

student 29 

3075.  2606/8.X.1921 Matevici Rahil solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină  

student 29 

3076.  2607/8.X.1921 Etingher Roza solicită restituirea actelor, deoarece 
se retrage din facultate  

student 29 

3077.  2608/8.X.1921 Siebman Saşa solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 29 

3078.  2610/9.X.1921 Nudelman Haim solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 29 

3079.  2610/9.X.1921 Nudelman Haim solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă 

student 29 

3080.  2612/9.X.1921 Sverdlig Idel solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 29 

3081.  2613/9.X.1921 Moscovici Golda solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă 

student 29 

3082.  2614/9.X.1921 Schor Alter solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 29 

3083.  2615/9.X.1921 Siderer Ita solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 29 

3084.  2616/9.X.1921 Ludvarg Enta solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 29 
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3085.  2617/9.X.1921 Gruberman Haia solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 29 

3086.  2618/9.X.1921 Furer Hinca solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 29 

3087.  2619/9.X.1921 Breitman Simon solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 29 

3088.  2620/9.X.1921 Rabinovici Tema solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 29 

3089.  2621/9.X.1921 Sraibman Ruhla solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 29 

3090.  2622/9.X.1921 Tepitcovici Enta solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 29 

3091.  2623/9.X.1921 Chitis Burăh solicită înscrierea la medicină în anul 
întîi 

student 30 

3092.  2626/9.X.1921 French Rifca solicită înscrierea la medicină în anul 
al II-lea 

student 30 

3093.  2627/9.X.1921 Chişinevschi Sura solicită înscrierea la medicină 
în anul al II-lea 

student 30 

3094.  2628/9.X.1921 Vaisman Iacov solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi 

student 30 

3095.  2635/9.X.1921 Berman Enta solicită înscrierea la medicină în 
anul al III-lea 

student 30 

3096.  2638/9.X.1921 Dergoer Feiga solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi 

student 30 

3097.  2640/9.X.1921 Vaisbein Tauba solicită înscrierea la medicină în 
anul al II-lea 

student 30 

3098.  2641/9.X.1921 Slamomci Aurel solicită înscrierea la examenele 
primului doctorat 

student 30 

3099.  2642/9.X.1921 Alteresco Mendel solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 30 

3100.  2644/9.X.1921 Rabinovici Berel solicită înscrierea la examenele 
primului doctorat 

student 31 

3101.  2645/9.X.1921 Steinberg Mihel solicită înscrierea la examenele 
primului doctorat 

student 31 

3102.  2646/9.X.1921 Camerantz Rebeca solicită înscrierea la examenele 
primului doctorat 

student 31 

3103.  2647/9.X.1921 Pomerantz Avram solicită înscrierea la examenele 
primului doctorat 

student 31 

3104.  2648/9.X.1921 Ghinsberg Sara solicită înscrierea la examenele 
primului doctorat 

student 31 

3105.  2649/9.X.1921 Furer Riven solicită înscrierea la medicină în anul 
al II-lea 

student 31 

3106.  2652/9.X.1921 Finchelştein Suzana depune o adeverinţă de 
practică în farmacie la finele anului întîi 

student 31 

3107.  2653/9.X.1921 Vahman Nathan Moise solicită înscrierea la 
medicină în anul întîi 

student 31 

3108.  2654/9.X.1921 Katz Peisa solicită înscrierea la medicină în anul 
întîi 

student 31 

3109.  2655/9.X.1921 Mulberg Moise solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 31 

3110.  2656/9.X.1921 Ferdman Mariam solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă 

student 31 

3111.  2659/9.X.1921 Pulver Bercu solicită înscrierea la examenele de la 
finele anului întîi, doctoratul întîi 

student 31 

3112.  2663/9.X.1921 Lupu Eugen Roland, absolvent a şapte clase, soli-
cită înscrierea în anul întîi de practică la farmacie 

student 31 
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3113.  2667/9.X.1921 Ferdman Mariam solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 32 

3114.  2668/9.X.1921 Kapri Marcel solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi  

student 32 

3115.  2670/9.X.1921 Moscovici Golda solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi  

student 32 

3116.  2671/9.X.1921 Davidsohn Eni solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi  

student 32 

3117.  2677/9.X.1921 Feingold Herman solicită restituirea actelor, 
tranferîndu-se la Bucureşti 

student 32 

3118.  2678/9.X.1921 Feinştein Gherş solicită restituirea actelor, 
deoarece se retrage din facultate 

student 32 

3119.  2688/9.X.1921 Rabinovici Sinda depune certificatul de absolvire 
a liceului din Odesa, solicită înscrierea la 
medicină în anul întîi  

student 32 

3120.  2693/9.X.1921 Labin M. Helene solicită înscrierea la examenul 
de asistenţă  

student 32 

3121.  2698/9.X.1921 Weisbuch Oscar solicită restituirea actelor, 
deoarece se transferă la Bucureşti 

student 33 

3122.  2699/9.X.1921 Balaban Avram solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă  

student 33 

3123.  2703/11.X.1921 Goldner Max solicită o adeverinţă de efectuare a 
stagiului pentru fiul său Jack  

student 34 

3124.  2704/11.X.1921 Abram Sender solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi  

student 34 

3125.  2705/11.X.1921 Goldner Max solicită o adeverinţă de stagiu pentru 
fiul său Jacques  

student 34 

3126.  2706/11.X.1921 Abram Sender solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi  

student 34 

3127.  2707/11.X.1921 Zeidler B. Ianos solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 34 
3128.  2708/11.X.1921 Alterescu Mendel solicită o adeverinţă de 

frecvenţă  
student 34 

3129.  2709/11.X.1921 Varcovici Herman solicită înscrierea la examenele 
probatoriului întîi  

student 34 

3130.  2712/12.X.1921 Pupco Haim solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 34 

3131.  2713/12.X.1921 Balaban Miriam solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 34 

3132.  2715/12.X.1921 Schwartz Golda solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 34 

3133.  2717/12.X.1921 Helman Lazăr solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 34 

3134.  2719/12.X.1921 Grabois Ester solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 34 

3135.  2720/12.X.1921 Zaidman Lia solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 34 

3136.  2721/12.X.1921 Calileştein Riva solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 34 

3137.  2722/12.X.1921 Sincar Iheved solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 34 

3138.  2723/12.X.1921 Averbuch Isabela solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 34 

3139.  2724/12.X.1921 Vaidman Marcu solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 34 

3140.  2726/12.X.1921 Teperman Volf solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 34 
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3141.  2727/12.X.1921 Vaserman Simha solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 34 

3142.  2729/12.X.1921 Fichman Ghitla Feiga solicită înscrierea la 
examenele doctoratului întîi (de la finele anului 
întîi)  

student 34 

3143.  2730/12.X.1921 Michel Solomon solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 34 

3144.  2732/12.X.1921 Vohmanester solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 34 

3145.  2733/12.X.1921 Melman Malca solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 34 

3146.  2735/12.X.1921 Ghinsberg Ciarna solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 34 

3147.  2743/12.X.1921 Halinschi Lipa solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3148.  2744/12.X.1921 Iserovici David solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3149.  2745/12.X.1921 Iserovici Mamo solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3150.  2746/12.X.1921 Derenovschi Volf solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3151.  2747/12.X.1921 Stocher Avram solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3152.  2750/12.X.1921 Litvac Pavel solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3153.  2751/12.X.1921 Vaisberg Moisei solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3154.  2752/12.X.1921 Rabinovici Ihil solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3155.  2753/12.X.1921 Sverdlig Boris Bercu solicită înscrierea la 
examenele doctoratului întîi (de la finele anului 
întîi)  

student 35 

3156.  2755/12.X.1921 Sapir Iacob solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3157.  2756/12.X.1921 Tregher Noiah solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3158.  2757/12.X.1921 Cofman Iţhoc solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3159.  2758/12.X.1921 Franck Avram solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3160.  2759/12.X.1921 Straibman Iosef solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3161.  2760/12.X.1921 Caţap Ana solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3162.  2761/12.X.1921 Bondari Nochim solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3163.  2762/12.X.1921 Flighelman Şoel solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3164.  2763/12.X.1921 Samis Iacov solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3165.  2765/12.X.1921 Balter Peisea solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3166.  2766/12.X.1921 Lipoveţcaia Ruhla solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3167.  2767/12.X.1921 Rosenthal Georges solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 
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3168.  2768/12.X.1921 Copelovici Marcu solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3169.  2769/12.X.1921 Kahane Frida solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3170.  2770/18.X.1921 Begheldrut Sara Eidel solicită înscrierea la 
examenele doctoratului întîi (de la finele anului 
întîi)  

student 35 

3171.  2771/18.X.1921 Kahane Kolman solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3172.  2772/18.X.1921 Naibergher Aizic solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3173.  2773/18.X.1921 Fischer Isac solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3174.  2770/18.X.1921 Berşadschi Fany solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3175.  2776/18.X.1921 Fastlich Gustav solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3176.  2777/18.X.1921 Ecştein M. Samoil solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3177.  2778/18.X.1921 Goldştein Şmil solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3178.  2781/18.X.1921 Spoleanscaia Mariam solicită înscrierea la 
examenele doctoratului întîi (de la finele anului 
întîi)  

student 35 

3179.  2782/18.X.1921 Ghelfen Pinhas solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3180.  2783/18.X.1921 Rapaport Ghenia solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3181.  2784/18.X.1921 Frenchel Estera solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3182.  2787/18.X.1921 Orjenovschi Gherş solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3183.  2788/18.X.1921 Steinberg Strul solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3184.  2789/18.X.1921 Feldman Isac solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3185.  2790/18.X.1921 Matevici Ida solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3186.  2791/18.X.1921 Zisman Ruhla solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3187.  2791/18.X.1921 Hulit Crenţa solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3188.  2799/18.X.1921 Rabinovici Marcu solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 35 

3189.  2800/12.X.1921 Kahane Suzana solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 36 

3190.  2801/12.X.1921 Zalman Samâs solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 36 

3191.  2803/12.X.1921 Sraibman Nuhim solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 36 

3192.  2804/12.X.1921 Soibelman Soibel solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 36 

3193.  2805/12.X.1921 Fichman Riva solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 36 

3194.  2807/12.X.1921 Fridman Şeindla solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 36 
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3195.  2808/12.X.1921 Rosemberg Emil solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi (de la finele anului întîi)  

student 36 

3196.  2810/12.X.1921 Grimberg Sosia solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă  

student 36 

3197.  2812/12.X.1921 Plopschi Bercu solicită restituirea documentelor 
şcolare, deoarece se retrage din facultate  

student 36 

3198.  2816/12.X.1921 Simon Lazăr solicită înscrierea la medicină în anul 
întîi  

student 36 

3199.  2819/12.X.1921 Mendelsohn Isac solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi  

student 36 

3200.  2820/12.X.1921 Scharf Henriette solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi  

student 36 

3201.  2822/12.X.1921 Grobeman Moise solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi  

student 36 

3202.  2823/12.X.1921 Etingher Roza solicită înscrierea la medicină în 
anul al IV-lea 

student 36 

3203.  2824/12.X.1921 Strimberg Strul solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi  

student 36 

3204.  2826/12.X.1921 Keller Avram solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat  

student 36 

3205.  2829/12.X.1921 Averbuch Nuţă solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi  

student 37 

3206.  2830/12.X.1921 Drahli Iţic solicită înscrierea la farmacie în anul 
întîi  

student 37 

3207.  2831/12.X.1921 Şmilovici Smerco Amitiu solicită înscrierea la 
farmacie în anul întîi  

student 37 

3208.  2831bis/12.X.1921 Vitner Melmo solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 37 
3209.  2833/12.X.1921 Blumer Leon solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 37 
3210.  2837/12.X.1921 Şuster David solicită înscrierea la medicină în anul 

întîi  
student 37 

3211.  2839/12.X.1921 Bracinerimscaia Mariam solicită înscrierea la 
medicină în anul întîi  

student 37 

3212.  2840/12.X.1921 Gamerman Hana solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi  

student 37 

3213.  2841/12.X.1921 Seiman Şoel Shlomo solicită înscrierea la 
medicină în anul întîi  

student 37 

3214.  2841bis/12.X.1921 Secler Ghisela solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi  

student 37 

3215.  2842/12.X.1921 Donet Sura solicită înscrierea la medicină în anul 
întîi  

student 37 

3216.  2843/12.X.1921 Bergher Golda solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi  

student 37 

3217.  2845/12.X.1921 Levensohn Şapsa solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi  

student 37 

3218.  2846/12.X.1921 Goldştein Ita solicită înscrierea la medicină în anul 
întîi  

student 37 

3219.  2847/12.X.1921 Cofman Ruhlea solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi  

student 37 

3220.  2848/12.X.1921 Trachtenghert Sosa solicită înscrierea la medicină 
în anul al III-lea 

student 37 

3221.  2851/12.X.1921 Zalţman Ruhlea solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi  

student 38 

3222.  2852/12.X.1921 Slepoi Iosif solicită înscrierea la farmacie în anul 
întîi  

student 38 

3223.  2854/12.X.1921 Broverman S. Haia solicită înscrierea la medicină 
în anul al III-lea 

student 38 
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3224.  2858/12.X.1921 Gorest Haia Perla solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 38 

3225.  2859/12.X.1921 Pincusova Leia solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 38 

3226.  2860/12.X.1921 Lemscher Simon solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 38 

3227.  2861/12.X.1921 Glusberg Sara depune o adeverinţă de promovare 
a examenului de limba latină 

student 38 

3228.  2862/12.X.1921 Sehtman Zlata solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 38 

3229.  2863/12.X.1921 Şmilovici Marcu solicită înscrierea la medicină în 

anul întîi 

student 38 

3230.  2866/12.X.1921 Copelzon Strul solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 38 

3231.  2867/12.X.1921 Dubiţcaia Basieva solicită înscrierea la medicină 
în anul întîi 

student 38 

3232.  2860/13.X.1921 Ciobruţcaia Rifca solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 38 

3233.  2869/13.X.1921 Garfinchel Raşela solicită înscrierea la medicină 
în anul al II-lea 

student 38 

3234.  2873/13.X.1921 Grobman Rifca solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 38 

3235.  2874/13.X.1921 Horovitz Moise solicită înscrierea la medicină în 

anul întîi 

student 38 

3236.  2875/13.X.1921 Zalmanovici Estera solicită o adeverinţă de 
frecvenţă 

student 38 

3237.  2880/13.X.1921 Goldştein Liba solicită înscrierea la medicină în 
anul al IV-lea 

student 38 

3238.  2881/13.X.1921 Vaisbergher Elisabeta solicită înscrierea la 
medicină în anul întîi 

student 38 

3239.  2882/13.X.1921 Ostra Malamud solicită înscrierea la medicină în 
anul al V-lea 

student 38 

3240.  2883/13.X.1921 Cantor Eti Ruhla solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 38 

3241.  2886/13.X.1921 Balaban Mariam solicită înscrierea la examenul de 

anatomie 

student 38 

3242.  2888/13.X.1921 Gansfein Anuţa solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 38 

3243.  2893/13.X.1921 Rotştein Marcu solicită restituirea documentelor 
şcolare, deoarece se retrage din facultate 

student 40 

3244.  2894/13.X.1921 Schor Alter solicită restituirea documentelor 
şcolare, deoarece se retrage din facultate 

student 40 

3245.  2897/13.X.1921 Weisbuch Sosea solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 40 

3246.  2898/13.X.1921 Goldenberg Riva solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 40 

3247.  2900/13.X.1921 Toporov Iosif solicită reînscrierea la farmacie student 40 

3248.  2901/13.X.1921 Neiman Nuhim solicită reînscrierea la farmacie student 40 
3249.  2903/13.X.1921 Pacher Diana solicită amînarea unui examen student 40 
3250.  2904/13.X.1921 Stamer Rahila solicită înscrierea ca audientă student 40 
3251.  2905/13.X.1921 Tenenbaum Basa solicită înscrierea ca audientă student 40 
3252.  2906/13.X.1921 Groisman Şeindlea solicită înscrierea la 

examenele doctoratului întîi 
student 40 

3253.  2908/13.X.1921 Cazacu Feiga solicită reînscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 40 
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3254.  2910/13.X.1921 Segal A. Marcus solicită reînscrierea la medicină 
în anul întîi 

student 40 

3255.  2911/13.X.1921 Iţicovici Sneer solicită reînscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 40 

3256.  2912/13.X.1921 Rabinovici Bella solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 40 

3257.  2913/13.X.1921 Rabinovici Didi solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 40 

3258.  2916/13.X.1921 Goligorschi Sura solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 40 

3259.  2917/13.X.1921 Timerman Haia solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 40 

3260.  2919/13.X.1921 Vartemberg Ezra solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 40 

3261.  2921/13.X.1921 Fischer Bercu solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 40 

3262.  2924/13.X.1921 Vaisberg Ruhil solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 41 

3263.  2926/13.X.1921 Şmulevici Labin solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi 

student 41 

3264.  2927/13.X.1921 Grimberg Sara solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi 

student 41 

3265.  2928/13.X.1921 Varjer Iosub solicită înscrierea la farmacie în anul 
întîi 

student 41 

3266.  2929/13.X.1921 Slezingher Volf solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi 

student 41 

3267.  2930/13.X.1921 Steimberg Rahil solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi 

student 41 

3268.  2931/13.X.1921 Varcovici Aneta solicită înscrierea la examenele 
de practică 

student 41 

3269.  2932/13.X.1921 Rabinovici David solicită înscrierea la examenele 
de practică 

student 41 

3270.  2933/13.X.1921 Bumajnaia Hava solicită înscrierea la examenele 
de practică 

student 41 

3271.  2934/13.X.1921 Spector Mordhai solicită înscrierea la examenele 
de practică 

student 41 

3272.  2935/14.X.1921 Sirman Ana solicită înscrierea la examenele de 
practică 

student 41 

3273.  2936/14.X.1921 Şmilovici Froim solicită înscrierea la examenele 
de practică 

student 41 

3274.  2937/14.X.1921 Solganic Hava solicită înscrierea la examenele de 
practică 

student 41 

3275.  2938/14.X.1921 Pecionaia Leia solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 41 

3276.  2941/14.X.1921 Perelmuter Moisei solicită înscrierea la farmacie 
în anul întîi decurs 

student 41 

3277.  2942/14.X.1921 Culiş Liba solicită înscrierea la farmacie în anul 
întîi de curs 

student 41 

3278.  2945/14.X.1921 Tesmeneţkaia Ruhla solicită înscrierea la 
examenul de asistenţă 

student 41 

3279.  2945/14.X.1921 Şmilovici Froim solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 41 

3280.  2947/14.X.1921 Caluschi Naftuli solicită restituirea documentelor 
şcolare, deoarece se retrage din facultate 

student 41 

3281.  2948/14.X.1921 Fişman Nahman solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi  

student 41 
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3282.  2949/14.X.1921 Litvin Morduh solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi  

student 41 

3283.  2950/14.X.1921 Bazian Aron solicită înscrierea la farmacie în anul 
întîi  

student 41 

3284.  2951/14.X.1921 Barbălat Volf solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 41 

3285.  2952/14.X.1921 Rosenfeld Ţipra solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi  

student 41 

3286.  2953/14.X.1921 Balberg Silvia solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi  

student 41 

3287.  2954/14.X.1921 Bazian Aron solicită înscrierea la farmacie în anul 
întîi  

student 41 

3288.  2955/14.X.1921 Braunştein Haia solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi  

student 41 

3289.  2956/15.X.1921 Goldenberg Mihail solicită o adeverinţă de 
frecvenţă  

student 42 

3290.  2958/15.X.1921 Abovici Janeta solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi  

student 42 

3291.  2960/15.X.1921 Sarbes Avram solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi  

student 42 

3292.  2961/15.X.1921 Mihman Aizic solicită o adeverinţă pentru 
înscrierea la facultatea de drept  

student 42 

3293.  2962/15.X.1921 Mihman Malca solicită o adeverinţă pentru 
înscrierea la facultatea de litere 

student 42 

3294.  2963/15.X.1921 Ghelerter Mira solicită înscrierea la facultatea de 
medicină în anul întîi 

student 42 

3295.  2964/15.X.1921 Vexler Benedict solicită înscrierea la facultatea de 
medicină în anul întîi 

student 42 

3296.  2966/15.X.1921 Vohman Zlata solicită înscrierea la facultatea de 
medicină în anul al II-lea 

student 42 

3297.  2968/15.X.1921 Ghelman Leia solicită înscrierea la facultatea de 
medicină în anul întîi 

student 42 

3298.  2969/15.X.1921 Udel Elina solicită înscrierea la facultatea de 
medicină în anul întîi 

student 42 

3299.  2970/15.X.1921 Kleper Rachela solicită o adeverinţă de depunere a 
documentelor şcolare 

student 42 

3300.  2971/15.X.1921 Benderschi Vladimir solicită înscrierea la 
examenul de asistenţă 

student 42 

3301.  2972/15.X.1921 Blanc Mordhai solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 42 

3302.  2973/15.X.1921 Mahlia Brana solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 42 

3303.  2974/15.X.1921 Rabinovici Leia solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi 

student 42 

3304.  2975/15.X.1921 Ghelfer Ţirlea solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 42 

3305.  2976/15.X.1921 Pisarevscaia Basia solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 42 

3306.  2979/15.X.1921 Roitman Ruhla solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 42 

3307.  2981/15.X.1921 Cleper Rachela solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi 

student 43 

3308.  2983/15.X.1921 Feldştein Michel solicită înscrierea la medicină în 
anul al II-lea 

student 43 

3309.  2987/15.X.1921 Vaisman Ester Leia solicită înscrierea la medicină 
în anul întîi 

student 43 
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3310.  2989/15.X.1921 Weiner Ghidale solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 43 

3311.  2990/15.X.1921 Gherovici Golda solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 43 

3312.  2991/15.X.1921 Vitner Leon solicită restituirea documentelor 
şcolare, deoarece se retrage din facultate 

student 43 

3313.  2994/16.X.1921 Iţicovici Gamsei solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 43 

3314.  2995/16.X.1921 Zalmanovici Estera solicită restituirea documen-
telor şcolare, deoarece se retrage din facultate 

student 43 

3315.  2996/16.X.1921 Roitman Leia solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 43 

3316.  2998/16.X.1921 Japscaia Zaiţeva Perla solicită înscrierea la 
medicină în anul al IV-lea 

student 43 

3317.  2999/16.X.1921 Viner Ianchel Haimov solicită înscrierea la 
medicină în anul întîi 

student 43 

3318.  3000/16.X.1921 Şvarţ Leia solicită înscrierea la medicină în anul 
întîi 

student 43 

3319.  3001/16.X.1921 Drahlaia Enta solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 44 

3320.  3005/16.X.1921 Portnoi Leia solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 44 

3321.  3006/16.X.1921 Grunştein Mina solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi 

student 44 

3322.  3007/16.X.1921 Lapscher Rifca solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 44 

3323.  3008/16.X.1921 Livşitz Malca solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 44 

3324.  3010/16.X.1921 Vohman Lia solicită înscrierea la farmacie în anul 
întîi 

student 44 

3325.  3011/16.X.1921 Roitman Rifca depune documentele şcolare de 
înscriere la facultate 

student 44 

3326.  3012/16.X.1921 Prepeliţchi Sender solicită cursurile student 44 

3327.  3013/16.X.1921 Soibelman Israel solicită a i se aproba transferul la 
Bucureşti 

student 44 

3328.  3015/18.X.1921 Marele Stat Major al Armatei solicită relaţii des-
pre Coniver Lupu 

student 44 

3329.  3016/16.X.1921 Gandelman Ianchel Aurel solicită înscrierea la 
medicină în anul al III-lea 

student 44 

3330.  3017/16.X.1921 Troscanţchi Sara solicită înscrierea la medicină în 
anul al II-lea 

student 44 

3331.  3018/16.X.1921 Benderschi Dina solicită înscrierea la medicină în 
anul al II-lea 

student 44 

3332.  3019/16.X.1921 Valleştein Aizic solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 44 

3333.  3020/16.X.1921 Rabinovici David solicită înscrierea la medicină în 
anul al III-lea 

student 44 

3334.  3021/16.X.1921 Rozemberg Ihil solicită înscrierea la medicină în 
anul al IV-lea 

student 44 

3335.  3026/18.X.1921 Adelsberg I. Hersch solicită înscrierea la exame-
nul de asistenţă 

student 45 

3336.  3027/18.X.1921 Rabinovici Liba solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 45 

3337.  3029/18.X.1921 Apter Hirsch solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

student 45 

3338.  3031/18.X.1921 Grumanţcaia Pesia solicită înscrierea la medicină 
în anul întîi 

student 45 
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3339.  3033/18.X.1921 Groisman Sender solicită înscrierea la examenele 
de la finele anului întîi (doctoratul întîi) 

student 45 

3340.  3038/19.X.1921 Ghendler Ester solicită înscrierea la medicină în 
anul al IV-lea 

student 45 

3341.  3039/18.X.1921 Silberg Alina solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 45 

3342.  3044/18.X.1921 Gotlib Iţic solicită informaţii despre studiile 
universitare 

student 45 

3343.  3045/18.X.1921 Prepeliţchi Sender solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă 

student 46 

3344.  3046/18.X.1921 Doiban Solomon solicită restituirea actelor, 

deoarece se retrage din facultate 

student 46 

3345.  3049/19.X.1921 Brodschi Gherş solicită restituirea actelor, 
deoarece se retrage din facultate 

student 46 

3346.  3049/18.X.1921 Bocichis Zamvele solicită înscrierea în anul al 
II-lea la medicină 

student 46 

3347.  3050/18.X.1921 Birnbaum Oscar solicită înscrierea în anul al II-lea 
la medicină 

student 46 

3348.  3051/18.X.1921 Balter Ghena solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 46 

3349.  3054/18.X.1921 Vexler Iudita solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 46 

3350.  3059/18.X.1921 Bumajnaia Hava solicită înscrierea la examenele 

de asistenţă 

student 46 

3351.  3060/18.X.1921 Fichman Rivca solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 46 

3352.  3061/18.X.1921 Hamer Rachela solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 46 

3353.  3064/18.X.1921 Cauşanscaia Sara solicită înscrierea în anul al 
III-lea la medicină 

student 46 

3354.  3065/18.X.1921 Berşadscaia Rifca solicită înscrierea în anul al 
III-lea la medicină 

student 46 

3355.  3066/19.X.1921 Rabinscaia Menila solicită înscrierea în anul al 
III-lea la medicină 

student 47 

3356.  3069/19.X.1921 Gheţov Simeon solicită înscrierea în anul întîi la 

farmacie 

student 47 

3357.  3070/19.X.1921 Israel Cleopatra solicită o scutire de a prezenta 
ierbarul 

student 47 

3358.  3071/19.X.1921 Barbălat Volf solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 47 

3359.  3073/19.X.1921 Levit Avram solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 47 

3360.  3075/19.X.1921 Badaş Haim solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 47 

3361.  3077/21.X.1921 Rectorul Universităţii trimite diploma de licenţă în 
farmacie lui Svench Rudolf 

farmacist 47 

3362.  3077/21.X.1921 Rectorul Universităţii trimite diploma de licenţă în 

farmacie lui Coniver Lupu 

farmacist 47 

3363.  3078/19.X.1921 Schwartzman Ichiel solicită înscrierea la 
examenele de la finele anului întîi  

student 47 

3364.  3080/19.X.1921 Waisman Reveca solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 47 

3365.  3081/19.X.1921 Coniver Lupu este asistent la laboratorul de 
analize chimice şi galenice 

farmacist 48 

3366.  3084/21.X.1921 Israel Cleopatra solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 48 
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3367.  3091/21.X.1921 Liblich Blima solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi  

student 48 

3368.  3092/21.X.1921 Spiner A. I. solicită înscrierea la medicină în anul 
întîi  

student 48 

3369.  3093/21.X.1921 Hornştein David solicită înscrierea la medicină în 
anul al II-lea  

student 48 

3370.  3095/21.X.1921 Creiciman Mordco solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă înfarmacie 

student 48 

3371.  3096/21.X.1921 Blanche Agata solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 48 

3372.  3098/21.X.1921 Ghendler Henrieta solicită înscrierea la medicină 
în anul întîi  

student 48 

3373.  3099/21.X.1921 Podgaeţ Haia Sura solicită înscrierea la medicină 
în anul întîi  

student 48 

3374.  3101/21.X.1921 Ghelman Sara solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi  

student 48 

3375.  3107/21.X.1921 Şirota Rahil solicită înscrierea la medicină în anul 
întîi  

student 48 

3376.  3104/21.X.1921 Braverman Haia solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru cămin  

student 48 

3377.  3105/21.X.1921 Israel Cleopatra solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă  

student 48 

3378.  3106/21.X.1921 Welhoveţchi Marcu solicită o adeverinţă pentru 
bursă  

student 49 

3379.  3108/21.X.1921 Colcher Manase solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 49 

3380.  3110/21.X.1921 Lindenboim Etlea solicită înscrierea la medicină 
în anul întîi 

student 49 

3381.  3111/21.X.1921 Soibelman Rahil solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 49 

3382.  3112/21.X.1921 Burman Haia solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 49 

3383.  3113/21.X.1921 Hamer Eti solicită înscrierea la farmacie în anul 
întîi 

student 49 

3384.  3116/21.X.1921 Halder Isac solicită o adeverinţă de înscriere la 
Institutul Medico-Militar 

student 49 

3385.  3119/21.X.1921 Derenovschi Volf solicită o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student 49 

3386.  3120/21.X.1921 Baserniţan Haim solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 49 

3387.  3121/21.X.1921 Roizenberg Ihil solicită înscrierea la medicină în 
anul al IV-lea 

student 49 

3388.  3122/21.X.1921 Gorohovschi Boris solicită restituirea documen-
telor şcolare, deoarece se retrage din facultate 

student 49 

3389.  3125/21.X.1921 Bolboceanu Basia solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi 

student 49 

3390.  3126/21.X.1921 Abovici Leon solicită înscrierea în anul întîi de 
practică la farmacie 

student 50 

3391.  3131/23.X.1921 Caţap Moise solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 50 

3392.  3132/23.X.1921 Leventhal Ruhla solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 50 

3393.  3134/23.X.1921 Sternberg L. Iacob solicită înscrierea în anul al 
V-lea la medicină 

student 50 

3394.  3137/23.X.1921 Cogan Iosif solicită restituirea documentelor 
şcolare, deoarece se retrage din facultate 

student 50 
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3395.  3138/23.X.1921 Helman Lazăr solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 50 

3396.  3139/23.X.1921 Cleiman Ida solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 50 

3397.  3141/23.X.1921 Fişman Iacov solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 50 

3398.  3143/23.X.1921 Dahis Reveca solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 50 

3399.  3144/25.X.1921 Spritman Şae solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 50 

3400.  3147/23.X.1921 Eşan Ester solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 51 

3401.  3153/23.X.1921 Israel Cleopatra solicită duplicatul foii matricole student 51 

3402.  3155/23.X.1921 Katz Tamara solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 51 

3403.  3163/23.X.1921 Finchelştein Ester solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 51 

3404.  3166/23.X.1921 Seinberg Nehama solicită înscrierea în anul al 
II-lea la medicină 

student 52 

3405.  3166/23.X.1921 Alterescu Mendel solicită o adeverinţă pentru 
armată 

student 52 

3406.  3168/23.X.1921 Frenchel Perla solicită o adeverinţă pentru 
ocuparea unui post 

student 52 

3407.  3169/23.X.1921 Grobocopatel Riva solicită o adeverinţă pentru 
ocuparea unui post 

student 52 

3408.  3170/23.X.1921 Ghelberg Wilhelm solicită o adeverinţă pentru 
armată 

student 52 

3409.  3171/23.X.1921 Liberov Avram depune duplicatul foii matricole student 52 

3410.  3172/23.X.1921 Caufman Gherş solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 52 

3411.  3173/23.X.1921 Zisels Rahil solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi  

student 52 

3412.  3174/23.X.1921 Iarmolinscaia Malia solicită înscrierea la 
examenele doctoratului întîi  

student 52 

3413.  3174/23.X.1921 Averbuch Zelman solicită restituirea documen-
telor şcolare, deoarece se retrage din facultate 

student 52 

3414.  3176/23.X.1921 Spritman Zelman solicită înscrierea în anul al 
II-lea la medicină 

student 52 

3415.  3179/23.X.1921 Feldman Hary solicită înscrierea la examenele 
doctoratului întîi  

student 52 

3416.  3182/23.X.1921 Sapir Iţhoc solicită înscrierea la farmacie în anul 
întîi  

student 52 

3417.  3183/23.X.1921 Volovici Simha solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi  

student 52 

3418.  3185/23.X.1921 Furer Rubin solicită înscrierea în anul al II-lea la 
medicină 

student 52 

3419.  3186/23.X.1921 Grabois Ester solicită înscrierea în anul al II-lea la 
medicină 

student 53 

3420.  3189/23.X.1921 Sobelman Ancel solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi  

student 53 

3421.  3190/29.X.1921 Şaimovici Isac solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi de practică 

student 53 

3422.  3192/23.X.1921 Strul Strul solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată  

student 53 

3423.  3195/23.X.1921 Goichman Sara solicită înscrierea la farmacie, la 
examenul de asistenţă, în anul întîi  

student 53 
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3424.  3196/23.X.1921 Merems Dov solicită înscrierea la farmacie, la 
examenul de asistenţă, în anul întîi  

student 53 

3425.  3197/23.X.1921 Rabinovici D. solicită înscrierea la farmacie, la 
examenul de asistenţă, în anul întîi  

student 53 

3426.  3198/23.X.1921 Svecinicar M. Ester solicită înscrierea la farmacie, 
la examenul de asistenţă, în anul întîi  

student 53 

3427.  3200/23.X.1921 Goldenştein L. solicită înscrierea la farmacie, la 
examenul de asistenţă, în anul întîi  

student 53 

3428.  3201/30.X.1921 Arabin Iţic este declarat admis la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 53 

3429.  3202/30.X.1921 Anghenstreich Roza este declarată admisă la 
farmacie, în sesiunea din 23-25X.1920  

student 53 

3430.  3203/30.X.1921 Adelsberg Hirsch este declarat admis la farmacie, 
în sesiunea din 23-25X.1920  

student 53 

3431.  3205/30.X.1921 Blumer Leon este declarat admis la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 53 

3432.  3206/30.X.1921 Becker Sofia este declarată admisă la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 53 

3433.  3207/30.X.1921 Barbălat I.Volf este declarat admis la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 53 

3434.  3208/30.X.1921 Bumajnaia Hava este declarată admisă la 
farmacie, în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3435.  3207/30.X.1921 Barbălat I.Volf este declarat admis la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3436.  3208/30.X.1921 Bumajnaia Hava este declarat admis la farmacie, 
în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3437.  3209/30.X.1921 Balaban Avram este declarat admis la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3438.  3210/30.X.1921 Blank Modhai este declarat admis la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3439.  3211/30.X.1921 Benderschi Vladimir este declarat admis la 
farmacie, în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3440.  3213/30.X.1921 Bronştein David este declarat admis la farmacie, 
în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3441.  3214/30.X.1921 Creiciman Mordco este declarat admis la 
farmacie, în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3442.  3215/30.X.1921 Culiş Leiba este declarat admis la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3443.  3216/30.X.1921 Cabrin S. Mordco este declarat admis la farmacie, 
în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3444.  3217/30.X.1921 Colpagi Leiba este declarat admis la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3445.  3221/30.X.1921 Edelştein Ana este declarată admisă la farmacie, 
în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3446.  3222/30.X.1921 Edelştein Sara este declarată admisă la farmacie, 
în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3447.  3223/30.X.1921 Feldman Boris este declarat admis la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3448.  3224/30.X.1921 Feldman Reiza este declarată admisă la farmacie, 
în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3449.  3225/30.X.1921 Grimberg Iţic este declarat admis la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3450.  3226/30.X.1921 Goldfenştein Lev este declarat admis la farmacie, 
în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3451.  3227/30.X.1921 Grimberg Şaia este declarat admis la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 
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3452.  3228/30.X.1921 Groiser Brana este declarată admisă la farmacie, 
în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3453.  3229/30.X.1921 Goligorschi Sara este declarată admisă la 
farmacie, în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3454.  3230/30.X.1921 Goichman Sara este declarată admisă la farmacie, 
în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3455.  3231/30.X.1921 Israel Cleopatra este declarată admisă la farmacie, 
în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3456.  3234/30.X.1921 Iuster Etela este declarată admisă la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3457.  3235/30.X.1921 Ilutza Rene este declarată admisă la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3458.  3236/30.X.1921 Labin Marta este declarată admisă la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3459.  3237/30.X.1921 Lieber Isidor este declarat admis la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3460.  3239/30.X.1921 Moscovici Rachela este declarată admisă la 
farmacie, în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3461.  3240/30.X.1921 Margulis Pavel este declarat admis la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3462.  3241/30.X.1921 Merems David este declarat admis la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3463.  3242/30.X.1921 Moscovici Golda este declarată admisă la 
farmacie, în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3464.  3245/30.X.1921 Pecionaia Leia este declarată admisă la farmacie, 
în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3465.  3246/30.X.1921 Portnoi Leia este declarată admisă la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3466.  3247/30.X.1921 Prepeliţchi Sender este declarat admis la farmacie, 
în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3467.  3248/30.X.1921 Pitzcher Silvia este declarată admisă la farmacie, 
în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3468.  3250/30.X.1921 Rapaport Max este declarat admis la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3469.  3251/30.X.1921 Rabinovici David este declarat admis la farmacie, 
în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3470.  3252/30.X.1921 Rabinovici Liba este declarat admis la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3471.  3253/30.X.1921 Roşu Herşcu este declarat admis la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3472.  3256/30.X.1921 Şmilovici Froim este declarat admis la farmacie, 
în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3473.  3257/30.X.1921 Siriman Ana este declarată admisă la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3474.  3258/30.X.1921 Slepoi Iosif este declarat admis la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3475.  3259/30.X.1921 Sifris Haia este declarată admisă la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3476.  3260/30.X.1921 Svecinicar Estera este declarată admisă la 
farmacie, în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3477.  3261/30.X.1921 Silberman Sara este declarată admisă la farmacie, 
în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3478.  3262/30.X.1921 Sverdlig Idel este declarat admis la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3479.  3264/30.X.1921 Solomon Rahmil este declarat admis la farmacie, 
în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 
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3480.  3265/30.X.1921 Tismeneţcaia Frida este declarată admisă la 
farmacie, în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3481.  3268/30.X.1921 Katz Tamara este declarată admisă la farmacie, în 
sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3482.  3269/30.X.1921 Solganic Hava este declarată admisă la farmacie, 
în sesiunea din 23-25X.1920  

student 54 

3483.  3272/30.X.1921 Anghenstrich Rozina solicită a i se aproba 
transferul la Bucureşti  

student 55 

3484.  3273/30.X.1921 Dachis Rebeca solicită a i se aproba transferul la 
Bucureşti  

student 55 

3485.  3275/30.X.1921 Iuster Etela solicită a i se aproba transferul la 
Bucureşti  

student 55 

3486.  3276/30.X.1921 Roşu Herşcu solicită a i se aproba transferul la 
Bucureşti  

student 55 

3487.  3279/30.X.1921 Vainştein M. solicită a i se aproba înscrierea la 
farmacie în anul întîi  

student 55 

3488.  3283/30.X.1921 Chelmanovici Aizic solicită a i se aproba 
înscrierea la medicină în anul întîi  

student 55 

3489.  3284/1.XI.1921 Breitman Simon solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă pentruarmată  

student 55 

3490.  3288/1.XI.1921 Roizen Gherş solicită a i se aproba înscrierea la 
farmacie în anul întîi  

student 55 

3491.  3291/1.XI.1921 Barinştein Freida solicită a i se aproba înscrierea 
la farmacie în anul întîi  

student 56 

3492.  3292/1.XI.1921 Zaidman Lia solicită a i se aproba înscrierea la 
farmacie în anul întîi  

student 56 

3493.  3294/1.XI.1921 Aronovici Constanţa solicită a i se aproba 
înscrierea la examenele probatoriului al II-lea  

student 56 

3494.  3298/1.XI.1921 Jurist Max solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 56 

3495.  3301/1.XI.1921 Goligorscaia Sura solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă a cursurilor de asistenţă  

student 56 

3496.  3302/1.XI.1921 Bumajnaia Hava solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă a cursurilor de asistenţă  

student 56 

3497.  3302/1.XI.1921 Solganic Hava solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a cursurilor de asistenţă  

student 56 

3498.  3304/1.XI.1921 Frank Avrum solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină  

student 56 

3499.  3305/1.XI.1921 Gandelman Strul solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină  

student 56 

3500.  3310/1.XI.1921 Israel Cleopatra solicită a i se restitui documentele 
şcolare, deoarece se retrage din facultate  

student 57 

3501.  3311/1.XI.1921 Clinburd Tilia solicită a i se restitui documentele 
şcolare, deoarece se retrage din facultate  

student 57 

3502.  3314/1.XI.1921 Solomon Raşela solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă, necesară înscrierii la facultatea de 
ştiinţe  

student 58 

3503.  3315/1.XI.1921 Epelbaum Ianchel solicită a i se elibera o adeve-
rinţă de frecvenţă, necesară la centrul de recrutare 

student 58 

3504.  3330/1.XI.1921 Grimberg S. solicită a i se elibera o adeverinţă de 
frecvenţă, necesară la centrul de recrutare 

student 58 

3505.  3333/1.XI.1921 Pinchelsohn Dvoira solicită înscrierea la medicină 
în anul întîi 

student 58 

3506.  3339/1.XI.1921 Chişinevschi Nahman solicită înscrierea la 
medicină în anul întîi 

student 59 

3507.  3340/1.XI.1921 Dr. Kritzman S. solicită echivalarea studiilor 
universitare de la Odesa 

doctor 59 
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3508.  3342/1.XI.1921 Arabin M. Iţic solicită aprobarea transferului la 
Bucureşti 

student 59 

3509.  3343/1.XI.1921 Marcus H. Lupu solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă, necesară la centrul de recrutare 

student 58 

3510.  3344/1.XI.1921 Brind Nuhim solicită înscrierea la medicină în 
anul al II-lea 

student 59 

3511.  3346/1.XI.1921 Stein Natan solicită înscrierea în anul întîi de 
practică în farmacie 

student 59 

3512.  3347/1.XI.1921 Colodrina Rifca solicită înscrierea în anul întîi de 
practică în farmacie 

student 59 

3513.  3348/1.XI.1921 Paghis Ana solicită înscrierea la medicină în anul 
al II-lea 

student 59 

3514.  3349/1.XI.1921 Vuhmanester solicită înscrierea la medicină în 
anul al II-lea 

student 60 

3515.  3352/1.XI.1921 Feldman Leia solicită înscrierea la medicină în 
anul al IV-lea 

student 60 

3516.  3353/1.XI.1921 Svilevici Calihman Matus solicită înscrierea la 
farmacie în anul întîi 

student 60 

3517.  3354/1.XI.1921 Rivlin Pavel solicită înscrierea la medicină în anul 
întîi 

student 60 

3518.  3355/1.XI.1921 Abramovici Jacques solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă 

student 60 

3519.  3356/1.XI.1921 Steinberg Mihel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă 

student 60 

3520.  3357/1.XI.1921 Fuchs Başeiva solicită eliberarea documentelor 
şcolare, deoarece se retrage din facultate 

student 60 

3521.  3358/1.XI.1921 Ferdman Ciarna solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 60 

3522.  3359/1.XI.1921 Feldman Harry solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 60 

3523.  3361/1.XI.1921 Grimberg S. solicită înscrierea la medicină în anul 
întîi 

student 60 

3524.  3362/1.XI.1921 Gleizer Echeved solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 60 

3525.  3363/1.XI.1921 Ţipres M. David solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 60 

3526.  3366/1.XI.1921 Feldman Harry solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 60 

3527.  3367/1.XI.1921 Ciocler Struli solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 60 

3528.  3368/1.XI.1921 Marcu H. Lupu solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 60 

3529.  3370/1.XI.1921 Leivitin Leibov Şmil Peisah solicită înscrierea la 
medicină în anul întîi 

student 60 

3530.  3371/1.XI.1921 Serebrinscaia A. Pesia solicită înscrierea la 
medicină în anul întîi 

student 60 

3531.  3372/1.XI.1921 Şapira Avram solicită înscrierea la medicină în 
anul al III-lea 

student 60 

3532.  3376/1.XI.1921 Bondari Nuhim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă 

student 61 

3533.  3376/3.XI.1921 Katz Pesia solicită a fi scutită de taxe şcolare student 61 
3534.  3388/3.XI.1921 Leiblich Blima solicită a fi scutită de taxe şcolare student 61 
3535.  3380/3.XI.1921 Sag Beno solicită înscrierea la farmacie în anul 

întîi 
student 61 

3536.  3381/3.XI.1921 Edelştein Sara solicită eliberarea documentelor 
şcolare în vederea transferării la Bucureşti 

student 61 



128 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

3537.  3382/3.XI.1921 Edelştein Ana solicită eliberarea documentelor 
şcolare în vederea transferării la Bucureşti 

student 61 

3538.  3385/3.XI.1921 Silcrot Ana solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă 

student 61 

3539.  3387/3.XI.1921 Baticevscaia Sura solicită înscrierea la farmacie în 
anul al III-lea 

student 61 

3540.  3388/3.XI.1921 Furer Haim, depune un certificat de opt clase şi 
solicită înscrierea la facultate 

student 61 

3541.  3389/1.XI.1921 Goihman Şaia solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă, necesară la centrul de recrutare 

student 61 

3542.  3391/1.XI.1921 Rabinovici David solicită a i se elibera o adeve-
rinţă de frecvenţă, necesară la centrul de recrutare 

student 61 

3543.  3392/1.XI.1921 Ghelman Avrum David solicită a i se elibera o 
adeverinţă de frecvenţă, necesară la centrul de 
recrutare 

student 61 

3544.  3393/1.XI.1921 Leiblich Blima solicită a i se se aproba scutirea de 
taxele şcolare 

student 61 

3545.  3394/1.XI.1921 Spritman Zelman solicită a i se elibera o adeve-
rinţă de frecvenţă 

student 61 

3546.  3395/4.XI.1921 Zelter Hasa solicită a i se aproba susţinerea 
examenelor doctoratului întîi 

student 61 

3547.  3397/4.XI.1921 Feldman Boris solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă 

student 61 

3548.  3399/4.XI.1921 Colpacgi Leib solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă 

student 61 

3549.  3400/4.XI.1921 Rabinovici Tauba depune certificatul de absolvire 
a opt clase 

student 62 

3550.  3401/4.XI.1921 Bolboceanu Basia depune certificatul de absolvire 
a opt clase 

student 62 

3551.  3402/4.XI.1921 Leizerman Ioil solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 62 

3552.  3403/4.XI.1921 Beiriş Nahbar solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 62 

3553.  3404/4.XI.1921 Steiman Miriam solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 62 

3554.  3406/4.XI.1921 Segal Aizic solicită a i se schimba farmacia unde 
face practică 

student 62 

3555.  3408/4.XI.1921 Meerzon Roza solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 62 

3556.  3409/4.XI.1921 Bondar Gheţel solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 62 

3557.  3412/4.XI.1921 Rudic Avram solicită eliberarea diplomei farmacist 62 
3558.  3413/4.XI.1921 Mihman Milca solicită înscrierea la medicină în 

anul întîi 
student 62 

3559.  3415/4.XI.1921 Feldman Boris solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă necesară la centrul de recrutare 

student 62 

3560.  3416/4.XI.1921 Colpacgi Leib solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă, necesară la centrul de recrutare 

student 63 

3561.  3418/4.XI.1921 Feldman Raisa solicită a i se elibera o adeverinţă 
de efectuare a practicii în farmacie 

student 63 

3562.  3419/5.XI.1921 Zelter Volf solicită a i se elibera o adeverinţă de 
frecvenţă, necesară la centrul de recrutare 

student 63 

3563.  3420/5.XI.1921 Şraiber Lev solicită a i se echivala studiile 
universitare 

student 63 

3564.  3421/5.XI.1921 Herşcu Strul solicită a i se aproba înscrierea la 
medicină în anul întîi 

student 63 
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3565.  3424/5.XI.1921 Faiman R. solicită a i se aproba repetarea anului 
întîi la farmacie 

student 63 

3566.  3431/5.XI.1921 Herşcovici Mordco solicită a i se aproba înscrierea 
la medicină în anul întîi 

student 63 

3567.  3436/5.XI.1921 Rectorul Universităţii înaintază actele lui Leizern 
Ioil 

student 63 

3568.  3436/5.XI.1921 Rectorul Universităţii înaintează actele lui 
Pinchelzon Dvoira 

student 63 

3569.  3438/5.XI.1921 Perlmuter Volf solicită a i se elibera documentele 
şcolare, deoarece se transferă la Cluj 

student 64 

3570.  3444/5.XI.1921 Rufman Esfir solicită a i se aproba înscrierea la 
medicină în anul întîi 

student 64 

3571.  3445/5.XI.1921 Cuciuc Freida solicită a i se aproba înscrierea la 
medicină în anul al IV-lea 

student 64 

3572.  3446/5.XI.1921 Edlis Dvoira solicită a i se aproba înscrierea la 
medicină în anul al II-lea 

student 64 

3573.  3452/5.XI.1921 Cuşmir Freida solicită a i se aproba înscrierea la 
medicină în anul întîi 

student 64 

3574.  3457/5.XI.1921 Ţipres David este respins de la examenul de 
absolvire a liceului 

student 65 

3575.  3458/5.XI.1921 Treiger Noiah solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă, necesară la centrul de recrutare 

student 65 

3576.  3459/5.XI.1921 Cofman Iţhoc solicită a i se aproba înscrierea la 
medicină în anul întîi 

student 65 

3577.  3460/5.XI.1921 Cveicer Blima solicită a i se aproba înscrierea la 
farmacie în anul întîi 

student 65 

3578.  3461/5.XI.1921 Siderer Ita solicită a i se aproba înscrierea la 
farmacie în anul întîi, după susţinerea examenului 
de limba latină 

student 65 

3579.  3463/5.XI.1921 Ghelfgot Mihel solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă, necesară la centrul de recrutare 

student 65 

3580.  3464/5.XI.1921 Peltin Chelman solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă, necesară la centrul de recrutare 

student 65 

3581.  3460/6.XI.1921 Gohman Esfir solicită a i se aproba înscrierea la 
farmacie în anul întîi 

student 65 

3582.  3468/5.XI.1921 Faierman Reiza solicită a i se aproba înscrierea la 
medicină în anul întîi 

student 65 

3583.  3470/5.XI.1921 Rosenstreich Freida solicită a i se elibera docu-
mentele şcolare, deoarece se retrage din facultate 

student 65 

3584.  3471/5.XI.1921 Litvac Favel solicită a i se elibera o adeverinţă de 
frecvenţă, necesară la centrul de recrutare 

student 65 

3585.  3474/5.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de 
mineralogie a lui Vaisblit Mordco 

student 65 

3586.  3476/5.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de chimie 
organică a lui Franekel Perla 

student 65 

3587.  3476/5.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de chimie 
organică a lui Grobocopatel Rifca 

student 66 

3588.  3478/5.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de chimie 
organică a lui Ochs Savel 

student 66 

3589.  3480/5.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de chimie 
organică a lui Zilberman Heinrich 

student 66 
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3590.  3485/5.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de chimie 
galenică a lui Platzman Malca 

student 66 

3591.  3486/5.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de chimie 
galenică a lui Polack Noah 

student 66 

3592.  3495/5.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de chimie 
medicală a lui Smucler Avram 

student 66 

3593.  3501/5.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de chimie 

chirurgicală a lui Haimovici Raisa 

student 66 

3594.  3505/6.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de chimie 
chirurgicală a lui Vais Marcu 

student 66 

3595.  3512/6.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de 
anatomie topografică a lui Atlasman D. 

student 66 

3596.  3516/6.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de 
anatomie topografică a lui Damscher Rubin 

student 66 

3597.  3519/6.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de 

anatomie topografică a lui Fingherhut Br. 

student 66 

3598.  3521/6.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de 
anatomie topografică a lui Ghelfgot M. 

student 67 

3599.  3522/6.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de 
anatomie topografică a lui Grinştein Haim 

student 67 

3600.  3525/6.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de 
anatomie topografică a lui Zaiţev Iuda 

student 67 

3601.  3531/6.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de chimie 

medicală a lui Strul L. Strul 

student 67 

3602.  3533/6.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de chimie 
medicală a lui Stocker Avram 

student 67 

3603.  3534/6.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de 
patologie generală a lui Spanier Osias 

student 67 

3604.  3536/6.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de chimie 
medicală a lui Şarf Iancu 

student 67 

3605.  3539/6.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de 

patologie clinică a lui Margulis Evelin 

student 67 

3606.  3540/6.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de 
anatomie a lui Schwartzman Ihil 

student 67 

3607.  3541/6.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de 
anatomie a lui Pomerantz Rebeca 

student 67 

3608.  3543/6.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată student 67 
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consemnează promovarea la examenul de 
anatomie a lui Zilberman Moisei 

3609.  3544/6.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de 
anatomie a lui Zelţer Hava 

student 67 

3610.  3545/6.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de 
anatomie a lui Waserman Simha 

student 67 

3611.  3547/6.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de 
anatomie a lui Valdman Mordco 

student 67 

3612.  3550/6.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de 
anatomie a lui Svartz Golda 

student 67 

3613.  3551/6.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de 
anatomie a lui Sraibman Ruhla 

student 67 

3614.  3552/6.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de 
anatomie a lui Slavnoi Noih 

student 67 

3615.  3553/6.XI.1921 Procesul verbal întocmit la această dată 
consemnează promovarea la examenul de 
anatomie a lui Schor Adler 

student 67 

3616.  3617/6.XI.1921 Creiciman Mordco solicită eliberarea unei 
adeverinţe de asistenţă în farmacie 

student 67 

3617.  3619/6.XI.1921 Şapira Avrum solicită înscrierea în anul al II-lea la 
medicină 

student 67 

3618.  3621/6.XI.1921 Pincev Haim Ber solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi 

student 68 

3619.  3623/1.XI.1921 Neibergher Aizic solicită a i se elibera o adeve-
rinţă de frecvenţă, necesară la centrul de recrutare 

student 68 

3620.  3625/1.XI.1921 Ludvarg Enta depune certificatul de absolvire a 
clasei a VIII-a 

student 68 

3621.  3626/1.XI.1921 Iudcovici Iosif solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă, necesară la centrul de recrutare 

student 68 

3622.  3627/1.XI.1921 Spivac Samuel solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă, necesară la centrul de recrutare 

student 69 

3623.  3629/1.XI.1921 Faimna Lazăr solicită a i se elibera o adeverinţă de 
frecvenţă, necesară la centrul de recrutare 

student 69 

3624.  3630/1.XI.1921 Carniol Simon solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă, necesară la centrul de recrutare 

student 69 

3625.  3631/1.XI.1921 Cofman Iţhoc depune certificatul de absolvire a 
liceului 

student 69 

3626.  3633/1.XI.1921 Aiselbrener Iosif solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 69 

3627.  3635/1.XI.1921 Stein H. Elias solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 69 

3628.  3640/10.XI.1921 Fişman Nahman solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă, necesară la centrul de recrutare 

student 69 

3629.  3640/10.XI.1921 Vainştein Iţic solicită a i se elibera o adeverinţă de 
frecvenţă, necesară la centrul de recrutare 

student 70 

3630.  3644/10.XI.1921 Spanier Lazăr solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 70 

3631.  3645/10.XI.1921 Barber Moisi solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 70 
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3632.  3647/10.XI.1921 Sabeş Abram solicită restituirea documentelor 
şcolare, deoarece se retrage din facultate 

student 70 

3633.  3648/10.XI.1921 Feldman Uşer Iţic solicită a i se elibera o adeve-
rinţă de frecvenţă, necesară la centrul de recrutare 
din Chişinău 

student 70 

3634.  3649/10.XI.1921 Brind Nuhim solicită a i se elibera o adeverinţă de 
frecvenţă a anului al II-lea 

student 70 

3635.  3650/10.XI.1921 Ovadovschi Mina susţine examenul de limba 
latină 

student 70 

3636.  3651/10.XI.1921 Chiţis Strul solicită a i se elibera o adeverinţă de 
frecvenţă a anului al II-lea 

student 70 

3637.  3652/10.XI.1921 Bramcanschi Iosif solicită a i se elibera o adeve-
rinţă de frecvenţă a anului al II-lea 

student 70 

3638.  3653/10.XI.1921 Leibu Simon solicită a i se elibera o adeverinţă de 
frecvenţă, necesară la centrul de recrutare  

student 70 

3639.  3654/10.XI.1921 Zilberman Moise solicită a i se elibera o adeve-
rinţă de frecvenţă, necesară la centrul de recrutare  

student 71 

3640.  3655/10.XI.1921 Sobelman Avram solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 71 

3641.  3656/10.XI.1921 Grau Leonid solicită înscrierea la medicină în anul 
întîi 

student 71 

3642.  3661/10.XI.1921 Veisman Reveca solicită restituirea documentelor 
şcolare, deoarece se transferă la Bucureşti 

student 71 

3643.  3662/10.XI.1921 Lunevschi Iuda solicită restituirea documentelor 
şcolare, deoarece se transferă la Bucureşti 

student 71 

3644.  3664/10.XI.1921 Merems David solicită scutirea de taxe şcolare student 71 

3645.  3665/10.XI.1921 Cuciuc Freida solicită echivalarea studiilor student 71 

3646.  3665bis/10.XI.192
1 

Veisbein Moise solicită înscrierea la medicină în 
anul al II-lea 

student 71 

3647.  3666/10.XI.1921 Averbuch Leib solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară 

student 71 

3648.  3667/10.XI.1921 Wolhenştein Aizic solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară 

student 71 

3649.  3668/10.XI.1921 Segal Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară 

student 71 

3650.  3669/10.XI.1921 Veinştein Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară 

student 71 

3651.  3673/10.XI.1921 Segal Marcu solicită înscrierea la medicină în anul 
al II-lea 

student 72 

3652.  3679/10.XI.1921 Bihman Abram solicită restituirea documentelor 
şcolare, deoarece se retrage din facultate 

student 72 

3653.  3682/12.XI.1921 Lerner Mosco solicită întrunirea comisiei pentru 
acordarea titlului de doctor în medicină şi 
farmacie 

doctor 72 

3654.  3683/12.XI.1921 Rabin Moise solicită înscrierea la medicină în anul 
întîi 

student 72 

3655.  3684/10.XI.1921 Balaban M. Abram solicită o adeverinţă de 
frecvenţă, necesară centrului militar 

student 72 

3656.  3686/12.XI.1921 Bril Haim solicită înscrierea la medicină în anul 
întîi 

student 72 

3657.  3687/10.XI.1921 Doiban Iacob solicită o adeverinţă de frecvenţă, 
necesară la centrul militar 

student 72 

3658.  3689/12.XI.1921 Ravinscaia Meniha solicită înscrierea la medicină 
în anul al III-lea 

student 73 

3659.  3690/12.XI.1921 Zilberman Etla solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 73 
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3660.  3691/12.XI.1921 Vaisblit Mordco solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară 

student 73 

3661.  3692/12.XI.1921 Dr. Polingher N. solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi a fiicei sale Viorica 

student 73 

3662.  3693/12.XI.1921 Balaban Bercovna Golda solicită înscrierea la 
medicină în anul întîi 

student 73 

3663.  3694/12.XI.1921 Balaban Bercovna Ţipora solicită înscrierea la 
medicină în anul întîi 

student 73 

3664.  3696/16.XI.1921 Wolhenştein Aizic solicită înscrierea la medicină 
în anul al II-lea 

student 73 

3665.  3700/16.XI.1921 Sverdlic Moise solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi 

student 73 

3666.  3702/16.XI.1921 Cerneţchi Manaş solicită amînarea unui examen student 73 

3667.  3705/16.XI.1921 Rabin Mosco solicită aprobarea de a se prezenta la 
examenul de anatomie 

student 74 

3668.  3708/16.XI.1921 Benderschi Dina solicită înscrierea la medicină în 
anul al III-lea 

student 74 

3669.  3710/16.XI.1921 Edelman Perel solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 74 

3670.  3714/16.XI.1921 Catz Tamara solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru înscrierea la facultatea de ştiinţe 

student 74 

3671.  3737/16.XI.1921 Waldman Mordco solicită a i se aproba amînarea 
unui examen 

student 76 

3672.  3740/16.XI.1921 Fişman R. solicită a i se aproba susţinerea 
examenelor anului întîi 

student 76 

3673.  3742/17.XI.1921 Bortnic Şeindla solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi 

student 76 

3674.  3758/18.XI.1921 Birenberg Leon solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 76 

3675.  3769/18.XI.1921 Diamant Rebeca solicită înscrierea în anul întîi de 
paractică la farmacie 

student 78 

3676.  3784/18.XI.1921 Haim Moise solicită înscrierea în anul întîi de 
paractică la farmacie 

student 79 

3677.  3785/10.XI.1921 Waserman Simha solicită o adeverinţă de 
frecvenţă, necesară la centrul militar 

student 79 

3678.  3786/10.XI.1921 Coifman Ovşie solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 79 

3679.  3787/10.XI.1921 Silcrot Izabela solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 79 

3680.  3788/10.XI.1921 Ghelman Leia solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 79 

3681.  3789/10.XI.1921 Udel Elvira solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 79 

3682.  3791/10.XI.1921 Polingher Viorica depune documentele şcolare 
necesare înscrierii  

student 79 

3683.  3799/20.XI.1921 Şapira Avram retrage documentele şcolare  student 80 

3684.  3800/20.XI.1921 Calmanovici David solicită înscrierea la medicină 
în anul întîi  

student 80 

3685.  3801/20.XI.1921 Strahilevici Uşer solicită înscrierea la medicină în 
anul întîi  

student 80 

3686.  3802/20.XI.1921 Zilberman Moise solicită a i se aproba să se 
prezinte la examene în sesiunea din ianuarie  

student 80 

3687.  3821/23.XI.1921 Coniver Lupu este asistent la laboratorul de 
chimie farmaceutică 

doctor 81 

3688.  3842/23.XI.1921 Cahana Moriţ solicită a fi înscris la medicină în 
anul întîi 

student 82 

3689.  3843/23.XI.1921 Rahbuch Iosif solicită o adeverinţă de frecvenţă, 
necesară la centrul militar 

student 82 

3690.  3844/23.XI.1921 Avram Isac solicită o adeverinţă de frecvenţă, 
necesară la centrul militar 

student 83 
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3691.  3863/23.XI.1921 Bronştein David solicită o adeverinţă de frecvenţă, 
necesară pentru examenul de asistenţă 

student 83 

3692.  3874/23.XI.1921 Segal N. Moise solicită aprobarea de a susţine 
examenele 

student 84 

3693.  3879/23.XI.1921 Şut Mendel solicită aprobarea de a se înscrie la 
medicină în anul întîi 

student 84 

3694.  3899/23.XI.1921 Segal Marim solicită aprobarea de a susţine 
examenul de histologie 

student 85 

3695.  3919/30.XI.1921 Briler Abram solicită scutirea de taxe şcolare student 86 

3696.  3921/2.XII.1921 Pasternac Elia solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 88 

3697.  3972/4.XII.1921 Culiş Liba solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 89 

3698.  3996/6.XII.1921 Iţicovici Lupulover Gamsei solicită înscrierea la 
medicină în anul al IV-lea 

student 90 

3699.  4013/8.XII.1921 Pisarevscaia Basia solicită înscrierea la medicină  student 90 

3700.  4014/8.XII.1921 Frenchel Isai solicită echivalarea studiilor  doctor 90 

3701.  4050/10.XII.1921 Goldenberg Riva solicită restituirea actelor, 
deoarece se retrage din facultate  

student 94 

3702.  4069/11.XII.1921 Valdman Zlata solicită restituirea actelor, 
deoarece se retrage din facultate 

student 94 

3703.  4072/11.XII.1921 Gurfinghel Risel solicită echivalarea 
documentelor şcolare 

student 94 

3704.  4115/16.XII.1921 Vainer Ghidale solicită scutire de taxele şcolare student 96 

3705.  4129/16.XII.1921 Becher Witea solicită a i se aproba să susţină 
examenele anului întîi la farmacie 

student 100 

3706.  4202/21.XII.1921 Institutul Medico-Militar solicită relaţii privind 
situaţia şcolară a lui Ghelbruch Herman 

student 100 

3707.  4286/26.XII.1921 Duvidzon A. Goldrig solicită o adeverinţă de 
frecvenţă 

student 104 

3708.  4308/27.XII.1921 Babocian Basia solicită înscrierea la examenele de 
la finele anului întîi 

student 105 

3709.  4418-4503/ 
30.XII.1921 

Studenţi student 107-117 

  DOSAR 47: Catalog   

3710.  1/1920-1921 Abovici Golda, cu matricola 1267, este în anul 
întîi 

student 1 

3711.  6/1920-1921 Abovici Richard, cu matricola 1283, este în anul 
întîi 

student 1 

3712.  7/1920-1921 Alter Perla este în anul întîi student 1 

3713.  9/1920-1921 Alterescu M. Mendel, cu matricola 1950, este în 
anul întîi 

student 1 

3714.  13/1920-1921 Averbuch M. Feiga, din Basarabia, cu matricola 
1949, este studentă în anul întîi 

student 2 

3715.  14/1920-1921 Averbuch Nuţă, din Basarabia, cu matricola 1948, 
este studentă în anul întîi 

student 2 

3716.  15/1920-1921 Bacinerinschi Mariam, din Basarabia, cu matricola 
1954, este studentă în anul întîi 

student 2 

3717.  16/1920-1921 Badas Haim, din Basarabia, cu matricola 1977, 
este studentă în anul întîi 

student 2 

3718.  18/1920-1921 Balaban Ber Golda, din Basarabia, cu matricola 
1982, este studentă în anul întîi 

student 2 

3719.  19/1920-1921 Balaban Ber Ţipora, din Basarabia, este în anul 
întîi 

student 2 

3720.  20/1920-1921 Balaban Şoil Mariam, din Basarabia, cu matricola 
1683, este studentă în anul întîi 

student 2 
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3721.  21/1920-1921 Balter M. Ghenia, din Basarabia, cu matricola 
1979, este studentă în anul întîi 

student 2 

3722.  22/1920-1921 Band Nehama, din Basarabia, cu matricola 1955, 
este studentă în anul întîi 

student 2 

3723.  24/1920-1921 Baril Sofia, din Basarabia, cu matricola 1956, este 
studentă în anul întîi 

student 2 

3724.  25/1920-1921 Braşac Moise, din Basarabia, cu matricola 1864, 
este studentă în anul întîi 

student 2 

3725.  26/1920-1921 Basian Hava, din Basarabia, este în anul întîi student 3 
3726.  28/1920-1921 Beherman Sura, din Basarabia, este în anul întîi student 3 
3727.  32/1920-1921 Bercovici Freida, din Basarabia, cu numărul 

matricol 1963, este în anul întîi 
student 3 

3728.  33/1920-1921 Bergher Ghidale, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1984, este în anul întîi 

student 3 

3729.  34/1920-1921 Berşadschi A. Rifca, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2231, este în anul întîi 

student 3 

3730.  35/1920-1921 Bielorţecovschi David, din Basarabia, este în anul 
întîi 

student 3 

3731.  36/1920-1921 Biller L. Abraham, din Bucovina, cu numărul 
matricol 1964, este în anul întîi 

student 3 

3732.  37/1920-1921 Birnberg N. Leon, din Regat, cu numărul matricol 
1965, este în anul întîi 

student 3 

3733.  40/1920-1921 Boico Alta Hava, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1975, este în anul întîi 

student 3 

3734.  42/1920-1921 Bociucanski Iosif, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1967, este în anul întîi 

student 3 

3735.  43/1920-1921 Bondar Ghitel, din Basarabia, cu numărul matricol 
1980, este în anul întîi 

student 3 

3736.  44/1920-1921 Bortnic Şeindlea, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2368, este în anul întîi 

student 3 

3737.  45/1920-1921 Baserniţan Haim, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1976, este în anul întîi 

student 3 

3738.  46/1920-1921 Bragher Ana, din Basarabia, cu numărul matricol 
1968, este în anul întîi 

student 3 

3739.  47/1920-1921 Bril Ana, din Basarabia, cu numărul matricol 
1677, este în anul întîi 

student 3 

3740.  48/1920-1921 Braunştein Haia, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1969, este în anul întîi 

student 3 

3741.  49/1920-1921 Brulis Isahar, din Basarabia, cu numărul matricol 
1970, este în anul întîi 

student 3 

3742.  51/1920-1921 Bulocinic Ghenia Leia, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1981, este în anul întîi 

student 3 

3743.  52/1920-1921 Bued V. Beno, din Basarabia, cu numărul matricol 
1972, este în anul întîi 

student 3 

3744.  53/1920-1921 Brandel Haia, din Basarabia, cu numărul matricol 
1978, este în anul întîi 

student 3 

3745.  54/1920-1921 Buzenschi D. Carol, din Regat, cu numărul 
matricol 1973, este în anul întîi 

student 3 

3746.  57/1920-1921 Cahana S. Maniş, din Regat, cu numărul matricol 
1989, este în anul întîi 

student 4 

3747.  58/1920-1921 Calangiu I. Perla, din Regat, cu numărul matricol 
1989, este în anul întîi 

student 4 

3748.  60/1920-1921 Caţif E. Moisei, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2001, este în anul întîi 

student 4 

3749.  61/1920-1921 Caufman Gherş, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2001, este în anul întîi 

student 5 
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3750.  64/1920-1921 Cervinschi Golda, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1875, este în anul întîi 

student 5 

3751.  66/1920-1921 Chişinefschi Nahman, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1723, este în anul întîi 

student 5 

3752.  67/1920-1921 Chiţis Boruh, din Basarabia, cu numărul matricol 
1992, este în anul întîi 

student 5 

3753.  68/1920-1921 Chiţis Strul, din Basarabia, cu numărul matricol 
1993, este în anul întîi, apoi se retrage 

student 5 

3754.  71/1920-1921 Cleiman Marian, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2005, este în anul întîi, apoi se retrage 

student 5 

3755.  75/1920-1921 Cofman-Cofsman H. Ruhla, din Basarabia, cu 

numărul matricol 1995, este în anul întîi, apoi se 
retrage 

student 5 

3756.  76/1920-1921 Cogan A. Haim, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2288, este în anul întîi 

student 5 

3757.  78/1920-1921 Coifman Ruhla, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1879, este în anul întîi 

student 5 

3758.  79/1920-1921 Colcher M. Frima, din Basarabia, este în anul întîi student 5 
3759.  82/1920-1921 Cormanschi Ovşii, din Basarabia, cu numărul 

matricol 1997, este în anul întîi 
student 6 

3760.  84/1920-1921 Cogan L. Feiga, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1874, este în anul întîi 

student 6 

3761.  87/1920-1921 Creimer H. Chisil, din Basarabia, cu numărul 

matricol 1876, este în anul întîi 

student 6 

3762.  89/1920-1921 Crupcinic H. Feiga, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1999, este în anul întîi 

student 6 

3763.  92/1920-1921 Dahis G. Reveca, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1797, este în anul întîi 

student 6 

3764.  93/1920-1921 Davidsohn Eni, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1880, este în anul întîi 

student 6 

3765.  96/1920-1921 Derenovschi G. Abram, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2008, este în anul întîi 

student 6 

3766.  99/1920-1921 Dicker S. Blima, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1881, este în anul întîi 

student 6 

3767.  103/1920-1921 Doiban M. A. Iacob, din Basarabia, cu numărul 

matricol 2012, este în anul întîi 

student 7 

3768.  104/1920-1921 Doneţ M. Sura, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2013, este în anul întîi 

student 7 

3769.  105/1920-1921 Donnenfeld S. Suher, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2016, este în anul întîi 

student 7 

3770.  106/1920-1921 Dorfman G. Ruhla, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2014, este în anul întîi 

student 7 

3771.  110/1920-1921 Drahli M. Enta, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2395, este în anul întîi 

student 7 

3772.  111/1920-1921 Duliţchi M. Başeiva, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2019, este în anul întîi 

student 7 

3773.  114/1920-1921 Elin Ş. Idel, din Basarabia, cu numărul matricol 

2193, este în anul întîi 

student 7 

3774.  115/1920-1921 Epelbaum N. Ianchel, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2021, este în anul întîi 

student 7 

3775.  116/1920-1921 Faierman Zelda, din Basarabia, este în anul întîi student 7 
3776.  117/1920-1921 Faierman B. Raisa, din Basarabia, cu numărul 

matricol 2037, este în anul întîi 
student 7 

3777.  119/1920-1921 Feingold Nehman, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1884, este în anul întîi 

student 8 
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3778.  120/1920-1921 Field M. Samuel, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2023, este în anul întîi 

student 8 

3779.  121/1920-1921 Feldman A. Nehama, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2024, este în anul întîi 

student 8 

3780.  122/1920-1921 Feldman B. Ita, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2038, este în anul întîi 

student 8 

3781.  124/1920-1921 Ferdman I. Ciarna, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2034, este în anul întîi 

student 8 

3782.  125/1920-1921 Fenerştein C. Rahela, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1805, este în anul întîi 

student 8 

3783.  126/1920-1921 Fihman L. Ides, din Basarabia, cu numărul 

matricol 2031, este în anul întîi 

student 8 

3784.  127/1920-1921 Fihman L. Rifca, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2032, este în anul întîi 

student 8 

3785.  129/1920-1921 Finkelştein S. Ester, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2035, este în anul întîi 

student 8 

3786.  130/1920-1921 Fischer A. Bercu, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2030, este în anul întîi 

student 8 

3787.  131/1920-1921 Flighelman A. Sulva, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1883, este în anul întîi 

student 8 

3788.  133/1920-1921 Frenc A. Leizer, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2029, este în anul întîi 

student 8 

3789.  134/1920-1921 Fridman S. Ester, din Basarabia, cu numărul 

matricol 1886, este în anul întîi 

student 8 

3790.  135/1920-1921 Frimerman M. Haia, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2027, este în anul întîi 

student 8 

3791.  137/1920-1921 Frischoff M. Coralia, din Regat, cu numărul 
matricol 2028, este în anul întîi 

student 9 

3792.  138/1920-1921 Furer G. Ruvin, din Basarabia, este în anul întîi student 9 
3793.  139/1920-1921 Furman Reiza, din Basarabia, este în anul întîi student 9 
3794.  142/1920-1921 Gamerman Z. Haia, din Basarabia, cu numărul 

matricol 2039, este în anul întîi 
student 9 

3795.  144/1920-1921 Ghelman M. Leia, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2042, este în anul întîi 

student 9 

3796.  148/1920-1921 Gleker I. Etla, din Basarabia, cu numărul matricol 

2043, este în anul întîi 

student 9 

3797.  149/1920-1921 Ghelerter L. Mira, din Regat, cu numărul matricol 
2044, este în anul întîi, apoi se transferă la 
Bucureşti 

student 9 

3798.  150/1920-1921 Ghelfer B. Ţirlea, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2064, este în anul întîi 

student 9 

3799.  151/1920-1921 Ghelman M. Leia, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2042, este în anul întîi 

student 9 

3800.  152/1920-1921 Ghelman M. Sara, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2056, este în anul întîi 

student 9 

3801.  153/1920-1921 Ghendler Ghenrieta, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2194, este în anul întîi 

student 9 

3802.  156/1920-1921 Gherşcovici Mordco, din Basarabia, este în anul 
întîi 

student 10 

3803.  157/1920-1921 Gheitzenberg I. Sofia, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2046, este în anul întîi 

student 10 

3804.  158/1920-1921 Ghiventov M., din Basarabia, cu numărul matricol 
1671, este în anul întîi 

student 10 

3805.  159/1920-1921 Gleizer I. Iheved, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2058, este în anul întîi 

student 10 
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3806.  161/1920-1921 Gohman I. Esfir, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2060, este în anul întîi 

student 10 

3807.  162/1920-1921 Goldenberg S. Şmirel, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2047, este în anul întîi 

student 10 

3808.  163/1920-1921 Goldştein Ita Ema, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2048, este în anul întîi 

student 10 

3809.  164/1920-1921 Goldiş Casap Solomon, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1890, este în anul întîi 

student 10 

3810.  165/1920-1921 Goldştein G. Samson, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1726, este în anul întîi 

student 10 

3811.  166/1920-1921 Goldştein Morthai, din Basarabia este în anul întîi student 10 

3812.  169/1920-1921 Gorşt Haia Perla, din Basarabia, cu numărul matri-
col 2049, este în anul întîi, apoi se retrage 

student 10 

3813.  170/1920-1921 Gotloib H.Iţhoc, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2050, este în anul întîi 

student 10 

3814.  171/1920-1921 Gantştein S. Enta, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2051, este în anul întîi 

student 10 

3815.  173/1920-1921 Grecianik Iosif, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2063, este în anul întîi 

student 10 

3816.  176/1920-1921 Grinouţchi A. Pesia, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2069, este în anul întîi 

student 10 

3817.  178/1920-1921 Grobman Rifca Perla, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2053, este în anul întîi 

student 11 

3818.  179/1920-1921 Groisman P. Ruhla, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2054, este în anul întîi 

student 11 

3819.  185/1920-1921 Haim Moise, din Regat, cu numărul matricol 
2067, este în anul întîi 

student 11 

3820.  186/1920-1921 Hamer L. Raşela, din Regat, cu numărul matricol 
2066, este în anul întîi 

student 11 

3821.  188/1920-1921 Hrobocopatel B. Ruvin, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2068, este în anul întîi 

student 11 

3822.  189/1920-1921 Holander B. Isac, din Bucovina, cu numărul 
matricol 1662, este în anul întîi 

student 11 

3823.  190/1920-1921 Hornştein S. M. David, din Regat, cu numărul 
matricol 2065, este în anul întîi 

student 12 

3824.  191/1920-1921 Horovitz M. Moise, din Regat, cu numărul 
matricol 2332, este în anul întîi 

student 12 

3825.  193/1920-1921 Iampolschi Marcus, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1559, este în anul întîi 

student 12 

3826.  194/1920-1921 Iaduşliver S. Şeina, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2069, este în anul întîi 

student 12 

3827.  195/1920-1921 Iscaia A. Ghitla, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2073, este în anul întîi 

student 12 

3828.  195/1920-1921 Iaşanu H. Ester, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2074, este în anul întîi 

student 12 

3829.  198/1920-1921 Idelman N. Moisei, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1663, este în anul întîi 

student 12 

3830.  199/1920-1921 Idelman Zisla, din Basarabia, cu numărul matricol 
1895, este în anul întîi 

student 12 

3831.  205/1920-1921 Ioil M. Avram, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2070, este în anul întîi 

student 12 

3832.  206/1920-1921 Iţicovici M. Şmer, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2071, este în anul întîi 

student 12 

3833.  207/1920-1921 Iudcovici Iosif, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2072, este în anul întîi 

student 12 
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3834.  208/1920-1921 Kapri Marcel, din Regat, este în anul întîi student 13 
3835.  209/1920-1921 Katz Pesia, din Basarabia, cu numărul matricol 

2075, este în anul întîi 
student 13 

3836.  210/1920-1921 Kişinevschi Z. Şmulev, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1896, este în anul întîi 

student 13 

3837.  211/1920-1921 Koifman P. Simon, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2077, este în anul întîi 

student 13 

3838.  212/1920-1921 Kaner Siegfried, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2076, este în anul întîi 

student 13 

3839.  213/1920-1921 Lahmanovici A. Duvid, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2096, este în anul întîi 

student 13 

3840.  214/1920-1921 Landau Arnold, din Basarabia, este în anul întîi student 13 
3841.  215/1920-1921 Lazăr S. Leiba, din Regat, cu numărul matricol 

2078, este în anul întîi 
student 13 

3842.  217/1920-1921 Leibovici Sofia, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2078, este în anul întîi 

student 13 

3843.  218/1920-1921 Lezerman B. Ioil, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2092, este în anul întîi 

student 13 

3844.  220/1920-1921 Lerner I. Ruvin, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2095, este în anul întîi 

student 13 

3845.  221/1920-1921 Leventha S. Ruhla, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2089, este în anul întîi 

student 13 

3846.  222/1920-1921 Levit Avram, din Basarabia, cu numărul matricol 
1581, este în anul întîi 

student 13 

3847.  223/1920-1921 Levitas Rifca, din Basarabia, cu numărul matricol 
1898, este în anul întîi 

student 13 

3848.  224/1920-1921 Levitin P. L. Şmil, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2093, este în anul întîi 

student 13 

3849.  225/1920-1921 Levenzon S. Şapsa, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2079, este în anul întîi 

student 14 

3850.  226/1920-1921 Lider E. Eleonore, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2080, este în anul întîi 

student 14 

3851.  227/1920-1921 Liblich Blima, din Bucovina, cu numărul matricol 
2081, este în anul întîi 

student 14 

3852.  228/1920-1921 Lindenboim F., din Basarabia, cu numărul 
matricol 2090, este în anul întîi 

student 14 

3853.  225/1920-1921 Levenzon S. Şapsa, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2079, este în anul întîi 

student 14 

3854.  229/1920-1921 Linsker M. Simon, din Regat, cu numărul matricol 
2082, este în anul întîi 

student 14 

3855.  233/1920-1921 Loibman I. Ghenia, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2088, este în anul întîi 

student 14 

3856.  234/1920-1921 Lucacer Menaşe, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2084, este în anul întîi 

student 14 

3857.  238/1920-1921 Lunevschi I. Iuda, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2094, este în anul întîi 

student 14 

3858.  241/1920-1921 Marcovici Hirş, din Regat, cu numărul matricol 
1618, este în anul întîi, apoi se retrage 

student 14 

3859.  242/1920-1921 Marcus Herşcu Lipa, din Regat, cu numărul 
matricol 1618, este în anul întîi 

student 14 

3860.  247/1920-1921 Matevici M. Ruhla, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2099, este în anul întîi 

student 15 

3861.  249/1920-1921 Meerzohn Ş. Roza, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2105, este în anul întîi 

student 15 

3862.  252/1920-1921 Mendelzohn I. Berel, din Regat, cu numărul 
matricol 2100, este în anul întîi 

student 15 
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3863.  254/1920-1921 Miascovschi Pinhas, din Basarabia, este în anul 
întîi 

student 15 

3864.  258/1920-1921 Milberg Moisei, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2101, este în anul întîi 

student 15 

3865.  259/1920-1921 Mihman M. Mahlea, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1865, este în anul întîi 

student 15 

3866.  260/1920-1921 Milştein L. I. Iosif, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1900, este în anul întîi 

student 15 

3867.  261/1920-1921 Milştein M. Aron, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2102, este în anul întîi 

student 15 

3868.  266/1920-1921 Nahban Beiriş, din Basarabia, cu numărul matricol 
2107, este în anul întîi 

student 16 

3869.  268/1920-1921 Nudelman Alexandru, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1905, este în anul întîi 

student 16 

3870.  269/1920-1921 Oradovschi Nusim, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1863, este în anul întîi 

student 16 

3871.  270/1920-1921 Ortenberg Iankel, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1906, este în anul întîi 

student 16 

3872.  271/1920-1921 Ortenberg Iacob, din Basarabia este în anul întîi student 16 
3873.  272/1920-1921 Paghis Ana, din Basarabia, cu numărul matricol 

2124, este în anul întîi 
student 16 

3874.  278/1920-1921 Perelman Perla, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1907, este în anul întîi 

student 16 

3875.  280/1920-1921 Perelmuter Sara, din Basarabia, este în anul întîi student 17 
3876.  281/1920-1921 Perelmuter I. Volf, din Basarabia, cu numărul 

matricol 2120, este în anul întîi 
student 17 

3877.  286/1920-1921 Pinchelzon Dvoira, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2290, este în anul întîi 

student 17 

3878.  289/1920-1921 Podgaeţchi Brana, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2113, este în anul întîi 

student 17 

3879.  290/1920-1921 Podgaeţz Haia Sura, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1705, este în anul întîi 

student 17 

3880.  291/1920-1921 Podgaeţchi Şmil, din Basarabia, este în anul întîi student 17 
3881.  293/1920-1921 Pomerantz Reveca, din Basarabia, cu numărul 

matricol 1832, este în anul întîi 
student 17 

3882.  303/1920-1921 Rabin Mosco, din Basarabia, cu numărul matricol 
1836, este în anul întîi, apoi se retrage 

student 18 

3883.  304/1920-1921 Rabinovici Ana, din Basarabia, este în anul întîi student 18 
3884.  305/1920-1921 Rabinovici Bella, din Regat, cu numărul matricol 

2125, este în anul întîi 
student 18 

3885.  306/1920-1921 Rabinovici David, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1916, este în anul întîi 

student 18 

3886.  325/1920-1921 Roitman Israel, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1910, este în anul întîi 

student 19 

3887.  326/1920-1921 Roitman M. Avram, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2130, este în anul întîi 

student 19 

3888.  327/1920-1921 Roitman Rifca, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1908, este în anul întîi 

student 19 

3889.  328/1920-1921 Roitman Ghetz, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1744, este în anul întîi 

student 19 

3890.  329/1920-1921 Roitman Sura, din Basarabia, cu numărul matricol 
1909, este în anul întîi 

student 19 

3891.  331/1920-1921 Roizental Zelman, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2142, este în anul întîi 

student 19 

3892.  332/1920-1921 Roizman S. Herschel, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2140, este în anul întîi 

student 19 



141 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

3893.  333/1920-1921 Roizenthal Leizăr, din Regat, cu numărul matricol 
1910, este în anul întîi 

student 19 

3894.  334/1920-1921 Rosenfeld I. Ţipra, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1910, este în anul întîi 

student 20 

3895.  335/1920-1921 Rosenberg Solomon, din Bucovina, cu numărul 
matricol 2134, este în anul întîi 

student 20 

3896.  336/1920-1921 Rosenstreich Frederic, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2136, este în anul întîi 

student 20 

3897.  337/1920-1921 Rosenberg S. Iţco, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2131, este în anul întîi 

student 20 

3898.  338/1920-1921 Rubinştein V. Avram, din Basarabia, cu numărul 

matricol 1922, este în anul întîi 

student 20 

3899.  341/1920-1921 Safir D. Gherş, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2145, este în anul întîi 

student 20 

3900.  342/1920-1921 Safir H. Leib, din Basarabia, este în anul întîi student 20 
3901.  361/1920-1921 Serebrinschi Pesia, din Basarabia, cu numărul 

matricol 2147, este în anul întîi 
student 20 

3902.  362/1920-1921 Şehtman N. Zlata, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2148, este în anul întîi 

student 20 

3903.  363/1920-1921 Şeiman S. Şoil, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1930, este în anul întîi 

student 20 

3904.  364/1920-1921 Seinberg A. Mordco, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2150, este în anul întîi 

student 20 

3905.  365/1920-1921 Şeinfeld Şulim, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1920, este în anul întîi 

student 20 

3906.  367/1920-1921 Silvestrovici Leib, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2317, este în anul întîi 

student 20 

3907.  370/1920-1921 Simovici Leizer, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2295, este în anul întîi 

student 22 

3908.  371/1920-1921 Şirota Rahila, din Basarabia, cu numărul matricol 
1866, este în anul întîi 

student 22 

3909.  372/1920-1921 Silcrot M. Izabela, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2153, este în anul întîi 

student 22 

3910.  373/1920-1921 Silcrot L. Sura Zisel, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2151, este în anul întîi 

student 22 

3911.  374/1920-1921 Silcrot P. Avram, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2152, este în anul întîi 

student 22 

3912.  375/1920-1921 Sinder Z. Slioma, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2154, este în anul întîi 

student 22 

3913.  378/1920-1921 Slovnîi A. Noih, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2153, este în anul întîi 

student 22 

3914.  381/1920-1921 Sobelman H. Avram, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1658, este în anul întîi 

student 22 

3915.  382/1920-1921 Sobelman I. Ruhel, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2173, este în anul întîi 

student 22 

3916.  384/1920-1921 Soltanovici A. Elinchin, din Basarabia, cu 
numărul matricol 2176, este în anul întîi 

student 22 

3917.  385/1920-1921 Soltanovici H. Gherş, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1688, este în anul întîi 

student 22 

3918.  386/1920-1921 Şor L. Mordhai, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2165, este în anul întîi 

student 22 

3919.  387/1920-1921 Şor S. Ţirlea Rifca, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2179, este în anul întîi 

student 22 

3920.  388/1920-1921 Spectorman Moise, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1924, este în anul întîi 

student 23 
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3921.  389/1920-1921 Spaner M. Lazăr, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1699, este în anul întîi 

student 23 

3922.  390/1920-1921 Speitah (Spitzer Meer), din Basarabia, cu numărul 
matricol 2180, este în anul întîi 

student 23 

3923.  391/1920-1921 Spivac Abr. Sara Haia, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1935, este în anul întîi 

student 23 

3924.  392/1920-1921 Spiner Aron, din Regat, cu numărul matricol 
2289, este în anul întîi 

student 23 

3925.  393/1920-1921 Spiţ Sura, din Basarabia, cu numărul matricol 
1934, este în anul întîi 

student 23 

3926.  394/1920-1921 Stamer H. Rahila, din Regat, cu numărul matricol 
2289, este în anul întîi 

student 23 

3927.  395/1920-1921 Steclear M. Leia, din Regat, cu numărul matricol 
2167, este în anul întîi 

student 23 

3928.  396/1920-1921 Steinberg F. Beila, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1923, este în anul întîi 

student 23 

3929.  397/1920-1921 Steinberg Ghinda, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1931, este în anul întîi 

student 23 

3930.  398/1920-1921 Steinberg Mariem, din Basarabia este în anul întîi student 23 
3931.  399/1920-1921 Steinberg Ş. Strul, din Basarabia, cu numărul 

matricol 2168, este în anul întîi 
student 23 

3932.  400/1920-1921 Steiman Mariem, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2157, este în anul întîi 

student 23 

3933.  403/1920-1921 Strahilevici A. Uşer, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2183, este în anul întîi 

student 23 

3934.  405/1920-1921 Strasuc P. Z. Şoil, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1727, este în anul întîi 

student 23 

3935.  407/1920-1921 Strul H. Herşcu, din Regat, cu numărul matricol 
2156, este în anul întîi 

student 24 

3936.  408/1920-1921 Şuster David, din Basarabia, cu numărul matricol 
2170, este în anul întîi 

student 24 

3937.  410/1920-1921 Şut E. Brana, din Basarabia, cu numărul matricol 
2182, este în anul întîi 

student 24 

3938.  410/1920-1921 Şut Golda, din Basarabia, este în anul întîi student 24 
3939.  412/1920-1921 Şut S. Mendel, din Basarabia, cu numărul matricol 

2160, este în anul întîi 
student 24 

3940.  414/1920-1921 Svartz M. Golda, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1850, este în anul întîi 

student 24 

3941.  415/1920-1921 Svartzman Fav. Ihil, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1684, este în anul întîi 

student 24 

3942.  416/1920-1921 Svartzman I. Minţia, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2172, este în anul întîi 

student 24 

3943.  417/1920-1921 Swartz M. Leia, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2174, este în anul întîi 

student 24 

3944.  418/1920-1921 Tane N. Marcu Haim, din Regat, cu numărul 
matricol 2185, este în anul întîi 

student 24 

3945.  421/1920-1921 Tenenbaum Rachela, din Basarabia, este în anul 
întîi 

student 24 

3946.  423/1920-1921 Thierer B. Irene, din Regat, cu numărul matricol 
1634, este în anul întîi 

student 24 

3947.  424/1920-1921 Tighinian Reiza Perla, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2186, este în anul întîi 

student 25 

3948.  426/1920-1921 Tismeneţchi Nahman, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2188, este în anul întîi 

student 25 

3949.  427/1920-1921 Ţipres M. El. David, din Regat, cu numărul 
matricol 2192, este în anul întîi 

student 25 
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3950.  430/1920-1921 Trachtenbroit Aron, din Basarabia este în anul I student 25 
3951.  433/1920-1921 Trub Beila, din Basarabia, cu numărul matricol 

1938, este în anul întîi 
student 25 

3952.  438/1920-1921 Vahman N. Moise, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2195, este în anul întîi 

student 25 

3953.  439/1920-1921 Vaidman Mordco, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1857, este în anul întîi 

student 25 

3954.  440/1920-1921 Vainberg I. Abram, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2196, este în anul întîi 

student 25 

3955.  441/1920-1921 Vainberg Israel, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1941, este în anul întîi 

student 26 

3956.  442/1920-1921 Vainberg Mariam, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2197, este în anul întîi 

student 26 

3957.  443/1920-1921 Vainştein Iţic, din Basarabia, cu numărul matricol 
2214, este în anul întîi 

student 26 

3958.  444/1920-1921 Vainştein S. Nesia, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2213, este în anul întîi 

student 26 

3959.  445/1920-1921 Vaisberg M. Ruhel, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2198, este în anul întîi 

student 26 

3960.  446/1920-1921 Vitenştein S. Tema, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2204, este în anul întîi 

student 26 

3961.  447/1920-1921 Vainsberg M. Sura, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2210, este în anul întîi 

student 26 

3962.  448/1920-1921 Vaisman Iacov, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2385, este în anul întîi 

student 26 

3963.  449/1920-1921 Vaisman Reveca, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2208, este în anul întîi 

student 26 

3964.  450/1920-1921 Vaisman Mahlia, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2287, este în anul întîi 

student 26 

3965.  451/1920-1921 Waisman Naftali, din Regat, cu numărul matricol 
1453, este în anul întîi 

student 26 

3966.  452/1920-1921 Vartenberg M. Ezra, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2199, este în anul întîi 

student 26 

3967.  453/1920-1921 Waldman G. Dvoira, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2199, este în anul întîi 

student 26 

3968.  455/1920-1921 Vilner M. Herman, din Regat, cu numărul 
matricol 2200, este în anul întîi 

student 26 

3969.  456/1920-1921 Weiner M. Ghidale, din Bucovina, cu numărul 
matricol 2201, este în anul întîi 

student 26 

3970.  457/1920-1921 Weisbuch H. Oscar, din Regat, cu numărul 
matricol 2202, este în anul întîi 

student 26 

3971.  458/1920-1921 Weiselbergher Elisabeth, din Bucovina, cu 
numărul matricol 2209, este în anul întîi 

student 26 

3972.  459/1920-1921 Wertheim David, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2202, este în anul întîi 

student 26 

3973.  460/1920-1921 Vexler Benedict, din Regat, cu numărul matricol 
2393, este în anul întîi, apoi se retrage 

student 27 

3974.  461/1920-1921 Viner L. Iacob, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2203, este în anul întîi 

student 27 

3975.  462/1920-1921 Vodovoz Hava, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1944, este în anul întîi 

student 27 

3976.  463/1920-1921 Volchenştein M. Aizic, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2255, este în anul întîi 

student 27 

3977.  464/1920-1921 Valdman M. Abram, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2205, este în anul întîi 

student 27 
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3978.  465/1920-1921 Vorona S. Haim, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2206, este în anul întîi 

student 27 

3979.  466/1920-1921 Vdorinovici Ana, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1492, este în anul întîi 

student 27 

3980.  467/1920-1921 Vugman S. Hinca, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2212, este în anul întîi, apoi se retrage 

student 27 

3981.  468/1920-1921 Wulech Israil, din Basarabia, cu numărul matricol 
2205, este în anul întîi 

student 27 

3982.  470/1920-1921 Zaidman M. Lipa, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2216, este în anul întîi 

student 27 

3983.  471/1920-1921 Zaltzman A. Ruhla, din Basarabia, cu numărul 

matricol 2217, este în anul întîi 

student 27 

3984.  476/1920-1921 Zeltzer Hasa, din Basarabia, cu numărul matricol 
1860, este în anul întîi 

student 27 

3985.  475/1920-1921 Zeidler B. Ionas, din Regat, cu numărul matricol 
2222, este în anul întîi 

student 27 

3986.  477/1920-1921 Zeltzer M. Volf, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1860, este în anul întîi 

student 28 

3987.  478/1920-1921 Zeltzerman Beer, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2281, este în anul întîi 

student 28 

3988.  479/1920-1921 Zibenberg M. Mariam, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2283, este în anul întîi 

student 28 

3989.  480/1920-1921 Zilberman C. Soiblea, din Basarabia, cu numărul 

matricol 2226, este în anul întîi 

student 28 

3990.  481/1920-1921 Zilberman M. Etla, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2225, este în anul întîi 

student 28 

3991.  482/1920-1921 Zilberman Moisi, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1861, este în anul întîi 

student 28 

3992.  483/1920-1921 Zilberman Ruhla, din Basarabia, este în anul întîi student 28 
3993.  484/1920-1921 Ziser E. Esfir, din Basarabia, cu numărul matricol 

2224, este în anul întîi 
student 28 

3994.  485/1920-1921 Zisman Haimovici A., din Basarabia, cu numărul 
matricol 1945, este în anul întîi 

student 28 

3995.  487/1920-1921 Rolberg S. Sulva, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2293, este în anul întîi 

student 28 

3996.  488/1920-1921 Cardovschi Haim Sachna, din Basarabia, cu 
numărul matricol 2293, este în anul întîi 

student 28 

3997.  489/1920-1921 Gandelman A. Strul, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2057, este în anul întîi 

student 28 

3998.  491/1920-1921 Herman S. Aron, din Bucovina, cu numărul 
matricol 2367, este în anul întîi 

student 28 

3999.  492/1920-1921 Bortnic Şeindl, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2368, este în anul întîi 

student 28 

4000.  503/1920-1921 Weissfeld Froim, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2382, este în anul întîi 

student 29 

4001.  505/1920-1921 Trosteneţchi V. Sara, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2382, este în anul întîi 

student 29 

4002.  510/1920-1921 Nahmansohn I. Nusem, din Regat, cu numărul 
matricol 2397, este în anul întîi 

student 29 

4003.  2/1920-1921 Abramovici Jacques, din Regat, cu numărul 
matricol 1285, este înscris în anul al II-lea 

student 30 

4004.  7/1920-1921 Averbuch Isabela, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1721, este înscrisă în anul al II-lea 

student 30 

4005.  13/1920-1921 Barinştein Freida, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1721, este înscrisă în anul al II-lea 

student 30 
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4006.  14/1920-1921 Beigheldrut Sura Eidel, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1785, este înscrisă în anul al II-lea 

student 30 

4007.  15/1920-1921 Beltzer Z. Pesia, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1672, este înscrisă în anul al II-lea 

student 30 

4008.  16/1920-1921 Benderschi Dina, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1985, este înscrisă în anul al II-lea 

student 30 

4009.  18/1920-1921 Berşadschi L. Fani, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1787, este înscrisă în anul al II-lea 

student 30 

4010.  19/1920-1921 Birnbaum Uşer Oscar, din Regat, cu numărul 
matricol 2280, este înscris în anul al II-lea 

student 30 

4011.  20/1920-1921 Bocikis Zamvel, din Basarabia, cu numărul 

matricol 1870, este înscris în anul al II-lea 

student 31 

4012.  27/1920-1921 Breitman Simon, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1786, este înscris în anul al II-lea 

student 31 

4013.  28/1920-1921 Brind Nuhim, din Basarabia, cu numărul matricol 
1987, este înscrisă în anul al II-lea 

student 31 

4014.  29/1920-1921 Broverman Haia Sura, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1988, este înscrisă în anul al II-lea 

student 31 

4015.  31/1920-1921 Burman D. Etla, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2235, este înscrisă în anul al II-lea 

student 31 

4016.  32/1920-1921 Calihstein Riva, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1789, este înscrisă în anul al II-lea 

student 31 

4017.  33/1920-1921 Camner Mihail, din Regat, cu numărul matricol 

1585, este înscris în anul al II-lea 

student 31 

4018.  35/1920-1921 Cardonschi Haia Sahna, din Basarabia, cu numă-
rul matricol 1767, este înscrisă în anul al II-lea 

student 31 

4019.  38/1920-1921 Caţap Hana, din Basarabia, cu numărul matricol 
1692, este înscrisă în anul al II-lea 

student 32 

4020.  39/1920-1921 Cauşanschi Sara Eliza, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2236, este înscrisă în anul al II-lea 

student 32 

4021.  44/1920-1921 Ciobroţchi Ceorbecer I. Rifca, din Basarabia, cu 
numărul matricol 1794, este înscrisă în anul al 
II-lea 

student 32 

4022.  64/1920-1921 Dahis Rebeca, din Basarabia, cu numărul matricol 
1797, este înscrisă în anul al II-lea 

student 32 

4023.  68/1920-1921 Derenovschi Volf, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1692, este înscris în anul al II-lea 

student 32 

4024.  77/1920-1921 Elias S. Dvoira, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2241, este înscrisă în anul al II-lea 

student 34 

4025.  78/1920-1921 Edielman Meier, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1766, este înscris în anul al II-lea 

student 34 

4026.  80/1920-1921 Esrig H. Iacob, din Regat, cu numărul matricol 
2278, este înscris în anul al II-lea 

student 34 

4027.  81/1920-1921 Falicov Ş. Şmarie, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1766, este înscris în anul al II-lea 

student 34 

4028.  82/1920-1921 Fastlich Gustav, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1693, este înscris în anul al II-lea 

student 34 

4029.  83/1920-1921 Feldman I. Iser, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1738, este înscris în anul al II-lea 

student 34 

4030.  83/1920-1921 Feldman Iank Zelman Iţhoc, din Basarabia, cu nu-
mărul matricol 1738, este înscris în anul al II-lea 

student 34 

4031.  85/1920-1921 Feldştein H. Mendel, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2244, este înscris în anul al II-lea 

student 34 

4032.  86/1920-1921 Fihman Ghitla Sura, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1746, este înscrisă în anul al II-lea 

student 34 
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4033.  87/1920-1921 Fichman Riva, din Basarabia, cu numărul matricol 
1802, este înscrisă în anul al II-lea 

student 34 

4034.  88/1920-1921 Fischer A. Isac, din Regat, cu numărul matricol 
1609, este înscris în anul al II-lea 

student 34 

4035.  89/1920-1921 Fişman Isac, din Basarabia, cu numărul matricol 
1675, este înscris în anul al II-lea 

student 34 

4036.  89/1920-1921 Flighelman Şoil, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1805, este înscris în anul al II-lea 

student 34 

4037.  91/1920-1921 Franc Avram, din Basarabia, cu numărul matricol 
1805, este înscris în anul al II-lea 

student 35 

4038.  93/1920-1921 Freinic M. Rifca, din Basarabia, cu numărul 

matricol 2243, este înscrisă în anul al II-lea 

student 35 

4039.  94/1920-1921 Fridman Şeindlea, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1801, este înscrisă în anul al II-lea 

student 35 

4040.  95/1920-1921 Furer Hinca, din Basarabia, cu numărul matricol 
1800, este înscrisă în anul al II-lea 

student 35 

4041.  97/1920-1921 Gansfein Aniuta, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1811, este înscrisă în anul al II-lea 

student 35 

4042.  98/1920-1921 Ganzştein Dvoira Ruhla, din Basarabia, cu numă-
rul matricol 1807, este înscrisă în anul al II-lea 

student 35 

4043.  102/1920-1921 Ghelfel M. Pinhas, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1816, este înscris în anul al II-lea 

student 35 

4044.  103/1920-1921 Ghelman (Ghilman) Avram Ianchel, din Basara-

bia, cu numărul matricol 2245, este înscris în anul 
al II-lea 

student 35 

4045.  104/1920-1921 Ghelman Avram, din Basarabia, cu numărul 
matricol 769, este înscris în anul al II-lea 

student 35 

4046.  109/1920-1921 Ghieshübel Herman, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2365, este înscris în anul al II-lea 

student 36 

4047.  110/1920-1921 Gluzbarg Ciarna, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1670, este înscrisă în anul al II-lea 

student 36 

4048.  111/1920-1921 Gluzberg H. Şeva, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1810, este înscrisă în anul al II-lea 

student 36 

4049.  113/1920-1921 Goldenberg M. Reizlea, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1814, este înscrisă în anul al II-lea 

student 36 

4050.  114/1920-1921 Goldenberg Rifca, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1808, este înscrisă în anul al II-lea 

student 36 

4051.  113/1920-1921 Goldenberg Tauba, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1815, este înscrisă în anul al II-lea 

student 36 

4052.  116/1920-1921 Goldştein D. Moritz, din Regat, cu numărul 
matricol 1612, este înscris în anul al II-lea 

student 36 

4053.  117/1920-1921 Goldştein A. Şmil, din Regat, cu numărul matricol 
1612, este înscris în anul al II-lea 

student 36 

4054.  118/1920-1921 Grabois H. Estera, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1809, este înscrisă în anul al II-lea 

student 36 

4055.  119/1920-1921 Grobman I. Moişe, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1765, este înscrisă în anul al II-lea 

student 36 

4056.  120/1920-1921 Guberman Haia Leia, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1813, este înscrisă în anul al II-lea 

student 36 

4057.  121/1920-1921 Halimschi Lipa, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1678, este înscris în anul al II-lea 

student 36 

4058.  122/1920-1921 Hart Z. Rafail, din Regat, cu numărul matricol 
2135, este înscris în anul al II-lea 

student 36 

4059.  124/1920-1921 Helman C. Lazăr, din Regat, cu numărul matricol 
1342, este înscris în anul al II-lea 

student 36 
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4060.  125/1920-1921 Hofman O. Iosub, din Regat, cu numărul matricol 
1752, este înscris în anul al II-lea 

student 36 

4061.  128/1920-1921 Hulit Crenţia, din Basarabia, cu numărul matricol 
1735, este înscrisă în anul al II-lea 

student 37 

4062.  129/1920-1921 Iancovici H. Haica, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2277, este înscrisă în anul al II-lea 

student 37 

4063.  130/1920-1921 Iarmolinschi D. Malia, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1706, este înscrisă în anul al II-lea 

student 37 

4064.  138/1920-1921 Iserovici A. David, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1818, este înscris în anul al II-lea 

student 37 

4065.  139/1920-1921 Iserovici Maria, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1817, este înscrisă în anul al II-lea 

student 37 

4066.  140/1920-1921 Iurman Reiza, din Basarabia, cu numărul matricol 
1819, este înscrisă în anul al II-lea 

student 37 

4067.  142/1920-1921 Kahan S. Calman, din Bucovina, cu numărul 
matricol 1733, este înscris în anul al II-lea 

student 37 

4068.  143/1920-1921 Kahan S. Freida, din Bucovina, cu numărul 
matricol 1745, este înscrisă în anul al II-lea 

student 37 

4069.  144/1920-1921 Kahan A. Suzana, din Bucovina, cu numărul 
matricol 1641, este înscrisă în anul al II-lea 

student 37 

4070.  145/1920-1921 Kantor Eti Ruhla, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1538, este înscrisă în anul al II-lea 

student 38 

4071.  146/1920-1921 Karniol Arnold, din Regat, cu numărul matricol 
1617, este înscris în anul al II-lea 

student 38 

4072.  147/1920-1921 Lapscher Ianchel Rifca, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1822, este înscrisă în anul al II-lea 

student 38 

4073.  152/1920-1921 Lieblich L. Sandu, din Regat, cu numărul matricol 
1616, este înscris în anul al II-lea 

student 38 

4074.  153/1920-1921 Lipoveţchi Ruhla, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1821, este înscrisă în anul al II-lea 

student 38 

4075.  154/1920-1921 Litvac Favel, din Basarabia, cu numărul matricol 
1717, este înscris în anul al II-lea 

student 38 

4076.  155/1920-1921 Liwsitz Malea, din Basarabia, cu numărul matricol 
1736, este înscrisă în anul al II-lea 

student 38 

4077.  157/1920-1921 Mahlis Brana Ghitla, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1687, este înscrisă în anul al II-lea 

student 38 

4078.  159/1920-1921 Marcovici Herş, din Regat, cu numărul matricol 
1618, este înscris în anul al II-lea 

student 38 

4079.  161/1920-1921 Matrici Ita, din Basarabia, cu numărul matricol 
1751, este înscrisă în anul al II-lea 

student 38 

4080.  165/1920-1921 Michel Adolf, din Regat, cu numărul matricol 
2303, este înscris în anul al II-lea 

student 38 

4081.  167/1920-1921 Milman Marc Malca, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1824, este înscrisă în anul al II-lea 

student 39 

4082.  168/1920-1921 Michel Salome, din Bucovina, cu numărul 
matricol 1681, este înscrisă în anul al II-lea 

student 39 

4083.  175/1920-1921 Naibergher Aizic, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1623, este înscris în anul al II-lea 

student 39 

4084.  179/1920-1921 Ochin H. Max, din Basarabia, cu numărul matricol 
1729, este înscris în anul al II-lea 

student 39 

4085.  181/1920-1921 Orjenovschi Haim Volf, din Basarabia, cu numă-
rul matricol 1827, este înscris în anul al II-lea 

student 39 

4086.  188/1920-1921 Pincevschi Strul, din Basarabia, este înscris în 
anul al II-lea 

student 40 

4087.  190/1920-1921 Pisarevschi Basia, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1830, este înscrisă în anul al II-lea 

student 40 
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4088.  194/1920-1921 Pomerantz Avram, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1831, este înscris în anul al II-lea 

student 40 

4089.  195/1920-1921 Pisarevschi Rebeca, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1531, este înscrisă în anul al II-lea 

student 40 

4090.  202/1920-1921 Pulver M. Bercu, din Regat, cu numărul matricol 
1531, este înscris în anul al II-lea 

student 40 

4091.  203/1920-1921 Pupco O. Haim, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1685, este înscris în anul al II-lea 

student 41 

4092.  204/1920-1921 Rabin Moşco, din Basarabia, cu numărul matricol 
1836, este înscris în anul al II-lea 

student 41 

4093.  203/1920-1921 Rabinovici Berel, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1834, este înscris în anul al II-lea 

student 41 

4094.  207/1920-1921 Rabinovici Ihil, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1704, este înscris în anul al II-lea 

student 41 

4095.  203/1920-1921 Rabinovici Tauba, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1685, este înscrisă în anul al II-lea 

student 41 

4096.  211/1920-1921 Ravinschi T. Meniha, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2249, este înscrisă în anul al II-lea 

student 41 

4097.  212/1920-1921 Rapaport I. Adolf, din Regat, cu numărul matricol 
1649, este înscris în anul al II-lea 

student 41 

4098.  213/1920-1921 Rapaport Ghenia Ruhla, din Regat, cu numărul 
matricol 1835, este înscrisă în anul al II-lea 

student 41 

4099.  214/1920-1921 Resnic Naftule Tema, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1833, este înscrisă în anul al II-lea 

student 41 

4100.  215/1920-1921 Roitman S. Gherţ, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1744, este înscris în anul al II-lea 

student 41 

4101.  216/1920-1921 Rosenthal I. Georges, din Regat, cu numărul 
matricol 1630, este înscris în anul al II-lea 

student 41 

4102.  217/1920-1921 Sobelman Malvina, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1932, este înscrisă în anul al II-lea 

student 41 

4103.  219/1920-1921 Şaevici M. Hava, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1838, este înscrisă în anul al II-lea 

student 41 

4104.  222/1920-1921 Sîmis Iacob, din Basarabia, cu numărul matricol 
1837, este înscris în anul al II-lea 

student 41 

4105.  223/1920-1921 Şapiro Iacov, din Basarabia, cu numărul matricol 
1847, este înscris în anul al II-lea 

student 41 

4106.  226/1920-1921 Schor Alter, din Basarabia, cu numărul matricol 
1852, este înscris în anul al II-lea 

student 41 

4107.  231/1920-1921 Segal M. Mariem, din Regat, cu numărul matricol 
2250, este înscrisă în anul al II-lea 

student 42 

4108.  232/1920-1921 Seinberg D. Nehama, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2250, este înscrisă în anul al II-lea 

student 42 

4109.  233/1920-1921 Serebrinschi A. Malca, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1849, este înscrisă în anul al II-lea 

student 42 

4110.  234/1920-1921 Siderer Ita, din Basarabia, cu numărul matricol 
1851, este înscrisă în anul al II-lea 

student 42 

4111.  235/1920-1921 Silvestrovici I. Ihil, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2217, este înscris în anul al II-lea 

student 42 

4112.  237/1920-1921 Şincar Iheved, din Basarabia, cu numărul matricol 
1848, este înscrisă în anul al II-lea 

student 42 

4113.  239/1920-1921 Şit David Sura, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2253, este înscrisă în anul al II-lea 

student 42 

4114.  240/1920-1921 Slovnâi A. Noih, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1843, este înscris în anul al II-lea 

student 42 

4115.  241/1920-1921 Şloimovici S. Aurel, din Regat, cu numărul 
matricol 1632, este înscris în anul al II-lea 

student 42 
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4116.  242/1920-1921 Smarak H. David, din Regat, cu numărul matricol 
1632, este înscris în anul al II-lea 

student 42 

4117.  243/1920-1921 Sneer Avram, din Regat, cu numărul matricol 
1632, este înscris în anul al II-lea 

student 42 

4118.  244/1920-1921 Soibelman Soibel, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1845, este înscris în anul al II-lea 

student 42 

4119.  245/1920-1921 Spilenschi Mariam, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1854, este înscrisă în anul al II-lea 

student 42 

4120.  247/1920-1921 Spriţman Zelman, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2252, este înscris în anul al II-lea 

student 42 

4121.  248/1920-1921 Şraibman Nahman Nuhim, din Basarabia, cu un-
mărul matricol 1724, este înscris în anul al II-lea 

student 42 

4122.  249/1920-1921 Şraibman Ruhla, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1702, este înscrisă în anul al II-lea 

student 42 

4123.  250/1920-1921 Şraibman Iosif, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1700, este înscris în anul al II-lea 

student 42 

4124.  253/1920-1921 Stein Chaim, din Bucovina, cu numărul matricol 
1840, este înscris în anul al II-lea 

student 42 

4125.  254/1920-1921 Stein I. Peritz, din Regat, cu numărul matricol 
1627, este înscris în anul al II-lea 

student 42 

4126.  255/1920-1921 Steinberg Iţhoc Mehel, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1659este înscris în anul al II-lea 

student 43 

4127.  257/1920-1921 Steinberg L. David, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1633, este înscris în anul al II-lea 

student 43 

4128.  260/1920-1921 Sudvarg Enta Ruhla, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1853, este înscrisă în anul al II-lea 

student 43 

4129.  261/1920-1921 Svratz Golda, din Basarabia, cu numărul matricol 
1853, este înscrisă în anul al II-lea 

student 43 

4130.  262/1920-1921 Sverdlig Bercu, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1846, este înscris în anul al II-lea 

student 43 

4131.  263/1920-1921 Swratzman Bercu, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1846, este înscris în anul al II-lea 

student 43 

4132.  266/1920-1921 Tepliţchi I. Enta, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1855, este înscrisă în anul al II-lea 

student 43 

4133.  268/1920-1921 Teperman I. Volf, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1579, este înscris în anul al II-lea 

student 43 

4134.  270/1920-1921 Treigher Noih Şloimov, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1712, este înscris în anul al II-lea 

student 43 

4135.  271/1920-1921 Trister S. Israil, din Regat, cu numărul matricol 
2313, este înscris în anul al II-lea 

student 43 

4136.  277/1920-1921 Wachtel M. Elias, din Regat, cu numărul matricol 
1722, este înscris în anul al II-lea 

student 43 

4137.  278/1920-1921 Vaidman Mordco, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1857, este înscris în anul al II-lea 

student 43 

4138.  279/1920-1921 Vainberg M. Moisei, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1691, este înscris în anul al II-lea 

student 43 

4139.  280/1920-1921 Waintraub C. Leon, din Regat, cu numărul 
matricol 1636, este înscris în anul al II-lea 

student 44 

4140.  281/1920-1921 Vaisbein B. Tauba, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1691, este înscrisă în anul al II-lea 

student 44 

4141.  286/1920-1921 Wasserman E. Simha, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1858, este înscris în anul al II-lea 

student 44 

4142.  287/1920-1921 Vitner C. Zenobia, din Regat, cu numărul matricol 
1635, este înscrisă în anul al II-lea 

student 44 

4143.  288/1920-1921 Volchenştein N. Aizic, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1858, este înscris în anul al II-lea 

student 44 
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4144.  289/1920-1921 Volrap Ludoovic, din Bucovina, cu numărul 
matricol 2334, este înscris în anul al II-lea 

student 44 

4145.  290/1920-1921 Wolman E. Malca, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1859, este înscrisă în anul al II-lea 

student 44 

4146.  293/1920-1921 Zaidman Lia, din Basarabia, cu numărul matricol 
1862, este înscrisă în anul al II-lea 

student 44 

4147.  296/1920-1921 Zeilig G. Burăh, din Regat, cu numărul matricol 
2279, este înscris în anul al II-lea 

student 44 

4148.  297/1920-1921 Zeltzer Hava, din Basarabia, cu numărul matricol 
1860, este înscrisă în anul al II-lea 

student 44 

4149.  298/1920-1921 Zilberman Moisei, din Basarabia, cu numărul 

matricol 1861, este înscris în anul al II-lea 

student 44 

4150.  299/1920-1921 Zisels Rahila, din Basarabia, este înscrisă în anul 
al II-lea 

student 44 

4151.  300/1920-1921 Zisman Abram Ruhla, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1740, este înscrisă în anul al II-lea 

student 44 

4152.  304/1920-1921 Catz Rahila, din Basarabia, cu numărul matricol 
2297, este înscrisă în anul al II-lea 

student 44 

4153.  305/1920-1921 Haim Moise, din Regat, este înscris în anul al 
II-lea 

student 44 

4154.  307/1920-1921 Weisbuch H. Oscar, din Regat, cu numărul 
matricol 2202, este înscris în anul al II-lea 

student 45 

4155.  1/1920-1921 Agres Gherşco, din Basarabia, cu numărul 

matricol 1689, este înscris în anul al III-lea 

student 45 

4156.  4/1920-1921 Atlasman Iosef, din Regat, cu numărul matricol 
1286, este înscris în anul al III-lea 

student 45 

4157.  5/1920-1921 Avram M. Isac, din Regat, cu numărul matricol 
1286, este înscris în anul al III-lea 

student 45 

4158.  7/1920-1921 Birnbaum Vascoboinic G. Herman, din Regat, cu 
numărul matricol 1295, este înscris în anul al 
III-lea 

student 45 

4159.  9/1920-1921 Bronştein Estera, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1757, este înscrisă în anul al III-lea 

student 45 

4160.  13/1920-1921 Burăh Moise, din Regat, cu numărul matricol 
1296, este înscris în anul al III-lea 

student 45 

4161.  15/1920-1921 Caufman I. Marcu, din Regat, cu numărul matricol 
1313, este înscris în anul al III-lea 

student 46 

4162.  19/1920-1921 Cleiman Ida, din Basarabia, cu numărul matricol 
1471, este înscrisă în anul al III-lea 

student 46 

4163.  21/1920-1921 Cornblum G. B. Herş, din Regat, cu numărul 
matricol 1301, este înscris în anul al III-lea 

student 46 

4164.  27/1920-1921 Dascal Avram, din Basarabia, cu numărul matricol 
1776, este înscris în anul al III-lea 

student 46 

4165.  34/1920-1921 Einihovici B. Avram, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1857, este înscris în anul al III-lea 

student 46 

4166.  35/1920-1921 Ettingher Roza, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1773, este înscrisă în anul al III-lea 

student 46 

4167.  37/1920-1921 Feldman Meerbeer, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1758, este înscris în anul al III-lea 

student 46 

4168.  38/1920-1921 Fradis Samson, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1780, este înscris în anul al III-lea 

student 46 

4169.  39/1920-1921 Fraenchel Leia Estera, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1468, este înscrisă în anul al III-lea 

student 46 

4170.  42/1920-1921 Ghelbruch Gudlea, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1772, este înscris în anul al III-lea 

student 47 
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4171.  43/1920-1921 Ghelfgot Michel, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1676, este înscris în anul al III-lea 

student 47 

4172.  44/1920-1921 Ghendler B. Ester, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2260, este înscrisă în anul al III-lea 

student 47 

4173.  47/1920-1921 Goldenthal David, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1515, este înscris în anul al III-lea 

student 47 

4174.  48/1920-1921 Gorenbuch Iosif, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1756, este înscris în anul al III-lea 

student 47 

4175.  49/1920-1921 Groisman Şendl, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1779, este înscrisă în anul al III-lea 

student 47 

4176.  50/1920-1921 Guberman Liza, din Basarabia, cu numărul 

matricol 1778, este înscrisă în anul al III-lea 

student 47 

4177.  54/1920-1921 Habi D. Dreiza, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2761, este înscrisă în anul al III-lea 

student 47 

4178.  53/1920-1921 Jabski-Zaiţev Perla, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2262, este înscrisă în anul al III-lea 

student 47 

4179.  56/1920-1921 Kan B. Tobias, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1770, este înscris în anul al III-lea 

student 47 

4180.  59/1920-1921 Labin Blanche, din Regat, cu numărul matricol 
1357, este înscrisă în anul al III-lea 

student 47 

4181.  60/1920-1921 Lazăr B. Carol, din Regat, cu numărul matricol 
1353, este înscris în anul al III-lea 

student 47 

4182.  62/1920-1921 Leibovici Israel, din Regat, cu numărul matricol 

1354, este înscris în anul al III-lea 

student 47 

4183.  63/1920-1921 Liberov Avram, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1764, este înscris în anul al III-lea 

student 47 

4184.  65/1920-1921 Lupdover I. Gamsei, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2256, este înscris în anul al III-lea 

student 47 

4185.  68/1920-1921 Masis Rifca, din Basarabia, cu numărul matricol 
1782, este înscrisă în anul al III-lea 

student 48 

4186.  80/1920-1921 Nutovici M. Sara, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1782, este înscrisă în anul al III-lea 

student 48 

4187.  82/1920-1921 Peltin Chelman, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1719, este înscris în anul al III-lea 

student 48 

4188.  84/1920-1921 Podgaeţchi Şmil, din Basarabia, cu numărul 

matricol 1781, este înscris în anul al III-lea 

student 48 

4189.  93/1920-1921 Rabinovici I. Marcu, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1501, este înscris în anul al III-lea 

student 49 

4190.  94/1920-1921 Rachbuch A. Iosef, din Regat, cu numărul 
matricol 1401, este înscris în anul al III-lea 

student 49 

4191.  96/1920-1921 Reiter Strul, din Basarabia, cu numărul matricol 
1402, este înscris în anul al III-lea, apoi se retrage 

student 49 

4192.  97/1920-1921 Rosen A. Avram, din Regat, cu numărul matricol 
1407, este înscris în anul al III-lea 

student 49 

4193.  98/1920-1921 Rosman B. Idamas, din Regat, cu numărul 
matricol 1403, este înscris în anul al III-lea 

student 49 

4194.  99/1920-1921 Rosentzweig A. Zisla, din Basarabia, cu numărul 

matricol 1753, este înscrisă în anul al III-lea 

student 49 

4195.  100/1920-1921 Balter Adolf, din Regat, cu numărul matricol 
1426, este înscris în anul al III-lea 

student 49 

4196.  101/1920-1921 Sâmâs M. Zelman, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1482, este înscris în anul al III-lea 

student 49 

4197.  105/1920-1921 Schwartzman-Goldenthal Freida, din Basarabia, 
cu numărul matricol 1482, este înscrisă în anul al 
III-lea 

student 49 
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4198.  106/1920-1921 Siegler B. Adelina, din Regat, cu numărul 
matricol 1420, este înscrisă în anul al III-lea 

student 49 

4199.  107/1920-1921 Simhovici I. Haim, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1775, este înscris în anul al III-lea 

student 49 

4200.  111/1920-1921 Sharisth F. Moise, din Regat, cu numărul matricol 
1417, este înscris în anul al III-lea 

student 50 

4201.  127/1920-1921 Vainşelboim Moişe, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2266, este înscris în anul al III-lea 

student 50 

4202.  128/1920-1921 Waisman Dvoira, din Regat, cu numărul matricol 
1503, este înscrisă în anul al III-lea 

student 50 

4203.  129/1920-1921 Valdman Strul, din Regat, cu numărul matricol 
1442, este înscris în anul al III-lea 

student 50 

4204.  134/1920-1921 Vensler M. Iudita, din Regat, cu numărul matricol 
1446, este înscrisă în anul al III-lea 

student 50 

4205.  135/1920-1921 Velhoveţchi Moscu, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1483, este înscris în anul al III-lea 

student 50 

4206.  136/1920-1921 Verner Ed. Gherta, din Regat, cu numărul matricol 
1252, este înscrisă în anul al III-lea 

student 50 

4207.  139/1920-1921 Vuhman G. Ester, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2265, este înscrisă în anul al III-lea 

student 50 

4208.  141/1920-1921 Zimerman Golda Basia, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1557, este înscrisă în anul al III-lea 

student 50 

4209.  142/1920-1921 Segal M. Marcu, din Regat, cu numărul matricol 
2250, este înscris în anul al III-lea 

student 50 

4210.  17/1920-1921 Blumer S. Simon, din Regat, cu numărul matricol 
1252, este înscris în anul al IV-lea 

student 51 

4211.  19/1920-1921 Damscher Rubin, din Regat, cu numărul matricol 
1150, este înscris în anul al IV-lea 

student 52 

4212.  23/1920-1921 Ecştein O. S. Moses, din Regat, cu numărul 
matricol 1252, este înscris în anul al IV-lea 

student 52 

4213.  24/1920-1921 Feldman B. Luiza, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2270, este înscrisă în anul al IV-lea 

student 52 

4214.  26/1920-1921 Fingherhut Bruno, din Regat, cu numărul matricol 
1158, este înscris în anul al IV-lea 

student 52 

4215.  30/1920-1921 Goldenberg Mathia, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1755, este înscris în anul al IV-lea 

student 52 

4216.  31/1920-1921 Grinştein Fichman Sarah, din Basarabia, cu numă-
rul matricol 1518, este înscrisă în anul al IV-lea 

student 52 

4217.  32/1920-1921 Gruber Iosif, din Regat, cu numărul matricol 
1163, este înscris în anul al IV-lea 

student 52 

4218.  33/1920-1921 Grünştein Haim, din Regat, cu numărul matricol 
1164, este înscris în anul al IV-lea 

student 52 

4219.  34/1920-1921 Gurfinkel G. Raşela, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2271, este înscrisă în anul al IV-lea 

student 52 

4220.  35/1920-1921 Haimovici Reiza, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1572, este înscrisă în anul al IV-lea 

student 52 

4221.  36/1920-1921 Halpern Brana, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1771, este înscrisă în anul al IV-lea 

student 52 

4222.  37/1920-1921 Iancovici Ita, din Regat, cu numărul matricol 
1172, este înscrisă în anul al IV-lea 

student 52 

4223.  38/1920-1921 Kraus A. Bernard, din Regat, cu numărul matricol 
2283, este înscris în anul al IV-lea 

student 53 

4224.  41/1920-1921 Margulis Evelina, din Regat, cu numărul matricol 
1187, este înscrisă în anul al IV-lea 

student 53 

4225.  44/1920-1921 Nacht Etela, din Regat, cu numărul matricol 1194, 
este înscrisă în anul al IV-lea 

student 53 
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4226.  45/1920-1921 Naftalis Şmil, din Regat, cu numărul matricol 
1196, este înscris în anul al IV-lea 

student 53 

4227.  47/1920-1921 Peltin Chelman, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1719, este înscris în anul al IV-lea 

student 53 

4228.  49/1920-1921 Pineles Sebastian, din Regat, cu numărul matricol 
1206, este înscris în anul al IV-lea 

student 53 

4229.  54/1920-1921 Rosemberg Samoil, din Regat, cu numărul 
matricol 1215, este înscris în anul al IV-lea 

student 53 

4230.  55/1920-1921 Şarf Iancu, din Regat, cu numărul matricol 1227, 
este înscris în anul al IV-lea 

student 53 

4231.  56/1920-1921 Sisal Marcu, din Regat, cu numărul matricol 1088, 
este înscris în anul al IV-lea 

student 53 

4232.  57/1920-1921 Smucler N. Abram, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1754, este înscris în anul al IV-lea 

student 53 

4233.  58/1920-1921 Solomon Moise, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1237, este înscris în anul al IV-lea 

student 53 

4234.  59/1920-1921 Spanier Osias, din Regat, cu numărul matricol 
1232, este înscris în anul al IV-lea 

student 53 

4235.  60/1920-1921 Stocker Avram, din Regat, cu numărul matricol 
1222, este înscris în anul al IV-lea 

student 53 

4236.  62/1920-1921 Strul L. Strul, din Regat, cu numărul matricol 
1231, este înscris în anul al IV-lea 

student 53 

4237.  63/1920-1921 Tanentzapf Robert, din Regat, cu numărul 
matricol 1240, este înscris în anul al IV-lea 

student 53 

4238.  72/1920-1921 Goldştein I. Liba, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2292, este înscrisă în anul al IV-lea 

student 54 

4239.  73/1920-1921 Catz Fr. Froim, din Regat, cu numărul matricol 
1248, este înscris în anul al IV-lea 

student 54 

4240.  4/1920-1921 Arinştein M. Moisei, din Basarabia, cu numărul 
matricol 2272, este înscris în anul al V-lea 

student 55 

4241.  7/1920-1921 Balaban Ana, din Basarabia, cu numărul matricol 
1520, este înscrisă în anul al V-lea 

student 55 

4242.  12/1920-1921 Brener Rahila, din Basarabia, cu numărul matricol 
1525, este înscrisă în anul al V-lea 

student 55 

4243.  16/1920-1921 Coniver Herman, din Regat, cu numărul matricol 
976, este înscris în anul al IV-lea 

student 55 

4244.  19/1920-1921 Franckel I. Isai Haim, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1763, este înscris în anul al V-lea 

student 55 

4245.  23/1920-1921 Goldenberg Mathias, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1755, este înscris în anul al V-lea 

student 55 

4246.  26/1920-1921 Haimovici Reiza, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1572, este înscrisă în anul al V-lea 

student 55 

4247.  32/1920-1921 Leibu Simon, din Regat, cu numărul matricol 
1045, este înscris în anul al V-lea 

student 56 

4248.  33/1920-1921 Malamud L. Astra, din Basarabia, este înscrisă în 
anul al V-lea 

student 56 

4249.  36/1920-1921 Mendl Rol Maria, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1100, este înscrisă în anul al V-lea 

student 56 

4250.  40/1920-1921 Oxemberg Roza, din Regat, cu numărul matricol 
1024, este înscrisă în anul al V-lea 

student 56 

4251.  41/1920-1921 Polingher N. Aurel, din Regat, cu numărul 
matricol 1025, este înscris în anul al V-lea 

student 56 

4252.  42/1920-1921 Pollack Hirsel Aizic, din Regat, cu numărul 
matricol 1044, este înscris în anul al V-lea 

student 56 

4253.  46/1920-1921 Rosenştein Sami, din Regat, cu numărul matricol 
1027, este înscris în anul al V-lea 

student 56 
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4254.  47/1920-1921 Salter Heinrich, din Regat, cu numărul matricol 
1086, este înscris în anul al V-lea 

student 56 

4255.  48/1920-1921 Schachter Burăh, din Regat, cu numărul matricol 
1045, este înscris în anul al V-lea 

student 56 

4256.  49/1920-1921 Segal Laurian, din Regat, cu numărul matricol 
1563, este înscris în anul al V-lea 

student 56 

4257.  51/1920-1921 Şmucler N. Abram, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1754, este înscris în anul al V-lea 

student 56 

4258.  52/1920-1921 Sternberg Iacob, din Regat, cu numărul matricol 
1091, este înscris în anul al V-lea 

student 57 

4259.  56/1920-1921 Vais Marcu, din Regat, cu numărul matricol 1093, 

este înscris în anul al V-lea 

student 57 

4260.  57/1920-1921 Vechsler Herman, din Regat, cu numărul matricol 
1052, este înscris în anul al V-lea 

student 57 

4261.  58/1920-1921 Vechsler Maria, din Regat, cu numărul matricol 
1446, este înscrisă în anul al V-lea 

student 57 

4262.  59/1920-1921 Weinberg Lazăr, din Regat, cu numărul matricol 
1000, este înscris în anul al V-lea 

student 57 

4263.  60/1920-1921 Zamft Heinrich, din Regat, cu numărul matricol 
1038, este înscris în anul al V-lea 

student 57 

4264.  1/1920-1921 Ackerman Samoil, din Regat, cu numărul matricol 
967, este absolvent 

doctor 58 

4265.  6/1920-1921 Ghelman S. Haim, din Basarabia, cu numărul 

matricol 1759, este absolvent 

doctor 58 

4266.  7/1920-1921 Gandelman (Andelsman) Iosef, din Basarabia, cu 
numărul matricol 1661, este absolvent 

doctor 58 

4267.  8/1920-1921 Iacobi David, din Regat, cu numărul matricol 985, 
este absolvent 

doctor 58 

4268.  10/1920-1921 Keller Avram, din Regat, cu numărul matricol 
987, este absolvent 

doctor 58 

4269.  21/1920-1921 Apter Hirsch, din Regat, cu numărul matricol 933, 
este absolvent 

doctor 58 

4270.  26/1920-1921 Ficler Albert, din Regat, cu numărul matricol 942, 
este absolvent 

doctor 58 

4271.  28/1920-1921 Grünspun-Sevastos Rifca, din Basarabia, cu 

numărul matricol 919, este absolventă 

doctor 59 

4272.  39/1920-1921 Fişbein I. Moisei, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1946, este absolvent 

doctor 59 

4273.  40/1920-1921 Lerner Moşco, din Basarabia, cu numărul matricol 
2230, este absolvent 

doctor 59 

4274.  42/1920-1921 Rosenfeld Iuliu, din Basarabia, cu numărul 
matricol 919, este absolvent 

doctor 59 

4275.  44/1920-1921 Schreiber B. Lev, din Basarabia, cu numărul 
matricol 947, este absolvent 

doctor 59 

4276.  45/1920-1921 Fraenkel I. Iasi Haim, din Basarabia, cu numărul 
matricol 1673, este absolvent 

doctor 59 

4277.  46/1920-1921 Patin B. David, din Basarabia, cu numărul 

matricol 2399, este absolvent 

doctor 59 

 1919 DOSAR 48/1920: Tabelul medicilor şi farmacişti-
lor din străinătate cu diplome echivalate la Facul-
tatea de Medicină din Iaşi din anul 1920 pînă la 1 
noiembrie 1937 

  

4278.  153/29.XII.1920 Criţman Şaia, cu diploma obţinută la Odesa, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 2 
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4279.  820/1.IV.1921 Guşan Iancu, cu diploma obţinută la Toulouse, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 2 

4280.  6547/18.XI.1922 Ecştein Maier, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 2 

4281.  6544/18.XI.1922 Hasler Efroim, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 2 

4282.  6542/18.XI.1922 Rutter Iacob Copel, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

doctor 2 

4283.  6538/18.XI.1922 Roth Ioseph, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 2 

4284.  6544/18.XI.1922 Salinger Isac Herş, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 2 

4285.  6539/18.XI.1922 Schwarche Isac, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 2 

4286.  6546/18.XI.1922 Sabatter Şmil, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 

comisie din Iaşi 

doctor 2 

4287.  6540/18.XI.1922 Sabatter Efroim, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 2 

4288.  6541/18.XI.1922 Simche Emanoil, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 2 

4289.  6545/20.XI.1922 Zverger Isidor, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 2 

4290.  429/20.IV.1923 Brettschneider Chaia, cu diploma obţinută la 
Viena, trece examenele de echivalare a studiilor, 

susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 2 

4291.  10/2.I.1923 Drucher Frederich Max, cu diploma obţinută la 
Viena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 2 

4292.  87/31.I.1923 Dietenfeld Schaye, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 2 

4293.  93/31.I.1923 Fischer Osias, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 2 

4294.  89/31.I.1923 Goldschlager Emanoil, cu diploma obţinută la 
Viena, trece examenele de echivalare a studiilor, 

susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 2 

4295.  91/31.I.1923 Getzer Nathan, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 2 

4296.  78/31.I.1923 Mitel Leon, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 2 

4297.  86/31.I.1923 Helring Herşcu, cu diploma obţinută la Viena, doctor 2 
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trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

4298.  92/31.I.1923 Kratenştein Iacob, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 2 

4299.  430/20.IV.1923 Lieber Pinhas, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 2 

4300.  538/5.I.1923 Necker Albert, cu diploma obţinută la Tübingen, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 2 

4301.  88/31.I.1923 Ossy Noie, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 3 

4302.  428/20.IV.1923 Reichler Volf, cu diploma obţinută la Bratislava, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 3 

4303.  134/10.II.1923 Reizenbein Leon, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 3 

4304.  133/31.I.1923 Schkolnik Moritz, cu diploma obţinută la Viena, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 3 

4305.  11/2.I.1923 Witziner Lipa, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 3 

4306.  90/31.I.1923 Veinberg I. Iosef, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 3 

4307.  132/10.II.1923 Veiselberg David, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 3 

4308.  357/23.I.1923 Wolgenuter Haim, cu diploma obţinută la Breslau, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 3 

4309.  7477/14/ 
16.XII.1925 

Acherman Ferdinand, cu diploma obţinută la 
Viena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 3 

4310.  3396/3/9.VII.1925 Bucsbaum Lazăr, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 3 

4311.  391/7.II.1923 Brill Bernhart, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 3 

4312.  5982/8/29.X.1925 Boganov Gherş, cu diploma obţinută la Praga, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 3 

4313.  2164/1/7.V.1925 Dauber Mendel, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 3 

4314.  7468/17/ 
14.XII.1925 

Deutsch Elemero, cu diploma obţinută la Zürich, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 3 

4315.  208/28.I.1925 Fleischer Nathan Volf, cu diploma obţinută la 
Viena, trece examenele de echivalare a studiilor, 

doctor 3 
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susţinute cu o comisie din Iaşi 
4316.  6329/5/21.IX.1925 Feldman Chegos, cu diploma obţinută la Praga, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 3 

4317.  6582/11/ 
20.XI.1925 

Goldştein Nathan, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 3 

4318.  207/22.I.1925 Gotlieb Maier, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 3 

4319.  389/7.II.1925 Gotlieb Ferdinand, cu diploma obţinută la Viena, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 3 

4320.  4593/5.X.1925 Grosberg Carol, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 3 

4321.  7473/12.X.1925 Gelles Zaharia, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 3 

4322.  3397/4/9.VII.1925 Holinger Iuda, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 3 

4323.  4389/6/26.IX.1925 Korn Karl Iuda, cu diploma obţinută la Viena, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 3 

4324.  2593/2/5.VI.1925 Marienstraus Michel Bertold, cu diploma obţinută 
la Viena, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 3 

4325.  7604/18.XII.1925 Reisch Jesaia Marcu, cu diploma obţinută la 
Viena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 3 

4326.  390/7.II.1925 Sabater Godefried, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 3 

4327.  392/7.II.1925 Sacher Iosif, cu diploma obţinută la Viena, trece 

examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 3 

4328.  4592/7/6.X.1925 Sechter Leizer, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 3 

4329.  6340/10/12.X.1925 Stein Moritz, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 3 

4330.  209/27.I.1925 Weisenthal Mendel, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 3 

4331.  689/2.III.1925 Verner David, cu diploma obţinută la Viena, trece 

examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 4 

4332.  7476/14.XII.1925 Verberger Zoltan Paul, cu diploma obţinută la 
Viena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 4 

4333.  3632/74/ 
24.VI.1926 

Brener Heinrich, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 4 
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4334.  1818/65/22.V.1926 Berenştein Elişcu, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 4 

4335.  1748/63/17.VI.192
6 

Bierei Gideon, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 4 

4336.  1578/59/3.V.1926 Binder I. Felicia, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 4 

4337.  2056/68/3.VI.1926 Berşadschi Basia, cu diploma obţinută la Bolonia, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

doctor 4 

4338.  5622/83/9.XII.1926 Chimelberg Volf, cu diploma obţinută la Liège, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 4 

4339.  1462/56/ 
22.IV.1926 

Dvorzak Iosif, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 4 

4340.  1355/52/10.V.1926 Desideriu David, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 4 

4341.  934/40/16.II.1926 Doifing Adolf, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 

comisie din Iaşi 

doctor 4 

4342.  1753/64/16.II.1926 Epştein Daţ Şmul Gherş, cu diploma obţinută la 
Praga, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 4 

4343.  693/38/4.II.1926 Fuher Efroim, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 4 

4344.  1297/48/ 
16.III.1926 

Frend Iosif, cu diploma obţinută la Lipsca, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 4 

4345.  1359/33/ 
13.IV.1926 

Gandchin Iacobi, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

doctor 4 

4346.  229/34/ 
22.I.1926 

Grosz Zola, cu diploma obţinută la Padova, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 4 

4347.  6331/88/ 
23.XII.1926 

Ghelberg Ernestin, cu diploma obţinută la Padova, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 4 

4348.  5616/60/5.V.1926 Geiringer Iuliu, cu diploma obţinută la Budapesta, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 4 

4349.  5793/85/ 
15.XII.1 

926 

Ghendler Ghenrico, cu diploma obţinută la Liège, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

doctor 4 

4350.  6029/86/23.XII.192
6 

Grinberg Strul, cu diploma obţinută la Liège, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 4 

4351.  4859/79/ 
13.XI.1926 

Ioseph Bernard, cu diploma obţinută la Budapesta, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 4 

4352.  1809/60/22.V.1926 Kohn Nathan, cu diploma obţinută la Viena, trece doctor 4 
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examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

4353.  54/22/12.I.1926 Kalman Alexandru, cu diploma obţinută la 
Padova, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 5 

4354.  5716/84/ 
13.XII.1926 

Lahmanovici Jacques, cu diploma obţinută la 
Geneva, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 5 

4355.  2345/7/14.VI.1926 Lerner Şmul, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 5 

4356.  1651/62/7.V.1926 Lindenbaum Carol, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 5 

4357.  778/39/9.II.1926 Lenart Ernest, cu diploma obţinută la Wurtzburg, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 5 

4358.  56/23/12.II.1926 Lay Philippe, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 5 

4359.  2336/70/ 
12.VI.1926 

Nusenbaum Norbert, cu diploma obţinută la 
Viena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 5 

4360.  1375/54/ 
16.IV.1926 

Bremştein Alexandru, cu diploma obţinută la 
Viena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 5 

4361.  1023/45/23.II.1926 Perelştein Artur, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 5 

4362.  144/25/18.I.1926 Pupco Haim, cu diploma obţinută la Gand, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 5 

4363.  227/32/18.I.1926 Pheiler Rudolf, cu diploma obţinută la Graz, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 5 

4364.  223/38/21.I.1926 Rosentover Solomon, cu diploma obţinută la 
Viena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 5 

4365.  2951/75/ 
30.VI.1926 

Recter Israel, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 5 

4366.  85/24/13.I.1926 Schachter Nauman, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 5 

4367.  230/35/30.VI.1926 Sneider Carol, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 5 

4368.  3421/76/ 
30.VI.1926 

Vaisman Volf, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 5 

4369.  2395/72/ 
15.VII.1926 

Veinsotck Naftule, cu diploma obţinută la 
Lausanne, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 5 

4370.  37/21/30.VI.1926 Volf Eugen, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 

doctor 5 
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comisie din Iaşi 
4371.  36/20/11.I.1926 Veisner Adolf, cu diploma obţinută la Padova, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 6 

4372.  1617/61/5.V.1926 Weinregr Enenchi, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 6 

4373.  2055/67/3.VI.1926 Zaidman Lipa, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 6 

4374.  2571/73/ 

22.VI.1926 

Zimer Hirsch, cu diploma obţinută la Paris, trece 

examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 6 

4375.  1501/102/7.V.1927 Chiţis Boruch, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 6 

4376.  976/96/15.III.1927 Dieştein Iacob, cu diploma obţinută la Liège, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 6 

4377.  395/92/29.01.1927 Boicanschi Iosif, cu diploma obţinută la Liège, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 6 

4378.  2860/112/3.X.1927 Bolboceanu Basia, cu diploma obţinută la Praga, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 6 

4379.  333/91/26.I.1927 Chifesman Hana, cu diploma obţinută la Liège, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 6 

4380.  882/94/4.III.1927 Cuşnir Iţco, cu diploma obţinută la Liège, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 6 

4381.  332/91/26.I.1927 Frihman Leib, cu diploma obţinută la Liège, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 6 

4382.  975/95/15.III.1927 Fihman Reveca, cu diploma obţinută la Palermo, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 6 

4383.  1460/100/ 
4.VI.1927 

Ferdman Ciarna, cu diploma obţinută la Florenţa, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 6 

4384.  396/93/29.I.1927 Ghelman Leia, cu diploma obţinută la Liège, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 6 

4385.  111/97/26.III.1927 Ghelber Ţirlea, cu diploma obţinută la Gand, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 6 

4386.  4329/115/ 

3.XI.1927 

Gursowitsch Mendel, cu diploma obţinută la 

Berna, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 6 

4387.  2338/108/ 
28.VI.1927 

Halimschi Meer, cu diploma obţinută la Liège, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 6 

4388.  3359/114/ 
12.XI.1927 

Landa Iosif, cu diploma obţinută la Liège, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 6 
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4389.  1500/101/7.V.1927 Lebenzon Nuhim, cu diploma obţinută la Liège, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 6 

4390.  2497/109/ 
30.VI.1927 

Meltzer Victor, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 6 

4391.  5929/117/7.V.1927 Orlic Tereza, cu diploma obţinută la Pecs, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 6 

4392.  297/89/22.I.1927 Rizler Iuliu, cu diploma obţinută la Seghedin, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

doctor 6 

4393.  3004/113/7.V.1927 Teperman Volf, cu diploma obţinută la Florenţa, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 6 

4394.  2129/105/ 
22.VI.1927 

Urbanetz Ladislau, cu diploma obţinută la Graz, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 6 

4395.  1910/104/ 
28.V.1927 

Weisberger Alexandru, cu diploma obţinută la 
Seghedin, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 7 

4396.  4525/116/ 
9.XI.1927 

Zilberman Abram, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

farmacist 7 

4397.  281/119/3.II.1928 Axel Marcu, cu diploma obţinută la Paris, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 7 

4398.  535/120/23.II.1928 Catz Ovşie, cu diploma obţinută la Liège, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 7 

4399.  1142/128/ 
28.V.1928 

Flighelman Şoil, cu diploma obţinută la Brün, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 7 

4400.  252/1.II.1928 Ghelman Maier, cu diploma obţinută la Liège, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

doctor 7 

4401.  3530/23.X.1928 Iusmin Haia, cu diploma obţinută la Liège, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 7 

4402.  727/122/ 
15.III.1928 

Kahn Alexandru, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 7 

4403.  536/23.II.1928 Landa Iosif, cu diploma obţinută la Gand, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 7 

4404.  1087/225/ 
25.IV.1928 

Neiman Iţhoc, cu diploma obţinută la Toulouse, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

doctor 7 

4405.  1088/25.IV.1928 Orenştein Clighelman Raţa, cu diploma obţinută la 
Gand, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 7 

4406.  1099/26.V.1928 Rabinovici Estera, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 7 

4407.  4753/4.XII.1928 Scharf Schaim, cu diploma obţinută la Nancy, doctor 7 
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trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

4408.  938/26.IV.1928 Varona Isac, cu diploma obţinută la Padova, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 7 

4409.  1641/17.V.1929 Aczel Arpad, cu diploma obţinută la Padova, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 7 

4410.  175/2.IX.1929 Arinovici Marcel, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 7 

4411.  1871/5.X.1929 Aizenştein Ihil, cu diploma obţinută la Bolonia, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 7 

4412.  214/2.XII.1929 Apfel Bartolomeu, cu diploma obţinută la 
Modena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 7 

4413.  2347/26.VI.1929 Barad Abram, cu diploma obţinută la Modena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 7 

4414.  1593/14.V.1929 Borsac Moise, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 7 

4415.  2594/5.VIII.1929 Bondar Iacov, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 7 

4416.  179/20.IX.1929 Brener Mauriciu, cu diploma obţinută la Geneva, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 7 

4417.  206/20.IX.1929 Braeşter Iosif, cu diploma obţinută la Pavia, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 7 

4418.  210/22.IX.1929 Berenştein Pulverman Raisa, cu diploma obţinută 
la Praga, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 7 

4419.  185/16.I.1929 Cuperman A. Iacob, cu diploma obţinută la 
Modena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

farmacist 7 

4420.  189/8. X.1929 Chiţis Iosif Leib, cu diploma obţinută la Bolonia, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 7 

4421.  201/11.XI.1929 Cogan Şulim, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 7 

4422.  219/11.XI.1929 Cerbeanu Sabina, cu diploma obţinută la Modena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 7 

4423.  199/11.XI.1929 Davidovici David, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 8 

4424.  207/11.XI.1929 Davidovitz Eugen, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 8 

4425.  212/22.XI.1929 Gold Edwin Richard, cu diploma obţinută la 
Viena, trece examenele de echivalare a studiilor, 

doctor 8 
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susţinute cu o comisie din Iaşi 
4426.  209/20.XI.1929 Făgădău Mochi, cu diploma obţinută la Modena, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 8 

4427.  213/27.XI.1929 Feighel Mordhai, cu diploma obţinută la 
Strasbourg, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 8 

4428.  1059/6.VI.1929 Franck Solomon, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 8 

4429.  722/18.II.1929 Fuhrer Emerich, cu diploma obţinută la Siena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 8 

4430.  282/26.I.1929 Gall Alexandru, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 8 

4431.  1057/6.VI.1929 Ghitenştein Rafail, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 8 

4432.  215/2.XII.1929 Goldenberg D. Iosif, cu diploma obţinută la Pavia, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 8 

4433.  215/2.XII.1929 Goldenberg Iacob, cu diploma obţinută la 
Bruxelles, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 8 

4434.  183/20.IX.1929 Gitter Max, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 8 

4435.  224/23.XII.1929 Grinsaid Brazman Rifca Tauba, cu diploma 
obţinută la Praga, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

farmacist 8 

4436.  195/11.XII.1929 Gross Alexandru, cu diploma obţinută la Padova, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 8 

4437.  198/11.XII.1929 Groszfeld Lupu, cu diploma obţinută la Bolonia, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 8 

4438.  205/11.XI.1929 Gutman Ghienich, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 8 

4439.  1642/17.V.1929 Hamer Ludovic, cu diploma obţinută la Basel, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 8 

4440.  719/18.XII.1929 Haler Ladislau, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 8 

4441.  720/18.XII.1929 Herşcoviscaia Rivca, cu diploma obţinută la 
Viena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 8 

4442.  1930/5.VI.1929 Heinrich Altdorf, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 8 

4443.  188/5.X.1929 Herman Max, cu diploma obţinută la Pisa, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 8 

4444.  220/13.XII.1929 Horovitz Naftali, cu diploma obţinută la Roma, doctor 8 
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trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

4445.  221/13.XII.1929 Iosef Abraham, cu diploma obţinută la Roma, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 8 

4446.  1540/6.V.1929 Kessler Arthur, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 8 

4447.  1766/27.V.1929 Kramer Martin, cu diploma obţinută la Padova, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 8 

4448.  180/20.IX.1929 Katzer Edmond, cu diploma obţinută la Bolonia, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 8 

4449.  197/11.X.1929 Klein Iuliu, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 8 

4450.  190/11.X.1929 Levensohn Sabşa, cu diploma obţinută la Modena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 8 

4451.  1640/17.V.1929 Lauer Olga, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 8 

4452.  981/8.III.1929 Lederhandler Adolf, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 9 

4453.  2371/8.III.1929 Luttvac Emanoil, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 9 

4454.  177/20.IX.1929 Ludovic Lazăr, cu diploma obţinută la Padova, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 9 

4455.  202/11.X.1929 Loibman Iosif, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 9 

4456.  211/22.XI.1929 Leon Iţic, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 9 

4457.  1090/20.III.1929 Mendelovici Isac, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 9 

4458.  1541/6.V.1929 Mehelman Theodor, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 9 

4459.  2371/27.VI.1929 Meixler Ladislau, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 9 

4460.  2557/29.VII.1929 Moscovici Isidor, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 9 

4461.  217/5.XII.1929 Mecler David Leib, cu diploma obţinută la 
Modena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 9 

4462.  218/11.XII.1929 Marcovici Bernhard, cu diploma obţinută la 
Roma, trece examenele de echivalare a studiilor, 

doctor 9 
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susţinute cu o comisie din Iaşi 
4463.  223/18.XII.1929 Mittelman Paul, cu diploma obţinută la Roma, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 9 

4464.  2350/24.VI.1929 Petersberg Victor, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 9 

4465.  721/18.II.1929 Pauli Isac, cu diploma obţinută la Siena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 9 

4466.  203/11.X.1929 Rosenfeld Sleoma, cu diploma obţinută la Praga, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 9 

4467.  1037/15.III.1929 Redlich Martin, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 9 

4468.  296/28.III.1929 Rabinovici Israel, cu diploma obţinută la Modena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 9 

4469.  185/25.IX.1929 Rabinovici David, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 9 

4470.  208/22.I.1929 Roşu Carolina, cu diploma obţinută la Modena, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 9 

4471.  222/17.XII.1929 Rosenstreich Fr., cu diploma obţinută la Modena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 9 

4472.  181/20.IX.1929 Steiner Emil, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 9 

4473.  1036/15.III.1929 Surany Iosif, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 9 

4474.  1087/20.III.1929 Şapiro Abram, cu diploma obţinută la Praga, trece 

examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 9 

4475.  1088/20.III.1929 Steinberg Gherş, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 9 

4476.  1091/20.III.1929 Sechter Ladislau, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 9 

4477.  1759/25.V.1929 Tobias Haia, cu diploma obţinută la Florenţa, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 10 

4478.  194/11.X.1929 Tenenboim Mordco, cu diploma obţinută la 

Modena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 10 

4479.  192/11.X.1929 Vainştein Şulim, cu diploma obţinută la Pavia, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 10 

4480.  191/11.X.1929 Wetz Samul, cu diploma obţinută la Napoli, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 10 
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4481.  176/18.IX.1929 Weinştein Meier, cu diploma obţinută la Bologna, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 10 

4482.  174/24.IX.1929 Vidman Marcus, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 10 

4483.  1334/17.IV.1929 Zilberman Mordhai, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 10 

4484.  2197/19.VI.1929 Zilberman Uşer, cu diploma obţinută la Roma, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

doctor 10 

4485.  182/17.IV.1929 Zaidman Iacob, cu diploma obţinută la 
Montpellier, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 10 

4486.  186/25.IX.1929 Zucher Arthur, cu diploma obţinută la Bologna, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 10 

4487.  226/4.I.1930 Adler Herman, cu diploma obţinută la Berlin, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 10 

4488.  281/30.VI.1930 Arinovicz Göthe Elvira, cu diploma obţinută la 
Praga, trece examenele de echivalare a studiilor, 

susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 10 

4489.  318/7.X.1930 Angele Iosif, cu diploma obţinută la Berlin, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 10 

4490.  342/26.XI.1930 Bomher Ernst, cu diploma obţinută la Berlin, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

farmacist 10 

4491.  346/28.XI.1930 Berger Nicola, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 10 

4492.  348/28.VI.1930 Braun Arpad, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 

comisie din Iaşi 

doctor 10 

4493.  350/1.XII.1930 Bruter Ovşie, cu diploma obţinută la Strasbourg, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 10 

4494.  351/5.XII.1930 Boico Alta Hava, cu diploma obţinută la Modena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 10 

4495.  357/10.XII.1930 Bernştein Haim, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 10 

4496.  305/4.X.1930 Bremac Mendel, cu diploma obţinută la Padova, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

doctor 10 

4497.  289/10.XI.1930 Bardich Isidor, cu diploma obţinută la Florenţa, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 10 

4498.  282/30.VI.1930 Bronfman Lia Isidor, cu diploma obţinută la 
Florenţa, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 10 

4499.  231/16.I.1930 Benedek Luigi, cu diploma obţinută la Florenţa, doctor 10 
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trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

4500.  236/22.I.1930 Brauman Clara, cu diploma obţinută la Genova, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 10 

4501.  241/3.II.1930 Bilici Ţudic, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 10 

4502.  225/26.III.1930 Bruhis Isahar, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 10 

4503.  312/7.X.1930 Blau Zoltan, cu diploma obţinută la Genoa, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 10 

4504.  336/20.XI.1930 Biro Mauritiu, cu diploma obţinută la Padova, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 10 

4505.  317/7.X.1930 Braun Adalbert, cu diploma obţinută la Torino, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 11 

4506.  345/27.XI.1930 Cunea Ovşii, cu diploma obţinută la Montpellier, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 11 

4507.  353/8.XII.1930 Sauer Conrad, cu diploma obţinută la Graz, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 11 

4508.  302/3.X.1930 Creimer Noie, cu diploma obţinută la Geneva, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 11 

4509.  280/25.VI.1930 Cohn H. Iancu, cu diploma obţinută la Roma, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 11 

4510.  278/3.X.1930 Corenfeld Iosif, cu diploma obţinută la 
Strasbourg, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 11 

4511.  256/3.X.1930 Caplanschi Fişel, cu diploma obţinută la Toulouse, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 11 

4512.  330/12.XI.1930 Colpacci Moise, cu diploma obţinută la Genova, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 11 

4513.  225/4.I.1930 Deutsch Ludovic, cu diploma obţinută la Padova, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 11 

4514.  228/9.I.1930 Doliner Colomon, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 11 

4515.  243/12.II.1930 Deutsch Martin, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 11 

4516.  269/26.XI.1930 Desideriu Sami, cu diploma obţinută la 
Wurtzburg, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

farmacist 11 

4517.  338/29.XI.1930 Ezra Avram, cu diploma obţinută la Genoa, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 

doctor 11 
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comisie din Iaşi 
4518.  306/6.X.1930 Ebner Bernhard, cu diploma obţinută la Napoli, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 11 

4519.  291/10.XI.1930 Engelberg Anczel, cu diploma obţinută la 
Florenţa, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 11 

4520.  359/10.XII.1930 Fişer Avram, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 11 

4521.  334/18.XI.1930 Freidel Bernard, cu diploma obţinută la Roma, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 11 

4522.  298/27.XI.1930 Faingold Moise, cu diploma obţinută la Modena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 11 

4523.  297/3.III.1930 Faerştein Strul, cu diploma obţinută la Pavia, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 11 

4524.  239/1.II.1930 Fleişman Ita, cu diploma obţinută la Modena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 11 

4525.  253/12.III.1930 Flincher Robert, cu diploma obţinută la Viena, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 11 

4526.  355/8.XII.1930 Goldenberg Uşer Haim, cu diploma obţinută la 
Praga, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

farmacist 11 

4527.  304/4.X.1930 Galfer Manea, cu diploma obţinută la Genoa, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 11 

4528.  295/12.IX.1930 Gâtlan Noe, cu diploma obţinută la Modena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 11 

4529.  246/24.II.1930 Golub Simon, cu diploma obţinută la Viena, trece 

examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 11 

4530.  266/6.V.1930 Ghelman Iosif, cu diploma obţinută la Paris, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 11 

4531.  275/16.VI.1930 Goldberger Ernst, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 11 

4532.  301/1.X.1930 Grobman Haia Ita, cu diploma obţinută la 
Modena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

farmacist 11 

4533.  325/18.X.1930 Goldenbeg Israil, cu diploma obţinută la Florenţa, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 11 

4534.  311/7.X.1930 Grunfeld Herman, cu diploma obţinută la Roma, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 11 

4535.  328/10.XI.1930 Goldenbeg Bertha, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 12 
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4536.  339/26.XI.1930 Gutman Wilhelm, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 12 

4537.  341/26.XI.1930 Gross Aron, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

farmacist 12 

4538.  354/8.XII.1930 Gutfleisch Meilich, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 12 

4539.  272/4.VI.1930 Harnic Roza, cu diploma obţinută la Bologna, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

doctor 12 

4540.  287/16.VII.1930 Hamer Didier, cu diploma obţinută la Paris, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 12 

4541.  232/16.I.1930 Hirsch Tane, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 12 

4542.  297/20.IX.1930 Honig Sane Meier, cu diploma obţinută la 
Bologna, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 12 

4543.  322/17.X.1930 Holdengraber Herman, cu diploma obţinută la 
Padova, trece examenele de echivalare a studiilor, 

susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 12 

4544.  276/16.VI.1930 Iampolschi Marcu, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 12 

4545.  284/30.VI.1930 Kleitsch N. Zoltan, cu diploma obţinută la 
Insbruck, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 12 

4546.  268/14.V.1930 Keller Isidor, cu diploma obţinută la Paris, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 12 

4547.  251/16.I.1930 Koszriel Blanca, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

doctor 12 

4548.  250/16.I.1930 Katzer Isac, cu diploma obţinută la Bologna, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 12 

4549.  237/23.I.1930 Klein A. Solomon, cu diploma obţinută la Roma, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 12 

4550.  309/7.X.1930 Klein Desideriu, cu diploma obţinută la Padova 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 12 

4551.  314/7.X.1930 Klein Adalbert, cu diploma obţinută la Roma, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

doctor 12 

4552.  327/6.XI.1930 Kiszelnic Natan, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 12 

4553.  258/28.III.1930 Lovinsohn Aron, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 12 

4554.  292/10.IX.1930 Laufer Strul, cu diploma obţinută la Napoli, trece doctor 12 
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examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

4555.  349/28.XI.1930 Mandel Francisca, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 12 

4556.  371/11.X.1930 Meltzer Sima, cu diploma obţinută la Padova, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 12 

4557.  313/7.X.1930 Mendel Hugo, cu diploma obţinută la Padova, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 12 

4558.  307/6X.1930 Meilah Enta, cu diploma obţinută la Modena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

farmacist 12 

4559.  290/10.IX.1930 Menczen Iosif, cu diploma obţinută la Florenţa, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 12 

4560.  249/7V.1930 Minialov Rudolf, cu diploma obţinută la Padova, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 12 

4561.  310/7.X.1930 Mihaly Mauriţiu, cu diploma obţinută la Roma, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 12 

4562.  394/18.X.1930 Nagler Leon, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 13 

4563.  238/18.X.1930 Nier David, cu diploma obţinută la Padova, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 13 

4564.  394/18.X.1930 Nahbar Beriş, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 13 

4565.  260/6.V.1930 Pinchelevschi Emanoil, cu diploma obţinută la 
Viena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 13 

4566.  352/5.XII.1930 Pfefferman Eugen, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 13 

4567.  365/20.XII.1930 Pascar David, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

farmacist 13 

4568.  227/7.I.1930 Redenschi Nusem, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 13 

4569.  365/20.XII.1930 Rosenthal Samoil, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 13 

4570.  252/10.III.1930 Resch H. Siegfried, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 13 

4571.  270/26.V.1930 Rosenberg Zoltan, cu diploma obţinută la 
Wurtzburg, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 13 

4572.  279/18.VI.1930 Rosenberg Emil, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

doctor 13 
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cu o comisie din Iaşi 
4573.  299/30.IX.1930 Rapaport Haia, cu diploma obţinută la Praga, trece 

examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 13 

4574.  296/19.IX.1930 Saba Israel, cu diploma obţinută la Padova, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 13 

4575.  294/15.IX.1930 Salomon Leopold, cu diploma obţinută la Padova, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 13 

4576.  288/10.IX.1930 Schapira Karl, cu diploma obţinută la Florenţa, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 13 

4577.  229/11.I.1930 Sapşa Samuil, cu diploma obţinută la Bologna, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 13 

4578.  245/12.II.1930 Schlesinger Herman, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 13 

4579.  248/3.III.1930 Schlnirer Emil, cu diploma obţinută la Paris, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 13 

4580.  254/22.III.1930 Spaier Nathan, cu diploma obţinută la Praga, trece 

examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 13 

4581.  259/2.IV.1930 Stark Ernest, cu diploma obţinută la Modena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 13 

4582.  260/2.IV.1930 Stern Mauriciu, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 13 

4583.  285/16.VII.1930 Seril Strul, cu diploma obţinută la Roma, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 13 

4584.  320/11.X.1930 Schachter Simcha, cu diploma obţinută la Padova, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 13 

4585.  323/11.X.1930 Schachter Ignatz, cu diploma obţinută la Bologna, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 14 

4586.  329/12.XI.1930 Starţ Iosif, cu diploma obţinută la Padova, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 14 

4587.  335/11.X.1930 Sister David, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 14 

4588.  344/11.X.1930 Şuţ Ghenia, cu diploma obţinută la Praga, trece 

examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 14 

4589.  356/11.X.1930 Şuţ Ihil, cu diploma obţinută la Modena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 14 

4590.  360/12.XII.1930 Schvitzer Max, cu diploma obţinută la Modena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 14 
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4591.  293/12.IX.1930 Tutnauer Simon, cu diploma obţinută la Roma, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 14 

4592.  300/30.IX.1930 Ţucherman Iuda, cu diploma obţinută la 
Montpellier, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 14 

4593.  262/30.IV.1930 Uciteli Iosif, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 14 

4594.  340/20.XI.1930 Wohfeld Isidor, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

farmacist 14 

4595.  308/7.XII.1930 Weisz Iosif, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 14 

4596.  316/7.X.1930 Weisz Iulia, cu diploma obţinută la Padova, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 14 

4597.  331/15.XI.1930 Weiner Maximilian, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 14 

4598.  331/15.XI.1930 Weissbroid Maximilian, cu diploma obţinută la 
Praga, trece examenele de echivalare a studiilor, 

susţinute cu o comisie din Iaşi 

farmacist 14 

4599.  277/16.VI.1930 Zaidman Elia, cu diploma obţinută la Montpellier, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 14 

4600.  230/16.I.1930 Zwecher Siegfried, cu diploma obţinută la Padova, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 14 

4601.  242/5.II.1930 Zaidman Carol, cu diploma obţinută la Paris, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 14 

4602.  273/4.VI.1930 Zalţman Dorothea, cu diploma obţinută la Roma, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

doctor 14 

4603.  434/3.XI.1931 Blechner M. Iancu, cu diploma obţinută la 
Bologna, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 14 

4604.  384/1.IV.1931 Barber Şaia, cu diploma obţinută la Padova, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 14 

4605.  380/26.II.1931 Bretler Adolf, cu diploma obţinută la Berlin, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 14 

4606.  399/19.V.1931 Bercovici Weisz Haim, cu diploma obţinută la 
Praga, trece examenele de echivalare a studiilor, 

susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 14 

4607.  424/18.IX.1931 Bernştein Iţco, cu diploma obţinută la Bologna, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 14 

4608.  431/24.X.1931 Criţman Dina, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 14 

4609.  367/14.I.1931 Ceac Pinhas, cu diploma obţinută la Modena, trece doctor 14 
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examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

4610.  377/16.II.1931 Culer Epştein Haia Clara, cu diploma obţinută la 
Liège, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 14 

4611.  382/17.III.1931 Chiselbrener Menaşe, cu diploma obţinută la 
Modena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 14 

4612.  405/30.VI.1931 Cherţer Mehel, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

farmacist 14 

4613.  429/21.X.1931 Cotic Tauba, cu diploma obţinută la Modena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

farmacist 14 

4614.  426/9.X.1931 Diamant Clara, cu diploma obţinută la Bologna, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 14 

4615.  430/24.VI.1931 Diener Vitea, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 14 

4616.  370/3.II.1931 Eisinger Isac, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

farmacist 14 

4617.  371/6.II.1931 Fridman Ascher, cu diploma obţinută la Bologna, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 15 

4618.  415/27.VI.1931 Fridman Leizer Abraham, cu diploma obţinută la 
Praga, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

farmacist 15 

4619.  364/8.I.1931 Gheifen Enia, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

farmacist 15 

4620.  379/26.II.1931 Graz Dalea, cu diploma obţinută la Brün, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 15 

4621.  385/4.IV.1931 Gardas Bela, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 15 

4622.  403/16.VI.1931 Goldman Beila, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 15 

4623.  426/19.X.1931 Goldştein Morel, cu diploma obţinută la Bologna, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 15 

4624.  437/8.XII.1931 Grunbaum Andrei, cu diploma obţinută la Padova, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 15 

4625.  423/8.IX.1931 Herschman Suher, cu diploma obţinută la Napoli, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 15 

4626.  404/30.VI.1931 Heller Mihai, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

farmacist 15 

4627.  428/21.X.1931 Jalinschi Meilih, cu diploma obţinută la Modena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

farmacist 15 
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cu o comisie din Iaşi 
4628.  418/27.VI.1931 Klinger Herman, cu diploma obţinută la Praga, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 15 

4629.  363/8. I.1931 Klinger Janeta, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

farmacist 15 

4630.  375/20.II.1931 Kramer Hugo, cu diploma obţinută la Siena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 15 

4631.  389/18.IV.1931 Kalihştein Bernard, cu diploma obţinută la Lipsca, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 15 

4632.  390/18.IV.1931 Kesler Iulius, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 15 

4633.  409/13.VI.1931 Ludmer Hanţia, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 15 

4634.  400/22.V.1931 Landau Moritz Leonardt, cu diploma obţinută la 
Praga, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

farmacist 15 

4635.  416/27.VII.1931 Merdinger Emanoil, cu diploma obţinută la Praga, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 15 

4636.  401/10.VI.1931 Malamud Blima, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 15 

4637.  387/4.IV.1931 Marian I. Salomon, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 15 

4638.  422/4.IX.1931 Mechel Adolf, cu diploma obţinută la Torino, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 15 

4639.  369/4.II.1931 Meilman Pereţi, cu diploma obţinută la Padova, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 15 

4640.  436/25.XI.1931 Mises Abraham, cu diploma obţinută la Bologna, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 15 

4641.  362/21.IV.1931 Nieder Iosif, cu diploma obţinută la Padova, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 15 

4642.  365/9.I.1931 Ortenberg Ianchel, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 15 

4643.  373/13.II.1931 Orbco Alfred Victor, cu diploma obţinută la 

Insbruck, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 15 

4644.  417/27.VII.1931 Reitman Siegfried, cu diploma obţinută la Padova, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 15 

4645.  366/13.I.1931 Rabinovici Ruhlea, cu diploma obţinută la Roma, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 15 
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4646.  391/20.IV.1931 Reznic Natalia, cu diploma obţinută la Liège, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 16 

4647.  394/24.IV.1931 Redlich Ida, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

farmacist 16 

4648.  412/24.IV.1931 Rudner Ana, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

farmacist 16 

4649.  419/22.VIII.1931 Rosemberg Sigmund cu diploma obţinută la 
Praga, trece examenele de echivalare a studiilor, 

susţinute cu o comisie din Iaşi 

farmacist 16 

4650.  407/2.VII.1931 Schwartzman Adolf, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 16 

4651.  406/24.IV.1931 Schaffer Siegfried, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 16 

4652.  374/24.IV.1931 Sneer Berco, cu diploma obţinută la Napoli, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 16 

4653.  378/26.IV.1931 Sneer Strul, cu diploma obţinută la Napoli, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 

comisie din Iaşi 

doctor 16 

4654.  381/24.IV.1931 Sneerson Şmerl, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 16 

4655.  388/4.IV.1931 Schwartzkopf Carol, cu diploma obţinută la 
Viena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 16 

4656.  402/10.VI.1931 Schwartz H. Avram, cu diploma obţinută la Bari, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 16 

4657.  413/27.VII.1931 Schneer Janina, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

farmacist 16 

4658.  424/27.VII.1931 Schachter Ettel, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 16 

4659.  420/22.VIII.1931 Schachter I. Haim, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 16 

4660.  421/22.VIII.1931 Silberştein Isac Marcu, cu diploma obţinută la 
Napoli, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 16 

4661.  398/5.V.1931 Tenenbaum Max, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

doctor 16 

4662.  386/4.IV.1931 Ungar Iacob, cu diploma obţinută la Modena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 16 

4663.  376/26.II.1931 Weissman Abraham, cu diploma obţinută la 
Praga, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

farmacist 16 

4664.  393/22.IV.1931 Vohfeld Clara, cu diploma obţinută la Praga, trece farmacist 16 
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examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

4665.  411/27.VII.1931 Weiselberger Ciril, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 16 

4666.  425/29.III.1931 Willenz Ludvig, cu diploma obţinută la Padova, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 16 

4667.  435/23.XI.1931 Weisz Ghisela, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

farmacist 16 

4668.  477/22.IX.1932 Abramovici Nisel, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 17 

4669.  452/5.IV.1932 Brantz David, cu diploma obţinută la Strasbourg, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 17 

4670.  449/26.III.1932 Bittenbinder Francisc, cu diploma obţinută la 
Graz, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

farmacist 17 

4671.  488/9.XI.1932 Botoşanschi Meer, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 17 

4672.  463/18.VIII.1932 Cohn Nahman, cu diploma obţinută la Modena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 17 

4673.  485/31.X.1932 Cardonschi Haim Salma, cu diploma obţinută la 
Modena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 17 

4674.  478/28.X.1932 Ellenbogen Heinrich, cu diploma obţinută la 
Padova, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

farmacist 17 

4675.  462/22.VII.1932 Finkenthal Akiba, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 17 

4676.  489/24.XII.1932 Fişler Felix Leon, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 17 

4677.  456/31.V.1932 Fang Adolf, cu diploma obţinută la Paris, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 17 

4678.  445/22.VII.1932 Frohlich Albert, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 17 

4679.  448/8.III.1932 Grimberg Aron, cu diploma obţinută la Bologna, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 17 

4680.  2283/31.X.1932 Gutman Marcu, cu diploma obţinută la Napole, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 17 

4681.  484/31.X.1932 Glasberg Iosif, cu diploma obţinută la Roma, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 17 

4682.  474/22.IX.1932 Hoch Emanoil, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 

doctor 17 
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comisie din Iaşi 
4683.  457/7.VII.1932 Klipper Ernestina, cu diploma obţinută la Praga, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 17 

4684.  479/5.X.1932 Klein Sigismund, cu diploma obţinută la 
Strasbourg, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

farmacist 17 

4685.  480/11.XI.1932 Klein Strul, cu diploma obţinută la Torino, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 17 

4686.  455/31.V.1932 Katz Nathan, cu diploma obţinută la Bälle, trece 

examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 17 

4687.  490/29.XII.1932 Lacser Iţic, cu diploma obţinută la Paris, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 17 

4688.  460/7.VII.1932 Lutwag Clara Mella, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 17 

4689.  470/29.IX.1932 Logoza Abram, cu diploma obţinută la Roma, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 17 

4690.  487/9.XI.1932 Mecz H. Marcel Iulius, cu diploma obţinută la 

Viena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

farmacist 17 

4691.  472/23.IX.1932 Meier Freida, cu diploma obţinută la Bologna, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 17 

4692.  444/3.II.1932 Natanzon Abram, cu diploma obţinută la 
Strasbourg, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

farmacist 17 

4693.  469/23.X.1932 Perelman Simion, cu diploma obţinută la 
Strasbourg, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

farmacist 17 

4694.  467/1.IX.1932 Rendelştein Heinrich, cu diploma obţinută la 

Viena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 18 

4695.  466/1.IX.1932 Runes Iosif, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 18 

4696.  461/22.VII.1932 Rathaus Arnold, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 18 

4697.  459/7.VII.1932 Rosenblatt Hildegarde, cu diploma obţinută la 
Praga, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

farmacist 18 

4698.  466/24,VIII.1932 Rosner Michel, cu diploma obţinută la Paris, trece 

examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 18 

4699.  441/16.I.1932 Rabinovici Lazăr, cu diploma obţinută la Pavia, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 18 

4700.  439/12.I.1932 Hiozman Malvina, cu diploma obţinută la 
Modena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

farmacist 18 
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4701.  440/12.I.1932 Sobelman Brana, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 18 

4702.  468/7.IX.1932 Scharf Sighardt, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 18 

4703.  473/23.IX.1932 Schachter I. David, cu diploma obţinută la Napoli, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 18 

4704.  482/31.X.1932 Svarţman A. Adolf, cu diploma obţinută la Napoli, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

doctor 18 

4705.  473/23.IX.1932 Schachter I. David, cu diploma obţinută la Napoli, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 18 

4706.  476/23.IX.1932 Trechman Ernest, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 18 

4707.  443/3.II.1932 Traubkatz Margareta, cu diploma obţinută la 
Praga, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

farmacist 18 

4708.  475/23.IX.1932 Tenenbaum Alma, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

doctor 18 

4709.  454/9.V.1932 Waserman Maisman Ianchel, cu diploma obţinută 
la Modena, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 18 

4710.  451/3.II.1932 Vogel Michael, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 18 

4711.  458/7.VII.1932 Vogel Ionas, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

farmacist 18 

4712.  450/26.III.1932 Zalţberg David, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

doctor 18 

4713.  506/20.V.1933 Adelersberg Samoil, cu diploma obţinută la 
Strasbourg, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 18 

4714.  523/22.VIII.1933 Anderman Isidor, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 18 

4715.  495/4.II.1933 Brümberg Nathan, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 18 

4716.  531/20.IX.1933 Bacher Iulius, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 

comisie din Iaşi 

doctor 18 

4717.  535/14.X.1933 Blinder Ian, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 18 

4718.  519/22.VII.1933 Copelovici I. Heinrich, cu diploma obţinută la 
Paris, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 18 

4719.  533/29.VIII.1933 David I. Réné, cu diploma obţinută la Paris, trece doctor 18 
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examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

4720.  538/27.XI.1933 Dickman L. Izu, cu diploma obţinută la Modena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 18 

4721.  526/22.VIII.1933 Fränchel Friederich, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 18 

4722.  510/7.VI.1933 Flüsing Filip, cu diploma obţinută la Florenţa, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 18 

4723.  544/27.XI.1933 Feldştein Iţhoc, cu diploma obţinută la Modena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 18 

4724.  518/28.VII.1933 Gartenberg B. Herman, cu diploma obţinută la 
Paris, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 18 

4725.  500/9.III.1933 Grimberg Gherşin Iosif, cu diploma obţinută la 
Viena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 18 

4726.  524/22.VIII.1933 Eisingher Iacob, cu diploma obţinută la Padova, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 18 

4727.  520/22.VII.1933 Hart Enrico, cu diploma obţinută la Torino, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 18 

4728.  491/27.XI.1933 Hafner Iuliu, cu diploma obţinută la Graz, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 19 

4729.  511/10.VI.1933 Herşcovici L. simon, cu diploma obţinută la 
Modena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 19 

4730.  540/12.XII.1933 Hellring Adolf, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 19 

4731.  507/23.V.1933 Copel Sali, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 19 

4732.  525/22.VIII.1933 Kohn Stela, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 19 

4733.  528/11.IXI.1933 Kohn Febus, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 19 

4734.  534/10.X.1933 Kern Ernest, cu diploma obţinută la Paris, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 19 

4735.  523/22.VIII.1933 Libman Iacob, cu diploma obţinută la Paris, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 19 

4736.  499/7.III.1933 Löbel Adolf, cu diploma obţinută la Florenţa, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 19 

4737.  492/3.II.1933 Langman Pinkus, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

doctor 19 
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cu o comisie din Iaşi 
4738.  493/4.II.1933 Moser Gedatie, cu diploma obţinută la Viena, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 19 

4739.  527/11.IX.1933 Moldauer Iosif, cu diploma obţinută la Berlin, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 19 

4740.  536/18.X.1933 Nagel Pinchas, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 19 

4741.  503/12.V.1933 Pacht Marcus, cu diploma obţinută la Praga, trece 

examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 19 

4742.  494/4.II.1933 Pachter Calman, cu diploma obţinută la Padova, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 19 

4743.  514/5.VII.1933 Presser Gustav, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 19 

4744.  521/22.VIII.1933 Rabinovici Şabsa, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 19 

4745.  516/5.VII.1933 Rauch Iacob, cu diploma obţinută la Praga, trece 

examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 19 

4746.  505/18.V.1933 Rapp Osias Volf, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 19 

4747.  497/15.II.1933 Rapaport Alexandru, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 19 

4748.  496/15.II.1933 Reicher Abraham, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 19 

4749.  529/15.II.1933 Rubin Ety, cu diploma obţinută la Padova, trece 

examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 19 

4750.  541/14.XII.1933 Rosenţveig Martin, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 19 

4751.  543/14.XII.1933 Rosenţveig Moses, cu diploma obţinută la 
Modena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 19 

4752.  502/28.IV.1933 Sirchis Gherş, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 19 

4753.  508/28.V.1933 Salzberg Arnold , cu diploma obţinută la Viena, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 19 

4754.  509/3.VII.1933 Sapirştein Zaharia, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 19 

4755.  577/5.VII.1933 Sinreich Daniel Arthur, cu diploma obţinută la 
Torino, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 19 
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4756.  530/19.IX.1933 Storfer Clara Sali, cu diploma obţinută la Modena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 20 

4757.  532/20.IX.1933 Samet Moritz, cu diploma obţinută la Paris, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 20 

4758.  542/19.IX.1933 Tyndel Milo, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 20 

4759.  515/5.VII.1933 Wiznitzer Nathan, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

doctor 20 

4760.  589/12.VII.1934 Avram Z. Iancu, cu diploma obţinută la Nancy, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 20 

4761.  617/31.X.1934 Axelrad Sami, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

farmacist 20 

4762.  554/12.III.1934 Bresnitz Berthold, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 20 

4763.  602/12.III.1934 Birnberg Osias Herman, cu diploma obţinută la 
Viena, trece examenele de echivalare a studiilor, 

susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 20 

4764.  606/31.X.1934 Barabasch Haie, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 20 

4765.  608/17.X.1934 Baraber Iosefa Edit, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 20 

4766.  624/24.X.1934 Blum Todre, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 20 

4767.  615/30.X.1934 Brauchfeld I. Leon, cu diploma obţinută la 
Modena, trece examenele de echivalare a studiilor, 

susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 20 

4768.  625/10.XII.1934 Bogner Hugo, cu diploma obţinută la Tübingen, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 20 

4769.  604/17.X.1934 Druckman Adolf, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 20 

4770.  613/17.X.1934 Dubs S. Siegfried, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 20 

4771.  603/10.X.1934 Drucker Paulina, cu diploma obţinută la Graz, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

doctor 20 

4772.  569/7.X.1934 Derner Michel, cu diploma obţinută la Paris, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 20 

4773.  590/18.VII.1934 Deligdisch Carol, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 20 

4774.  601/26.IX.1934 Drutman David, cu diploma obţinută la Toulouse, doctor 20 
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trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

4775.  550/15.II.1934 Esigkorintz Leon Moriţi, cu diploma obţinută la 
Praga, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 20 

4776.  565/11.IV.1934 Fleischman Pavel, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 20 

4777.  609/17.XI.1934 Fich Carol, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

farmacist 20 

4778.  578/29.V.1934 Greif Maier, cu diploma obţinută la Bologna, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 21 

4779.  611/17.X.1934 Haber Osias Şaia, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 21 

4780.  563/23.III.1934 Hocken Emanoil, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 21 

4781.  596/21.II.1934 Harnik Bernard, cu diploma obţinută la Basel, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 21 

4782.  597/21.II.1934 Harnik Finckenthal Freida, cu diploma obţinută la 
Basel, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 21 

4783.  607/17.X.1934 Haftel Isac, cu diploma obţinută la Basel, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

farmacist 21 

4784.  594/11.X.1934 Iliezon M. Marcu, cu diploma obţinută la Nancy, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 21 

4785.  583/5.VII.1934 Kahan Armin, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 21 

4786.  562/23.III.1934 Katz Carol, cu diploma obţinută la Strasbourg, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 21 

4787.  579/29.V.1934 Langman Zaharia, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 21 

4788.  559/23.III.1934 Ludmer Aizic, cu diploma obţinută la Siena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 21 

4789.  584/10.VII.1934 Larber Margareta, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 21 

4790.  548/7.II.1934 Maleţ Smul, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 21 

4791.  558/13.III.1934 Motneac I. Seoma, cu diploma obţinută la Milano, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 21 

4792.  564/30.III.1934 Milberg Moisei, cu diploma obţinută la Basel, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

doctor 21 
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cu o comisie din Iaşi 
4793.  582/14.VI.1934 Meirovici Bercu, cu diploma obţinută la Paris, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 21 

4794.  598/21.IX.1934 Mitelman Moise, cu diploma obţinută la Torino, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 21 

4795.  610/17.X.1934 Melzer Bluma, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

farmacist 21 

4796.  627/15.XII.1934 Pitzingher Glernot Carol, cu diploma obţinută la 

Viena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 21 

4797.  612/17.X.1934 Perlştein Eduard, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 21 

4798.  547/5.II.1934 Perelman Roza, cu diploma obţinută la Modena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

farmacist 21 

4799.  552/6.III.1934 Peisah Sara, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 21 

4800.  620/22.XI.1934 Rotenştein Hascal, cu diploma obţinută la Paris, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 21 

4801.  561/23.XI.1934 Rosenwald Lilly, cu diploma obţinută la Berlin, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 21 

4802.  555/12.III.1934 Roth Carol, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 21 

4803.  545/16.I.1934 Rosenberg Ilie, cu diploma obţinută la Modena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 21 

4804.  546/30.I.1934 Şor Ghitla Hava, cu diploma obţinută la Modena, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 21 

4805.  551/24.II.1934 Sandbrand Iancu, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 21 

4806.  553/6.III.1934 Steuerman Marcel, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 22 

4807.  556/13.III.1934 Sonnenschein Arnold, cu diploma obţinută la 
Viena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 22 

4808.  557/13.III.1934 Schatner Ludvig, cu diploma obţinută la Viena, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 22 

4809.  574/28.V.1934 Schinitzer Artur, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 22 

4810.  581/9.VI.1934 Stern Solomon, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 22 
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4811.  593/18.VIII.1934 Schatzberg Solomon, cu diploma obţinută la 
Viena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 22 

4812.  599/21.IX.1934 Scharf Esperina, cu diploma obţinută la Bologna, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 22 

4813.  605/17.X.1934 Sager Melita, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

farmacist 22 

4814.  616/30.X.1934 Sor Fane, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 

comisie din Iaşi 

farmacist 22 

4815.  618/2.X.1934 Schwartz Arpad, cu diploma obţinută la Basel, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 22 

4816.  619/2.X.1934 Scheine A. Herşcu, cu diploma obţinută la 
Napolil, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 22 

4817.  624/26.XI.1934 Veisman Marcus, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 22 

4818.  658/30.V.1935 Alter B. Iosif, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 

comisie din Iaşi 

doctor 22 

4819.  638/4.VII.1935 Bart Robert, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 22 

4820.  667/26.VI.1935 Benţin Hascal, cu diploma obţinută la Toulouse, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 22 

4821.  663/31.V.1935 Braunştein Max Albert, cu diploma obţinută la 
Praga, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 22 

4822.  638/27.III.1935 Bril Mihel, cu diploma obţinută la Paris, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 

comisie din Iaşi 

doctor 22 

4823.  644/8.IV.1935 Bergman Berthold, cu diploma obţinută la Padova, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 22 

4824.  672/1.VII.1935 Chalfen Israel, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 22 

4825.  637/22.III.1935 Catz H. Haim, cu diploma obţinută la Paris, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 22 

4826.  649/22.IV.1935 Creps Albert, cu diploma obţinută la Berlin, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 

comisie din Iaşi 

doctor 22 

4827.  661/30.V.1935 Clingher Abram, cu diploma obţinută la Nancy, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 22 

4828.  696/7.X.1935 Croitoru Herşcu, cu diploma obţinută la Modena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 22 

4829.  665/15.VII.1935 David D. Ghidale, cu diploma obţinută la Nancy, doctor 22 
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trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

4830.  705/16.XII.1935 David I. Isac, cu diploma obţinută la Paris, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 23 

4831.  628/8.I.1935 Ebner Bruno, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 23 

4832.  654/29.V.1935 Faier S. Israel, cu diploma obţinută la Paris, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 23 

4833.  648/20.IV.1935 Frucher B. Phöbus, cu diploma obţinută la Napoli, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 23 

4834.  622/30.V.1935 Fainbarc Grabois Sara, cu diploma obţinută la 
Paris, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 23 

4835.  682/3.VII.1935 Gotlieb Hugo, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 23 

4836.  666/15.VI.1935 Graur B. Iancu, cu diploma obţinută la Paris, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 23 

4837.  674/2.VII.1935 Gotlieb M. Alexandru, cu diploma obţinută la 
Padova, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 23 

4838.  630/21.I.1935 Horovitz N. Avram, cu diploma obţinută la 
Strasbourg, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 23 

4839.  631/21.I.1935 Harnisch Marcel, cu diploma obţinută la Padova, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 23 

4840.  659/30.V.1935 Hernis P. Simon, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 23 

4841.  684/5.VII.1935 Herman Emanoil, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 23 

4842.  686/11.VII.1935 Huttman Arnold, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 23 

4843.  693/22.XI.1935 Heiss Berhold, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 23 

4844.  706/16.XII.1935 Himovici I. Buium, cu diploma obţinută la 
Strasbourg, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 23 

4845.  595/7.X.1935 Iancu H. Marcu Herş, cu diploma obţinută la 
Modena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 23 

4846.  703/25.XI.1935 Korner Iechezkiel, cu diploma obţinută la 
Strasbourg, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 23 

4847.  684/19.IX.1935 Kiksbrauner Paolo, cu diploma obţinută la 
Bologna, trece examenele de echivalare a 

doctor 23 
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studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 
4848.  657/30.V.1935 Lando I. Iacob, cu diploma obţinută la Praga, trece 

examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 23 

4849.  639/6.IV.1935 Leiher Terezia, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 23 

4850.  702/1.XI.1935 Marcovici Bernard, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 24 

4851.  633/26.I.1935 Pritcher M. Boris, cu diploma obţinută la Basel, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 24 

4852.  645/20.IV.1935 Röner Michael, cu diploma obţinută la Graz, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 24 

4853.  651/6.V.1935 Rapaport Abram, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 24 

4854.  655/30.V.1935 Rauchwerger Enric, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 24 

4855.  679/2.VII.1935 Ratenbacher Frederich, cu diploma obţinută la 

Viena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 24 

4856.  691/21.IX.1935 Rosenfeld Iosef, cu diploma obţinută la Roma, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 24 

4857.  660/30.V.1935 Teitler A. Nathan, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 24 

4858.  701/1.XI.1935 Ţucherman Izrail, cu diploma obţinută la Liège, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 24 

4859.  690/14.IX.1935 Uciteli Motnec Raisa, cu diploma obţinută la 

Modena, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 24 

4860.  664/5.VI.1935 Zapler Rudolf, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 24 

4861.  692/24.IX.1935 Zimet Iacob, cu diploma obţinută la Siena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 24 

4862.  713/19.II.1936 Andermac Erich, cu diploma obţinută la Modena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 25 

4863.  720/5.III.1936 Beniaminovici Mendel, cu diploma obţinută la 

Paris, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 25 

4864.  709/19.II.1936 Benfeld Arnold, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 25 

4865.  717/24.II.1936 Bercovici David, cu diploma obţinută la Napoli, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 25 
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4866.  719/27.II.1936 Beril S. Iosif, cu diploma obţinută la Strasbourg, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 25 

4867.  724/2.IV.1936 Buding Adalbert, cu diploma obţinută la Graz, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 25 

4868.  707/16.II.1936 Colcher Michel, cu diploma obţinută la Nancy, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 25 

4869.  716/24.II.1936 Calica Moise, cu diploma obţinută la Napoli, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 

comisie din Iaşi 

doctor 25 

4870.  760/17.XII.1936 Calihman Samil, cu diploma obţinută la 
Strasbourg, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 25 

4871.  743/2.VII.1936 Drucman E. Maier, cu diploma obţinută la 
Strasbourg, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 25 

4872.  745/2.VII.1936 Dym Ionas Wolf, cu diploma obţinută la 
Bratislava, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 25 

4873.  727/2.IV.1936 Epştein Adalbert, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

doctor 25 

4874.  722/2.VII.1936 Folbertt Iosif, cu diploma obţinută la Graz, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 25 

4875.  757/2.VII.1936 Groisman E. Ianchel, cu diploma obţinută la 
Lausanne, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 25 

4876.  723/2.IV.1936 Gerhard Paul, cu diploma obţinută la Graz, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 25 

4877.  759/17.VII.1936 Herşcovici Moisei, cu diploma obţinută la 
Bologna, trece examenele de echivalare a 

studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 25 

4878.  751/30.X.1936 Ialer M. Iosif, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 25 

4879.  749/30.X.1936 Kahn P. Artur, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 25 

4880.  738/6.X.1936 Kissman Giseli, cu diploma obţinută la Graz, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 25 

4881.  711/2.IV.1936 Löbl Goldinger Elfreida, cu diploma obţinută la 
Viena, trece examenele de echivalare a studiilor, 

susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 25 

4882.  754/30.II.1936 Pekelman Solo Emanuel, cu diploma obţinută la 
Bologna, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 25 

4883.  739/27.VI.1936 Peisah D. Peirel, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 26 

4884.  710/19.II.1936 Reider Harold, cu diploma obţinută la Kiel, trece doctor 26 
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examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

4885.  755/30.XI.1936 Sigal David, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 26 

4886.  754bis/24.XI.1936 Sussman Iosif, cu diploma obţinută la Leipzig, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 26 

4887.  742/30.VI.1936 Volfezon Haia, cu diploma obţinută la Modena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 26 

4888.  750/30.X.1936 Zucher N. Saul, cu diploma obţinută la Bratislava, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 26 

4889.  788/13.V.1937 Agatştein B. Emanoil, cu diploma obţinută la 
Praga, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 26 

4890.  931/4.X.1937 Berenştein S. Haim, cu diploma obţinută la 
Bologna, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 26 

4891.  779/9.X.1937 Braeşter H. Mircea, cu diploma obţinută la 
Montpellier, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 26 

4892.  811/13.VII.1937 Bergoff M. Elias, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 27 

4893.  798/18.VI.1937 Caufman C. Şaia, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 27 

4894.  830/4.X.1937 Citry S. Israel, cu diploma obţinută la Bologna, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 27 

4895.  834/18.VI.1937 Deutsch I. Mariem, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 27 

4896.  843/18.XI.1937 Depner Thae, cu diploma obţinută la Hamburg, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 27 

4897.  804/6.VII.1937 Elenbogen Schafer Bertha, cu diploma obţinută la 
Praga, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 27 

4898.  832/5.X.1937 Egher L. Jac, cu diploma obţinută la Bologna, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 27 

4899.  803/3.VII.1937 Fischer Tauba zis Tania, cu diploma obţinută la 
Lyon, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 27 

4900.  773/26.I.1936 Gutman V. Iosif, cu diploma obţinută la 
Montpellier, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 27 

4901.  798/18.VI.1937 Gutman Oscar, cu diploma obţinută la Florenţa, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 27 

4902.  780/9.IV.1937 Goldard D. Emanoil, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

doctor 27 
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cu o comisie din Iaşi 
4903.  782/17.IV.1937 Gall I. Moses, cu diploma obţinută la Paris, trece 

examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 27 

4904.  799/22.VI.1937 Gorenbuch V. Leivi, cu diploma obţinută la 
Parma, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 27 

4905.  818/18.VI.1936 Goldman L. Arpad, cu diploma obţinută la Napoli, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 27 

4906.  824/23.IX.1937 Gherşencron M. Leon, cu diploma obţinută la 

Bologna, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 27 

4907.  778/8.IV.1937 Pildner Steinberg Harold, cu diploma obţinută la 
Praga, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 27 

4908.  820/10.VIII.1937 Herşcu C. Leon, cu diploma obţinută la Bologna, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 27 

4909.  841/18.XI.1937 Hautfrecht I. Hascal, cu diploma obţinută la 
Bologna, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 27 

4910.  826/23.IX.1937 Herşcovici Şmil Lica, cu diploma obţinută la 

Praga, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 27 

4911.  778/14.VI.1937 Klipper zis Birnberg Abraham, cu diploma 
obţinută la Milano, trece examenele de echivalare 
a studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 27 

4912.  821/15.IX.1937 Kolb Nathan, cu diploma obţinută la Paris, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 27 

4913.  827/2.X.1937 Leibovici H. Samoil, cu diploma obţinută la 
Bologna, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 27 

4914.  819/10.VIII.1937 Lang I. Anczel, cu diploma obţinută la Berlin, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 28 

4915.  839/12.XI.1937 Luţchi Mariam, cu diploma obţinută la 
Montpellier, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 28 

4916.  812/14.VII.1937 Meltzer S. Elias, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 28 

4917.  813/16.VII.1937 Meltzer I. Nathan, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 28 

4918.  806/9.VII.1937 Marcovici Avram, cu diploma obţinută la Paris, 

trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 28 

4919.  790/28.V.1937 Mendelovici I. Meer, cu diploma obţinută la 
Toulouse, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 28 

4920.  771/5.I.1937 Nazimov Meer, cu diploma obţinută la Bologna, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 28 
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4921.  800/24.VI.1937 Nadel I. Ignat, cu diploma obţinută la Viena, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 28 

4922.  802/25.VI.1937 Osnaş Şulim, cu diploma obţinută la Padova, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 28 

4923.  825/23.IX.1937 Ordnung I. Filip, cu diploma obţinută la Bologna, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 28 

4924.  791/5.VI.1937 Pinchelzon I. Benţin, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

doctor 28 

4925.  797/18.VI.1937 Pilppel M. Glusin, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 28 

4926.  815/24.VII.1937 Parola Iosif, cu diploma obţinută la Praga, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 28 

4927.  786/27.IV.1937 Roizenboim F. David, cu diploma obţinută la 
Nancy, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 28 

4928.  828/2.X.1937 Rosental A. Aba, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 

cu o comisie din Iaşi 

doctor 28 

4929.  672/5.I.1937 Schäfer Ludwig, cu diploma obţinută la Praga, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 28 

4930.  765/5. I.1937 Schwartz Arnold, cu diploma obţinută la 
Montpellier, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 28 

4931.  767/24.VII.1937 Schayovicz Iacob, cu diploma obţinută la 
Bologna, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 28 

4932.  768/24.VII.1937 Schickler Oscar Iacob, cu diploma obţinută la 
Hamburg, trece examenele de echivalare a 

studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 28 

4933.  792/5.VI.1937 Siegler B. Emil, cu diploma obţinută la Paris, trece 
examenele de echivalare a studiilor, susţinute cu o 
comisie din Iaşi 

doctor 28 

4934.  793/9.VI.1937 Scolnic L. Mordco, cu diploma obţinută la Viena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 28 

4935.  795/12.VI.1937 Strul M. Isidor (Ivan), cu diploma obţinută la 
Roma, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 28 

4936.  807/13.VII.1937 Serebreinic Mauriciu, cu diploma obţinută la 
Parma, trece examenele de echivalare a studiilor, 

susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 28 

4937.  814/22.VII.1937 Sandler A. Michel, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 28 

4938.  816/29.VII.1937 Segalla N. L. I. Albert, cu diploma obţinută la 
Lausanne, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 28 

4939.  837/11.XI.1937 Seinfeld O. Sofia, cu diploma obţinută la Praga, doctor 28 
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trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

4940.  8838/12.XI.1937 Socolova Sosia Alexandra, cu diploma obţinută la 
Montpellier, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 28 

4941.  840/17.XI.1937 Şirota Reveca, cu diploma obţinută la Modena, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 28 

4942.  842/18.X.1937 Sindler L. Naftule, cu diploma obţinută la 
Bologna, trece examenele de echivalare a 
studiilor, susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 29 

4943.  805/7.VII.1937 Vaidenfeld Iosif, cu diploma obţinută la Paris, 
trece examenele de echivalare a studiilor, susţinute 
cu o comisie din Iaşi 

doctor 29 

4944.  829/4.X.1937 Vechsler M. Avram, cu diploma obţinută la 
Milano, trece examenele de echivalare a studiilor, 
susţinute cu o comisie din Iaşi 

doctor 29 

  DOSAR 49/1921-1922: Consilii profesorale   
4945.  1286/11.X.1921 Docentul Stocker A. solicită o aprobare de a ţine 

un curs despre terapeutica bolilor nervoase 
doctor 1 

4946.  11.X.1921 Brener I. solicită o aprobare de a susţine examenul 
de docenţă în obstetrică 

doctor 7 

4947.  2/5.XI.1921 Deacanul facultăţii propune să se aprobe cererile 

lui Mendel Morel de înscriere ca audient la 
farmacie şi a lui Zelţer Benţion de echivalare a 
examenelor anului al V-lea 

student 10 

  DOSAR 50/1921: Catalog cu notele la examene 
(obţinute în sesiunea excepţională din ianuarie şi 
iunie 1921 de studenţii anului al II-lea) 

  

4948.  I.1921 Abramivici Jacques susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna ianuarie 

student 1 

4949.  I.1921 Averbuch Isabela susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna ianuarie 

student 1 

4950.  I.1921 Barenştein Froim susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna ianuarie 

student 1 

4951.  I.1921 Birnbaum Oscar susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna ianuarie 

student 1 

4952.  I.1921 Boicichis Zamvel susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna ianuarie 

student 1 

4953.  I.1921 Balaban Mariam susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna ianuarie 

student 1 

4954.  I.1921 Benderschi Fani susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna ianuarie 

student 1 

4955.  I.1921 Beigheldrut Sara susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna ianuarie 

student 1 

4956.  I.1921 Breitman Simon susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 

student 1 
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fizică medicală în luna ianuarie 
4957.  I.1921 Beltzer Pesia susţine examenele de istorie 

naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna ianuarie 

student 1 

4958.  I.1921 Bondari Nuhim susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna ianuarie 

student 1 

4959.  VI.1921 Averbuch Isabela susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna iunie 

student 5 

4960.  VI.1921 Barenştein Freida susţine examenele de istorie 

naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna iunie 

student 5 

4961.  VI.1921 Breitman Sima susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna iunie 

student 5 

4962.  VI.1921 Bondari Nuhim susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna iunie 

student 5 

4963.  VI.1921 Ciobriţchi Riva susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna iunie 

student 5 

4964.  VI.1921 Colcher Menaş susţine examenele de istorie 

naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna iunie 

student 5 

4965.  VI.1921 Dahis Rebeca susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna iunie 

student 5 

4966.  VI.1921 Fastlich Gustav susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna iunie 

student 5 

4967.  VI.1921 Grabois Estera susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna iunie 

student 5 

4968.  VI.1921 Hoffman Iosif susţine examenele de istorie 

naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna iunie 

student 5 

4969.  VI.1921 Halinschi Lipa susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna iunie 

student 5 

4970.  VI.1921 Karniol Arnold susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna iunie 

student 5 

4971.  VI.1921 Lipoveţchi Ruhla susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna iunie 

student 5 

4972.  VI.1921 Mihman Marc Malca susţine examenele de istorie 

naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna iunie 

student 6 

4973.  VI.1921 Mihel Adolf susţine examenele de istorie naturală, 
clinică medicală şi chimie medicală şi fizică 
medicală în luna iunie 

student 6 

4974.  VI.1921 Pomerantz Avram susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna iunie 

student 6 
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4975.  VI.1921 Rabinovici Ihil susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna iunie 

student 6 

4976.  VI.1921 Schwartz Iosif susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna iunie 

student 6 

4977.  VI.1921 Schreibman Nuhim susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna iunie 

student 6 

4978.  VI.1921 Steinberg Mehel susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 

fizică medicală în luna iunie 

student 6 

4979.  VI.1921 Sverdlig Bercu susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna iunie 

student 6 

4980.  VI.1921 Steinberg Strul susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna iunie 

student 6 

4981.  VI.1921 Sudvarg Enta susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna iunie 

student 6 

4982.  VI.1921 Vaintraub Leon susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 

fizică medicală în luna iunie 

student 6 

4983.  VI.1921 Veisbuch Oscar susţine examenele de istorie 
naturală, clinică medicală şi chimie medicală şi 
fizică medicală în luna iunie 

student 6 

4984.  VI.1921 Zaidman Lia susţine examenele de istorie naturală, 
clinică medicală şi chimie medicală şi fizică 
medicală în luna iunie 

student 6 

  DOSAR 51/1921-1923: Procese verbale   
4985.  Pr.v.5/29.XI.1922 Domnul decan Bacaloglu C. prezintă problema 

cadavrelor pentru disecţie, pe care trebuie să facă 
practică toţi studenţii. Prof. Hortolomei arată că 
este blocată intrarea în sală a studenţilor evrei de 
către români. Prof. Şumuleanu C. susţine ideea de 
a se face practică pe cadave româneşti de studenţii 
români, iar pe cele evreieşti de studenţii evrei 

student 206-208 

4986.  Pr.v. 22.XI.1922 
(corectat 1923) 

Chestiunea cadavrelor pentru disecţie ia amploare, 
iar pentru accesul în sălile de disecţie intervine 
armata 

student 216-223 

4987.  Pr.v. 4/22.XI.1922) La această şedinţă domnul decan ridică din nou 
problema cadavrelor; prof. Răşcanu Vasile susţine 
că studenţii români şi cei evrei sînt pe cale de a 
soluţiona problema, fiind în contact. Soluţia prof. 
Şumuleanu C. este aceea de interzicere a accesului 
evreilor pînă vor procura cadavre proprii. 

student 263-265 

4988.  Pr.v. 6/22.XII.1922 Chestiunea disecţiilor din nou este discutată student 268-271 
4989.  Pr.v. 6/22.I.1923 Se menţionează că nu au fost predate cursuri şi nu 

s-au susţinut examenele din cauza diferendelor 
legate de cadavrele pentru disecţie 

student 268-271 

  DOSAR 52/1921: Ieşire   
4990.  696/11.VI.1921 Examene student 4 
4991.  700/11.VI.1921 Polinger Aurel obţine o adeverinţă de student în 

anul al V-lea  
student 4 

4992.  746/15.VI.1921 Comisia de echivalare a diplomelor oferă lui Mi- doctor 11 
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chel Moise Kleiderman dreptul de liberă practică 
4993.  750/15.VI.1921 Helman Lazăr obţine o adeverinţă de student  student 11 
4994.  252/15.VI.1921 Haimovici Reiza obţine o adeverinţă de student  student 11 
4995.  756/15.VI.1921 Flexer Lipa, din Soroca, este convocat la comisa-

riatul militar  
student 12 

4996.  758/15.VI.1921 Comisia de echivalare oferă lui Grecianic Iosif, cu 
studii în Rusia, dreptul de a-şi continua facultatea 
la Iaşi 

student 12 

4997.  760/15.IV.1921 Schvartz Golda obţine o adeverinţă de student în 
anul întîi  

student 12 

4998.  761/15.IV.1921 Balaban Mariem obţine o adeverinţă de student în 

anul întîi  

student 12 

4999.  768/16.IV.1921 Examene student 12 
5000.  770/15.VI.1921 Blumer Leon obţine un ordin de serviciu  student 13 
5001.  771/17.IV.1921 Nahbar Beirişi obţine o adeverinţă de student în 

anul întîi  
student 13 

5002.  772/15.IV.1921 Mihman Malca îşi susţine examenele  student 13 
5003.  775/17.VI.1921 Rachbuch Iosif obţine o adeverinţă de student, 

necesară pentru armată  
student 14 

5004.  775/17.VI.1921 Avram Isac obţine o adeverinţă de student în anul 
al II-lea, necesară pentru armată  

student 14 

5005.  778/17.IV.1921 Sverdlic Bercu îşi susţine examenele  student 14 
5006.  779/18.VI.1921 Şaimovici Isac obţine o adeverinţă de student în 

anul întîi, necesară pentru armată  

student 14 

5007.  780/18.VI.1921 Rozental Zelman obţine o adeverinţă de student în 
anul întîi, necesară pentru armată  

student 14 

5008.  781/18.VI.1921 Lemnele necesare încălzirii facultăţii sînt transpor-
tate de la Fălticeni la Iaşi de Vexler S. 

administrativv 14 

5009.  780/22.VI.1921 Burăh Moise obţine o adeverinţă de student în 
anul al III-lea, necesară pentru armată  

student 15 

5010.  780/22.VI.1921 Slater Adolf obţine o adeverinţă de student în anul 
al III-lea, necesară pentru armată  

student 15 

5011.  786/22.VI.1921 Rosman Iohanas obţine o adeverinţă de student în 
anul al III-lea, necesară pentru armată  

student 15 

5012.  802/25.VI.1921 Breitman Simon obţine o adeverinţă de student în 

anul al II-lea, necesară pentru armată  

student 17 

5013.  803/25.VI.1921 Bondari Nuhim obţine o adeverinţă de student în 
anul al II-lea, necesară pentru armată  

student 17 

5014.  805/25.VI.1921 Kahane Kalman obţine o adeverinţă de student în 
anul al II-lea, necesară pentru armată  

student 17 

5015.  807/25.VI.1921 Dascal Avram are examenele susţinute în 
Basarabia echivalate de comisia de la Iaşi  

student 17 

5016.  816/27.VI.1921 Helman Lazăr obţine o adeverinţă de student 
necesară pentru armată  

student 17 

5017.  820/29.VI.1921 Schor Iosef obţine o adeverinţă de student 
necesară pentru armată  

student 19 

5018.  822/27.VI.1921 Rabinovici Marcu obţine o adeverinţă de student 

necesară pentru armată  

student 19 

5019.  823/27.VI.1921 Şarf Iancu obţine o adeverinţă de student necesară 
pentru armată  

student 19 

5020.  826/30.VI.1921 Tecucianu Leizer obţine diploma de doctor în 
medicină şi chirurgie  

doctor 20 

5021.  826/30.VI.1921 Ghelman Haim obţine diploma de doctor în 
medicină şi chirurgie  

doctor  20 

5022.  826/30.VI.1921 Gandelman (Andelman) Iosel obţine diploma de doctor  20 
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doctor în medicină şi chirurgie  
5023.  844/7.VII.1921 Rosenstreich Frederich obţine o adeverinţă de 

student necesară pentru armată  
student 23 

5024.  845/7.VII.1921 Podgaeţchi Şmil obţine o adeverinţă de student în 
anul al II-lea necesară pentru armată  

student 23 

5025.  848/7.VII.1921 Vaisblit Mosco obţine o adeverinţă de student în 
anul al III-lea la farmacie necesară pentru 
ocuparea unui post 

student 23 

5026.  849/7.VII.1921 Einihovici Avram obţine o adeverinţă de student 
în anul al III-lea la farmacie necesară pentru 
ocuparea unui post 

student 23 

5027.  851/7.VII.1921 Segal Laurian obţine o adeverinţă de absolvire, la 
farmacie, necesară pentru ocuparea unui post 

farmacist 23 

5028.  853/7.VII.1921 Coniver Herman obţine o adeverinţă de absolvire, 
la farmacie, necesară pentru ocuparea unui post 

farmacist 23 

5029.  855/7.VII.1921 Zamft Heinrich obţine o adeverinţă de absolvire, 
la farmacie, necesară pentru ocuparea unui post 

farmacist 23 

5030.  856/7.VII.1921 Schechter Burăh obţine o adeverinţă de absolvire, 
la farmacie, necesară pentru ocuparea unui post 

farmacist 23 

5031.  859/7.VII.1921 Suman Leibu obţine o adeverinţă de absolvire, la 
farmacie, necesară pentru ocuparea unui post 

farmacist 24 

5032.  862/7.VII.1921 Fişbein Moisei obţine o adeverinţă de absolvire, la 
farmacie, necesară pentru ocuparea unui post 

farmacist 24 

5033.  865/7.VII.1921 Safir Leib obţine o adeverinţă frecvenţă student 24 

5034.  865/7.VII.1921 Ciubotariu Herman obţine o adeverinţă frecvenţă student 24 

5035.  879/16.VII.1921 Grobocopatel Riva obţine o adeverinţă frecvenţă student 24 

5036.  880/16.VII.1921 Gruber Iosif obţine o adeverinţă frecvenţă student 24 

5037.  882/16.VII.1921 Ghendler Estera obţine o adeverinţă frecvenţă student 24 

5038.  883/16.VII.1921 Lerner Mosco obţine o adeverinţă frecvenţă student 24 

5039.  884/16.VII.1921 Solomon Moise obţine o adeverinţă frecvenţă student 26 

5040.  886/16.VII.1921 Naftalis Şmil obţine o adeverinţă frecvenţă student 26 

5041.  886/16.VII.1921 Tanentzapf Robert obţine o adeverinţă frecvenţă student 26 

5042.  894/22.VII.1921 Waiselberg Lazăr obţine o adeverinţă frecvenţă a 
anului al IV-lea 

student 27 

5043.  897/22.VII.1921 Rotman Gherţ obţine o adeverinţă frecvenţă a 
anului întîi 

student 27 

5044.  907/26.VII.1921 Birnbaum Vascaboinic Herman obţine o 
adeverinţă frecvenţă a anului al III-lea 

student 29 

5045.  908/28.VII.1921 Schreiber Lev obţine diploma  farmacist 29 

5046.  908/28.VII.1921 Zamft Heinrich obţine diploma  farmacist 29 

5047.  908/28.VII.1921 Fişbein Moisei obţine diploma  farmacist 29 

5048.  908/28.VII.1921 Schachter Burăch obţine diploma  farmacist 29 

5049.  908/28.VII.1921 Coniver Herman obţine diploma  farmacist 29 

5050.  908/28.VII.1921 Segal Laurian obţine diploma  farmacist 29 

5051.  908/28.VII.1921 Leibu Simon obţine diploma  farmacist 29 

5052.  918/28.VII.1921 Abramovici Jacques obţine o adeverinţă de frec-
venţă a anului al II-lea necesară pentru armată 

student 30 

5053.  921/28.VII.1921 Ghelfgot Michel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al IV-lea necesară pentru armată 

student 30 

5054.  921/28.VII.1921 Kraus Bernard obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al IV-lea necesară pentru armată 

student 30 

5055.  931/28.VII.1921 Goldştein Moritz obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al II-lea necesară pentru armată 

student 31 

5056.  932/28.VII.1921 Mayer Beniamin obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului întîi necesară pentru armată 

student 31 

5057.  934/4.VIII.1921 Lazăr Carol obţine o adeverinţă de frecvenţă a student 32 
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anului întîi necesară pentru armată 
5058.  937/4.VIII.1921 Rachbuch Iosef obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului al III-lea necesară pentru armată 
student 32 

5059.  938/4.VIII.1921 Fradis Samson obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al III-lea necesară pentru ocupare unui post 

student 32 

5060.  939/4.VIII.1921 Goldenberg Şmerel obţine o adeverinţă de frec-
venţă a anului întîi necesară pentru armată 

student 32 

5061.  944/4.VIII.1921 Rosman Iohanas obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului întîi necesară pentru armată 

student 32 

5062.  946/4.VIII.1921 Kesler Slioma obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea necesară pentru armată 

student 33 

5063.  948/4.VIII.1921 Fischer Isac obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea necesară pentru armată 

student 33 

5064.  950/4.VIII.1921 Fischer Bercu obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi necesară pentru armată 

student 33 

5065.  925/15.VIII.1921 Sneer Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea necesară pentru armată 

student 33 

5066.  953/4.VIII.1921 Burăh Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al III-lea necesară pentru armată 

student 33 

5067.  954/4.VIII.1921 Benderschi Isac obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi necesară pentru armată 

student 33 

5068.  955/4.VIII.1921 Fastlich Gustav obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea necesară pentru armată 

student 33 

5069.  957/18.VIII.1921 Sharisth Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea necesară pentru armată 

student 33 

5070.  959/18.VIII.1921 Grimberg Strul obţine o adeverinţă de frecvenţă la 
farmacie necesară pentru armată 

student 33 

5071.  967/25.VIII.1921 Solomonovici Aurel obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară pentru armată 

student 33 

5072.  969/25.VIII.1921 Birnbaum Vascaboinic Herman obţine o adeve-
rinţă de frecvenţă necesară pentru armată 

student 33 

5073.  970/25.VIII.1921 Cornblum Herşcu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 33 

5074.  972/25.VIII.1921 Goldştein Liba obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru ocuparea unui post 

student 36 

5075.  973/25.VIII.1921 Solomon Wilhelm obţine o adeverinţă de frec-
venţă a anului întîi necesară pentru armată 

student 36 

5076.  976/25.VIII.1921 Lazăr Leiba obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi necesară pen-tru armată 

student 36 

5077.  977/25.VIII.1921 Birnberg Leon obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi necesară pentru armată 

student 36 

5078.  978/25.VIII.1921 Schreiber B. Lev solicită eliberarea diplomei de 
absolvire 

doctor 36 

5079.  982/25.VIII.1921 Fischer Eli obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi necesară pentru armată 

student 37 

5080.  987/25.VIII.1921 Ghelbruch Goldali obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară pentru ocuparea unui post 

student 37 

5081.  989/25.VIII.1921 Caţaf Alona obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea  

student 37 

5082.  991/29.VIII.1921 Vaisbein Tauba obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea  

student 37 

5083.  992/29.VIII.1921 Gîrcineanu Leon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al II-lea  

student 39 

5084.  992/29.VIII.1921 Scarlat Leon obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea  

student 39 

5085.  995/29.VIII.1921 Frenchel Perla obţine o adeverinţă de frecvenţă a student 39 
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anului al II-lea  
5086.  996/29.VIII.1921 Schor Ana obţine o adeverinţă necesară ocupării 

unui post  
student 39 

5087.  998/29.VIII.1921 Marcovici Golda obţine o adeverinţă necesară 
ocupării unui post  

student 39 

5088.  999/29.VIII.1921 Rachbuch Iosef obţine o adeverinţă necesară 
ocupării unui post  

student 39 

5089.  1000/29.VIII.1921 Streitman David obţine o adeverinţă necesară 
pentru armată  

student 39 

5090.  1001/29.VIII.1921 Ferdman Marian obţine o adeverinţă necesară 
pentru post 

student 39 

5091.  1002/29.VIII.1921 Cormanschi Ovşie obţine o adeverinţă necesară 
pentru post 

student 40 

5092.  1003/29.VIII.1921 Jabschi Zaiţeva Perla obţine o adeverinţă de 
frecvenţă a anului al III-lea necesară pentru post 

student 40 

5093.  1004/29.VIII.1921 Fraenchel Perla Estera obţine o adeverinţă de 
frecvenţă a anului al III-lea necesară pentru post 

student 40 

5094.  1005/29.VIII.1921 Samas Zelman obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al III-lea necesară pentru post 

student 40 

5095.  1006/29.VIII.1921 Goligorschi Sofia sura obţine o adeverinţă de 
frecvenţă a anului al III-lea necesară pentru post 

student 40 

5096.  1007/29.VIII.1921 Dergoer Feiga obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al III-lea necesară pentru post 

student 40 

5097.  1008/29.VIII.1921 Coifman Sara obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al III-lea necesară pentru post 

student 40 

5098.  1009/29.VIII.1921 Zaiţev L. G. Uda obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al IV-lea necesară pentru post 

student 40 

5099.  1015/29.VIII.1921 Halinschi Lipa obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea necesară pentru post 

student 40 

5100.  1016/29.VIII.1921 Bercler Sofia obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea necesară pentru post 

student 40 

5101.  1017/1.IX.1921 Crasciuc Strul obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea necesară pentru armată 

student 41 

5102.  1018/1.IX.1921 Lieber Isidor obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi necesară pentru armată 

student 41 

5103.  1019/1.IX.1921 Feldman Hari solicită a fi înscris la facultate student 41 
5104.  1020/1.IX.1921 Horovitz Moisi obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului întîi necesară pentru armată 
student 41 

5105.  1022/2.IX.1921 Caufman Marcu obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi necesară pentru armată 

student 41 

5106.  1043/12.IX.1921 Rabinovici Nuhim obţine o adeverinţă de frec-
venţă a anului al II-lea  

student 45 

5107.  1047/12.IX.1921 Karniol Arnold obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea necesară pentru post 

student 46 

5108.  1048/2.IX.1921 Feldman Ita obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi necesară pentru armată 

student 46 

5109.  1050/12.IX.1921 Lazăr B. Carol obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului al III-lea necesară pentru armată 

student 46 

5110.  1051/12.IX.1921 Rosemberg Emil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al III-lea necesară pentru armată 

student 46 

5111.  1052/12.IX.1921 Varcovici S. Herman obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară pentru armată 

student 46 

5112.  1053/12.IX.1921 Flexer Lipa obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 46 

5113.  1057/12.IX.1921 Pulver Bercu obţine o adeverinţă de frecvenţă student 46 
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necesară pentru armată 
5114.  1059/12.IX.1921 Naibergher Aizic obţine o adeverinţă de frecvenţă 

a anului al II-lea necesară pentru armată 
student 46 

5115.  1061/12.IX.1921 Velhoveţchi Marcu obţine o adeverinţă de 
frecvenţă a anului al II-lea necesară pentru armată 

student 46 

5116.  1062/12.IX.1921 Halder Isac obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea necesară pentru armată 

student 46 

5117.  1063/12.IX.1921 Goldştein Şmil obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea necesară pentru armată 

student 46 

5118.  1064/12.IX.1921 Blumer Simon obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea necesară pentru armată 

student 46 

  DOSAR 53/1923: Ieşire   
5119.  1644/3.XI.1921 Mahlis Brana Ghitla obţine o adeverinţă de 

frecvenţă a anului întîi 
student 1 

5120.  1645/3.XI.1921 Bronzon Peisah obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi necesară pentru armată 

student 1 

5121.  1647/3.XI.1921 Chelmanovici Aizic obţine o adeverinţă de 
frecvenţă a anului întîi necesară pentru armată 

student 1 

5122.  1647/4.XI.1921 Bruhis Isahar obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi necesară pentru armată 

student 2 

5123.  1663/4.XI.1921 Rabinovici Ihil obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi necesară pentru armată 

student 4 

5124.  1669/5.XI.1921 Breiner I. susţine examenul de docenţă doctor 5 
5125.  1673/5.XI.1921 Serebreinic Moisei obţine o adeverinţă de 

frecvenţă a anului întîi necesară pentru armată 
student 5 

5126.  1674/5.XI.1921 Zalantz Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi necesară pentru armată 

student 6 

5127.  1675/5.XI.1921 Coifman Ovşii obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 6 

5128.  1676/5.XI.1921 Segal M. Iţic obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 6 

5129.  1675/5.XI.1921 Cerner Ianchel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 6 

5130.  1689/7.XI.1921 Lucacer Menaşe obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 8 

5131.  1690/7.XI.1921 Landa Iosef obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 8 

5132.  1691/7.XI.1921 Feldman Chegos obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 8 

5133.  1691/7.XI.1921 Berman Michel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 8 

5134.  1693/7.XI.1921 Vainştain Gherş obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 8 

5135.  1694/7.XI.1921 Vaisman Iacob obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 8 

5136.  1695/7.XI.1921 Vaisenboim Gherş obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară pentru armată 

student 8 

5137.  1696/7.XI.1921 Kraus Bernhard obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 8 

5138.  1697/7.XI.1921 Ratinberg Solomon Moise obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară pentru armată 

student 8 

5139.  1698/7.XI.1921 Chipervaser Aron obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 8 

5140.  1699/7.XI.1921 Strulovschi Godel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 8 

5141.  1700/7.XI.1921 Spaner Lazăr obţine o adeverinţă de frecvenţă student 8 
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necesară pentru armată 
5142.  1701/7.XI.1921 Lipoveţchi Ruhla obţine o adeverinţă de frecvenţă  student 8 
5143.  1705/7.XI.1921 Cohn Tauba obţine o adeverinţă de frecvenţă  student 8 
5144.  1714/10.XI.1921 Pincevschi Iţic obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară pentru ocuparea unui post 
student 10 

5145.  1718/7.XI.1921 Sur Mendel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 10 

5146.  1727/11.XI.1921 Salter Adolf obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 11 

5147.  1728/11.XI.1921 Cotic Şoil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 11 

5148.  1729/11.XI.1921 Sinder Şlioma obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 11 

5149.  1730/11.XI.1921 Nahbar Beiriş obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 11 

5150.  1731/11.XI.1921 Vainştein Iţic obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 11 

5151.  1732/11.XI.1921 Epelboim Ianchel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 11 

5152.  1733/11.XI.1921 Zechel Moisei obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 11 

5153.  1734/11.XI.1921 Steinberg Gherş obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 11 

5154.  1736/11.XI.1921 Svarţman Ihil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 11 

5155.  1737/11.XI.1921 Zaidman Lipa obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 11 

5156.  1738/11.XI.1921 Roitman Naftule obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 12 

5157.  1739/11.XI.1921 Roitman Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 12 

5158.  1740/11.XI.1921 Şoil Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 12 

5159.  1741/11.XI.1921 Sterenştein Leia obţine o adeverinţă de frecvenţă  student 12 
5160.  1745/11.XI.1921 Gotloib Iţhoc obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară pentru armată 

student 12 

5161.  1746/11.XI.1921 Rozentulev Şulem obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară pentru armată 

student 12 

5162.  1747/11.XI.1921 Redenschi Nusem obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 12 

5163.  1748/11.XI.1921 Rapaport Max obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 12 

5164.  1749/11.XI.1921 Franck Leizer obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 12 

5165.  1750/11.XI.1921 Rapaport Adolf obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 12 

5166.  1757/12.XI.1921 Vexler Maria obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară pentru serviciul sanitar 

student 13 

5167.  1761/11.XI.1921 Koifman Simon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 13 

5168.  1774/15.XI.1921 Portnoi Leizer obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi la farmacie necesară pentru armată 

student 15 

5169.  1775/15.XI.1921 Sternberg Menaşe obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 15 

5170.  1776/15.XI.1921 Rabinovici Elia obţine o adeverinţă de frecvenţă a student 15 
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anului întîi necesară pentru ocuparea unui post 
5171.  1782/15.XI.1921 Atlasman Maria obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului întîi necesară pentru ocuparea unui post 
student 15 

5172.  1798/17.XI.1921 Peisah Strul obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 16 

5173.  1799/17.XI.1921 Hess Faiviş obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 16 

5174.  1833/19.XI.1921 Gandelman Strul obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 20 

5175.  1833/19.XI.1921 Fişman Nahman obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 20 

5176.  1833/19.XI.1921 Gheţov Simion obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 20 

5177.  1833/19.XI.1921 Dascal Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 20 

5178.  1839/19.XI.1921 Sugurenschi Abram obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară pentru armată 

student 20 

5179.  1845/19.XI.1921 Blumer Leon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 20 

5180.  1843/19.XI.1921 Landa Iosef obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 20 

5181.  1844/19.XI.1921 Roitman Moisei obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 20 

5182.  1845/19.XI.1921 Davidsohn Leib obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 20 

5183.  1847/19.XI.1921 Roizenblum Suher obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară pentru armată 

student 20 

5184.  1848/19.XI.1921 Segall Marcus obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 20 

5185.  1849/19.XI.1921 Plitman Simon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 20 

5186.  1852/19.XI.1921 Feldman Iosef obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 21 

5187.  1853/19.XI.1921 Podgaeţchi Strul obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 21 

5188.  1855/19.XI.1921 Held Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 21 

5189.  1858/22.XI.1921 Dascal Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 21 

5190.  1865/23.XI.1921 Vaisman Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 21 

5191.  1856/23.XI.1921 Einiger Herman obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 21 

5192.  1857/23.XI.1921 Stein Elias obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 21 

5193.  1874/24.XI.1921 Ţeperman Volf obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 23 

5194.  1876/24.XI.1921 Simhovici Froim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 23 

5195.  1877/24.XI.1921 Neiman Şmil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 23 

5196.  1878/24.XI.1921 Spector Mordhai obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 24 

5197.  1886/25.XI.1921 Burd Bercu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 24 

5198.  1887/24.XI.1921 Haselev Iulia obţine o adeverinţă de frecvenţă  student 24 
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5199.  1888/24.XI.1921 Linscher Simon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 24 

5200.  1878/24.XI.1921 Lerner Ianchel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 24 

5201.  1891/24.XI.1921 Harein Gherş obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 24 

5202.  1892/24.XI.1921 Marcovici Herş obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 24 

5203.  1893/24.XI.1921 Sirchis David obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 24 

5204.  1894/24.XI.1921 Ţirman Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 24 

5205.  1897/24.XI.1921 Sag Bercu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 24 

5206.  1898/24.XI.1921 Balaban Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 24 

5207.  1899/24.XI.1921 Feldman Fania obţine o adeverinţă de frecvenţă  student 24 
5208.  1909/28.XI.1921 Aronovici Constanţa obţine diploma de licenţă farmacist 25 
5209.  1910/28.XI.1921 Band Nehoma obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară pentru obţinerea bursei 
student 25 

5210.  1926/29.XI.1921 Gheţel Victorian obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 25 

5211.  1927/29.XI.1921 Marcus H. Lupu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 25 

5212.  1928/29.XI.1921 Zeilic Burăh obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 25 

5213.  1930/29.XI.1921 Smarak David obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 25 

5214.  1931/29.XI.1921 Cormanschi Ovşii obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 25 

5215.  1932/29.XI.1921 Cotlear Israil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 25 

5216.  1933/29.XI.1921 Fişman Nehoma obţine o adeverinţă de frecvenţă  student 25 
5217.  1934/29.XI.1921 Sraibman Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară pentru armată 
student 25 

5218.  1935/29.XI.1921 Treigher Noiah obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 25 

5219.  1936/29.XI.1921 Rabinovici Marcu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 25 

5220.  1937/29.XI.1921 Cofman Iţhoc obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 25 

5221.  1939/29.XI.1921 Ţeperman Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 25 

5222.  1940/29.XI.1921 Steinberg Gherş obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 25 

5223.  1941/29.XI.1921 Codner Gherş obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 25 

5224.  1942/29.XI.1921 Ripsman Isac obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 25 

5225.  1944/29.XI.1921 Lerner Hava obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru înscrierea la facultatea de litere 

student 25 

5226.  1946/29.XI.1921 Fradis Nehama obţine o adeverinţă de frecvenţă  student 25 
5227.  1947/29.XI.1921 Braunştein Berco obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară pentru armată 
 

student 25 

5228.  1948/29.XI.1921 Solomonovici Elinchin obţine o adeverinţă de student 25 
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frecvenţă necesară pentru armată 
5229.  1960/2.XII.1921 Rabinovici Elia obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară pentru înscrierea la facultatea de ştiinţe 
student 28 

5230.  1961/29.XI.1921 Steinberg Menaşe obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 28 

5231.  1971/3.XII.1921 Ghelberg Wilhelm obţine o diploma de licenţă farmacist 30 
5232.  1972/3.XII.1921 Varcovici Herman obţine o diploma de licenţă farmacist 30 
5233.  1973/3.XII.1921 Rozemberg Emil obţine o diploma de licenţă farmacist 30 
5234.  1974/3.XII.1921 Holzman Adela obţine o diploma de licenţă farmacist 30 
5235.  1975/3.XII.1921 Şmilovici Ghizela obţine o diploma de licenţă farmacist 30 
5236.  1982/3.XII.1921 Stein Elias obţine o scutire de convocare la 

concentrare 

student 30 

5237.  1982/3.XII.1921 Perelmuter Volf obţine o scutire de convocare la 
concentrare 

student 30 

5238.  1982/3.XII.1921 Grecianic Iosif obţine o scutire de convocare la 
concentrare 

student 30 

5239.  1982/3.XII.1921 Malcic Uşer obţine o scutire de concentrare student 30 
5240.  1990/3.XII.1921 Schreibman Nuhim obţine o adeverinţă de 

frecvenţă necesară pentru armată 
student 31 

5241.  1992/3.XII.1921 Salter Adolf obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 31 

5242.  1995/3.XII.1921 Mazer Fr. Marcel solicită înscrierea la facultate student 31 
5243.  2005/6.XII.1921 Davidovici David Şlioma obţine o adeverinţă de 

frecvenţă necesară pentru armată 

student 33 

5244.  2005/7.XII.1921 Valman Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 33 

5245.  2009/7.XII.1921 Iagurschi Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 33 

5246.  2010/7.XII.1921 Colpagi Leib obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 33 

5247.  2013/7.XII.1921 Segal Marcus obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 33 

5248.  2014/7.XII.1921 Linscher Simon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 33 

5249.  2015/7.XII.1921 Ţirilman Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară pentru armată 

student 33 

5250.  2016/7.XII.1921 Rabinovici Reiza obţine o adeverinţă de frecvenţă  student 33 
5251.  2023/9.XII.1921 Rosenstreich Frederic obţine o adeverinţă de 

frecvenţă necesară pentru armată 
student 34 

5252.  2024/9.XII.1921 Solomon Vilhelm obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 34 

5253.  2025/9.XII.1921 Rosemberg Solomon obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară pentru armată 

student 34 

5254.  2026/9.XII.1921 Vaisman Iacob obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 34 

5255.  2028/9.XII.1921 Flexer Lipa obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 34 

5256.  2031/9.XII.1921 Elgurt Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 34 

5257.  2057/14.XII.1921 Steinberg Mendel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 36 

5258.  2058/14.XII.1921 Rabinovici Elise obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 
 

student 36 

5259.  2059/14.XII.1921 Rabinovici Menaşe obţine o adeverinţă de student 36 
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frecvenţă necesară pentru armată 
5260.  2071/15.XII.1921 Avram Isac obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară pentru armată 
student 37 

5261.  2073/15.XII.1921 Pupco Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 37 

5262.  2074/15.XII.1921 Veiner Ghidale obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 37 

5263.  2076/15.XII.1921 Blau Mordhai obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 37 

5264.  2078/15.XII.1921 Smarak David obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 37 

5265.  2080/15.XII.1921 Rozentulev Şulim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 37 

5266.  2081/15.XII.1921 Berman Michel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 38 

5267.  2082/15.XII.1921 Steinberg Gherş obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 38 

5268.  2083/15.XII.1921 Cabrin Moisei obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 38 

5269.  2084/15.XII.1921 Creiciman Mordco obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară pentru armată 

student 38 

5270.  2098/16.XII.1921 Feldman Boris obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 40 

5271.  2099/16.XII.1921 Colcher Lester obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 40 

5272.  2103/16.XII.1921 Burăh Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 40 

5273.  2106/17.XII.1921 Ghelberg Vilhelm obţine diploma de licenţă farmacist 41 
5274.  2106/17.XII.1921 Katzman Adela obţine diploma de licenţă farmacist 41 
5275.  2106/17.XII.1921 Rozemberg Emil obţine diploma de licenţă farmacist 41 
5276.  2106/17.XII.1921 Şmilovici Ghisela obţine diploma de licenţă farmacist 41 
5277.  2106/17.XII.1921 Varcovici S. Herman obţine diploma de licenţă farmacist 41 
5278.  2190/15.XII.1921 Gutman Gheinih obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară pentru transferarea sa la facultatea din 
Bucureşti 

student 41 

5279.  2192/15.XII.1921 Gingir Herman obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru transferarea sa la facultatea din 
Bucureşti 

student 41 

5280.  2190/15.XII.1921 Zeichel Moisei obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru transferarea sa la facultatea din 
Bucureşti 

student 41 

5281.  2113/21.XII.1921 Natansohn Nisem obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 42 

5282.  2117/21.XII.1921 Lerner Ianchel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 42 

5283.  2117/21.XII.1921 Veiner Herman obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 42 

5284.  2120/21.XII.1921 Veinberg Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 42 

5285.  2122/21.XII.1921 Rosman Iohanas obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 42 

5286.  2124/23.XII.1921 Vaisblit Mosco obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 
 

student 42 

5287.  2125/23.XII.1921 Coifman Ovşii obţine o adeverinţă de frecvenţă student 42 
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necesară pentru armată 
5288.  2126/23.XII.1921 Stein Peretz obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară pentru armată 
student 42 

5289.  2129/23.XII.1921 Camner Mihail obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 42 

5290.  2130/23.XII.1921 Birnbaum Herman obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară pentru armată 

student 42 

5291.  2131/23.XII.1921 Vaintraub Leon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 42 

5292.  2133/23.XII.1921 Rosenştein Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 42 

5293.  2134/23.XII.1921 Roisenblum Suhăr obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară pentru armată 

student 42 

5294.  2135/23.XII.1921 Chelmanovici Aizic obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară pentru armată 

student 42 

5295.  2144/23.XII.1921 Streitman David obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 43 

5296.  2145/23.XII.1921 Corenblum B. Herş obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară pentru armată 

student 43 

5297.  2149/27.XII.1921 Streitman David solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 43 

5298.  2150/27.XII.1921 Pomerantz Avram solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară pentru armată 

student 43 

5299.  2151/27.XII.1921 Steinberg Mehel solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 43 

5300.  2152/27.XII.1921 Chiţis Iosif Leib solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 43 

5301.  2153/27.XII.1921 Boicanschi Iosif solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 43 

5302.  2154/27.XII.1921 Grimberg Strul solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 43 

5303.  2155/27.XII.1921 Iserovici David solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 43 

5304.  2156/27.XII.1921 Safir Gherş solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 43 

5305.  2158/27.XII.1921 Tane N. Haim Marcu solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară pentru armată 

student 43 

5306.  2159/27.XII.1921 Schwartz B. Haim solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară pentru armată 

student 43 

5307.  2160/27.XII.1921 Ludmer Aizic solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 43 

5308.  2161/27.XII.1921 Vaserman Simha solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 43 

5309.  2162/27.XII.1921 Feldman Iosif solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 43 

5310.  2163/27.XII.1921 Vainştein Ester solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 43 

5311.  2165/27.XII.1921 Bronştein David solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 43 

5312.  2167/27.XII.1921 Schwartz Iehezchiel solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară pentru armată 

student 43 

5313.  2168/27.XII.1921 Zeilic Burăh solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 43 

5314.  2169/27.XII.1921 Marcus David solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 44 

5315.  2170/27.XII.1921 Iagurschi Haim solicită o adeverinţă de frecvenţă student 44 
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necesară pentru armată 
5316.  2171/27.XII.1921 Helman Lazăr solicită o adeverinţă de frecvenţă 

necesară pentru armată 
student 44 

5317.  2173/27.XII.1921 Şor Mordhai solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 44 

5318.  2174/27.XII.1921 Rabinovici Şlioma solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară pentru armată 

student 44 

5319.  2178/27.XII.1921 Fişman Aron solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 44 

5320.  2179/27.XII.1921 Alterescu Mendel solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară pentru armată 

student 44 

5321.  2180/27.XII.1921 Kahan Kalman solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 44 

5322.  2181/27.XII.1921 Sinder Slioma solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 44 

5323.  2182/27.XII.1921 Viner Iacov solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 44 

5324.  2183/27.XII.1921 Epelboim Ianchel solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară pentru armată 

student 44 

5325.  2184/27.XII.1921 Sirchis David solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 44 

5326.  2185/27.XII.1921 Harein Gherş solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 44 

5327.  2186/27.XII.1921 Burd Bercu solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 44 

5328.  2187/27.XII.1921 Vainştein David solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 44 

5329.  2188/27.XII.1921 Rotenberg D. Solomon solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară pentru armată 

student 44 

5330.  2189/27.XII.1921 Bondari Nuhim solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 44 

5331.  2193/27.XII.1921 Balaban Abram solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 44 

5332.  2195/27.XII.1921 Litvin Mordhai solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 44 

5333.  2197/27.XII.1921 Sverdlig David solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 44 

5334.  2200/27.XII.1921 Codner Gherş solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 44 

  DOSAR 54/1922: Corespondenţă oficială   
5335.  38/30.XII.1921 Vainştein Ghertz solicită documentele şcolare 

deoarece se retrage din facultate 
student 13-15 

5336.  63/12.I.1922 Aronovici Constanţa obţine permisul de liberă 
practică 

doctor 24 

5337.  1922 Studenţi student 39-40,  98, 119-
127 

5338.  137/23.I.1922 Grosi Suzana este asistent la clinica de obstetrică doctor 87, 380, 

421,447 
5339.  149/24.I.1922 Judecătoria de Instrucţie Teritorială Iaşi solicită 

relaţii despre Stifler Louis 
student 88 

5340.  117/25.I.1922 Polach Herş Aizic obţine diploma de doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor 92 

5341.  117/25.I.1922 Wecsler Mariam obţine diploma de doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor 92 

5342.  358/21.II.1922 Sâmâs Avram solicită documentele şcolare student 32 
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deoarece se retrage din facultate 
5343.  361/21.II.1922 Wecsler Mariam obţine diploma de doctor în 

medicină şi chirurgie 
doctor 133 

5344.  454/21.II.1922 Axenfeld I. solicită înscrierea în anul al III-lea student 174 
5345.  454/21.II.1922 Mihman A. solicită înscrierea în anul al III-lea student 174 
5346.  454/21.II.1922 Crasciuc S. solicită înscrierea în anul al III-lea student 174 
5347.  464/10.II.1922 Pollach Nahman obţine diploma farmacist 176 
5348.  736/28.II.1922 Vesterman Ema solicită documentele şcolare 

deoarece se retrage din facultate 
student 232 

5349.  361/22.II.1922 Orinştein M. Moisei, născut la Balta (Podolia), în 
1895, obţine diploma de doctor în medicină şi 

chirurgie 

doctor 273 

5350.  1074/13.III.1922 Ghelberg Wilhelm solicită o adeverinţă de 
frecvenţă 

student 275 

5351.  1074/13.III.1922 Katzman Adela solicită o adeverinţă de frecvenţă student 275 
5352.  1074/13.III.1922 Şmilovici Ghizela solicită o adeverinţă de 

frecvenţă 
student 275 

5353.  1204/13.III.1922 Colcher M. primeşte o amendă a CFR student 282 
5354.  1204/20.III.1922 Studenţi student 284-285 
5355.  1107/20.III.1922 Rabinovici Bela solicită scutirea de taxele şcolare student 288 
5356.  1199/25.III.1922 Colcher Menaşe solicită o adeverinţă de frecvenţă student 290 
5357.  1204/25.III.1922 Prof. Răşcanu Vasile inivită la înţelegere între stu-

denţii diferitelor etnii şi la abţinerea de la afirmaţii 

deplasate cum au fost cele aduse prof. Parhon I. 
Constantin; este considerată învrăjbire şi ură acţiu-
nea unor persoane ce fac din studenţi instrumente 
oarbe ce tulbură atmosfera Universităţii 

student 340 

5358.  1657/1.V.1922 Mendel A. Roland este licenţiat în medicină şi 
chirurgie 

doctor 422 

5359.  1657/1.V.1922 Ficler Albert obţine este licenţiat în medicină şi 
chirurgie 

doctor 422 

5360.  1657/1.V.1922 Salter Heinrich este licenţiat în medicină şi chirur-
gie 

doctor 422 

  DOSAR 55/1922   
5361.  1922 Studenţi student 1-18 

  DOSAR 56/1922   
5362.  1922 Studenţi student 1-87 
  DOSAR 58/1923-1924: Consilii profesorale; 

procese verbale 
  

5363.  14.X. 1923 Haimovici Reiza solicită înscrierea în anul al 
II-lea 

student 9 

5364.  2846/21.XI. 1922 Memoriul studenţilor români referitor la disecţii 
este luat în discuţie în urma hotărîrii de a împie-
dica pe cei evrei să efectueze disecţii pe cadavre 
româneşti. Argumentul că la evrei ar exista cada-
vre nerevendicate nu se confirmă.  

student 23-28 

5365.  2872/27.XI. 1922 Consiliul profesoral solicită reluarea disecţiilor student 32 

5366.  3167/20.XII. 1922 Decanul stabileşte ca discuţiile să fie reluate după 
vacanţă 

student 43-44 

5367.  Pr.v. 7/22.I. 1923 In consiliul profesoral se dicută despre împiedica-
rea studenţilor evrei de către cei creştini de a intra 
în Universitate 

student 46-50 

5368.  Pr.v. 1/5.X. 1923 In consiliul profesoral prof. Şumuleanu Constantin 
informează colegii că, în Polonia, s-a apelat la 
„numerus clausus” (privind studenţii evrei); apli-

student 76-80 
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carea la noi a acestei metode ar duce la reluarea 
cursurilor  

5369.  Pr.v. 22/26.VI. 
1924 

Din dispoziţia Senatului studenţii evrei au obliga-
ţia de face disecţii pe cadavre evreieşti. Decanul 
cere a se reveni asupra acestei decizii, dar prof. 
Şumuleanu Constantin condiţionează admiterea 
evreilor la examene de aducerea cadavrelor 
conaţionalilor lor 

student 166-172 

  DOSAR 60/1922: Intrare   
5370.  3/2.I.1922 Sut Mendel din anul al II-lea solicită o adeverinţă 

de frecvenţă pentru a o prezenta la armată 
student 1 

5371.  8/2.I.1922 Herman Aron din anul al II-lea solicită o adeve-
rinţă de frecvenţă pentru a o prezenta la armată 

student 1 

5372.  6/2.I.1922 Pritcher Silvia din anul al II-lea solicită o adeve-
rinţă de frecvenţă 

student 2 

5373.  22/2.I.1922 Karniol Arnold din anul al II-lea solicită o adeve-
rinţă de frecvenţă pentru a o prezenta la armată 

student 2 

5374.  25/2.I.1922 Valdman Nahman depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 2 

5375.  33/4.I.1922 Comandamentul teritorial din Basarabia, biroul de 
recrutări, solicită relaţii despre Dascal Haim 

student 3 

5376.  46/4.I.1922 Nudelman Moisei solicită o adeverinţă de 
frecvenţă pentru a o prezenta la armată 

student 4 

5377.  54/4.I.1922 Ochim Max solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru a o prezenta la armată 

student 5 

5378.  55/4.I.1922 Goldştein Moritz solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru a o prezenta la armată 

student 5 

5379.  56/4.I.1922 Vechsler Herman depune teza de licenţă „Etiolo-
gia virozelor” 

doctor 5 

5380.  57/4.I.1922 Vechsler Maria depune teza de licenţă „Studiul 
saturnismului” 

doctor 5 

5381.  70/12.I.1922 Rozen Avram solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru a o prezenta la armată 

student 6 

5382.  116/21.I.1922 Gutman Boris solicită documentele şcolare şi 
diploma 

doctor 11 

5383.  117/21.I.1922 Fişbein Moisei solicită documentele şcolare şi 
diploma 

doctor 11 

5384.  119/21.I.1922 Goldştein Şmil solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru a o prezenta la armată 

student 11 

5385.  120/12.I.1922 Sircovici Reiza prezintă o adeverinţă de absolvire 
a liceului din Rezina 

student 11 

5386.  121/12.I.1922 Valman Ester solicită scutirea de taxele şcolare student 11 
5387.  134/23.I.1922 Derenovschi Volf depune recipisa de plată a taxei 

şcolare 
student 12 

5388.  163/14.I.1922 Procesul verbal al examenului de doctorat al lui 
Orinştein M. Moisei 

student 14 

5389.  165/14.I.1922 Procesul verbal al examenului de doctorat al lui 

Strinberg Iacov 

student 14 

5390.  167/14.I.1922 Elias S. Iosif solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 14 

5391.  177/14.I.1922 Breitman Simon din anul al III-lea solicită o ade-
verinţă de frecvenţă pentru a o prezenta la armată 

student 15 

5392.  191/23.I.1922 Pomerantz Rebeca depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 16 

5393.  192/23.I.1922 Steinberg Mechel depune recipisa de plată a taxei student 16 
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şcolare 
5394.  196/23.I.1922 Pomerantz Abram depune recipisa de plată a taxei 

şcolare 
student 16 

5395.  197/14.I.1922 Avram M. Avram din anul al III-lea solicită o 
copie a certificatului de absolvire a liceului 

student 16 

5396.  205/26.I.1922 Wechsler Maria depune recipisa de plată a taxei 
pentru obţinerea diplomei 

doctor 17 

5397.  210/26.I.1922 Nudelman Haim solicită înscrierea în anul întîi student 17 
5398.  211/26.I.1922 Cauşanschi Sura Dreiza depune recipisa de plată a 

taxei pentru obţinerea diplomei 
doctor 17 

5399.  212/26.I.1922 Sut Raisa depune recipisa de plată a taxei  student 17 

5400.  213/26.I.1922 Veiner Haim depune recipisa de plată a taxei  student 17 
5401.  222/27.I.1922 Şloimovici Aurel din anul al III-lea solicită o 

adeverinţă de frecvenţă  
student 18 

5402.  223/27.I.1922 Salter Heinrich solicită înscrierea la examenul de 
doctorat  

student 18 

5403.  224/27.I.1922 Coban Moritz solicită o adeverinţă cu situaţia 
şcolară  

student 18 

5404.  241/28.I.1922 Leieber Isidor din anul întîi la farmacie solicită 
înscrierea la examene  

student 19 

5405.  242/28.I.1922 Margulis Pavel din anul întîi la farmacie solicită 
înscrierea la examene  

student 19 

5406.  243/28.I.1922 Portnoi Leia din anul întîi la farmacie solicită 

înscrierea la examene  

student 19 

5407.  244/28.I.1922 Sifris Haia din anul întîi la farmacie solicită 
înscrierea la examene  

student 19 

5408.  246/28.I.1922 Sverdlic Idel din anul întîi la farmacie solicită 
înscrierea la examene  

student 19 

5409.  248/28.I.1922 Toporov Iosif din anul întîi la farmacie solicită 
înscrierea la examene  

student 19 

5410.  249/28.I.1922 Ferdman Maria din anul întîi la farmacie solicită 
înscrierea la examene  

student 19 

5411.  250/28.I.1922 Averbuch Leib din anul al II-lea solicită înscrierea 
la examene  

student 19 

5412.  251/28.I.1922 Axenfeld I. Iţic din anul al II-lea solicită înscrierea 

la examene  

student 19 

5413.  252/28.I.1922 Crasiuc Strul din anul al II-lea solicită înscrierea 
la examene  

student 19 

5414.  253/28.I.1922 Finchel Sara Leia din anul al II-lea solicită 
înscrierea la examene  

student 19 

5415.  254/28.I.1922 Kesler Slioma din anul al II-lea solicită înscrierea 
la examene  

student 19 

5416.  255/28.I.1922 Mihman Aizic din anul al II-lea solicită înscrierea 
la examene  

student 19 

5417.  256/28.I.1922 Pincevschi Eti din anul al II-lea solicită înscrierea 
la examene  

student 19 

5418.  257/28.I.1922 Sapirin Leia din anul al II-lea solicită înscrierea la 

examene  

student 19 

5419.  250/28.I.1922 Stratman Volf din anul al II-lea solicită înscrierea 
la examene  

student 19 

5420.  260/28.I.1922 Polac H. I. solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru a o prezenta la armată 

student 19 

5421.  268/28.I.1922 Cercul de Recrutare din Bălţi solicită relaţii despre 
Soibelman Moise 

student 20 

5422.  279/28.I.1922 Cercul de Recrutare din Bălţi solicită relaţii despre student 20 
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Broitman Simon 
5423.  280/28.I.1922 Strinberg Gherş solicită documentele şcolare ale 

lui Sechtman Etlea 
student 21 

5424.  281/28.I.1922 Sircovici Reiza din anul al II-lea solicită amînarea 
examenelor 

student 21 

5425.  282/28.I.1922 Verona Haim din anul al II-lea depune recipisa de 
plată a taxei 

student 21 

5426.  283/28.I.1922 Colcher Frima din anul al II-lea depune recipisa 
de plată a taxei 

student 21 

5427.  284/28.I.1922 Meeron Roza din anul al II-lea depune recipisa de 
plată a taxei 

student 21 

5428.  285/28.I.1922 Sircovici Roza din anul al II-lea depune recipisa 
de plată a taxei 

student 21 

5429.  286/28.I.1922 Linsche Simon din anul al II-lea depune recipisa 
de plată a taxei 

student 21 

5430.  287/28.I.1922 Lieber Isidor din anul al II-lea de la farmacie soli-
cită o adeverinţă de frecvenţă pentru a o prezenta 
la armată 

student 21 

5431.  288/28.I.1922 Steinberg Haim din anul al II-lea solicită o adeve-
rinţă de frecvenţă pentru a o prezenta la armată 

student 21 

5432.  299/30.I.1922 Chelmanovici Aizic solicită înscrierea la farmacie  student 22 
5433.  301/30.I.1922 Koifman Simon din anul al II-lea solicită o adeve-

rinţă de frecvenţă pentru a o prezenta la armată 
student 22 

5434.  313/31.I.1922 Kahane Suzana depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921-1922 

student 23 

5435.  315/31.I.1922 Kimelbrand Moise solicită o adeverinţă de 
frecvenţă pentru a o prezenta la armată 

student 23 

5436.  316/31.I.1922 Moldavschi Abraham solicită o adeverinţă de 
frecvenţă pentru a o prezenta la armată 

student 23 

5437.  317/31.I.1922 Galperin Smil solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru a o prezenta la armată 

student 23 

5438.  319/31.I.1922 Mendelsohn Del. din anul al II-lea solicită scutirea 
de taxele şcolare 

student 23 

5439.  329/31.I.1922 Coifman Marcu solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru a o prezenta la armată 

student 24 

5440.  380/3.II.1922 Segal Marcus solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru a o prezenta la Institutul Medico-Miltar 

student 28 

5441.  381/3.II.1922 Roizenblum Suher depune recipisa de plata taxei 
pentru anul universitar 1921-1922 

student 28 

5442.  382/3.II.1922 Baserniţan Haim depune recipisa de plata taxei 
pentru anul universitar 1921-1922 

student 28 

5443.  385/3.II.1922 Fichman Grinştein S. depune recipisa de plata 
taxei pentru anul universitar 1921-1922 

student 28 

5444.  386/3.II.1922 Fastlich Gustav din anul al III-lea solicită o adeve-
rinţă de frecvenţă pentru a o prezenta la armată 

student 28 

5445.  400/3.II.1922 Ioil Avram din anul al II-lea solicită o adeverinţă 
de frecvenţă pentru a o prezenta la armată 

student 29 

5446.  401/3.II.1922 Benderscaia Dina solicită o adeverinţă de absol-
vire a liceului pentru ehivalarea studiilor 

student 29 

5447.  407/4.II.1922 Snaider Dora din anul întîi depune recipisa de 
plata taxei pentru anul universitar 1921-1922 

student 29 

5448.  408/4.II.1922 Bronştein Hana depune recipisa de plata taxei 
pentru anul universitar 1921-1922 

student 29 

5449.  409/4.II.1922 Fischer A. Bercu din anul al II-lea depune recipisa 
de plata taxei pentru anul universitar 1921-1922 

student 29 

5450.  411/4.II.1922 Fischer A. Isac din anul al III-lea depune recipisa student 29 
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de plata taxei pentru anul universitar 1921-1922 
5451.  478/4.II.1922 Golfenştein Leib solicită scutirea de plata taxei 

pentru anul universitar 1921-1922 
student 34 

5452.  488/4.II.1922 Margulis Pavel din anul al II-lea solicită o adeve-
rinţă de frecvenţă pentru a o prezenta la armată 

student 35 

5453.  489/4.II.1922 Crasiuc I. I. din anul al II-lea solicită o adeverinţă 
de frecvenţă pentru a o prezenta la armată 

student 35 

5454.  490/4.II.1922 Axenfeld Iţic din anul al II-lea solicită o adeve-
rinţă de frecvenţă pentru a o prezenta la armată 

student 35 

5455.  492/4.II.1922 Platzman M. din anul al II-lea solicită o adeverinţă 
de frecvenţă pentru a o prezenta la armată 

student 35 

5456.  493/4.II.1922 Nudelman Haim depune certificatul de absolvire a 
gimnaziului 

student 35 

5457.  500/4.II.1922 Spector Mordhai din anul întîi solicită o adeve-
rinţă de frecvenţă pentru a o prezenta la armată 

student 36 

5458.  504/4.II.1922 Corenblum Herman din anul al IV-lea solicită o 
adeverinţă de frecvenţă pentru a o prezenta la 
armată 

student 36 

5459.  507/11.II.1922 Feldman Luisa din anul al II-lea depune recipisa 
de plata taxei pentru anul universitar 1921-1922 

student 36 

5460.  516/13.II.1922 Sircovici Reiza solicită restituirea actelor deoarece 
se retrage din facutate 

student 36 

5461.  518/13.II.1922 Strinberg Gherş solicită înscrierea în anul întîi  student 36 
5462.  532/14.II.1922 Averbuch Rebeca promovează la examenele din 

anul al II-lea  
student 39 

5463.  536/14.II.1922 Feldman Chegos promovează la examenele de 
licenţă  

farmacist 39 

5464.  538/14.II.1922 Freler Albert solicită înscrierea la examene  student 39 
5465.  347/16.II.1922 Marcovici Herş solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 41 
5466.  347/16.II.1922 Golden Iţic solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 41 
5467.  348/16.II.1922 Siederman Raţa Liba depune recipisa de plata 

taxei pentru anul universitar 1921-1922 
student 41 

5468.  349/16.II.1922 Segal M. Iţic depune recipisa de plata taxei pentru 
anul universitar 1921-1922 

student 41 

5469.  350/16.II.1922 Hart Z. Rafail depune recipisa de plata taxei 
pentru anul universitar 1921-1922 

student 41 

5470.  351/16.II.1922 Rabinovici Ihil depune recipisa de plata taxei 
pentru anul universitar 1921-1922 

student 41 

5471.  352/16.II.1922 Podgaeţchi Brana solicită înscrierea la facultate student 41 
5472.  366/17.II.1922 Procesul verbal încheiat la această dată consem-

nează promovarea la examene a studentului Aver-
buch Leib  

student 41 

5473.  370/17.II.1922 Procesul verbal încheiat la această dată consem-
nează promovarea la examene a studentului Pin-
cevschi Iţic  

student 41 

5474.  371/17.II.1922 Procesul verbal încheiat la această dată consem-
nează promovarea la examene a studentului Strat-
man Volf  

student 41 

5475.  372/17.II.1922 Procesul verbal încheiat la această dată consem-
nează promovarea la examene a studentului 
Sapirin Leia  

student 41 

5476.  397/17.II.1922 Spitzer Meer Speitah solicită o adeverinţă de 
frecvenţă  

student 43 

5477.  398/17.II.1922 Ghelfer Pinhas din anul al III-lea solicită o adeve-
rinţă de frecvenţă  

student 43 

5478.  400/17.II.1922 Fişman Rifca din anul al III-lea solicită o adeve- student 43 
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rinţă de frecvenţă  
5479.  408/17.II.1922 Vaisman Dvoira din anul al IV-lea solicită o ade-

verinţă de frecvenţă  
student 43 

5480.  409/17.II.1922 Margulis Evelina din anul al IV-lea solicită o 
adeverinţă de frecvenţă  

student 43 

5481.  422/17.II.1922 Grosman Burăh solicită înscrierea la facultate  student 44 
5482.  426/17.II.1922 Breman Gitlea solicită o adeverinţă de frecvenţă 

pentru o bursă  
student 44 

5483.  432/17.II.1922 Benderschi Dina din anul al II-lea solicită scutirea 
de taxele şcolare  

student 44 

5484.  442/20.II.1922 Cercul de Recrutare din Chişinău solicită relaţii 

despre Feldman Iser  

student 46 

5485.  454/22.II.1922 Axenfeld Solomon solicită înscrierea în anul al 
III-lea la farmacie 

student 47 

5486.  454/22.II.1922 Kessler A. solicită înscrierea în anul al III-lea la 
farmacie 

student 47 

5487.  454/22.II.1922 Crasciuc S. solicită înscrierea în anul al III-lea la 
farmacie 

student 47 

5488.  455/22.II.1922 Bolboceanu Basia promovează în sesiunea de 
examene al anuluial II-lea  

student 47 

5489.  456/22.II.1922 Halimschi Lipa solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru a o prezenta la armată 

student 47 

5490.  476/22.II.1922 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 

susţinerea examenelor probatoriului al II-lea de 
Polak Nahman 

student 48 

5491.  477/22.II.1922 Fradis Samson solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru a o prezenta la armată 

student 48 

5492.  478/22.II.1922 Steinberg Strul solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru a o prezenta la armată 

student 48 

5493.  479/22.II.1922 Pupco Haim solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru a o prezenta la armată 

student 48 

5494.  480/22.II.1922 Gurfinchel Raşela solicită înscrierea la examenul 
de farmacologie 

student 49 

5495.  491/22.II.1922 Cercul de Recrutare din Hotin solicită relaţii des-
pre Lerner Ianchel 

student 49 

5496.  498/23.II.1922 Rapaport Max solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru a o prezenta la armată 

student 49 

5497.  499/23.II.1922 Gleiser Rahil solicită o adeverinţă de frecvenţa 
pentru echivalarea studiilor 

student 49 

5498.  502/23.II.1922 Coicler Maria solicită a i se aproba scutirea de 
taxe şcolare 

student 49 

5499.  503/23.II.1922 Arinştein Moisei trimite teza de licenţă: „Corpii 
străini ai beşicii urinare” 

doctor 49 

5500.  509/23.II.1922 Procesul verbal cu numărul alăturat menţionează 
că Margulis Haim, student la farmacie, a promovat 
la examenele de la finele anului 

student 50 

5501.  510/23.II.1922 Procesul verbal cu numărul alăturat menţionează 

că Portnoi Leia, student la farmacie, a promovat la 
examenele de la finele anului 

student 50 

5502.  513/23.II.1922 Procesul verbal cu numărul alăturat menţionează 
că Sverdlic Idel, student la farmacie, a promovat 
la examenele de la finele anului 

student 50 

5503.  515/23.II.1922 Procesul verbal cu numărul alăturat menţionează 
că Lieber Isidor, student la farmacie, a promovat 
la examenele de la finele anului 

student 50 
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5504.  516/23.II.1922 Procesul verbal cu numărul alăturat menţionează 
că Toporov Iosif, student la farmacie, a promovat 
la examenele de la finele anului 

student 50 

5505.  516/23.II.1922 Procesul verbal cu numărul alăturat menţionează 
că Ferdman Marian, student la farmacie, a 
promovat la examenele de la finele anului 

student 50 

5506.  519/23.II.1922 Procesul verbal cu numărul alăturat menţionează 
că Cerneschi Manase, student la farmacie, a pro-
movat la examenele de la finele anului 

student 50 

5507.  520/23.II.1922 Procesul verbal cu numărul alăturat menţionează 
că Adelsberg Hirsch, student la farmacie, a pro-

movat la examenele de la finele anului 

student 50 

5508.  516/23.II.1922 Procesul verbal cu numărul alăturat menţionează 
că Tismeneţchi Frada, student la farmacie, a pro-
movat la examenele de la finele anului 

student 50 

5509.  519/23.II.1922 Sverdlic Idel depune recipisa de plată a taxei de 
şcolarizare 

student 50 

5510.  535/24.II.1922 Goldringer Davidzon Rivca solicită o adeverinţă 
de frecvenţă pentru obţinerea unui post 

student 51 

5511.  537/23.II.1922 Zisman Ruhla depune recipisa de plată a taxei  student 51 
5512.  540/24.II.1922 Cerneschi Menase solicită o adeverinţă de 

frecvenţa pentru a o prezenta la armată 
student 51 

5513.  584/25.II.1922 Arinştein Moisei trimite teza de licenţă: 

„Corpii străini ai beşicii urinare” 
şi solicită fixarea datei de susţinere 

doctor 53 

5514.  602/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Meerzon Roza este declarată admisă 

student 54 

5515.  603/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Donenefeld Sucher este declarat admis 

student 54 

5516.  604/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Linscher M. Simon este declarat admis 

student 54 

5517.  605/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 

finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Vorona S. Haim este declarat admis 

student 54 

5518.  606/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Veinştein S. Tema este declarată admisă 

student 54 

5519.  607/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Goldinberg Şmerel este declarat admis 

student 54 

5520.  602/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Meerzon Roza este declarată admisă 

student 54 

5521.  603/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 

finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Donenfeld S. Sucher este declarat admis 

student 54 

5522.  604/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Linscher M. Simon este declarat admis 

student 54 

5523.  605/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Vorona S. Haim este declarat admis 

student 54 
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5524.  606/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Veinştein S. Tema este declarată admisă 

student 54 

5525.  607/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Goldinberg Şmerel este declarat admis 

student 54 

5526.  608/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Rabinovici Didia este declarată admisă 

student 54 

5527.  609/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 

Bazian Hava este declarată admisă 

student 54 

5528.  610/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Doiban Iacob este declarat admis 

student 54 

5529.  611/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Feldman Nehman este declarat admis 

student 54 

5530.  612/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Nahbar Beiriş este declarat admis 

student 54 

5531.  613/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 

Gotloib Iţhoc este declarat admis 

student 54 

5532.  614/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Pomerantz Rebeca este declarată admisă 

student 54 

5533.  617/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Lindenboim Etla este declarată admisă 

student 54 

5534.  618/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Sircovici Reiya este declarată admisă 

student 54 

5535.  619/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 

Sudcovici Iosif este declarat admis 

student 54 

5536.  620/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, Spilev 
Meer este declarat admis 

student 54 

5537.  621/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Matevici Ruhla este declarată admisă 

student 54 

5538.  625/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, Ziser 
Esfir este declarat admis 

student 54 

5539.  642/27.II.1922 Marcovici Hirsch solicită o adeverinţă de 
frecvenţă pentru a o prezenta la armată 

student 56 

5540.  643/27.II.1922 Marcus H. Lupu solicită a fi transferat la farmacie student 56 
5541.  645/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 

finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Lascher Rifca este declarată admisă 

student 56 

5542.  647/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Moscovici Mihman este declarat admis 

student 56 

5543.  648/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la student 56 
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finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Helman Lazăr este declarat admis 

5544.  651/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Fihman Riva este declarată admisă 

student 56 

5545.  652/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Cantor Eti Ruhla este declarată admisă 

student 56 

5546.  653/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Ganstein Aneta este declarată admisă 

student 56 

5547.  657/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Fastlich Gustav este declarat admis 

student 56 

5548.  659/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Ghelberg Sara este declarată admisă 

student 56 

5549.  688/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Burman Etla este declarată admisă 

student 57 

5550.  691/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Şaevici Hava este declarată admisă 

student 57 

5551.  693/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Colcher Rahil este declarată admisă 

student 57 

5552.  700/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Cahane Suzana este declarată admisă 

student 57 

5553.  703/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, Cahan 
Moris este declarat admis 

student 57 

5554.  721/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Silcrot Sura Zisel este declarată respinsă 

student 58 

5555.  722/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Gluckman Leia este declarată respinsă 

student 58 

5556.  723/25.II.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, din sesiunea din ianuarie, 
Gluckman Sara este declarată respinsă 

student 58 

5557.  733/28.II.1922 Kesler Şlioma solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 59 

5558.  734/28.II.1922 Bondari Nuhim solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 59 

5559.  736/28.II.1922 Vesterman Ema solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 59 

5560.  737/28.II.1922 Zilberman Etlea solicită o eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 59 

5561.  740/28.II.1922 Landa Iosif solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 59 

5562.  758/2.III.1922 Rabinovici Simon solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 
 

student 60 

5563.  768/2.III.1922 Gandelman Strul solicită o adeverinţă de frecvenţă student 61 
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necesară la armată 
5564.  810/3.III.1922 Arinştein Moise solicită o adeverinţă de absolvire 

a facultăţii 
doctor 63 

5565.  817/3.III.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, susţinut în sesiunea din 
ianuarie, Liberov Avram este declarat admis 

student 63 

5566.  820/3.III.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, susţinut în sesiunea din 
ianuarie, Dascal Avram este declarat admis 

student 63 

5567.  822/3.III.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, susţinut în sesiunea din 

ianuarie, Rabinovici Marcu este declarat admis 

student 63 

5568.  828/3.III.1922 In tabelul privind susţinerea examenelor de la 
finele anului întîi, susţinut în sesiunea din 
ianuarie, Gorenbuch Iosif este declarat admis 

student 63 

5569.  843/3.III.1922 Coifman Ovşii solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 64 

5570.  852/6.III.1922 Esenfeld Emanoil solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 65 

5571.  853/6.III.1922 Gutman Gheinih solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 65 

5572.  854/6.III.1922 Catz Gdalea solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 65 

5573.  855/6.III.1922 Benderschi Nusim solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 65 

5574.  857/6.III.1922 Leibovici Israel prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 65 

5575.  859/6.III.1922 Schor Haia Malca solicită eliberarea diplomei de 
ajutor de asistent 

student 65 

5576.  961/6.III.1922 Arinştein Moisei prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 65 

5577.  873/7.III.1922 Ghelfgot Michel solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 66 

5578.  874/7.III.1922 Seinberg Mordco solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 66 

5579.  875/7.III.1922 Colcher M. solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 66 

5580.  876/7.III.1922 Merems David solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 66 

5581.  877/7.III.1922 Lunevschi Iuda solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 66 

5582.  889/7.III.1922 Cercul de Recrutare din Chişinău solicită relaţii 
despre Feldman Isac 

student 67 

5583.  891/7.III.1922 Pineles Sebastian prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 67 

5584.  891/7.III.1922 Gruber Iosif prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 67 

5585.  906/8.III.1922 Rosenthal Georges solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 68 

5586.  907/8.III.1922 Treigher Noiah solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 68 

5587.  908/8.III.1922 Caufman Iţhoc solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 
 

student 68 

5588.  909/8.III.1922 Srtaibman Iosif solicită o adeverinţă de frecvenţă student 68 
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necesară la armată 
5589.  910/8.III.1922 Ghifinkes Alexandru solicită o adeverinţă de 

frecvenţă necesară la armată 
student 68 

5590.  911/8.III.1922 Davidovici David prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 68 

5591.  912/8.III.1922 Craitman Idel prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 68 

5592.  913/8.III.1922 Craft Emil prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 68 

5593.  914/8.III.1922 Lerner Ianchel prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 68 

5594.  915/8.III.1922 Sternberg Gherş prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 68 

5595.  916/8.III.1922 Tabacinic Leia prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 68 

5596.  917/8.III.1922 Tobias Haia prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 68 

5597.  919/8.III.1922 Sugurenschi Abram prezintă recipisa de plată a 
taxei şcolare 

student 68 

5598.  920/8.III.1922 Sterenberg Menase prezintă recipisa de plată a 
taxei şcolare 

student 68 

5599.  921/8.III.1922 Rabinovici Elia prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 68 

5600.  923/8.III.1922 Flesch George solicită aprobarea de a se tranfera 
la Universitatea din Praga 

student 68 

5601.  930/8.III.1922 Drahli Iţic solicită a i se aproba înscrierea 
definitivă 

student 69 

5602.  932/9.III.1922 Vitenştein Tema prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 69 

5603.  933/9.III.1922 Acherman David prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 69 

5604.  935/9.III.1922 Lipsman Iţhoc solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 69 

5605.  936/9.III.1922 Iserovici David solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 69 

5606.  937/9.III.1922 Lunevschi Iuda solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 69 

5607.  938/9.III.1922 Vulăh Israil solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 69 

5608.  950/9.III.1922 Binderscaia Dina solicită înscrierea definitivă la 
facultate 

student 70 

5609.  951/9.III.1922 Feldman Paulina prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 70 

5610.  952/9.III.1922 Bastriţcaia Liuba prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 70 

5611.  954/9.III.1922 Malovaţcaia Etla prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 70 

5612.  955/9.III.1922 Bronştein Ester prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 70 

5613.  956/9.III.1922 Roitman Ruhla prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 70 

5614.  957/9.III.1922 Bocinerschi Manea prezintă recipisa de plată a 
taxei şcolare 

student 70 

5615.  958/9.III.1922 Fingherhut Bruno prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 70 

5616.  974/10.III.1922 Şor Mihai solicită o adeverinţă de frecvenţă student 71 
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necesară la armată 
5617.  975/10.III.1922 Daici Strul solicită o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 
student 71 

5618.  956/10.III.1922 Kestlicher Etla solicită înscrierea definitivă la 
facultate 

student 71 

5619.  979/10.III.1922 Sirchis David solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 71 

5620.  1002/11.III.1922 Ripsman Iţhoc solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 72, 73 

5621.  1004/11.III.1922 Lahmanovici David solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 72 

5622.  1005/11.III.1922 Strahilevici Uşer solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 72 

5623.  1006/11.III.1922 Drahli Iţic solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 72 

5624.  1007/11.III.1922 Vartenberg M. Ezra solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 72 

5625.  1009/11.III.1922 Vitner Zenobia solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 72 
5626.  1010/11.III.1922 Iancovici Haia solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 72 
5627.  1011/11.III.1922 Glicman Pesia solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 72 
5628.  1012/11.III.1922 Fişman Iacov solicită o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 
student 72 

5629.  1013/11.III.1922 Zaiţev Iuda Leib solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară ocupăriiunui post 

student 72 

5630.  1014/11.III.1922 Rosentzveig Avram solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 72 

5631.  1016/11.III.1922 Vaiselboim Moise prezintă recipisa de plată a 
taxei şcolare 

student 73 

5632.  1018/11.III.1922 Streitman D. prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 73 

5633.  1023/11.III.1922 Zisels Rachil prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 73 

5634.  1024/11.III.1922 Iarmolinscaia Malia prezintă recipisa de plată a 
taxei şcolare 

student 73 

5635.  1025/11.III.1922 Prosteneţcaia Sara prezintă recipisa de plată a 
taxei şcolare 

student 73 

5636.  1026/11.III.1922 Pollak Nahman susţine examenul de diplomă doctor 73 
5637.  1040/11.III.1922 Ghelfer Ţirlea prezintă recipisa de plată a taxei 

şcolare 
student 73 

5638.  1041/11.III.1922 Naibergher Aizic prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 73 

5639.  1043/11.III.1922 Vainselboim Gherş solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 74 

5640.  1045/11.III.1922 Siderer Ita prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 74 

5641.  1045/13.III.1922 Halder Isac prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 74 

5642.  1047/11.III.1922 Ferdman Ciarna prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 74 

5643.  1048/11.III.1922 Vugman Hinca prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 74 

5644.  1049/11.III.1922 Cogan Ieheved prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 74 

5645.  1050/11.III.1922 Vaisblit Moscu prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 74 

5646.  1051/11.III.1922 Coifman Ovşii prezintă recipisa de plată a taxei student 74 
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şcolare 
5647.  1052/11.III.1922 Prepeliţchi Sender prezintă recipisa de plată a 

taxei şcolare 
student 74 

5648.  1054/11.III.1922 Goldinberg Reiza prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 74 

5649.  1055/11.III.1922 Glanzştein Ruhla prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 74 

5650.  1071/13.III.1922 Lapscher Rifca prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 75 

5651.  1072/13.III.1922 Colcher Rahil prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 75 

5652.  1073/13.III.1922 Ghendler Ester prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 75 

5653.  1084/14.III.1922 Vachtel Elias prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 76 

5654.  1086/14.III.1922 Silderot Izabela prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 76 

5655.  1087/14.III.1922 Spileanţcaia Mariam prezintă recipisa de plată a 
taxei şcolare 

student 76 

5656.  1088/14.III.1922 Frinchel Estera prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 76 

5657.  1089/14.III.1922 Zilberman Soiblea prezintă recipisa de plată a 
taxei şcolare 

student 76 

5658.  1090/14.III.1922 Segal Marcus prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 76 

5659.  1091/14.III.1922 Nutovici Sara prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 76 

5660.  1092/11.III.1922 Vachtel Elias solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 76 

5661.  1093/11.III.1922 Danenfeld Sucher solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 76 

5662.  1094/11.III.1922 Nathansohn Nusen Aba solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 76 

5663.  1095/11.III.1922 Biler Abraham solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 76 

5664.  1098/11.III.1922 Gansfain Aniuta solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 76 

5665.  1099/11.III.1922 Rabinovici Bella solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 76 

5666.  1100/11.III.1922 Svarţman Ichel solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 76 

5667.  1058bis/11.III.1922 Roland Mendel depune concluziile tezei sale în 
vederea susţinerii examenului de licenţă 

doctor 79 

5668.  1061/16.III.1922 Benderschi Isac solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 79 

5669.  1062/11.III.1922 Litvin Morduch solicită actele lui Roisman 
Haschel care se retrage din facultate 

student 79 

5670.  1081/18.III.1922 Facultatea de medicină din Bucureşti trimite actele 
lui Berger Iacob 

student 80 

5671.  1107/20.III.1922 Rabinovici Bela este scutită de plata taxei şcolare student 82 
5672.  1109/20.III.1922 Horovitz Alfred solicită o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 
student 82 

5673.  1192/20.III.1922 Kroveţchi Boris solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru obţinerea unei burse 

student 82 

5674.  1124/20.III.1922 Şor Rifca Ţirlea prezintă recipisa de plată a taxei student 83 
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şcolare 
5675.  1125/20.III.1922 Cotlear Israil solicită o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 
student 83 

5676.  1127/20.III.1922 Halei Dreiza prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 83 

5677.  1128/20.III.1922 Crasiuc Haim solicită înscrierea la examenele de 
doctorat 

student 83 

5678.  1129/20.III.1922 Malamud Astra solicită înscrierea la examenele de 
doctorat 

student 83 

5679.  1130/20.III.1922 Frenchel Isai solicită înscrierea la examenele de 
doctorat 

student 83 

5680.  1131/20.III.1922 Sinder Slioma solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 83 

5681.  1132/20.III.1922 Sincar Ieheved solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară obţineriiunui post 

student 83 

5682.  1141/21.III.1922 Nacht Enta prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 84 

5683.  1145/20.III.1922 Segal Noih solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 84 

5684.  1146/21.III.1922 Halinschi Lipa prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 84 

5685.  1147/21.III.1922 Heller Mariem primeşte foaia matricolă student 84 
5686.  1147/21.III.1922 Hascal Loti primeşte foaia matricolă student 84 

5687.  1164/22.III.1922 Gherşcovici Mordco solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 85 

5688.  1165/22.III.1922 Silcrot Sura solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 85 
5689.  1167/22.III.1922 Rabinovici N. este respins la examene student 85 
5690.  1167/22.III.1922 Harein Gherş este respins la examene student 85 
5691.  1167/22.III.1922 Vaisblit Mordco este respins la examene student 85 
5692.  1169/22.III.1922 Rabinovici Elia solicită o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 
student 85 

5693.  1170/23.III.1922 Sterenberg Menaşe solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 85 

5694.  1178/23.III.1922 Roland Mendel promovează la examenul de 
licenţă 

doctor 86 

5695.  1181/23.III.1922 Silcrot Sura solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 86 
5696.  1195/25.III.1922 Ficler Albert depune concluziile tezei sale de 

licenţă intitulată „Studiul morţii subite” 
doctor 87 

5697.  1196/23.III.1922 Rabinovici Slioma solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 87 

5698.  1197/23.III.1922 Spodhaim D. Mauriciu solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 87 

5699.  1199/23.III.1922 Colcher Menaşe solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 87 

5700.  1220/26.III.1922 Sechter Henriette depune concluziile tezei sale de 
licenţă  

doctor 89 

5701.  1221/27.III.1922 Feldman Chegos solicită o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 

student 89 

5702.  1230/28.III.1922 Gotloib Iţhoc solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 90 

5703.  1231/28.III.1922 Sugurenschi Avram solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 90 

5704.  1232/28.III.1922 Steinberg Haim solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 90 

5705.  1233/28.III.1922 Alter Iosif solicită o adeverinţă de frecvenţă student 90 
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necesară la armată 
5706.  1234/28.III.1922 Faiviş Herş solicită o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 
student 90 

5707.  1235/28.III.1922 Verner Gherţ solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 90 

5708.  1304/29.III.1922 Zonis Masia prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 92 

5709.  1306/29.III.1922 Fişman Nahman prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 92 

5710.  1307/29.III.1922 Litvin Morduh prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 92 

5711.  1308/29.III.1922 Mucenic Moise prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 92 

5712.  1309/29.III.1922 Groisman Burih prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 92 

5713.  1310/29.III.1922 Pasternac Elia prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 92 

5714.  1311/29.III.1922 Chelmanovici Aizic prezintă recipisa de plată a 
taxei şcolare 

student 92 

5715.  1313/29.III.1922 Sechter Henriette depune concluziile tezei sale de 
licenţă  

doctor 92 

5716.  1314/29.III.1922 Laruschi Haim solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 92 

5717.  1315/29.III.1922 Cheiser Rahil solicită înscrierea definitivă la 
facultate 

student 92 

5718.  1316/30.III.1922 Gheţov Simon prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 92 

5719.  1317/30.III.1922 Rabinovici Nuhim prezintă recipisa de plată a 
taxei şcolare 

student 92 

5720.  1318/30.III.1922 Prepeliţchi Sender prezintă recipisa de plată a 
taxei şcolare 

student 92 

5721.  1320/30.III.1922 Caufman Ovşii prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 92 

5722.  1338/30.III.1922 Meyerguz Mordco solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 93 

5723.  1341/30.III.1922 Malamud Estera solicită restituirea actelor 
deoarece se retrage din facultate 

student 93 

5724.  1341/30.III.1922 Balaban Ana solicită înscrierea definitivă la 
facultate 

student 93 

5725.  1344/30.III.1922 Benderschi Vladimir prezintă recipisa de plată a 
taxei şcolare 

student 93 

5726.  1345/30.III.1922 Iurman Roza solicită înscrierea definitivă la 
facultate 

student 93 

5727.  1366/30.III.1922 Malcic Uşer solicită înscrierea definitivă la 
facultate 

student 94 

5728.  1366/30.III.1922 Duvidov Mendel solicită înscrierea definitivă la 
facultate 

student 94 

5729.  1405/30.III.1922 La examenele de la finele anului întîi Belţer Pesia 
este declarată admisă 

student 96 

5730.  1406/30.III.1922 La examenele de la finele anului întîi Bolboceanu 
Basia este declarată admisă 

student 96 

5731.  1407/30.III.1922 La examenele de la finele anului întîi Barinştein 
Freida este declarată admisă 

student 96 

5732.  1408/30.III.1922 La examenele de la finele anului întîi Bondari 
Nuhim este declarat admis 

student 96 

5733.  1409/30.III.1922 La examenele de la finele anului întîi Breitman student 96 
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Simon este declarat admis 
5734.  1413/30.III.1922 La examenele de la finele anului întîi Colcher 

Menase este declarat admis 
student 96 

5735.  1414/30.III.1922 La examenele de la finele anului întîi Cofman 
Iţhoc este declarat admis 

student 96 

5736.  1419/30.III.1922 La examenele de la finele anului întîi Falicov 
Smaria este declarată admisă 

student 96 

5737.  1420/30.III.1922 La examenele de la finele anului întîi Fichman 
Ghitla Feiga este declarată admisă 

student 96 

5738.  1421/30.III.1922 La examenele de la finele anului întîi Fişman 
Rifca este declarată admisă 

student 96 

5739.  1423/30.III.1922 La examenele de la finele anului întîi Goldinberg 
Reiza este declarată admisă 

student 96 

5740.  1424/30.III.1922 La examenele de la finele anului întîi Goldştein 
Şmil este declarat admis 

student 96 

5741.  1425/30.III.1922 La examenele de la finele anului întîi Goldştein 
Moritz este declarat admis 

student 96 

5742.  1426/30.III.1922 La examenele de la finele anului întîi Guberman 
Haia Leia este declarată admisă 

student 96 

5743.  1424/30.III.1922 La examenele de la finele anului întîi Halinschi 
Lipa este declarată admisă 

student 96 

5744.  1456/3.IV.1922 La examenele de la finele anului întîi Vaserman 
Simha este declarată admisă 

student 97 

5745.  1459/3.IV.1922 La examenele de la finele anului întîi Zaidman 
Leia este declarată admisă 

student 97 

5746.  1460/3.IV.1922 La examenele de la finele anului întîi Zisler 
Raşela este declarată admisă 

student 97 

5747.  1461/3.IV.1922 La examenele de la finele anului întîi Labin 
Blanche este declarată admisă 

student 97 

5748.  1464/3.IV.1922 La examenele de la finele anului întîi Ecştein 
Samuel Moser este declarat admis 

student 97 

5749.  1465/3.IV.1922 La examenele de la finele anului întîi Ţeperman 
Volf este declarat admis 

student 97 

5750.  1468/3.IV.1922 Pincevschi Iţic prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 97 

5751.  1469/3.IV.1922 Maghid Sura prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 97 

5752.  1470/3.IV.1922 Rabinovici David prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 97 

5753.  1472/3.IV.1922 Duvidovici D. Slioma prezintă recipisa de plată a 
taxei şcolare 

student 97 

5754.  1473/3.IV.1922 Craitman Ehiel prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 97 

5755.  1474/3.IV.1922 Rabinovici Ichil prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 97 

5756.  1515/5.IV.1922 Cercul de Recrutare din Chişinău solicită relaţii 
despre Ferdman Boris 

student 99 

5757.  1517/5.IV.1922 Cercul de Recrutare din Chişinău solicită relaţii 
despre Grinştein Haim 

student 99 

5758.  1520/5.IV.1922 Cercul de Recrutare din Chişinău solicită relaţii 
despre Flexer Lipa  

student 99 

5759.  1522/5.IV.1922 Pulver Bercu solicită o adeverinţă privind situaţia 
şcolară 

student 99 

5760.  1545/8.IV.1922 Lerner Moscu obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie 

doctor 99 

5761.  1547/8.IV.1922 Ficler Albert este doctor în medicină şi chirurgie doctor 101 
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5762.  1561/3.IV.1922 Vaisman Sami prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 102 

5763.  1562/3.IV.1922 Stocher H. Natalia prezintă recipisa de plată a 
taxei şcolare pe anul 1921/1922 

student 102 

5764.  1580/5.IV.1922 Fridman Leon solicită o adeverinţă privind situaţia 
şcolară pentru a-i servi la armată 

student 103 

5765.  1581/5.IV.1922 Grimberg M. Samiol solicită o adeverinţă privind 
situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 103 

5766.  1583/5.IV.1922 Kahane Suzana solicită o adeverinţă privind 
situaţia şcolară pentru a-i servi la externat 

student 103 

5767.  1583/22.IV.1922 Platman Malca solicită înscrierea la probatoriul 

din 28.04.1922 

student 105 

5768.  1614/24.IV.1922 Şapira Avram solicită documentele şcolare ale 
doimnişoarei Grosman Rifca 

student 106 

5769.  1616/24.IV.1922 Polak N. depune teza de doctorat în farmacie student 106 
5770.  1618/24.IV.1922 Nudelman Haim solicită o adeverinţă privind 

situaţia şcolară pentru a-i servi la Serviciul Sanitar 
student 106 

5771.  1619/24.IV.1922 Galfştein Lev solicită o adeverinţă privind situaţia 
şcolară pentru a-i servi la Serviciul Sanitar 

student 106 

5772.  1635/27.IV.1922 Margilis Pavel solicită o adeverinţă privind 
situaţia şcolară pentru a-i servi la Serviciul Sanitar 

student 106 

5773.  1646/28.IV.1922 Rosenfeld Ţipra solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 108 

5774.  1647/28.IV.1922 Crasiuc Haim depun teza de licenţă pentru 
obţinerea diplomei în medicină şi chirurgie 

doctor 108 

5775.  1658/1.V.1922 Balaban Ana solicită înscrierea la examenele 
doctoratului al II-lea 

student 108 

5776.  1659/1.V.1922 Groiser Brana prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 108 

5777.  1671/1.V.1922 Halder Isac solicită o adeverinţă privind situaţia 
şcolară pentru a-i servi la armată 

student 110 

5778.  1682/3.V.1922 Lupu Beatrice susţine examenul de licenţă farmacist 111 
5779.  1684/1.V.1922 Goihman Sara prezintă recipisa de plată a taxei 

pentru laborator pe anul 1921/1922 
student 111 

5780.  1692/4.V.1922 Haimovici Reiza solicită înscrierea la examenele 

de doctorat 

student 112 

5781.  1694/4.V.1922 Grinştein Haim solicită o adeverinţă privind 
situaţia şcolară pentru ocuparea unui post 

student 112 

5782.  1726/10.V.1922 Esenfeld Emanoil solicită o adeverinţă privind 
situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 115 

5783.  1740/11.V.1922 Roisenberg Ichil prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 115 

5784.  1768/12.V.1922 Pulver Bercu solicită o adeverinţă privind situaţia 
şcolară pentru a-i servi la armată 

student 117 

5785.  1769/12.V.1922 Simhovici Haim solicită a i se aproba scutirea de 
taxele şcolare 

student 117 

5786.  1770/12.V.1922 Groisman Şeindlea solicită a i se aproba scutirea 

de taxele şcolare 

student 117 

5787.  1771/12.V.1922 Einohovici Avram solicită a i se aproba scutirea 
de taxele şcolare 

student 117 

5788.  1772/12.V.1922 Vaisman Dvoira solicită a i se aproba scutirea de 
taxele şcolare 

student 117 

5789.  1775/12.V.1922 Frenchel Isai solicită a i se aproba înscrierea la 
examenele de doctorat 

student 117 

5790.  1777/12.V.1922 Svarţman Leib solicită a i se aproba scutirea de student 117 
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taxele şcolare 
5791.  1778/12.V.1922 Zilberman solicită o adeverinţă privind situaţia 

şcolară pentru a-i servi la armată 
student 117 

5792.  1813/11.V.1922 Rachbuch Iosif prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 119 

5793.  1814/11.V.1922 Dascal Abram prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 119 

5794.  1815/11.V.1922 Lunevschi Iuda prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 119 

5795.  1816/11.V.1922 Zeilihg Burăh prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 119 

5796.  1815/11.V.1922 Feldman Iser prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 119 

5797.  1818/15.V.1922 Orjehovschi H. Volf prezintă recipisa de plată a 
taxei şcolare pe anul 1921/1922 

student 119 

5798.  1819/15.V.1922 Polinger Aurel solicită a i se aproba susţinerea 
tezei de licenţă 

doctor 119 

5799.  1820/15.V.1922 Steinberg Iacob solicită a i se aproba susţinerea 
tezei de licenţă 

doctor 119 

5800.  1821/15.V.1922 Labschi Zeiţeva Perla solicită o adeverinţă privind 
situaţia şcolară  pentru a-i servi la ocuparea unui 
post 

student 117 

5801.  1842/16.V.1922 Harein Gherş depune o solicitare legalizată de Bi-
roul Consular Român din Praga prin care solicită 
restituirea documentelor şcolare ale lui Barşac 
Moise 

student 120 

5802.  1847/15.V.1922 Benderschi Isac prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 120 

5803.  1848/15.V.1922 Valman Nahman prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 120 

5804.  1866/17.V.1922 Vaisblit Mosco prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 120 

5805.  1867/17.V.1922 Samas Zelman prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 120 

5806.  1880/18.V.1922 Lucacer Menaşe este încorporat student 123 
5807.  1880/18.V.1922 Rozentulev Şulem este încorporat student 123 
5808.  1913/18.V.1922 Gutman Gheinoh solicită o adeverinţă privind 

situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 
student 124 

5809.  1914/18.V.1922 Rosman Iohanas solicită o adeverinţă privind 
situaţia şcolară pentru a-i servi la ocuparea unui 
post 

student 124 

5810.  1915/18.V.1922 Ecştein M. Samoil solicită a i se aproba înscrierea 
la examene 

student 124 

5811.  1918/18.V.1922 Stein Elias prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 124 

5812.  1919/18.V.1922 Straitman D. prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 124 

5813.  1921/18.V.1922 Cantor Ruhla Eti prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 124 

5814.  1922/18.V.1922 Breitman Simon prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 124 

5815.  1923/18.V.1922 Cotlear Israil prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 124 

5816.  1924/18.V.1922 Donenfeld Sucher prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 124 

5817.  1925/18.V.1922 Groisman Rachil prezintă recipisa de plată a taxei student 124 
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şcolare pe anul 1921/1922 
5818.  1926/19.V.1922 Gutman Ghenoh prezintă recipisa de plată a taxei 

şcolare pe anul 1921/1922 
student 124 

5819.  1928/19.V.1922 Tinman Haim prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 124 

5820.  1929/19.V.1922 Ţeperman Haim prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 124 

5821.  1930/19.V.1922 Landa Iosif prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 124 

5822.  1931/19.V.1922 Poplicher Hascal prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 124 

5823.  1932/19.V.1922 Mendelovici I. Abiş prezintă recipisa de plată a 
taxei şcolare pe anul 1921/1922 

student 125 

5824.  1945/19.V.1922 Halder Isac prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 125 

5825.  1946/19.V.1922 Iserovici David prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 125 

5826.  1947/19.V.1922 Caufman Marcu prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 125 

5827.  1948/19.V.1922 Safir Gherş prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 125 

5828.  1953/19.V.1922 Pomerantz Rebeca prezintă recipisa de plată a 
taxei şcolare pe anul 1921/1922 

student 125 

5829.  1954/19.V.1922 Steinberg Mechel prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 125 

5830.  1955/19.V.1922 Rabinovici Berl prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 125 

5831.  1956/19.V.1922 Pomerantz Abram prezintă recipisa de plată a 
taxei şcolare pe anul 1921/1922 

student 125 

5832.  1957/19.V.1922 Hofman Avram prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 125 

5833.  1958/19.V.1922 Gorenbuch Iosif prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 125 

5834.  1959/19.V.1922 Rosman Iohanas prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 125 

5835.  1960/19.V.1922 Vachtel Elias prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 125 

5836.  1964/19.V.1922 Stein Peritz prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 125 

5837.  1967/19.V.1922 Rapaport Adolf prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 125 

5838.  1968/19.V.1922 Ghelfer Pinhas prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 125 

5839.  1969/19.V.1922 Epelboim Ianchel prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 125 

5840.  1970/19.V.1922 Sinder Slioma prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 125 

5841.  2050/22.V.1922 Jabschi Zaiţeva Perla prezintă recipisa de plată a 
taxei şcolare pe anul 1921/1922 

student 128 

5842.  2054/22.V.1922 Sapirin Iacob prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 128 

5843.  2057/22.V.1922 Goldinberg Tauba prezintă recipisa de plată a 
taxei şcolare pe anul 1921/1922 

student 128 

5844.  2058/22.V.1922 Geisshubl Herman prezintă recipisa de plată a 
taxei şcolare pe anul 1921/1922 

student 128 
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5845.  2061/22.V.1922 Vainberg Moisei prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 128 

5846.  2064/22.V.1922 Ţirilman Abram prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 128 

5847.  2065/22.V.1922 Zilberman Moisei prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 128 

5848.  2066/22.V.1922 Şoil Hana prezintă recipisa de plată a taxei şcolare 
pe anul 1921/1922 

student 128 

5849.  2067/22.V.1922 Labin Blanche Agathe prezintă recipisa de plată a 
taxei şcolare pe anul 1921/1922 

student 128 

5850.  2069/22.V.1922 Liber Isidor prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 128 

5851.  2070/22.V.1922 Cernetzki M. prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 128 

5852.  22.V.1922 Studenţi cu taxele şcolare achitate student 129-139 
5853.  2510/31.V.1922 Balaban Ana solicită o adeverinţă privind situaţia 

şcolară  
student 142 

5854.  2512/22.V.1922 Vexler Iudita prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1921/1922 

student 142 

5855.  2518/1.VI.1922 Teperman Volf solicită înscrierea la examene  student 142 
5856.  2524/1.VI.1922 Landa A. Iosif solicită înscrierea la examene  student 142 
5857.  1.VI.1922 Studenţi înscrişi la examene  student 142-164 
5858.  3507/12.VI.1922 Comandamentul Teritorial din Basarabia verifică 

diplomele lui Caufman O. Simon şi Sadovnic M. 
Haim  

student 165 

5859.  3545/15.VI.1922 Elgurt Abram solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară a lui Leizer Volf  

student 168 

5860.  3557/15.VI.1922 Vais Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 168 

5861.  3561/16.VI.1922 Ministerul de Război solicită relaţii despre 
Mendelsohn Berl, Vartenberg Ezra, Goldştein 
Moriţ, Abovici Leon 

student 169 

5862.  3570/17.VI.1922 Prepeliţchi Sender solicită eliberarea unei 
adeverinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi 
la armată  

student 170 

5863.  3571/17.VI.1922 Coifman Ovşii solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 170 

5864.  3572/17.VI.1922 Rosenstreich Fr. solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 170 

5865.  3573/17.VI.1922 Alter Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 170 

5866.  3574/17.VI.1922 Kahan Kalman solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 170 

5867.  3575/17.VI.1922 Vaisblit Oscar solicită a fi înscris la examene  student 170 
5868.  3590/19.VI.1922 Sugurenschi Abram solicită eliberarea unei ade-

verinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 171 

5869.  3601/20.VI.1922 Steinberg Iacob solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la ocuparea 
unui post 

student 172 

5870.  3607/21.VI.1922 Gherşcovici Mordco solicită eliberarea unei ade-
verinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 173 

5871.  3608/21.VI.1922 Craitman Ehiel solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 173 

5872.  3609/21.VI.1922 Davidovici David Slioma solicită eliberarea unei student 173 
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adeverinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi 
la armată  

5873.  3610/21.VI.1922 Codner Gherş solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 173 

5874.  3614/21.VI.1922 Egurt Abram solicită eliberarea documentelor şco-
lare ale lui Corenblit Rachil care se retrage din 
facultate  

student 173 

5875.  3623/22.VI.1922 Comandamentul Teritorial din Basarabia infor-
mează rectoratul că Sverdlic Idel nu a fost înscris 
la Liceul Vaisman din Chişinău  

student 174 

5876.  3641/23.VI.1922 Segal M. Iţic solicită eliberarea documentelor 

şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 175 

5877.  3653/24.VI.1922 Davidzohn Goldriga prezintă recipisa de plată a 
taxei de laborator pe anul 1921/1922 

student 176 

5878.  3660/24.VI.1922 Ghelfgot Mihel solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la ocuparea 
unui post  

student 178 

5879.  3677/26.VI.1922 Rectoratul trimite relaţii despre Roşu Herşcu 
Serviciului Sanitar din Bacău  

student 178 

5880.  3679/26.VI.1922 Liberov Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la ocuparea 
unui post  

student 178 

5881.  3681/26.VI.1922 Frenchel Isai solicită stabilirea datei întrunirii 

comisiei de examinare în vederea susţinerii tezei 
de licenţă  

student 178 

5882.  3682/24.VI.1922 Horovitz Alfred solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 178 

5883.  3683/24.VI.1922 Nathansohn Aba Nusem solicită eliberarea 
documentelor şcolare pentru înscrierea la facultate  

student 178 

5884.  3703/27.VI.1922 Comenduirea Armatei din Chişinău trimite ordinul 
de chemare pentru Vainberg Moisei  

student 179 

5885.  3709/27.VI.1922 Averbuch Leiba solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 179 

5886.  3710/27.VI.1922 Comenduirea Armatei din Tighina trimite ordinul 
de chemare pentru Verhoveţchi Marcu  

student 180 

5887.  3711/27.VI.1922 Comenduirea Armatei din Tighina trimite ordinul 
de chemare pentru Chelmanovici Aizic  

student 180 

5888.  3713/27.VI.1922 Comenduirea Armatei din Tighina trimite ordinul 
de chemare pentru Blanele Mordhai  

student 180 

5889.  3714/27.VI.1922 Comenduirea Armatei din Tighina trimite ordinul 
de chemare pentru Sîrbu Isidor  

student 180 

5890.  3715/27.VI.1922 Cercul de Recrutare din Tighina solicită relaţii 
despre Bondari Nuhim  

student 180 

5891.  3717/27.VI.1922 Cercul de Recrutare din Tighina solicită relaţii 
despre Sraibman Iosif  

student 180 

5892.  3719/27.VI.1922 Cercul de Recrutare din Tighina solicită relaţii 
despre Coifman Iţhoc 

student 180 

5893.  3720/27.VI.1922 Gotloib Iţhoc solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 180 

5894.  3733/28.VI.1922 Spanier I. Aron solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 181 

5895.  3735/28.VI.1922 Zubreţchi Pesea solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la ocuparea 
unui post 

student 182 

5896.  3760/28.VI.1922 Cohan Ioheved solicită înscrierea la examene  student 182 
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5897.  3774/29.VI.1922 Crasiuc Malamud Astra solicită eliberarea unei 
adeverinţe privind obţinerea diplomei pentru a-i 
servi la ocuparea unui post 

doctor 183, 184 

5898.  3775/29.VI.1922 Crasiuc Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind obţinerea diplomei pentru a-i servi la 
ocuparea unui post 

doctor 183, 185 

5899.  3776/29.VI.1922 Chelmanovici Aizic solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind obţinerea diplomei pentru a-i servi la 
ocuparea unui post 

doctor 184 

5900.  3791/30.VI.1922 Groisman Boris solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 184 

5901.  3811/1.VII.1922 Procesul verbal de examniare pentru Pacher Diana 
o declară admisă  

student 185 

5902.  3811/1.VII.1922 Procesul verbal de examniare pentru Ochs Savel îl 
declară admis  

student 185 

5903.  3825/3.VII.1922 Segal M. Marim solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la ocuparea 
unui post  

student 186 

5904.  3829/3.VII.1922 Procesul verbal de conferire a titlului de doctor în 
farmacie pentru Ochs Savel îl declară admis  

framacist 186 

5905.  3830/3.VII.1922 Procesul verbal de conferire a titlului de doctor în 
farmacie pentru Pacher Diana o declară admisă  

framacist 186 

5906.  3832/3.VII.1922 Procesul verbal de conferire a titlului de doctor în 
farmacie pentru Platman Malca o declară admisă  

framacist 186 

5907.  3846/3.VII.1922 Lieblich Sandu are interdicţie de a se prezenta la 
examene pentru calomnierea prof. Otin C.  

student 186 

5908.  3855/4.VII.1922 Zilberman Soiblea solicită restituirea documen-
telor şcolare ale lui Nihabat Perlea care se retrage 
din facultate 

student 188 

5909.  3857/4.VII.1922 Nudelman Haim solicită o adeverinţă privind 
situaţia şcolară pentru înscrierea la Serviciul 
Sanitar al oraşului Chişinău 

student 188 

5910.  3866-3876/ 
27.VI.1922 

Cercul de Recrutare din Soroca solicită relaţii 
despre Roizentulev Şulim, Flexer Lipa, Gandel-
man Strul, Fridman Simon 

student 189 

5911.  3877/6.VII.1922 Zisman Ruhla solicită o adeverinţă de paupertate 
pentru a fi scutită de taxele şcolare 

student 189 

5912.  3856-3910/ 
6.VII.1922 

Studenţi la examene student 190-193 

5913.  3967/8.VII.1922 Cercul de Recrutare din Bacău solicită relaţii 
despre situaţia şcolară a lui Roşu Herşcu 

student 192 

5914.  4007/13.VII.1922 Cercul de Recrutare din Iaşi solicită relaţii despre 
situaţia şcolară a lui Helman Leizer şi Spiner Aron 
Şmil 

student 194 

5915.  4008/13.VII.1922 Vaiselboim Gherş solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 194 

5916.  4009/13.VII.1922 Şor Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe privind 
situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 194 

5917.  4026/13.VII.1922 Farmacia Centrală din Chişinău, proprietar 
Jacques Locker, eliberează adeverinţa de practică 
pentru domnişoara Polingher N. Viorica  

student 195 

5918.  4027/13.VII.1922 Rosenthal Georges solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 195 

5919.  4028/13.VII.1922 Derenovschi Avram solicită eliberarea unei adeve- student 195 
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rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

5920.  4030/13.VII.1922 Dergoer Feiga solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 195 

5921.  4031/13.VII.1922 Cardonschi H. Solomon solicită eliberarea unei 
adeverinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi 
la armată  

student 195 

5922.  4032/13.VII.1922 Burăh Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la ocuparea 
unui post 

student 195 

5923.  4044/24.VII.1922 Proces verbal cu examenele studenţilor de la finele 

anului al II-lea 

student 196 

5924.  4091/27.VII.1922 Himelbrand Moise solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 197 

5925.  4094/27.VII.1922 Roizinberg Ihil solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la ocuparea 
unui post 

student 197 

5926.  4097/27.VII.1922 Samas Zelman solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la obţinerea 
unei burse 

student 197 

5927.  4106/31.VII.1922 Cercul de Recrutare din Soroca solicită relaţii 
despre situaţia şcolară a lui Colcher Nusim 

student 198 

  DOSAR 61/1920: Registru de intrare   
5928.  4147/24.VIII.1922 Peltin Chelman solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  
student 2 

5929.  4167/1.IX.1922 Cercul de Recrutare din Bălţi solicită relaţii despre 
situaţia şcolară a lui Craitman Ihil 

student 3 

5930.  4171/1.IX.1922 Cercul de Recrutare din Bălţi solicită relaţii despre 
situaţia şcolară a lui Feldman Iser 

student 3 

5931.  4174/1.IX.1922 Cercul de Recrutare din Bălţi solicită relaţii despre 
situaţia şcolară a lui Veidnefeld Iser 

student 3 

5932.  4177/1.IX.1922 Cercul de Recrutare din Bălţi solicită relaţii despre 
situaţia şcolară a lui Sharister F. Moisei 

student 3 

5933.  4178/1.IX.1922 Cercul de Recrutare din Bălţi solicită relaţii despre 

situaţia şcolară a lui Fastlich Gustav 

student 3 

5934.  4179/1.IX.1922 Cercul de Recrutare din Bălţi solicită relaţii despre 
situaţia şcolară a lui Lieblich Sandu 

student 3 

5935.  4194/1.IX.1922 Calinschi Naftule solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarecese retrage din facultate 

student 3 

5936.  4195/1.IX.1922 Derenovschi Volf solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 4 

5937.  4196/1.IX.1922 Halder Isac solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 4 

5938.  4197/1.IX.1922 Velhoveţchi Marcu solicită eliberarea unei 
adeverinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi 

la armată  

student 4 

5939.  4198/1.IX.1922 Avram Isac solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 4 

5940.  4201/1.IX.1922 Chitis Iosif Leib solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la exeme-
nul de capacitate  

student 4 

5941.  4203/1.IX.1922 Derenovschi Volf solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 

student 4 
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5942.  4206/1.IX.1922 Halder Isac solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  
student 4 

5943.  4210/1.IX.1922 Avram Isac solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 4 

5944.  4212/1.IX.1922 Vainştein David solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 4 

5945.  4213/1.IX.1922 Moscovici Hirsch solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 4 

5946.  4215/1.IX1922 Nathansohn Nusăm Nuţă solicită eliberarea unei 
adeverinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi 
la armată  

student 4 

5947.  4219/1.IX.1922 Hornştein S. M. David solicită eliberarea unei 
adeverinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi 
la armată  

student 5 

5948.  4220/1.IX.1922 Wachtel M. Elias solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 5 

5949.  4222/14.IX.1922 Litvac Favel solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 6 

5950.  4223/14.IX.1922 Rosman Iohanas solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 6 

5951.  4224/14.IX.1922 Rosenthal Georges solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 6 

5952.  4225/14.IX.1922 Carniol Arnold solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 6 

5953.  4226/14.IX.1922 Helman Lazăr solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 6 

5954.  4233/14.IX.1922 Bergher Iacob solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind absolvirea liceului  

student 6 

5955.  4239/14.IX.1922 Golden Iţic solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 6 

5956.  4240/14.IX.1922 Prepeliţchi Sender solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 6 

5957.  4242/14.IX.1922 Cheis Solomon solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 6 

5958.  4243/14.IX.1922 Segal M. Iţic solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 6 

5959.  4245/14.IX.1922 Kahane Kalman solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 6 

5960.  4261/15.IX.1922 Calihman H. Şeiva solicită înscrierea la facultate  student 7 
5961.  4282/14.IX.1922 I se înmînează diploma de licenţă a facultăţii lui 

Lerner Mosco 
doctor 8 

5962.  4282/14.IX.1922 I se înmînează diploma de licenţă a facultăţii lui 
Salter Heinrich 

doctor 8 

5963.  4282/14.IX.1922 I se înmînează diploma de licenţă a facultăţii lui 
Ficler Albert 

doctor 8 

5964.  4282/14.IX.1922 I se înmînează diploma de licenţă a facultăţii lui 
Roland Mendel 

doctor 8 

5965.  4288/19.IX.1922 Burăh Moise susţine examenele anului al II-lea  student 9 
5966.  4289/19.IX.1922 Flexer Lipa solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  
student 9 

5967.  4290/19.IX.1922 Grimberg Strul solicită eliberarea unei adeverinţe student 9 
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privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  
5968.  4291/19.IX.1922 Abramovici Jack solicită eliberarea unei adeve-

rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 9 

5969.  4293/19.IX.1922 Rapaport Max solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 9 

5970.  4294/19.IX.1922 Rapaport Rudolf solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 9 

5971.  4295/19.IX.1922 Prepeliţchi Sender solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 9 

5972.  4303/20.IX.1922 Falicov Şmaria solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 10 

5973.  4304/20.IX.1922 Rosemberg Solomon solicită eliberarea unei 
adeverinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi 
la armată  

student 10 

5974.  4305/20.IX.1922 Biler Abraham solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 10 

5975.  4306/20.IX.1922 Solomon Vilhelm solicită înscrierea la facultate  student 10 
5976.  4315/22.IX.1922 Rabinovici Simon solicită eliberarea unei adeve-

rinţe privind situaţia militară de la Ministerul de 
Război  

student 11 

5977.  4317/22.IX.1922 Benderschi Vladimir solicită eliberarea unei ade-
verinţe privind situaţia militară de la Ministerul de 
Război  

student 11 

5978.  4321/22.IX.1922 Farmacistul Bendel S. din Vaslui efectuează 
practică cu studenţii 

student 11 

5979.  4337/22.IX.1922 Adelsberg Hirsch solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 12 

5980.  4338/22.IX.1922 Glicman Mendel solicită înscrierea în anul întîi  student 12 
5981.  4339/22.IX.1922 Naibergher Aizic solicită eliberarea unei adeve-

rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 12 

5982.  4340/22.IX.1922 Lunevschi Iuda solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 12 

5983.  4341/22.IX.1922 Gherşcovici Mordco solicită eliberarea unei ade-
verinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 12 

5984.  4343/22.IX.1922 Goldştein Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 12 

5985.  4348/25.IX.1922 Polingher Aurel solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat  

student 13 

5986.  4350/25.IX.1922 Fingherhut Beno alege specialitatea genito urinară  doctor 13 
5987.  4351/25.IX.1922 Vais Marcu alege specialitatea genito urinară  doctor 13 
5988.  4352/25.IX.1922 Sternberg Iacob alege specialitatea genito urinară  doctor 13 
5989.  4371/22.IX.1922 Gandelman Strul solicită eliberarea unei adeve-

rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 14 

5990.  4372/22.IX.1922 Epelboim Ianchel solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 14 

5991.  4373/22.IX.1922 Vainştein Iţic solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 14 

5992.  4376/22.IX.1922 Feider Isac solicită eliberarea unei adeverinţe student 14 
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5993.  4371/22.IX.1922 Fişman Boruch solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  
student 14 

5994.  4378/22.IX.1922 Rapaport Volf solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 14 

5995.  4379/22.IX.1922 Roitman Naftule solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 14 

5996.  4380/22.IX.1922 Gotloib Iţhoc solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 14 

5997.  4381/22.IX.1922 Roitman Abram solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 14 

5998.  4414/26.IX.1922 Cercul de Recrutare din Soroca solicită relaţii 
despre Ghitman Herman  

student 16 

5999.  4416/26.IX.1922 Cercul de Recrutare din Soroca solicită relaţii 
despre Iserovici David  

student 16 

6000.  4424/26.IX.1922 Iancovici Horia solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 17 

6001.  4426/26.IX.1922 Grohovschi Moise solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 17 

6002.  4428/26.IX.1922 Veiner Ghidale solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 17 

6003.  4429/26.IX.1922 Liberman Aron solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 17, 18 

6004.  4458/26.IX.1922 Davidovici David Şlioma solicită eliberarea unei 
adeverinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi 
la armată  

student 18 

6005.  4459/26.IX.1922 Craitman Ehiel solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 18 

6006.  4474/28.IX.1922 Toporov Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 19 

6007.  4475/28.IX.1922 Fişman Aron solicită înscrierea la facultate  student 19 
6008.  4476/28.IX.1922 Lerner Iacob solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  
student 19 

6009.  4476/28.IX.1922 Lerner Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 19 

6010.  4477/28.IX.1922 Steinberg Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 19 

6011.  4479/28.IX.1922 Cuperman Moise solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 19 

6012.  4481/28.IX.1922 Stein Peritz solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 19 

6013.  4482/28.IX.1922 Avram A. Ezra solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 19 

6014.  4484/28.IX.1922 Stein H. Elias solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 19 

6015.  4485/28.IX.1922 Ronas Simon solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 19 

6016.  4486/28.IX.1922 Donenfeld Sucher solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 19 

6017.  4487/28.IX.1922 Dulberg Herman solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 

student 19 
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6018.  4490/28.IX.1922 Safir Gherş solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  
student 19 

6019.  4491/28.IX.1922 Vaserman Simha solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 19 

6020.  4492/28.IX.1922 Steinberg Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 19 

6021.  4493/28.IX.1922 Brodschi Iacov solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 19 

6022.  4502/28.IX.1922 Soibelman Leia solicită înscrierea la facultatea de 

farmacie  

student 20 

6023.  4503/28.IX.1922 Fihman Z. Haia Feiga solicită înscrierea la 
facultatea de farmacie  

student 20 

6024.  4505/28.IX.1922 Serebrenic Moisei solicită înscrierea la facultatea 
de medicină  

student 20 

6025.  4506/28.IX.1922 Boico A. Rifca solicită înscrierea la facultatea de 
medicină  

student 20 

6026.  4507/28.IX.1922 Cuperman H. Moise solicită înscrierea la 
facultatea de medicină  

student 20 

6027.  4508/28.IX.1922 Ezra A. Avram solicită înscrierea la facultatea de 
medicină  

student 20 

6028.  4510/28.IX.1922 Boiarschi Golda solicită înscrierea la facultatea de 

medicină  

student 20 

6029.  4511/28.IX.1922 Brodschi Iacob solicită înscrierea la facultatea de 
medicină  

student 20 

6030.  4512/28.IX.1922 Dulberg Herman solicită înscrierea la facultatea de 
medicină  

student 20 

6031.  4513/28.IX.1922 Lehrer Isac solicită înscrierea la facultatea de 
medicină  

student 20 

6032.  4514/28.IX.1922 Cletinici M. Şmil solicită înscrierea la facultatea 
de medicină  

student 20 

6033.  4515/28.IX.1922 Nacht L. Ana solicită înscrierea la facultatea de 
medicină  

student 20 

6034.  4516/28.IX.1922 Coplaci Moisei solicită înscrierea la facultatea de 

medicină  

student 20 

6035.  4518/28.IX.1922 Susterman Sahna solicită înscrierea la facultatea 
de medicină  

student 20 

6036.  4521/28.IX.1922 Fainboim Ester solicită înscrierea la facultatea de 
medicină  

student 20 

6037.  4534/29.IX.1922 Harein Gherş solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 21 

6038.  4536/29.IX.1922 Viener Iacob solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 21 

6039.  4538/29.IX.1922 Baserniţan Haim solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 21 

6040.  4539/29.IX.1922 Vaisblit Mosco solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 21 

6041.  4540/29.IX.1922 Fridman Jean solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 21 

6042.  4541/29.IX.1922 Gandelman Strul solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 21 

6043.  4542/29.IX.1922 Laruschi Haim solicită eliberarea unei adeverinţe student 21 
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6044.  4543/29.IX.1922 Blanch Mordhai solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  
student 21 

6045.  4544/29.IX.1922 Teperman Volf solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 21 

6046.  4545/29.IX.1922 Harein Gherş solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 21 

6047.  4546/29.IX.1922 Davidzon Lev solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 22 

6048.  4560/29.IX.1922 Valdman Avram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 

armată  

student 22 

6049.  4562/29.IX.1922 Halinschi Lipa se înscrie la probatoriu şi solicită 
eliberarea unei adeverinţe privind situaţia şcolară 
pentru a-i servi la armată  

student 22 

6050.  4570/29.IX.1922 Vaisblit Marcu solicită înscrierea la probatoriu  student 22 
6051.  4584/30.IX.1922 Situaţia şcolară la finele anului întîi 1922 student 23-24 
6052.  4665/2.X.1922 Ministerul de Război amînă concentrarea lui 

Teperman Volf, Fradis Nehamia, Spector Mordhai 
student 24 

6053.  4675/2.X.1922 Greif Isidor solicită a fi înscris în anul al II-lea de 
practică la farmacie  

student 26 

6054.  4678/2.X.1922 Flexer Lipa solicită a fi înscris în anul al II-lea de 
practică la farmacie  

student 26 

6055.  4780/2.X.1922 Rabinovici N. solicită a fi înscris în anul al II-lea 
de practică la farmacie  

student 26 

6056.  4799/3.X.1922 Stratmaer Godfried solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 27 

6057.  4800/3.X.1922 Pomerantz Abram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 27 

6058.  4801/3.X.1922 Steinberg Mehel solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 27 

6059.  4820/3.X.1922 Leiba I. Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 28 

6060.  4822/3.X.1922 Mandel Mordco solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie  

student 28 

6061.  4823/3.X.1922 Ovid Abram solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie  

student 28 

6062.  4824/3.X.1922 Ferdsman Iacov solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie  

student 28 

6063.  4825/3.X.1922 Leiba Avram solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie  

student 28 

6064.  4826/3.X.1922 Abramovici Perla solicită înscrierea la facultatea 
de farmacie  

student 28 

6065.  4827/3.X.1922 Roisman Hasea solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie  

student 28 

6066.  4828/3.X.1922 Vodovoz Herman solicită înscrierea la facultatea 
de farmacie  

student 28 

6067.  4829/3.X.1922 Grimberg Strul solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie  

student 28 

6068.  4830/3.X.1922 Vainberg Tonia solicită înscrierea la facultatea de 
medicină 

student 28 

6069.  4842/4.X.1922 Finchelştein Ionel solicită eliberarea unei 
adeverinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi 

student 29 
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la armată  
6070.  4843/4.X.1922 Treigher Noiah solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  
student 29 

6071.  4844/4.X.1922 Rosenthal Georges solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 29 

6072.  4845/4.X.1922 Cofman Iţhoc solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 29 

6073.  4846/4.X.1922 Sreibman Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 29 

6074.  4850/4.X.1922 Perel Isac solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 29 

6075.  4851/4.X.1922 Reznic Tema solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la Jude-
cătoria Ocolului II din Chişinău 

student 29 

6076.  4852/4.X.1922 Pascar David solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 29 

6077.  4853/4.X.1922 Mecler David solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 29 

6078.  4854/4.X.1922 Cofman Simon solicită înscrierea la facultatea de 
medicină 

student 29 

6079.  4855/4.X.1922 Cofman Haseli solicită înscrierea la facultatea de 
medicină 

student 29 

6080.  4880/5.X.1922 Silcrot Abram solicită înscrierea la facultatea de 
medicină 

student 30 

6081.  4881/5.X.1922 Fişer Gherş solicită înscrierea la facultatea de 
medicină 

student 30 

6082.  4882/5.X.1922 Koifman Simon solicită înscrierea la facultatea de 
medicină 

student 30 

6083.  4883/5.X.1922 Suţ Mendel solicită înscrierea la facultatea de 
medicină 

student 30 

6084.  4884/5.X.1922 Frenk Leizer solicită înscrierea la facultatea de 
medicină 

student 30 

6085.  4885/5.X.1922 Vachtel Elias solicită înscrierea la facultatea de 
medicină 

student 30 

6086.  4887/5.X.1922 Coplagi Moise solicită înscrierea la facultatea de 
medicină 

student 30 

6087.  4888/5.X.1922 Orjehovschi H. Volf solicită înscrierea la faculta-
tea de medicină 

student 30 

6088.  4902/5.X.1922 Mayer Solomon efectuează practica în farmacie la 
Vaslui  

student 31 

6089.  4903/5.X.1922 Segal Ţalel solicită înscrierea la facultatea de 
medicină 

student 31 

6090.  4907/5.X.1922 Rabinovici Israil solicită înscrierea la facultatea de 
medicină 

student 31 

6091.  4909/5.X.1922 Rozen Herman solicită înscrierea la facultatea de 
medicină 

student 31 

6092.  4910/5.X.1922 Mariaşin Iacob solicită înscrierea la facultatea de 
medicină 

student 31 

6093.  4911/5.X.1922 Studenţi la farmacie student 31-38 
6094.  5271/6.X.1922 Bondarev Fania solicită înscrierea la facultatea de 

medicină 
student 39 

6095.  5273/6.X.1922 Zaidman N. Carol solicită înscrierea la facultatea 
de medicină 

student 39 

6096.  5294/7.X.1922 Schreifel Solomon solicită înscrierea la facultatea student 39 
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de medicină 
6097.  5302/7.X.1922 Galeţchi Abramovici Moişe solicită înscrierea la 

facultatea de farmacie 
student 39 

6098.  5303/7.X.1922 Vogel Iosif trimite actele practicanţilor din 
farmacia sa 

farmacist 40 

6099.  5304/7.X.1922 Nahmansohn Moses trimite actele practicanţilor 
din farmacia sa 

farmacist 40 

6100.  5306/7.X.1922 Situaţia şcolară student 40-45 
6101.  5590/9.X.1922 Finchelman Ianchel solicită înscrierea la facultatea 

de medicină 
student 47 

6102.  5592/9.X.1922 Meilihsohn Feiga solicită înscrierea la facultatea 

de farmacie 

student 47 

6103.  5598/9.X.1922 Davidzon Eni solicită înscrierea la facultatea de 
medicină 

student 47 

6104.  5599/9.X.1922 Vartenberg Ezra solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 47 

6105.  5601/9.X.1922 Situaţia celor înscrişi la examene student 47 
6106.  5885/10.X.1922 Ţipres Elias David solicită înscrierea la examene  student 54 
6107.  5887/10.X.1922 Blanch Mordhai solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  
student 54 

6108.  5888/10.X.1922 Haimovici Reiza solicită înscrierea la examene  student 54 
6109.  5889/10.X.1922 Levenzon Beila solicită înscrierea la examene  student 54 
6110.  5890/10.X.1922 Cordas Hana solicită înscrierea la examene  student 54 

6111.  5893/10.X.1922 Roitman Ghinda solicită restituirea actelor deoa-
rece se retrage din facultate  

student 54 

6112.  5899/11.X.1922 Situaţia celor înscrişi la examene student 54 
6113.  5949/12.X.1922 Brecher Israil Isac solicită eliberarea unei adeve-

rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

student 56 

6114.  5951/12.X.1922 Lahmanovici David solicită înscrierea la examene  student 56 
6115.  5952/12.X.1922 Chiţis Iosif solicită înscrierea la examene  student 56 
6116.  5954/12.X.1922 Rozentulev Şulem solicită înscrierea la examene  student 56 
6117.  5955/12.X.1922 Strahilevici Uşer solicită înscrierea la examene  student 56 
6118.  5956/12.X.1922 Doiban Iacob solicită înscrierea la examene  student 56 
6119.  5957/12.X.1922 Vaisuller Moise solicită înscrierea la examene  student 56 

6120.  5958/12.X.1922 Cligher Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 56 

6121.  5959/12.X.1922 Sigal C. Mendel solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 56 

6122.  5969/12.X.1922 Studenţii anului întîi student 57-58 
6123.  5634/13.X.1922 Landau Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  
student 59 

6124.  5635/13.X.1922 Veisbuch Oscar solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 59 

6125.  5636/13.X.1922 Avram M. Isac solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 59 

6126.  5638/13.X.1922 Meler Pepi Paula solicită efectuarea practicii în 

farmacie  

student 59 

6127.  5639/13.X.1922 Schwartz Hana solicită efectuarea practicii în 
farmacie  

student 59 

6128.  5640/14.X.1922 Studenţii anului al II-lea la examenele sfîrşitului 
de an 

student 59 

6129.  5655/14.X.1922 Valdman Strul solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 60 

6130.  5664/14.X.1922 Speitah Spiţer Meer solicită eliberarea unei adeve- student 60 
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rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată  

6131.  5665/14.X.1922 Held Moisă solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată  

student 60 

6132.  5683/14.X.1922 Grinouţchi Pesia solicită înscrierea la medicină  student 61 
6133.  5685/14.X.1922 Nadler Nuhăm solicită înscrierea la facultatea de 

farmacie  
student 61 

6134.  5686/14.X.1922 Grimberg Leizer solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie  

student 61 

6135.  5687/14.X.1922 Gramelberg Reiza solicită înscrierea la facultatea 
de farmacie  

student 61 

6136.  5688/14.X.1922 Ghelerştein Brana solicită înscrierea la facultatea 
de farmacie  

student 61 

6137.  5689/14.X.1922 Rachbuch Moisă solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie  

student 61 

6138.  5690/14.X.1922 Benderscaia Rahili solicită înscrierea la facultatea 
de farmacie  

student 61 

6139.  5692/14.X.1922 Verner C. I. solicită înscrierea la facultatea de far-
macie a lui Flis Isac 

student 61 

6140.  5694/14.X.1922 Zimerman Golda Basia solicită eliberarea unei 
adeverinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi 
la înscrierea la facultatea de drept 

student 61 

6141.  5696/14.X.1922 Davidovici Beila solicită înscrierea la finele anului 

întîi  

student 61 

6142.  5706/14.X.1922 Fichman Grunştein Sara, din Odesa, solicită 
înscrierea la facultate în baza actelor depuse  

student 62 

6143.  5707/17.X.1922 Şloimovici Reiza, din Odesa, solicită înscrierea la 
facultate în baza actelor depuse  

student 62 

6144.  5708/17.X.1922 Vogel A. S. solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie  

student 62 

6145.  5710/17.X.1922 Frenk Leizer solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 62 

6146.  5712/14.X.1922 Gandelman Sura solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
înscrierea la facultatea de drept 

student 62 

6147.  5722/18.X.1922 Chiţis Iosif Leib solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 63 

6148.  5725/18.X.1922 Iurman Roza solicită înscrierea la examenul de 
histologie 

student 63 

6149.  5727/18.X.1922 Mevinschi Meer solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 63 

6150.  5746/19.X.1922 Milbourat Marcu solicită eliberarea unei 
adeverinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi 
la armată 

student 64 

6151.  5747/19.X.1922 Roizman Levi solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 64 

6152.  5748/19.X.1922 Galperin Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 64 

6153.  5749/19.X.1922 Merems David solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 64 

6154.  5762/20.X.1922 Dascal Abram solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 65 

6155.  5766/20.X.1922 Neuman Nuhăm solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară la farmacie 

student 65 

6156.  5767/20.X.1922 Rachbuch Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe student 65 
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privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 
6157.  5782/20.X.1922 Rapaport Volf solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 
student 66 

6158.  5783/20.X.1922 Segal Aizic solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 66 

6159.  5786/20.X.1922 Zilberman Abram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată 

student 66 

6160.  5787/20.X.1922 Ghemurman Şulim solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată 

student 66 

6161.  5791/20.X.1922 Nathansohn Nusim solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată 

student 66 

6162.  5802/20.X.1922 Lebulinscaia Feiga solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară  

student 67 

6163.  5806/20.X.1922 Haimovici Reiza solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară  

student 67 

6164.  5807/20.X.1922 Iris Şaia solicită eliberarea unei adeverinţe privind 
situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 67 

6165.  5808/20.X.1922 Şaimovici Isac solicită înscrierea la examene student 67 
6166.  5822/23.X.1922 Fichman Reiza solicită eliberarea documentelor 

şcolare depuse deoarece se retrage din facultate 
student 68 

6167.  5823/23.X.1922 Pomerantz Rebeca solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară la sfîrşitul anului al 
III-lea 

student 68 

6168.  5824/23.X.1922 Pomerantz Aba solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 68 

6169.  5825/23.X.1922 Steinberg Mendel solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată 

student 68 

6170.  5868/23.X.1922 Frenkel Estera solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la obţinerea 
unei burse 

student 70 

6171.  5869/23.X.1922 Iudcovici Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 70 

6172.  5873/23.X.1922 Zisman Leia solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 70 

6173.  5878/25.X.1922 Roisman Moisei solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 71 

6174.  5791bis/25.X.1922 Cormanschi Ovşii solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
Casa Corpului Didactic 

student 71 

6175.  5792/25.X.1922 Nathansohn Nuţă solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
cămin 

student 71 

6176.  5795/25.X.1922 Sut Mendel solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 71 

6177.  5796/25.X.1922 Zeidman Carol solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la Uzina 
Tramvaiului 

student 71 

6178.  5797/25.X.1922 Schreifel Solomon solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
Uzina Tramvaiului 

student 71 

6179.  5798/25.X.1922 Kahane Kalman solicită eliberarea unei adeverinţe student 71 
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6180.  5799/25.X.1922 Vihter Herş solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 
student 71 

6181.  5800/25.X.1922 Iţicovici Şulem solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 71 

6182.  5801/25.X.1922 Cheis Solomon solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece sse transferă la Bucureşti 

student 71 

6183.  5813/25.X.1922 Picher Basia solicită înscrierea în anul întîi la far-
macie 

student 72 

6184.  5814/25.X.1922 Faerştein Şeindla solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 72 

6185.  5815/25.X.1922 Crimerman Ita solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 72 

6186.  5816/25.X.1922 Halfen Malia solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 72 

6187.  5817/25.X.1922 Sverdlic Avram solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 72 

6188.  5818/25.X.1922 Steinberg Mendel solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 72 

6189.  5819/25.X.1922 Galperin Şmil solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 72 

6190.  5820/25.X.1922 Oriol Abram solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 72 

6191.  5823/25.X.1922 Benderscaia Basia solicită înscrierea în anul întîi 
la farmacie 

student 72 

6192.  5824/25.X.1922 Gleisman Leia solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 72 

6193.  5825/25.X.1922 Gornic Gherş solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 72 

6194.  5851/26.X.1922 Polingher Viorica solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 73 

6195.  5853/26.X.1922 Silberg Alicia solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 73 

6196.  5855/26.X.1922 Vodovos Hava solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 73 

6197.  5856/26.X.1922 Vogel Marcel solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 73 

6198.  5857/26.X.1922 Vitner Melania solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 73 

6199.  5861/26.X.1922 Rabinovici Israil solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată 

student 73 

6200.  5863/26.X.1922 Epştein Abram solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 73 

6201.  5864/26.X.1922 Nahmansohn Marcu solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată 

student 73 

6202.  5866/26.X.1922 Lusim Haia solicită eliberarea unei adeverinţe pri-
vind situaţia şcolară  

student 73 

6203.  5880/28.X.1922 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
verificarea la examenul de admitere a lui Sverdlic 
Avram 

student 74 

6204.  5881/28.X.1922 GoldenAvram solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la ocuparea 
unui post 

student 74 

6205.  5884/28.X.1922 Sapoşnic Etela solicită înscrierea la facultatea de student 74 
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farmacie 
6206.  5885/28.X.1922 Lunevscaia Basia solicită înscrierea la facultatea 

de farmacie 
student 74 

6207.  5886/28.X.1922 Abramovici Osias solicită înscrierea la facultatea 
de farmacie 

student 74 

6208.  5902/28.X.1922 Belingorscaia Sura solicită înscrierea la facultatea 
de medicină 

student 75 

6209.  5903/28.X.1922 Rempel Ghenia solicită înscrierea la facultatea de 
medicină 

student 75 

6210.  5908/28.X.1922 Bondari Ghitla solicită înscrierea la facultatea de 
medicină 

student 75 

6211.  5909/28.X.1922 Smarach Şmil solicită înscrierea la facultatea de 
medicină 

student 75 

6212.  5910/28.X.1922 Rabinovici Isidor solicită înscrierea la facultatea 
de medicină 

student 75 

6213.  5911/28.X.1922 Uciteli Iosif solicită înscrierea la facultatea de 
medicină 

student 75 

6214.  5912/28.X.1922 Fingherhut Bruno solicită înscrierea la examenul 
de licenţă 

student 75 

6215.  5916/28.X.1922 Rozinberg Samoil solicită înscrierea la examenul 
de licenţă 

student 75 

6216.  5928/30.X.1922 Cercul de Recrutare din Soroca solicită relaţii 
despre Roizentulev Şulem 

student 76 

6217.  5941/30.X.1922 Schwartz Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la înscrie-
rea la o altă facultate 

student 76 

6218.  5947/30.X.1922 Şoil Abram solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la înscrie-
rea la o altă facultate 

student 76 

6219.  5948/30.X.1922 Epştein Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la înscrie-
rea la o altă facultate 

student 76 

6220.  5949/30.X.1922 Reznic Meier solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se transferă la Universitatea din 
Cluj 

student 76 

6221.  5952/30.X.1922 Freschoff Carolina solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
înscrierea la facultatea de drept 

student 76 

6222.  5964/30.X.1922 Bacaleinic Golda solicită înscrierea în anul întîi student 78 
6223.  5970/30.X.1922 Smedla Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 
student 78 

6224.  5974/30.X.1922 Corelenştein Perlea solicită restituirea documen-
telor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 78 

6225.  5990/31.X.1922 Ferdman Iacov solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la ocuparea 
unui post 

student 79 

6226.  5992/31.X.1922 Lifşiţ Malca solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
înscrierea în anul al II-lea la medicină 

student 79 

6227.  5993/31.X.1922 Ochs Savel solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie 

student 79 

6228.  5994/31.X.1922 Bronştein Ruhlea solicită înscrierea la examene student 79 
6229.  6000/1.XI.1922 Acherman David solicită înscrierea definitivă la 

facultate  
student 80 

6230.  6011/1.XI.1922 Soibelman Nesia solicită înscrierea la facultate în student 81 
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anul întîi  
6231.  6012/31.X.1922 Lazăr Leiba solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la înscrie-
rea la drept 

student 81 

6232.  6014/1.XI.1922 Peper Sura solicită înscrierea la facultatea de far-
macie în anul întîi  

student 81 

6233.  6015/1.XI.1922 Grunştein Fichman Sara solicită înscrierea la 
examenul de doctorat  

student 81 

6234.  6016/1.XI.1922 Şirota Perla Ester solicită înscrierea la facultatea 
de farmacie în anul întîi  

student 81 

6235.  6033/1.XI.1922 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 

prezentarea la examenul de doctorat a lui Fingher-
hut Berman 

student 82 

6236.  6034/3.XI.1922 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
prezentarea la examenul de doctorat a lui Stern-
berg Iacob 

student 82 

6237.  6033/1.XI.1922 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
prezentarea la examenul de doctorat a lui Vais 
Marin 

student 82 

6238.  6038/1.XI.1922 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
prezentarea la examenul de doctorat a lui Polin-
gher Aurel 

student 82 

6239.  6061/4.XI.1922 Fişman Nahman solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 84 

6240.  6063/4.XI.1922 Glicman Mendel solicită eliberarea unei adeve-
rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
ocuparea unui post 

student 84 

6241.  6080/4.XI.1922 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
prezentarea la examenul doctoratului întîi a lui 
Wachtel Elias 

student 85 

6242.  6081/4.XI.1922 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
prezentarea la examenul doctoratului întîi a lui 
Vaisilberg Moisei 

student 85 

6243.  6082/4.XI.1922 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
prezentarea la examenul doctoratului întîi a lui 

Samas Zelman 

student 85 

6244.  6083/4.XI.1922 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
prezentarea la examenul doctoratului întîi a lui 
Gruberman H. Leia 

student 85 

6245.  6085/4.XI.1922 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
prezentarea la examenul doctoratului întîi a lui 
Mihman Malca 

student 85 

6246.  6086/4.XI.1922 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
prezentarea la examenul doctoratului întîi a lui 
Sneer Avram 

student 85 

6247.  6087/4.XI.1922 Lucacer Menaşe solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 85 

6248.  6100/6.XI.1922 Stiop Leia solicită eliberarea documentelor şcolare 
deoarece se retrage din facultate 

student 86 

6249.  6101/6.XI.1922 Crasiuc Iţic Strul solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 86 

6250.  6103/6.XI.1922 Oxemberg Roza solicită a fi înscrisă la examene student 86 
6251.  6104/6.XI.1922 Iancovici Ieti solicită a fi înscrisă la examene student 86 
6252.  6105/6.XI.1922 Grinberg Volf solicită a fi înscrisă la examene student 86 
6253.  6108/6.XI.1922 Fradel Halfen expediază documentele şcolare de student 86 
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înscriere de la Hotin 
6254.  6145/7.XI.1922 Adelsberg Hirsch promovează la examenele 

anului al II-lea 
student 89 

6255.  6147/7.XI.1922 Roizentulev Şulim depune adeverinţa de înscriere student 89 
6256.  6154/9.XI.1922 Furar Ruvin solicită eliberarea documentelor 

şcolare deoarece se retrage din facultate 
student 90 

6257.  6155/9.XI.1922 Vaisholler Moise solicită înscrierea la examene student 90 
6258.  6156/9.XI.1922 Rabinovici David solicită eliberarea unei adeve-

rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată 

student 90 

6259.  6157/9.XI.1922 Feldman Ita solicită eliberarea unei adeverinţe de 

la Inspectoratul Sanitar al Basarabiei 

student 90 

6260.  6158/9.XI.1922 Frenchel Sara solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi ocuparea 
unui post 

student 90 

6261.  6168/9.XI.1922 Maghid Sura depune diploama de bacalaureat student 90 
6262.  6170/9.XI.1922 Rosenţvaig Avram solicită eliberarea unei adeve-

rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată 

student 91 

6263.  6180/10.XI.1922 Hess Faiviş solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 92 

6264.  6181/10.XI.1922 Fişman David solicită înscrierea la examene student 92 
6265.  6182/10.XI.1922 Marcovici Hirsch solicită eliberarea unei adeve-

rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
armată 

student 92 

6266.  6186/10.XI.1922 Steinberg Iacob solicită înscrierea la examene student 92 
6267.  6187/10.XI.1922 Brener Rachil solicită înscrierea la examene student 92 
6268.  6188/10.XI.1922 Hartz Solomon solicită înscrierea la examene student 92 
6269.  6199/11.XI.1922 Lerner Ianchel solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
înscrierea la litere 

student 93 

6270.  6200/11.XI.1922 Marcu Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 93 

6271.  6205/11.XI.1922 Lerner Hava solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 

înscrierea la litere 

student 93 

6272.  6213/13.XI.1922 Pupco Haim solicită scutirea de taxe şcolare student 94 
6273.  6214/13.XI.1922 Steinberg Ethel solicită scutirea de taxe şcolare student 94 
6274.  6215/13.XI.1922 Zilberman Abram solicită eliberarea unei adeve-

rinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi la 
înscrierea la ştiinţe 

student 94 

6275.  6216/13.XI.1922 Peisah Strul solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 94 

6276.  6217/13.XI.1922 Grimberg Şaia solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 96 

6277.  6240/14.XI.1922 Sinder Şlioma solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 96 

6278.  6241/14.XI.1922 Marcovici Hirsch solicită eliberarea unei 
adeverinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi 
la armată 

student 96 

6279.  6243/14.XI.1922 Farmacia Balter E. B. M. din Basarabia solicită 
înscrierea lui Losac Dvoira  

student 96 

6280.  6245/14.XI.1922 Avram M. Isac solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 

student 96 

6281.  6262/15.XI.1922 Donenfeld Sucher solicită scutirea de taxe şcolare student 97 
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6282.  6263/15.XI.1922 Kahane Frida solicită scutirea de taxe şcolare student 97 
6283.  6264/15.XI.1922 Kahane Calman solicită scutirea de taxe şcolare student 97 
6284.  6266/15.XI.1922 Fischer Gherş solicită scutirea de taxe şcolare student 97 
6285.  6267/15.XI.1922 Zelterman Hava solicită scutirea de taxe şcolare student 97 
6286.  6268/14.XI.1922 Vincler Isidor solicită eliberarea unei adeverinţe 

privind situaţia şcolară pentru a-i servi la armată 
student 97 

6287.  6260/14.XI.1922 Şraer Cecilia solicită înscrierea la farmacie în anul 
întîi 

student 97 

6288.  6268/14.XI.1922 Benderschi Vladimir solicită eliberarea unei 
adeverinţe privind situaţia şcolară pentru a-i servi 
la armată 

student 98 

6289.  6270/15.XI.1922 Grimberg Şaia David solicită scutirea de taxe 
şcolare 

student 98 

6290.  6281/16.XI.1922 Cuperman Moise solicită eliberarea unui certificat 
de paupertate 

student 98 

6291.  6282/16.XI.1922 Cuperman Iosub solicită eliberarea unui certificat 
de paupertate 

student 98 

6292.  6279/16.XI.1922 Reter Iacob solicită echivalarea diplomei eliberată 
de facultatea din Viena 

doctor 99 

6293.  6280/16.XI.1922 Simha Emanuel solicită echivalarea diplomei 
eliberată de facultatea din Viena 

doctor 99 

6294.  6281/16.XI.1922 Salzniger Iacob Herş solicită echivalarea diplomei 
eliberată de facultatea din Viena 

doctor 99 

6295.  6282/16.XI.1922 Zverghel Isidorum solicită echivalarea diplomei 
eliberată de facultatea din Viena 

doctor 99 

6296.  6283/16.XI.1922 Sabath Efroimum solicită echivalarea diplomei 
eliberată de facultatea din Viena 

doctor 99 

6297.  6284/16.XI.1922 Haber Efroim solicită echivalarea diplomei 
eliberată de facultatea din Viena 

doctor 99 

6298.  6285/16.XI.1922 Sabath Samoil solicită echivalarea diplomei 
eliberată de facultatea din Viena 

doctor 99 

6299.  6286/16.XI.1922 Smarach Isack solicită echivalarea diplomei 
eliberată de facultatea din Viena 

doctor 99 

6300.  6287/16.XI.1922 Ecştein Mayer solicită echivalarea diplomei 
eliberată de facultatea din Viena 

doctor 99 

6301.  6291/16.XI.1922 Şoifer Perla solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie 

student 99 

6302.  6300/17.XI.1922 Iosipovici I. solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 100 

6303.  6302/17.XI.1922 Lorner Leizer solictă scutirea de taxele şcolare  student 100 
6304.  6303/17.XI.1922 Vinkler Isidor solictă scutirea de taxele şcolare  student 100 
6305.  6308/17.XI.1922 Nathansohn Nuţă solicită restituirea documentelor 

şcolare deoarece se retrage din facultate  
student 100 

6306.  6320/17.XI.1922 Chies Solomon solicită restituirea documentelor 
şcolare sosite prin poştă  

student 101 

6307.  6341/18.XI.1922 Studenţi la examene student 102-109 
6308.  6643/22.XI.1922 Iarosevschi Hava solicită restituirea documentelor 

şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 110 

6309.  6344/22.XI.1922 Perper Sura solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie  

student 110 

6310.  6659/22.XI.1922 Merems David solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară ocupării unui post 

student 111 

6311.  6660/22.XI.1922 Davidzon Lev depune o adeverinţă de înscriere la 
facultate 

student 111 

6312.  6662/22.XI.1922 Dascal Abram solicită restituirea documentelor student 111 
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şcolare deoarece se retrage din facultate  
6313.  6663/22.XI.1922 Ioinovici Ester solicită înscrierea în anul al II-lea 

la facultatea de farmacie  
student 111 

6314.  6663/22.XI.1922 Labsovner Hana solicită înscrierea în anul al II-lea 
la facultatea de farmacie  

student 111 

6315.  6664/22.XI.1922 Şor Sofia solicită înscrierea în anul al II-lea la 
facultatea de farmacie  

student 111 

6316.  6671/23.XI.1922 Roizentulev Feiga solicită înscrierea în anul al 
II-lea la facultatea de farmacie  

student 111 

6317.  6676/23.XI.1922 Moisei Stivel solicită scutirea de taxele şcolare student 111 
6318.  6677/23.XI.1922 Lerner Hava solicită restituirea documentelor 

şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 111 

6319.  6685/24.XI.1922 Fihman Grinştein Sara solicită eliberarea unei 
adeverinţe necesară ocupării unui post 

student 113 

6320.  6686/24.XI.1922 Esenfeld Emanoil solicită scutirea de taxele 
şcolare 

student 113 

6321.  6687/24.XI.1922 Horovitz Alfred solicită scutirea de taxele şcolare student 113 
6322.  6697/24.XI.1922 Procese verbale privind situaţia la examene student 114, 117, 123, 126, 

127 
6323.  6719/24.XI.1922 Pascar David solicită eliberarea unei adeverinţe 

necesară la armată 
student 115 

6324.  6741/28.XI.1922 Davidsohn Lev solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 116 

6325.  6642/24.XI.1922 Sirchis Haim solicită scutirea de taxele şcolare student 116 
6326.  6643/24.XI.1922 Rosenstreich Frederich solicită scutirea de taxele 

şcolare 
student 116 

6327.  6802/28.XI.1922 Lapscher Riva solicită înscrierea la cămin student 118 
6328.  6801/28.XI.1922 Abramovici Perlea solicită eliberarea unei 

adeverinţe necesară ocupării unui post 
student 118 

6329.  6803/28.XI.1922 Ghendler Ghenrieta solicită scutirea de taxele 
şcolare 

student 118 

6330.  6979/29.XI.1922 La farmacia Fainberg din Briceni face practică 
Goldsmit Golda 

student 122 

6331.  6984/28.XI.1922 Pascar David solicită scutirea de taxele şcolare student 122 
6332.  6987/28.XI.1922 Dr. Keselman B. solicită a i se aproba să facă 

specializarea în domeniul ginecologiei 

doctor 122 

6333.  7059/29.XI.1922 Crasiuc Haim susţine licenţa în medicină şi 
chirurgie 

doctor 124 

6334.  7060/29.XI.1922 Katz Pesia solicită scutirea de taxele şcolare student 124 
6335.  7061/29.XI.1922 Fişer Gherş solicită scutirea de taxele şcolare student 124 
6336.  7064/29.XI.1922 Segal Talel solicită scutirea de taxele şcolare student 124 
6337.  7066/29.XI.1922 Goldinberg Samoil solicită scutirea de taxe şcolare student 124 
6338.  7077/29.XI.1922 Studenţi la examene student 125-126 
6339.  7178/30.XI.1922 Bronzon Peisih solicită eliberarea unei adeverinţe 

necesară la armată 
student 128 

6340.  7182/29.XI.1922 Snaider Dvoira solicită scutirea de taxele şcolare student 128 
6341.  7184/29.XI.1922 Adelsberg Iosif Hirsch solicită înscrierea la 

examene 

student 128 

6342.  7194/1.XII.1922 Kramer Siegfried solicită înscrierea la examene student 129 
6343.  7197/1.XII.1922 Abramovici Jak solicită înscrierea la examene student 129 
6344.  7199/1.XII.1922 Pascar David solicită eliberarea unei adeverinţe 

necesară la armată 
student 129 

6345.  7201/1.XII.1922 Gingir Herman solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 129 

6346.  7202/1.XII.1922 Berar P. Iosub solicită eliberarea unei adeverinţe student 129 



244 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

necesară la armată 
6347.  7208/1.XII.1922 Lunevschi Iuda solicită eliberarea unei adeverinţe 

necesară la armată 
student 130 

6348.  7210/1.XII.1922 Reznic Abram solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 130 

6349.  7213/1.XII.1922 Feldman Şloim solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 130 

6350.  7215/1.XII.1922 Schreifel Solomon solicită eliberarea unei adeve-
rinţe necesară înscrierii la drept 

student 130 

6351.  7216/1.XII.1922 Zaidman Carol solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară înscrierii la drept 

student 130 

6352.  7217/1.XII.1922 Segal Ţalel solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară înscrierii la drept 

student 130 

6353.  7218/1.XII.1922 Gingir Herman solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară înscrierii la drept 

student 130 

6354.  7219/1.XII.1922 Ţipris Elias David solicită eliberarea unei 
adeverinţe necesară înscrierii la drept 

student 130 

6355.  7231/2.XII.1922 Roitman Abram solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 131 

6356.  7232/2.XII.1922 Roitman Naftule solicită eliberarea unei 
adeverinţe necesară la armată 

student 131 

6357.  7235/2.XII.1922 Iris Şaia solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 131 

6358.  7237/2.XII.1922 Grubman Leizer solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 131 

6359.  7238/2.XII.1922 Feldman Chegos solicită eliberarea unei 
adeverinţe necesară la armată 

student 131 

6360.  7247/5.XII.1922 Cercul de Recrutare din Soroca solicită relaţii 
despre Plitman Simon 

student 132 

6361.  7248/5.XII.1922 Coifman Ovşii solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 132 

6362.  7249/5.XII.1922 Prepeliţchi Sender solicită eliberarea unei 
adeverinţe necesară la armată 

student 132 

6363.  7252/5.XII.1922 Fradel Halfen solicită eliberarea documentelor 
şcolare ale lui Reizman Hasea 

student 132 

6364.  7264/5.XII.1922 Flitzian Ruhlea solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară ocupării unui post 

student 133 

6365.  7265/5.XII.1922 Lih Benea solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară ocupării unui post 

student 133 

6366.  7266/5.XII.1922 Koifman Simion solicită eliberarea unei 
adeverinţe necesară la armată 

student 133 

6367.  7267/5.XII.1922 Landa Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 133 

6368.  7268/5.XII.1922 Vaserman Simha solicită eliberarea unei 
adeverinţe necesară la armată 

student 133 

6369.  7272/5.XII.1922 Vaidenfeld Iacob solicită scutire de taxele şcolare student 133 
6370.  7273/5.XII.1922 Sit Sura solicită scutire de taxele şcolare student 133 

6371.  7274/5.XII.1922 Creimer Bluma solicită scutire de taxele şcolare 
anuale 

student 133 

6372.  7275/5.XII.1922 Matevici Ita solicită scutire medicală student 133 
6373.  7298/7.XII.1922 Grimberg Strul solicită eliberarea unei adeverinţe 

necesară ocupării unui post 
student 135 

6374.  7299/7.XII.1922 Stratman Volf solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 135 

6375.  7300/7.XII.1922 Seinberg Mordco solicită eliberarea unei student 135 
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adeverinţe necesară la armată 
6376.  7301/7.XII.1922 Gotloib Iţhoc solicită eliberarea unei adeverinţe 

necesară la armată 
student 135 

6377.  7302/7.XII.1922 Cassvan Solomon solicită scutire de taxele şcolare student 135 
6378.  7303/7.XII.1922 Steinberg S. solicită restituirea documentelor 

şcolare ale lui Gurevitz Simon 
student 135 

6379.  7304/7.XII.1922 Breitman Simon solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară ocupării unui post 

student 135 

6380.  7306/7.XII.1922 Berman Mihel solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 135 

6381.  7307/7.XII.1922 Studenţi la examene student 135-141 

6382.  7553/9.XII.1922 Finchelştein Suzana prezintă recipisa de plată a 
taxelor şcolare 

student 142 

6383.  7557/9.XII.1922 Fihman Feiga Hava prezintă recipisa de plată a 
taxelor şcolare 

student 142 

6384.  7565/11.XII.1922 Sverdlic Abram solicită scutirea de taxele şcolare student 143 
6385.  7566/11.XII.1922 Oriol Abram solicită eliberarea unei adeverinţe 

necesară la armată 
student 143 

6386.  7567/11.XII.1922 Bondar Iacov solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 143 

6387.  7569/11.XII.1922 Solomon Vilhelm solicită scutirea de taxele 
şcolare 

student 143 

6388.  7570/11.XII.1922 Rabinovici David solicită scutirea de taxe şcolare student 143 

6389.  7571/11.XII.1922 Vodovoz Hana solicită scutirea de taxele şcolare student 143 
6390.  7572/11.XII.1922 Bondari Nuhim solicită scutirea de taxele şcolare student 143 
6391.  7573/11.XII.1922 Rapaport Max prezintă recipisa de plată a taxeor 

şcolare 
student 143 

6392.  7592/11.XII.1922 Studenţi la examene student 144-145 
6393.  7632/13.XII.1922 Fişman Iacob prezintă recipisa de plată a taxeor 

şcolare 
student 146 

6394.  7632/13.XII.1922 Feldman Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 147 

6395.  7643/13.XII.1922 Baserniţan Haim solicită eliberarea unei 
adeverinţe necesară la armată 

student 147 

6396.  7644/13.XII.1922 Rabinovici Şlioma solicită eliberarea unei 

adeverinţe necesară la armată 

student 147 

6397.  7645/13.XII.1922 Şor Mordhai solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 147 

6398.  7646/13.XII.1922 Safir Gherş solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 147 

6399.  7647/13.XII.1922 Avram Isac solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 147 

6400.  7648/13.XII.1922 Lehrer Isac solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 147 

6401.  7649/13.XII.1922 Bluştein M. solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 147 

6402.  7650/13.XII.1922 Boincanschi Iosif solicită eliberarea unei 

adeverinţe necesară la armată 

student 147 

6403.  7651/13.XII.1922 Siegler Adelina solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la ocuparea unui post 

student 147 

6404.  7653/13.XII.1922 Burd Bercu solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 147 

6405.  7654/13.XII.1922 Gherşcovici Mordco solicită eliberarea unei 
adeverinţe necesară la armată 

student 147 

6406.  7664/13.XII.1922 Harein Gherş prezintă recipisa de plată a taxeor student 148 
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şcolare 
6407.  7665/13.XII.1922 Vaisblit Mosco prezintă recipisa de plată a taxeor 

şcolare 
student 148 

6408.  7666/13.XII.1922 Flexer Lipa prezintă recipisa de plată a taxeor 
şcolare 

student 148 

6409.  7770/13.XII.1922 Iserovici David solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la înscrierea la facultatea de drept 

student 148 

6410.  7771/13.XII.1922 Epelboim Ianchel solicită eliberarea unei 
adeverinţe necesară la armată 

student 148 

6411.  7772/13.XII.1922 Snider Şlioma solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 148 

6412.  7797/14.XII.1922 Feldman Boris solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 149 

6413.  7798/14.XII.1922 Donenfeld Iulla solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 149 

6414.  7799/14.XII.1922 Kahan Kalman solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 149 

6415.  7817/15.XII.1922 Cercul de Recrutare din Chişinău solicită relaţii 
despre Steinberg Manase 

student 150 

6416.  7818/15.XII.1922 Cercul de Recrutare din Chişinău solicită relaţii 
despre Vehman Nahman Moise 

student 150 

6417.  7819/15.XII.1922 Cercul de Recrutare din Chişinău solicită relaţii 
despre Ioil Abram 

student 150 

6418.  7820/15.XII.1922 Cercul de Recrutare din Chişinău solicită relaţii 
despre Feldman Boris 

student 150 

6419.  7821/15.XII.1922 Cercul de Recrutare din Chişinău solicită relaţii 
despre Landau Iosif 

student 150 

6420.  7822/15.XII.1922 Cercul de Recrutare din Chişinău solicită relaţii 
despre Mucenic Moise 

student 150 

6421.  7826/13.XII.1922 Moise I. Leivi prezintă recipisa de plată a taxeor 
şcolare 

student 150 

6422.  7839/13.XII.1922 Groiser Brana solicită scutire de plata taxelor 
şcolare 

student 150 

6423.  7843/13.XII.1922 Fişman David solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la înscrierea la facultatea de drept 

student 151 

6424.  7844/13.XII.1922 Sifris Haia Sura solicită scutire de plata taxelor 
şcolare 

student 151 

6425.  7845/13.XII.1922 Pineles Sebastian susţine examenul de licenţă doctor 151 
6426.  7846/14.XII.1922 Meerguz Mordco solicită eliberarea unei 

adeverinţe necesară la armată 
student 151 

6427.  7847/14.XII.1922 Cotlear Israil solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 151 

6428.  7864/13.XII.1922 Chelmanovici Aizic prezintă recipisa de plată a 
taxelor şcolare 

student 152 

6429.  7865/15.XII.1922 Vainberg Tovia prezintă recipisa de plată a taxelor 
şcolare 

student 152 

6430.  7877/15.XII.1922 Vitner Melania solicită eliberarea unei adeverinţe 

necesară la înscrierea la facultatea de ştiinţe 

student 153 

6431.  7878/15.XII.1922 Vexler Iudita este declarată admisă la examenele 
susţinute 

student 153 

6432.  7879/15.XII.1922 Himelbrand Moise prezintă recipisa de plată a 
taxelor şcolare 

student 153 

6433.  7880/15.XII.1922 Zaidman Carol prezintă recipisa de plată a taxelor 
şcolare 

student 153 

6434.  7881/15.XII.1922 Grimberg Sosea prezintă recipisa de plată a student 153 
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taxelor şcolare 
6435.  7882/15.XII.1922 Steinberg Ruhla prezintă recipisa de plată a 

taxelor şcolare 
student 153 

6436.  7884/15.XII.1922 Toporov Iosif prezintă recipisa de plată a taxelor 
şcolare 

student 153 

6437.  7896/15.XII.1922 Taxe şcolare achitate student 154-156 
6438.  7952/16.XII.1922 Strulovici Strul solicită eliberarea unei adeverinţe 

necesară la armată 
student 156 

6439.  7969/18.XII.1922 Zeighel Mordhai solicită eliberarea unei 
adeverinţe necesară la armată 

student 157 

6440.  7971/18.XII.1922 Spiterman Speitah solicită eliberarea unei 

adeverinţe necesară la armată 

student 157 

6441.  7973/18.XII.1922 Horovitz Alfred solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 157 

6442.  7974/18.XII.1922 Herman Aron solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 157 

6443.  7975/18.XII.1922 Duda Daniil solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la înscrierea la facultatea de litere 

student 157 

6444.  7976/18.XII.1922 Lerner Ianchel solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 157 

6445.  7986/18.XII.1922 Nacht Ana solicită scutire de plata taxelor şcolare student 158 
6446.  7987/18.XII.1922 Ghelfer Pinhas solicită scutire de plata taxelor 

şcolare 
student 158 

6447.  7989/18.XII.1922 Silcrot Abram solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 158 

6448.  7990/18.XII.1922 Davidsohn Lev solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 158 

6449.  7991/18.XII.1922 Craitman Ehil solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 158 

6450.  7992/18.XII.1922 Nudelman Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 158 

6451.  7995/18.XII.1922 Enzer Moritz solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se transferă la Bucureşti 

student 158 

6452.  8039/21.XII.1922 Groisman Şeindla solicită a i se echivala 
examenele susţinute 

student 161 

6453.  8041/21.XII.1922 Laba Culiş prezintă recipisa de plată a taxeor 
şcolare 

student 161 

6454.  8042/21.XII.1922 Tismeneţchi Frada prezintă recipisa de plată a 
taxeor şcolare 

student 161 

6455.  8045/21.XII.1922 Roizinberg Ihil obţine o adeverinţă necesară la 
armată 

student 161 

6456.  8046/21.XII.1922 Doiban Iacob obţine o adeverinţă necesară la 
armată 

student 161 

6457.  8047/21.XII.1922 Samas Zelman prezintă solicitarea de scutire de 
plată a taxeor şcolare 

student 161 

6458.  8069/21.XII.1922 Cărţi de identitate CFR eliberate studenţilor student 162 
6459.  8104/22.XII.1922 Ghelman Sara solicită scutire de plata taxelor 

şcolare 

student 16-166 

6460.  8105/22.XII.1922 Cabin Moisei obţine o adeverinţă necesară la 
armată 

student 164 

6461.  8197/25.XII.1922 Cercul de recrutare din Chişinău solicită relaţii 
despre Landa Iosif 

student 168 

6462.  8198/25.XII.1922 Cercul de recrutare din Chişinău solicită relaţii 
despre Hasler Elia 

student 168 

6463.  8199/25.XII.1922 Cercul de recrutare din Chişinău solicită relaţii student 168 
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despre Vaserman Simha 
6464.  8203/25.XII.1922 Held Moise prezintă recipisa de plată a taxelor 

şcolare 
student 168 

6465.  8204/25.XII.1922 Vaisendler Moise prezintă recipisa de plată a 
taxelor şcolare 

student 168 

6466.  8218/25.XII.1922 Iancovici Eta depune exemplarele tezei de licenţă 
pentru susţinerea examenelor 

doctor 170 

6467.  8219/25.XII.1922 Oxemberg Roza prezintă recipisa de plată a 
taxelor şcolare 

student 170 

6468.  8221/25.XII.1922 Timan Haim prezintă recipisa de plată a taxelor 
şcolare 

student 170 

6469.  8223/25.XII.1922 Katz Lupu solicită scutire de plată a taxelor 
şcolare 

student 170 

6470.  8224/26.XII.1922 Rabinovici David obţine o adeverinţă necesară la 
armată 

student 171 

6471.  8238/26.XII.1922 Grimberg Volf prezintă recipisa de plată a taxelor 
şcolare 

student 171 

6472.  8239/26.XII.1922 Svarţman Martin prezintă recipisa de plată a 
taxelor şcolare 

student 171 

6473.  8282/28.XII.1922 Barbălat Volf obţine o adeverinţă necesară la 
armată 

student 173 

6474.  8285/28.XII.1922 Feldman Chegos obţine o adeverinţă necesară la 
armată 

student 173 

6475.  8286/28.XII.1922 Lazăr Leiba obţine o adeverinţă necesară la armată student 173 
6476.  8297/26.XII.1922 Stein Elias solicită scutire de plată a taxelor 

şcolare 
student 174 

6477.  8320/28.XII.1922 Gherş Fişel obţine o adeverinţă necesară la armată student 175 
6478.  8333/29.XII.1922 Valman Lia este exmatriculată din facultate student 175 
6479.  8334/29.XII.1922 Braz Reiza prezintă recipisa de plată a taxelor 

şcolare 
student 176 

6480.  8335/29.XII.1922 Cabin Moisei prezintă recipisa de plată a taxelor 
şcolare 

student 176 

6481.  8338/29.XII.1922 Grobocopatel Ruvin prezintă recipisa de plată a 
taxelor şcolare 

student 176 

6482.  8351/30.XII.1922 Portnoi Leia prezintă recipisa de plată a taxelor 

şcolare 

student 177 

6483.  8370/29.XII.1922 Zonis Marcu prezintă recipisa de plată a taxelor 
şcolare 

student 178 

6484.  8377/29.XII.1922 Plătitori de taxe şcolare student 179-180 
6485.  8412/30.XII.1922 Zilberman Sofia solicită înscrierea la examene student 176 
6486.  8436/30.XII.1922 Alţi studenţi înscrişi la examene student 182-194 
  DOSAR 63/1923-1924: Note la examene   
6487.  1923-1924 Studenţi înscrişi la examene şi notele lor student  
  DOSAR 64/1923: Registru de procese verbale ale 

candidaţilor proclamaţi doctori în medicină şi 
chirurgie între 9123 şi 1926 

  

6488.  Proces verbal 

2042/3.X.1923 

Vais H. Marcu obţine titlul de doctor în medicină 

şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul avortului în luna a V-a” 

doctor 1 

6489.  Proces verbal 
10.X.1923 

Sternberg Iacob obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul manifestărilor oculare la heredo-sifilitici” 

doctor 2 

6490.  Proces verbal 
2005/2.X.1923 

Rosemberg Samoil obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă 
„Contribuţii la studiul pneumotoraxului 

doctor 2 
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terapeutic” 
6491.  Proces verbal 

2263/3.X.1923 
Vais H. Marcu obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul uterului gravid” 

doctor 6 

6492.  Proces verbal 
4416/4.XII.1923 

Solomon Moise obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
tratamentul sifilisului cu săruri de bismut” 

doctor 17 

6493.  Proces verbal 
4935/29.XII.1923 

Gruber Iosif obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Despre lipoizi” 

doctor 20 

6494.  Proces verbal 
4936/29.XII.1923 

Vais H. Marcu obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 

studiul tuberculozei oculare” 

doctor 21 

6495.  Proces verbal 
331/29.I.1924 

Vais H. Marcu obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Pruncuciderile prin 
asfixie şi strangulare” 

doctor 24 

6496.  Proces verbal 
340/30.I.1924 

Grunştein Haim obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Vindecarea 
ulcerului” 

doctor 25 

6497.  Proces verbal 
756/4.III.1924 

Spanier Osias obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Cîteva afecţiuni rare 
ale sacului lacrimal” 

doctor 27 

6498.  Proces verbal 
1696/3.IV.1924 

Goldenberg Martha obţine titlul de doctor în me-
dicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii 

la studiul avortului criminal prin manopere meca-
nice din punct de vedere juridic şi medico-legal” 

doctor 27 

6499.  Proces verbal 
1695/3.IV.1924 

Şarf Iancu obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la studiul 
tumorilor primitive” 

doctor 30 

6500.  Proces verbal 
1736/4.IV.1924 

Sternberg Iacob obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii asupra 
paludismului” 

doctor 31 

6501.  Proces verbal 
1825/16.IV.1924 

Pineles Sebastian obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Tuberculoza 
congenitală” 

doctor 32 

6502.  Proces verbal 

2889/22.VI.1924 

Sobelman Gherţ obţine titlul de doctor în medicină 

şi chirurgie cu teza de licenţă „Studiu medico-
legal asupra morţii prin sufocaţie” 

doctor 34 

6503.  Proces verbal 
3085/28.VI.1924 

Nacht Etela obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la studiul 
gravidităţii fetelor virgine” 

doctor 38 

6504.  Proces verbal 
3097/30.VI.1924 

Brinbaum Vascaboinic Herman obţine titlul de 
doctor în medicină şi chirurgie cu teza de licenţă 
„Reparaţiunea pierderilor de substanţă ale 
craniului” 

doctor 39 

6505.  Proces verbal 
3088/30.VI.1924 

Feldman Luiza obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Sifilisul primar şi 
secundar al conjunctivitei şi al pleoapelor” 

doctor 40 

6506.  Proces verbal 
5188/3.X.1924 

Sharristh F. Moisei obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Asupra trata-
mentului chirurgical în gastroptoză” 

doctor 40 

6507.  Proces verbal 
5189/3.X.1924 

Corenblum Herş obţine titlul de doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
operaţia Wertheimer” 

doctor 42 

6508.  Proces verbal 
9239/13.XI.1924 

Caufman Marcu obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 

doctor 45 
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studiul acţiunii rivanolului în supuraţiuni” 
6509.  Proces verbal 

9710/25.XI.1924 
Rosman Iohanas obţine titlul de doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Strangulările 
verigii prin corpi străini şi tratamentul lor” 

doctor 49 

6510.  Proces verbal 
10350/4.XII.1924 

Rachbuch A. Iosef obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Sarcomul 
palpebral” 

doctor 51 

6511.  Proces verbal 
156/19.I.1925 

Vainşelboim Moise obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Masa şi 
psihozele meselor” 

doctor 52 

6512.  Proces verbal 

157/19.I.1925 

Ghelfgot Mihel obţine titlul de doctor în medicină 

şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la stu-
diul sifilisului terţiar la pleoape” 

doctor 53 

6513.  Proces verbal 
158/19.I.1925 

Leibovici Israel obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Tratamentul 
piciorului strîmb” 

doctor 54 

6514.  Proces verbal 
159/19.I.1925 

Şmilovici Haim obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Despre tratamentul 
galucomului primitiv juvenil” 

doctor 55 

6515.  Proces verbal 
161/19.I.1925 

Podgaeţchi Şmil obţine titlul de doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul osteosarcoamelor degetelor” 

doctor 57 

6516.  Proces verbal 

163/19.I.1925 

Rosen Avram obţine titlul de doctor în medicină şi 

chirurgie cu teza de licenţă „Tubajul duodenal” 

doctor 59 

6517.  Proces verbal 
164/19.I.1925 

Ecştein M. Samoil obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Alteraţiunile 
dentare la alienaţi” 

doctor 60 

6518.  Proces verbal 
165/19.I.1925 

Agreş Gherşco obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Tumori ale sinusu-
rilor propagate la orbită” 

doctor 61 

6519.  Proces verbal 
167/19.I.1925 

Salter Adolf obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Fracturile rotulei şi 
tratamentul lor” 

doctor 63 

6520.  Proces verbal 
355/26.I.1925 

Liberov Avram obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Concepţiunea ac-

tuală asupra transmisiunii hereditare a sifilisului” 

doctor 64 

6521.  Proces verbal 
356/27.I.1925 

Schor Iosef obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Volvulsul stoma-
cului” 

doctor 65 

6522.  Proces verbal 
423/30.I.1925 

David Avram obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Tratamentul chirur-
gical al cataractei senile şi rezultatele operatorii” 

doctor 66 

6523.  Proces verbal 
424/30.I.1925 

Peltin Chelman obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Transfuziunea san-
guină prin diferite procedee” 

doctor 67 

6524.  Proces verbal 
425/30.I.1925 

Sterenberg Brener obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Avorturile din 

punct de vedere legal şi juridic” 

doctor 68 

6525.  Proces verbal 
426/31.I.1925 

Segal M. Marim obţine titlul de doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul unei forme de mastoidită atipică” 

doctor 69 

6526.  Proces verbal 
801/9.II.1925 

Burăh Moise obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la studiul 
fibroamelor naso-faringiene” 

doctor 72 

6527.  Proces verbal Lazăr B. Carol obţine titlul de doctor în medicină doctor 76 
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1071/20.II.1925 şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii asupra 
conjunctivitelor şi răspîndirea lor în Moldova” 

6528.  Proces verbal 
1174/III.1925 

Feldman Iser obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la studiul 
pericolitei membranoase” 

doctor 81 

6529.  Proces verbal 
1295/9.III.1925 

Selcar Gherşin Gherş obţine titlul de doctor în me-
dicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii 
la studiul puerperal postabortiv” 

doctor 82 

6530.  Proces verbal 
1934/27.III.1925 

Velhoveţchi Marcu obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul leucemiilor acute” 

doctor 85 

6531.  Proces verbal 
1714/27.III.1925 

Feldştein Mihel obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la stu-
diul gomelor sifilitice” 

doctor 87 

6532.  Proces verbal 
1796/4.III.1925 

Fradis Samson obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Tratamentul chirur-
gical precoce în plăgile penetrante ale pulmonu-
lui” 

doctor 89 

6533.  Proces verbal 
1797/4.IV.1925 

Ghelman Avram Ianchel obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Starea 
actuală a afecţiunilor pulmonare” 

doctor 90 

6534.  Proces verbal 
1813/6.IV.1925 

Vitner C. Zenobia obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 

sudiul histerectomiei” 

doctor 93 

6535.  Proces verbal 
2026/10.IV.1925 

Sraibman Iosif obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Tumorile testicu-
lare” 

doctor 94 

6536.  Proces verbal 
2136/4.V.1925 

Reznic Tema obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la studiul 
gomei sifilitice a nervului optic” 

doctor 95 

6537.  Proces verbal 
2137/4.V.1925 

Rabinovici David obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Tarcomul şi 
studiul statistic al cazurilor de clinica boalelor de 
ochi” 

doctor 96 

6538.  Proces verbal 

2227/13.V.1925 

Margulies Evelina obţine titlul de doctor în medi-

cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Osteoperiostită 
orbitară sifilitică” 

doctor 97 

6539.  Proces verbal 
2144/5.V.1925 

Fichman Feiga obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Moartea subită 
determinată de inhibiţiunile prin atingerea regiunii 
laringeale” 

doctor 98 

6540.  Proces verbal 
2407/20.V.1925 

Rabinovici Ihil obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la stu-
diul poliflorei nazale recidivante” 

doctor 100 

6541.  Proces verbal 
2408/20.V.1925 

Treigher Noiah Şloimov obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Trata-
mentul chirurgical al genunchiului paralitic” 

doctor 101 

6542.  Proces verbal 
2409/20.V.1925 

Rozentzvaig A. Zisea obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Trata-
mentul chirurgical în prolapsul genital” 

doctor 102 

6543.  Proces verbal 
2422/22.V.1925 

Zaiţev G. Leib obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul luxaţiei tendoanelor” 

doctor 103 

6544.  Proces verbal 
2721/13.VI.1925 

Naibergher D. Aizic obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contri-

doctor 105 
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buţii la studiul rupturilor traumatice ale uretrei” 
6545.  Proces verbal 

2605/10.VI.1925 
Pincevschi L. Strul obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul tumorilor benigne” 

doctor 107 

6546.  Proces verbal 
2872/20.VI.1925 

Giesshübl Herman obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul morţii lente la adulţi” 

doctor 108 

6547.  Proces verbal 
2666/10.VI.1925 

Copolovici Marcu obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul herniei apendicelor” 

doctor 109 

6548.  Proces verbal 

2720/12.VI.1925 

Frank Avram obţine titlul de doctor în medicină şi 

chirurgie cu teza de licenţă „Athematomul” 

doctor 110 

6549.  Proces verbal 
2722/13.VI.1925 

Serebrinschi A. Malca obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contri-
buţii la studiul tumorilor parţiale” 

doctor 113 

6550.  Proces verbal 
3119/30.VI.1925 

Siegler Adelina obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la stu-
diul acţiunii biologice ale calciului” 

doctor 114 

6551.  Proces verbal 
2919/23.VI.1925 

Orjehovschi H. Volf obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contri-
buţii la studiul etiologiei şi patogeniei ulcerului” 

doctor 116 

6552.  Proces verbal 
2920/23.VI.1925 

Volrapp Mednic obţine titlul de doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 

studiul protemoterapiei” 

doctor 117 

6553.  Proces verbal 
2966/28.VI.1925 

Ghelbruch Gudlea obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii 
asupra aortitelor sifilitice” 

doctor 118 

6554.  Proces verbal 
2921/23.VI.1925 

Svarţman F. Ihil obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la stu-
diul probei Meltzer-Lyon” 

doctor 119 

6555.  Proces verbal 
3061/27.VI.1925 

Rosenthal Geroges obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul radiologiei în tuberculozele pulmonare 
incipiente” 

doctor 122 

6556.  Proces verbal 

3068/27.VI.1925 

Jabski S. Zaiţev Perla obţine titlul de doctor în 

medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contri-
buţii la studiul tumorilor vezicale” 

doctor 123 

6557.  Proces verbal 
3070/27.VI.1925 

Cauşanschi Sara Dreiza obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Acciden-
tele uterine datorite manoperilor abortive cri-
minale” 

doctor 127 

6558.  Proces verbal 
3064/27.VI.1925 

Steinberg M. Strul obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul calculilor vezicali” 

doctor 131 

6559.  Proces verbal 
3062/27.VI.1925 

Breitman Simon obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul dacreocistitei” 

doctor 132 

6560.  Proces verbal 
3071/27.VI.1925 

Steinberg Iţhoc Mehel obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Despre 
nefrite” 

doctor 134 

6561.  Proces verbal 
3005/27.VI.1925 

Zubiţchi Pesia obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Radiodiagnosticul 
sarcinii” 

doctor 135 

6562.  Proces verbal 
3024/26.VI.1925 

Streitman S. David obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 

doctor 136 
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studiul chistelor mezenterului” 
6563.  Proces verbal 

3124/30.VI.1925 
Bronştein Estera obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Radiodiagnos-
ticul în apendicită” 

doctor 137 

6564.  Proces verbal 
3126/30.VI.1925 

Waserman C. Simha obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Con-
tribuţii la studiul cancerului pulmonar” 

doctor 139 

6565.  Proces verbal 
3127/30.VI.1925 

Stocher Avram obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Scurtă privire 
asupra chestiunii pigmentului” 

doctor 140 

6566.  Proces verbal 
3128/30.VI.1925 

Haim M. Moise obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la stu-
diul traumatismelor vaginale” 

doctor 141 

6567.  Proces verbal 
5881/27.X.1925 

Rapaport Adolf obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la stu-
diul pneumochistului hidatic” 

doctor 146 

6568.  Proces verbal 
5983/29.X.1925 

Pomerantz Abram obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul cancerului rectal” 

doctor 150 

6569.  Proces verbal 
6583/30.VI.1925 

Orinştein Izrail obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la stu-
diul colesteromiei în boalele mintale” 

doctor 155 

6570.  Proces verbal 
6849/25.X.1925 

Malcic Uşer Mehel obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Mortali-
tatea şi focarele de tuberculoză în oraşul Iaşi” 

doctor 156 

6571.  Proces verbal 
6328/12.XII.1925 

Rabinovici Berl obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la stu-
diul perforaţiunilor gastro-duodenale” 

doctor 158 

6572.  Proces verbal 
6456/14.XI.1925 

Sraibman Nohim obţine titlul de doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Tratamentul 
obstetrical al placentei” 

doctor 159 

6573.  Proces verbal 
6528/18.XI.1925 

Hart Z. Rafail obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii medico-
legale asupra ruperii organelor” 

doctor 162 

6574.  Proces verbal 
6485/16.XI.1925 

Schapira Siţ Sura obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Chistele hida-
tice multiple” 

doctor 166 

6575.  Proces verbal 
6901/27.XI.1925 

Trister Israel obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la studiul 
otrăvirii cu cantaridă” 

doctor 169 

6576.  Proces verbal 
6825/25.X.1925 

Trister Israel obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la studiul 
epiteliomului cornos al pielii” 

doctor 175 

6577.  Proces verbal 
6972/7.XII.1925 

Helman Lazăr obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Grefa tubulată” 

doctor 178 

6578.  Proces verbal 
7163/7.XII.1925 

Tane N. Haim Marcu obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Etiologia 
şi patologia diabetului” 

doctor 180 

6579.  Proces verbal 
6986/1.XII.1925 

Stern Peretz obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la studiul 
corpilor străini în esofag” 

doctor 181 

6580.  Proces verbal 
6974/30.XI.1925 

Samâs M. Zelman obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul disjuncţiilor traumatice ale epifizei 
inferioare” 

doctor 183 

6581.  Proces verbal Falicov Smarie obţine titlul de doctor în medicină doctor 185 
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7159/5.XII.1925 şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la stu-
diul guşilor endemice” 

6582.  Proces verbal 
7164/7.XII.1925 

Obut Al. Raisa obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţiuni 
asupra strangulărilor criminale” 

doctor 186 

6583.  Proces verbal 
7167/7.XII.1925 

Cormanschi Ovşie obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Mortalitatea 
canceroasă” 

doctor 189 

6584.  Proces verbal 
7737/7.XII.1925 

Podgaeţchi Brana obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contra sondei 
Nelaton” 

doctor 190 

6585.  Proces verbal 
95/14.I.1926 

Vaisman Dvoira obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul morţii subite a femeii în puerperalitate” 

doctor 194 

6586.  Proces verbal 
7466/19.XII.1925 

Abramovici L. Jack obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contri-
buţii la studiul prostituţiei în epoca actuală” 

doctor 197 

6587.  Proces verbal 
7467/19.XII.1925 

Esrig H. Iacob obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Cancerul stomacal 
din punct de vedere chirurgical” 

doctor 198 

6588.  Proces verbal 
7468/19.XII.1925 

Zeilic A. Burăh obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la stu-
diul tratamentului poliomelitei anterioare acute 

prin fizioterapie” 

doctor 199 

6589.  Proces verbal 
57/12.I.1926 

Zisman Abram Ruhla obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Radiote-
rapia în cancerul vulvei” 

doctor 200 

  DOSAR 65/1923   
6590.  1525/20.III.1924 Herşcovici B. Iosef solicită admiterea la examene student 6 
6591.  1526/20.III.1924 Caţap M. solicită admiterea la examene student 7 
6592.  1653/25.III.1924 Weinraub Mordco, de la farmacie, solicită 

admiterea la examene 
student 8-10 

6593.  1924 Horovitz N. solicită admiterea la examene student 19 
6594.  2199/22.VI.1927 Dr. Coniver L., asistent la chimie farmaceutică 

solicită admiterea la examenul de docenţă 
doctor 19 

6595.  4595/10.XI.1927 Moise Francisc Marcel, din anul al III-lea la 
fizico-chimice, este înscris la facultatea de 
farmacie 

student 51-52 

6596.  4859/25.X.1929 Studenţii anului al II-lea de rit mosaic solicită 
rezolvarea problemei examenului de anatomie 
care nu poate fi susţinut de către ei deoarece nu 
sînt admişi în sala de disecţie 

student 104 

6597.  30.V.1924 Prof. Dr. Blumenthal Ferdinand din Berlin declară 
că dr. Ionescu P. lucrează la un institut de cerce-
tare  

doctor 161 

  DOSAR 66/1923: Intrare   
6598.  2/1.I.1923 Rabacov Volf prezintă recipisa de plată a taxei de 

şcolaritate 

student 1 

6599.  4/1. I.1923 Goihman Sara solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la ocuparea unui post 

student 1 

6600.  5/1. I.1923 Margulis Pavel solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la ocuparea unui post 

student 1 

6601.  6/1. I.1923 Bercovici Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la ocuparea unui post 

student 1 

6602.  7/1. I.1923 Cahane Marcu solicită eliberarea unei adeverinţe student 1 
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necesară la armată 
6603.  15/2. I.1923 Karniol Arnold solicită eliberarea unei adeverinţe 

necesară la armată 
student 2 

6604.  57/13. I.1923 Institutul de Anatomie informează că Spitalul 
Israelit a trimis un cadavru de femeie în 11.I.1923 

student 4 

6605.  65/18. I.1923 Leibovici B. David solicită eliberarea unei 
adeverinţe necesară la armată 

student 5 

6606.  69/18. I.1923 Marcovici Hirsch solicită eliberarea unei 
adeverinţe necesară la armată 

student 5 

6607.  76/22. I.1923 Heitel Leon solicită echivalarea studiilor făcute la 
Viena şi acordarea permisului de liberă practică în 

ţară 

doctor 6 

6608.  83/24. I.1923 Adeverinţe pentru armată student 8 
6609.  160/2. II.1923 Fişman Nahman solicită eliberarea unei adeverinţe 

necesară ocupării unui post 
student 12 

6610.  179/5. II.1923 Spitalul Evreiesc din Chişinău informează că 
Trachtenbroit Reveca face practică la farmacie 

student 13 

6611.  196/8. II.1923 Iusim Haia solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară ocupării unui post 

student 14 

  DOSAR 67: Diplome de licenţă la farmacie   
6612.  3127/26. VI.1924 Karniol Debora obţine diploma de licenţă în 

farmacie 
farmacist 8 

6613.  1061/1925 Labin Blanche Helene obţine diploma de licenţă în 

farmacie 

farmacist 19 

6614.  1062/24. II.1925 Moscovici I. Rachela obţine diploma de licenţă în 
farmacie 

farmacist 20 

6615.  1063/24. II.1925 Pritzker N. Sylvia din Făleşti obţine diploma de 
licenţă în farmacie 

farmacist 21 

6616.  1803/20. III.1925 Rapaport Max din Bîrlad obţine diploma de 
licenţă în farmacie 

farmacist 23 

6617.  1806/20. III.1925 Blumer Leon din Bivolari obţine diploma de 
licenţă în farmacie 

farmacist 24 

6618.  1807/20. III.1925 Katz G. Tamara din Ismail obţine diploma de 
licenţă în farmacie 

farmacist 26 

6619.  1809/20. III.1925 Grimberg D. Iţic din Roman obţine diploma de 

licenţă în farmacie 

farmacist 27 

6620.  1808/20. III.1925 Lieber I. Isidor din Iaşi obţine diploma de licenţă 
în farmacie 

farmacist 28 

6621.  1805/20. III.1925 Zilberman M. Heinrich din Roman obţine diploma 
de licenţă în farmacie 

farmacist 29 

6622.  2858/14. VI.1925 Calmanovici Ghitla din Piatra Neamţ obţine 
diploma de licenţă în farmacie 

farmacist 34 

6623.  2859/14. VI.1925 Aughenstreich Rozica din Galaţi obţine diploma 
de licenţă în farmacie 

farmacist 35 

6624.  2860/14. VI.1925 Edelştein Ana din Galaţi obţine diploma de licenţă 
în farmacie 

farmacist 36 

6625.  3520/14. VI.1925 Dergoer S. Feiga din Orhei obţine diploma de 

licenţă în farmacie 

farmacist 43 

6626.  35189/14. VI.1925 Lupu Eugen Roland din Galaţi obţine diploma de 
licenţă în farmacie 

farmacist 44 

6627.  3517/14. VI.1925 Vitner I. Melania din Sulina obţine diploma de 
licenţă în farmacie 

farmacist 48 

6628.  3867/1923 Polingher N. Viorica din Iaşi obţine diploma de 
licenţă în farmacie 

farmacist 50 

  DOSAR 68: Intrare. Corespondenţă   
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6629.  97/18.I.1924 In situaţia statistică (raport pe religii) evreii de la 
facultatea de medicină şi farmacie sînt menţionaţi 
astfel: 
                  Inscrişi    Inscrişi     Studenţi  Studente 
                               la examene   
Anul I           178          142          128          62 
Anul II            64            61            59          40 
Anul III           81           75             71          54 
Anul IV           29            9              27            8 
Anul V            17            5              15            5 
Farmacie: 
Anul I                                              49          28 
Anul al II-lea                                   31         18 
Anul al III-lea                                  11           4 
Absolvenţi                                         8           8  

studenţi 43 

6630.  107/18.I.1924 Pineles Sebastian solicită scutirea de taxele 
şcolare 

student 44 

6631.  107/18.I.1924 Spanier O. solicită scutirea de taxele şcolare student 44 
6632.  1924 Cărţi de student student 58 
6633.  394/7.I.1924 Dr. Stocker Arnold este numit docent la clinica de 

psihiatrie şi neurologie 
doctor 90 

6634.  558/18.II.1924 Reznic Meier din anul al IV-lea al facultăţii de 
medicină din Cluj se transferă la Iaşi 

student 121 

6635.  4885/28.XII.1923 Studenţi medicinişti în faţa comisiei de disciplină student 135 
6636.  675/26.III.1924 Herţendorf Clara efectuează practica student 150 
6637.  709/28.II.1924 Toller N. Millo student în anul întîi informează că 

la 25 februarie, la ieşirea de la cursul profesorului 
Şumuleanu Constantin a fost pălmuit de studentul 
Streţcu (care era secondat de alţi doi colegi) deoa-
rece l-ar fi provocat şi motivînd că nu pricepe 
„cum un jidan care se ştie tolerat în ultima bancă a 
sălii de curs să poată fi obraznic” 

student 156 

6638.  1502/17.III.1924 Schwartz L. Iancu solicită înscrierea la farmacie student 209 
6639.  1575/24.III.1924 Schwartz Iosif şi alţi colegi susţin examenele student 234 
6640.  1970/9.V.1924 Studenţi student 343 

6641.  1975/9.VI.1924 Nusims N. din Călăraşi – Orhei solicită o 
adeverinţă de frecvenţă pentru armată 

student 345 

6642.  2642/28.V.1924 Rabinovici Tania de la facultatea de medicină din 
Bucureşti se transferă la Iaşi 

student 395 

6643.  2495/20.V.1924 Schor Beniamin solicită înscrierea la medicină student 432 
  DOSAR 69: Intrare. Corespondeţa cu catedrele   
6644.  2897/23.VI.1924 Bronfman Freida este declarată admisă la 

examenul de limba latină 
student 20 

6645.  3037/28.VI.1924 Rosen I. Iosif din anul întîi de la farmacie solicită 
aprobarea transferului 

student 38 

6646.  4865/24.IX.1924 Steinberg Mindlea solicită înscrierea în anul întîi 
la farmacie  

student 159 

6647.  7157/13.X.1924 Sagurschi Roza, din Tighina, din anul întîi de la 
farmacie solicită restituirea documentelor şcolare 
deoarece se retrage din facultate 

student 212 

6648.  .1924 Ghidalovici Ghidale solicită înscrierea în anul întîi 
la farmacie  

student 214 

6649.  7531/20.X.1924 Roiter Chaia solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 244 

6650.  1924 Restanţieri student 251 
  DOSAR 70/1924: Examene   
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6651.  1924 Liste cu studenţi înscrişi la examenele anului student 1-24 
  DOSAR 71/1924: Intrare   
6652.  3946/5.VIII.1924 Cercul de Recrutare din Bălţi solicită relaţii despre 

Cormanschi Ovşii 
student 1 

6653.  3946/5.VIII.1924 Cercul de Recrutare din Bălţi solicită relaţii despre 
Rechman Ihil 

student 1 

6654.  3948/5.VIII.1924 Rabinovici Berl Strul solicită înscrierea la 
examene în sesiunea din iunie 

student 1 

6655.  3949/5.VIII.1924 Rapaport Adolf solicită înscrierea la examene în 
sesiunea din iunie 

student 1 

6656.  3950/5.VIII.1924 Rabinovici David solicită înscrierea la examene în 

sesiunea din iunie 

student 1 

6657.  3951/5.VIII.1924 Rabinovici Ihil solicită înscrierea la examene în 
sesiunea din iunie 

student 1 

6658.  3952/5.VIII.1924 Rosenţvaig Zislea solicită înscrierea la examene în 
sesiunea din iunie 

student 1 

6659.  3953/5.VIII.1924 Fraibman Iosif solicită înscrierea la examene în 
sesiunea din iunie 

student 1 

6660.  3954/5.VIII.1924 Serebrinschi Malca solicită înscrierea la examene 
în sesiunea din iunie 

student 1 

6661.  3956/5.VIII.1924 Strinberg Michel solicită înscrierea la examene în 
sesiunea din iunie 

student 1 

6662.  3960/5.VIII.1924 Sit Sura solicită înscrierea la examene în sesiunea 

din iunie 

student 1 

6663.  3961/5.VIII.1924 Swarţ Iosef solicită înscrierea la examene în 
sesiunea din iunie 

student 1 

6664.  3962/5.VIII.1924 Swarţman Ihil solicită înscrierea la examene în 
sesiunea din iunie 

student 1 

6665.  3963/5.VIII.1924 Steinberg Strul solicită înscrierea la examene în 
sesiunea din iunie 

student 1 

6666.  3964/5.VIII.1924 Schraibman Nochim solicită înscrierea la examene 
în sesiunea din iunie 

student 1 

6667.  3968/5.VIII.1924 Schraibman Ruhla solicită înscrierea la examene 
în sesiunea din iunie 

student 1 

6668.  3970/5.VIII.1924 Sverdlic Lupu solicită înscrierea la examene în 

sesiunea din iunie 

student 1 

6669.  3971/5.VIII.1924 Stein Peritz din anul al IV-lea solicită înscrierea la 
examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6670.  3972/5.VIII.1924 Streitman David din anul al IV-lea solicită 
înscrierea la examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6671.  3973/5.VIII.1924 Spolanschi M. din anul al IV-lea solicită înscrierea 
la examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6672.  3974/5.VIII.1924 Sapir Iacov din anul al IV-lea solicită înscrierea la 
examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6673.  3979/5.VIII.1924 Treigher Noiah din anul al IV-lea solicită 
înscrierea la examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6674.  3980/5.VIII.1924 Trister Israil din anul al IV-lea solicită înscrierea 

la examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6675.  3983/5.VIII.1924 Vitner Zenobia din anul al IV-lea solicită 
înscrierea la examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6676.  3986/5.VIII.1924 Vaintraub Leon din anul al IV-lea solicită 
înscrierea la examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6677.  3985/5.VIII.1924 Vexler Iudita din anul al IV-lea solicită înscrierea 
la examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6678.  3986/5.VIII.1924 Vaisbuch Oscar din anul al IV-lea solicită student 2 
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înscrierea la examene în sesiunea din iunie 
6679.  3987/5.VIII.1924 Vaserman Simha din anul al IV-lea solicită 

înscrierea la examene în sesiunea din iunie 
student 2 

6680.  3988/5.VIII.1924 Verner Gherta din anul al IV-lea solicită înscrierea 
la examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6681.  3989/5.VIII.1924 Volman Ester Malca din anul al IV-lea solicită 
înscrierea la examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6682.  3990/5.VIII.1924 Volrap Ludovic din anul al IV-lea solicită 
înscrierea la examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6683.  3991/5.VIII.1924 Vainberg Moisei din anul al IV-lea solicită 
înscrierea la examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6684.  3992/5.VIII.1924 Zaidman Leia din anul al IV-lea solicită înscrierea 
la examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6685.  3993/5.VIII.1924 Zisman Ruhla din anul al IV-lea solicită înscrierea 
la examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6686.  3994/5.VIII.1924 Zeilic Burăh din anul al IV-lea solicită înscrierea 
la examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6687.  3995/5.VIII.1924 Ziseles Rachela din anul al IV-lea solicită 
înscrierea la examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6688.  3997/5.VIII.1924 Gherşcov Agres din anul al V-lea solicită 
înscrierea la examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6689.  4001/5.VIII.1924 Burach Moisă din anul al V-lea solicită înscrierea 
la examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6690.  4004/5.VIII.1924 Cornblum Herş din anul al V-lea solicită 
înscrierea la examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6691.  4007/5.VIII.1924 Caufman Marcu din anul al V-lea solicită 
înscrierea la examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6692.  4015/5.VIII.1924 Dascal Abram din anul al V-lea solicită înscrierea 
la examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6693.  4017/5.VIII.1924 Fradis Samson din anul al V-lea solicită înscrierea 
la examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6694.  4018/5.VIII.1924 Ghelbruch Gudlea din anul al V-lea solicită 
înscrierea la examene în sesiunea din iunie 

student 2 

6695.  4019/5.VIII.1924 Groisman Şeindlea din anul al V-lea solicită 
înscrierea la examene în sesiunea din iunie 

student 3 

6696.  4020/5.VIII.1924 Ghelfgot Mihel din anul al V-lea solicită 
înscrierea la examene în sesiunea din iunie 

student 3 

6697.  4023/5.VIII.1924 Jabţchi Zaiţev Perla din anul al V-lea solicită 
înscrierea la examene în sesiunea din iunie 

student 3 

6698.  4026/5.VIII.1924 Lazăr Carol din anul al V-lea solicită înscrierea la 
examene în sesiunea din iunie 

student 3 

6699.  4027/5.VIII.1924 Liberov Avram din anul al V-lea solicită 
înscrierea la examene în sesiunea din iunie 

student 3 

6700.  4030/5.VIII.1924 Roizenberg Ihil din anul al V-lea solicită 
înscrierea la examene în sesiunea din iunie 

student 3 

6701.  4031/5.VIII.1924 Rabinovici Marcu din anul al V-lea solicită 
înscrierea la examene în sesiunea din iunie 

student 3 

6702.  4032/5.VIII.1924 Rozen Avram din anul al V-lea solicită înscrierea 
la examene în sesiunea din iunie 

student 3 

6703.  4033/5.VIII.1924 Rosman Iohanas din anul al V-lea solicită 
înscrierea la examene în sesiunea din iunie 

student 3 

6704.  4044/5.VIII.1924 Rachbuch Iosef din anul al IV-lea solicită înscrie-
rea la examene în sesiunea de la sfîrşit de an şco-
lar 

student 3 

6705.  4048/5.VIII.1924 Salter Adolf din anul al IV-lea solicită înscrierea student 3 
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la examene în sesiunea de la finele de an 
6706.  4051/5.VIII.1924 Siegler Adelina din anul al IV-lea solicită înscrie-

rea la examene în sesiunea de la finele de an 
student 3 

6707.  4052/5.VIII.1924 Scharisth F. Moisei din anul al IV-lea solicită în-
scrierea la examene în sesiunea de la finele de an 

student 3 

6708.  4053/5.VIII.1924 Şor Iosif din anul al IV-lea solicită înscrierea la 
examene în sesiunea de la finele de an 

student 3 

6709.  4054/5.VIII.1924 Simhovici Haim din anul al IV-lea solicită înscrie-
rea la examene în sesiunea de la finele de an 

student 3 

6710.  4063/5.VIII.1924 Vaiselboim Moise din anul al IV-lea solicită în-
scrierea la examene în sesiunea de la finele de an 

student 3 

6711.  4065/5.VIII.1924 Vaisman Dvoira Moise din anul al IV-lea solicită 
înscrierea la examene în sesiunea de la finele de 
an 

student 3 

6712.  4068/5.VIII.1924 Baserniţan Haim din anul al II-lea solicită înscrie-
rea la examenele restanţă în sesiunea de la finele 
de an 

student 4 

6713.  4069/5.VIII.1924 Vainştein Iţic din anul al II-lea solicită înscrierea 
la examenele restanţă în sesiunea de la finele de an 

student 4 

6714.  4074/5.VIII.1924 Samîs Iacob din anul al III-lea solicită înscrierea 
la examene în sesiunea de la finele de an 

student 4 

6715.  4075/5.VIII.1924 Karniol Arnold din anul al III-lea solicită înscrie-
rea la examene în sesiunea de la finele de an 

student 4 

6716.  4078/5.VIII.1924 Solomon Raşela din anul întîi solicită înscrierea la 
examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 4 

6717.  4079/5.VIII.1924 Rosentul Feiga din anul întîi solicită înscrierea la 
examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 4 

6718.  4081/5.VIII.1924 Negru Iolanda din anul întîi solicită înscrierea la 
examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 4 

6719.  4082/5.VIII.1924 Oriol Abram din anul întîi solicită înscrierea la 
examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 4 

6720.  4083/5.VIII.1924 Benjamin Maier din anul întîi solicită înscrierea la 
examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 4 

6721.  4084/5.VIII.1924 Marcus H. Lupu din anul întîi solicită înscrierea la 
examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 4 

6722.  4085/5.VIII.1924 Marcovici Hirsch din anul întîi solicită înscrierea 
la examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 4 

6723.  4086/5.VIII.1924 Heler Mariem din anul întîi de la farmacie solicită 
înscrierea la examenele de fine de an în sesiunea 
din iunie 

student 4 

6724.  4087/5.VIII.1924 Goldsmit Golda din anul întîi solicită înscrierea la 
examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 4 

6725.  4088/5.VIII.1924 Gornic Gherş din anul întîi solicită înscrierea la 
examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 4 

6726.  4089/5.VIII.1924 Greif Isidor din anul întîi solicită înscrierea la 
examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 4 

6727.  4090/5.VIII.1924 Grimberg Samoil din anul întîi solicită înscrierea 

la examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 4 

6728.  4091/5.VIII.1924 Diamant Rebeca din anul întîi solicită înscrierea la 
examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 4 

6729.  4093/5.VIII.1924 Bluvştein Mendel din anul întîi solicită înscrierea 
la examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 4 

6730.  4094/5.VIII.1924 Abramovici Perlea din anul întîi solicită înscrierea 
la examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 4 

6731.  4095/5.VIII.1924 Vitner Melania din anul al II-lea solicită înscrierea student 4 
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la examenele de fine de an în sesiunea din iunie 
6732.  4096/5.VIII.1924 Silberg Alina din anul al II-lea solicită înscrierea 

la examenele de fine de an în sesiunea din iunie 
student 4 

6733.  4099/5.VIII.1924 Kleper Rachela din anul al II-lea solicită înscrierea 
la examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 4 

6734.  4100/5.VIII.1924 Galperin Şmil din anul al II-lea solicită înscrierea 
la examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 4 

6735.  4101/5.VIII.1924 Ferdman Iacob din anul al II-lea solicită înscrierea 
la examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 4 

6736.  4102/5.VIII.1924 Dolmer Şeindla din anul al II-lea solicită înscrie-
rea la examenele de fine de an în sesiunea din 

iunie 

student 4 

6737.  4107/5.VIII.1924 Segal Aizic din anul al II-lea solicită înscrierea la 
examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 5 

6738.  4109/5.VIII.1924 Haimovici Aizic din anul al II-lea solicită înscrie-
rea la examenele de fine de an în sesiunea din 
iunie 

student 5 

6739.  4112/5.VIII.1924 Portnoi Leia din anul al II-lea solicită înscrierea la 
examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 5 

6740.  4114/5.VIII.1924 Finchelştein Suzana din anul al II-lea solicită în-
scrierea la examenele de fine de an în sesiunea din 
iunie 

student 5 

6741.  4117/7.VIII.1924 Abovici Leon din anul al II-lea solicită înscrierea 

la examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 5 

6742.  4118/7.VIII.1924 Zonis Masea din anul al II-lea solicită înscrierea la 
examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 5 

6743.  4119/7.VIII.1924 Hammer Ieti din anul al II-lea solicită înscrierea la 
examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 5 

6744.  4110bis/ 
7.VIII.1924 

Herşcovici Frida din anul al II-lea solicită înscrie-
rea la examenele de fine de an în sesiunea din 
iunie 

student 5 

6745.  4111/7.VIII.1924 Rapaport Max din anul al II-lea solicită înscrierea 
la examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 5 

6746.  4112/7.VIII.1924 Blumer Leon din anul al II-lea solicită înscrierea 
la examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 5 

6747.  4116/7.VIII.1924 Grimberg Iţic din anul al II-lea solicită înscrierea 
la examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 5 

6748.  4117/7.VIII.1924 Goligorschi Sura din anul al III-lea solicită în-
scrierea la examenele de fine de an în sesiunea din 
iunie 

student 5 

6749.  4118/7.VIII.1924 Labin Helene din anul al III-lea solicită înscrierea 
la examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 5 

6750.  4119/7.VIII.1924 Leiber Isidor din anul al III-lea solicită înscrierea 
la examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 5 

6751.  4120/7.VIII.1924 Moscovici Rachelle din anul al III-lea solicită 
înscrierea la examenele de fine de an în sesiunea 
din iunie 

student 5 

6752.  4121/7.VIII.1924 Pritcher Silvia din anul al III-lea solicită înscrierea 
la examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 5 

6753.  4122/7.VIII.1924 Braz Reiza din anul al II-lea solicită înscrierea la 
examenele de fine de an în sesiunea din iunie 

student 5 

6754.  4133/7.VIII.1924 Katz Tamara din anul al III-lea solicită înscrierea 
la examenele de fine de an în sesiunea din iunie 
 

student 5 

6755.  4134/7.VIII.1924 Procesul verbal întocmit cu ocazia examenelor de student 5 
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la finele anului al II-lea la farmacie, în sesiunea 
din iunie, consemnează că Braz Reiza este de-
clarată admisă 

6756.  4137/7.VIII.1924 Procesul verbal întocmit cu ocazia examenelor de 
la finele anului al II-lea la farmacie, în sesiunea 
din iunie, consemnează că Finchelştein Suzana 
este declarată admisă 

student 5 

6757.  4139/7.VIII.1924 Procesul verbal întocmit cu ocazia examenelor de 
la finele anului al II-lea la farmacie, în sesiunea 
din iunie, consemnează că Hammer Ieti este de-
clarată admisă 

student 5 

6758.  4140/7.VIII.1924 Procesul verbal întocmit cu ocazia examenelor de 
la finele anului al II-lea la farmacie, în sesiunea 
din iunie, consemnează că Herşcovici Freida este 
declarată admisă 

student 5 

6759.  4141/7.VIII.1924 Procesul verbal întocmit cu ocazia examenelor de 
la finele anului al II-lea la farmacie, în sesiunea 
din iunie, consemnează că Haimovici Sali este 
declarată admisă 

student 5 

6760.  4144/7.VIII.1924 Procesul verbal întocmit cu ocazia examenelor de 
la finele anului al II-lea la farmacie, în sesiunea 
din iunie, consemnează că Portnoi Leia este de-
clarată admisă 

student 6 

6761.  4146/7.VIII.1924 Procesul verbal întocmit cu ocazia examenelor de 
la finele anului al II-lea la farmacie, în sesiunea 
din iunie, consemnează că Segal Aizic este de-
clarat admis 

student 6 

6762.  4150/7.VIII.1924 Procesul verbal întocmit cu ocazia examenelor de 
la finele anului al II-lea la farmacie, în sesiunea 
din iunie, consemnează că Zonis Masea este de-
clarată admisă 

student 6 

6763.  4151/7.VIII.1924 Cercul de Recrutare din Piatra Neamţ solicită 
situaţia şcolară a lui Abramovici Osias 

student 6 

6764.  4154/8.VIII.1924 Zilberman Abram solicită o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student 6 

6765.  4157/8.VIII.1924 Pascar David solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 6 

6766.  4158/8.VIII.1924 Bronzon Peisah solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 6 

6767.  4161/9.VIII.1924 Mucenic Moise solicită o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al III-lea pentru armată 

student 7 

6768.  4162/9.VIII.1924 Veisman Iacov solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al III-lea pentru armată 

student 7 

6769.  4172/8.VIII.1924 Held Moise solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 8 

6770.  4193/8.VIII.1924 Rosen C. Herman solicită o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student 8 

6771.  4194/8.VIII.1924 Grimberg Strul solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 8 

6772.  4194/8.VIII.1924 Friedman Jean solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 8 

6773.  4197/29.VIII.1924 Rabinovici Simon solicită o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 
 

student 10 

6774.  4198/29.VIII.1924 Seinberg Mordco solicită o adeverinţă de student 10 
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frecvenţă pentru armată 
6775.  4199/29.VIII.1924 Sternberg Manase solicită o adeverinţă de 

frecvenţă pentru armată 
student 10 

6776.  4203/29.VIII.1924 Avram M. Herş solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru fiul său, Avram Avram care-şi continuă 
studiile la Paris 

student 10 

6777.  4219/3.IX.1924 Rapaport Max solicită o adeverinţă în care să se 
menţioneze că a absolvit facultatea de farmacie 

student 12 

6778.  4228/3.IX.1924 Zaltman Iosif solicită o adeverinţă în care să se 
menţioneze că a depus toate documentele şcolare 

student 12 

6779.  4238/5.IX.1924 Ghelberg sara solicită o adeverinţă în care să se 

menţioneze că este în anul al V-lea 

student 14 

6780.  4240/5.IX.1924 Vainştein Iţic solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 14 

6781.  4241/5.IX.1924 Karniol Arnold solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 14 

6782.  4242/5.IX.1924 Vainştein Iţic solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 14 

6783.  4243/5.IX.1924 Burăh Moisă solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 14 

6784.  4245/5.IX.1924 Sharisth F. Moisei depune teza de licenţă 
„Tratamentul chirurgical în gastroftaze” 

student 14 

6785.  4258/5.IX.1924 Sapirin Eva solicită restituirea documentelor 

şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 15 

6786.  4260/5.IX.1924 Ihilovici Idel solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 15 

6787.  4261/5.IX.1924 Rabinovici Simon solicită o adeverinţă de 
frecvenţă a anului al IV-lea pentru armată 

student 15 

6788.  4263/5.IX.1924 Sapirin Leia solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 15 
6789.  4269/8.IX.1924 Steinberg Mendel solicită o adeverinţă de 

frecvenţă pentru armată 
student 16 

6790.  4271/8.IX.1924 Valiovici Simha solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 16 

6791.  4272/8.IX.1924 Simhovici Froim solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 17 

6792.  4284/8.IX.1924 Steinberg Iosef solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 17 

6793.  4285/8.IX.1924 Pomeranţ Abram solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 17 

6794.  4286/8.IX.1924 Barbălat Volf solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 17 

6795.  4287/8.IX.1924 Corenfeld Iosif solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 17 

6796.  4288/8.IX.1924 Reznic Ihil solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 17 

6797.  4302/12.IX.1924 Averbuch Leib solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru continuarea studiilor 

student 18 

6798.  4303/12.IX.1924 Speitah Spiţer Meer solicită o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student 18 

6799.  4305/12.IX.1924 Rosenthal Georges solicită o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student 18 

6800.  4307/12.IX.1924 Feldman Iser solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 
 

student 18 

6801.  4320/15.IX.1924 Zucher Artur solicită echivalarea diplomei de doctor 20 
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doctor în medicină şi chirurgie a facultăţii din 
Innsbruck (Austria) 

6802.  4322/15.IX.1924 Fischer Bercu solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 20 

6803.  4323/15.IX.1924 Fastlich Gustav solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 20 

6804.  4324/15.IX.1924 Copelovici Marcu solicită o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student 20 

6805.  4325/15.IX.1924 Hofman Avram solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 20 

6806.  4326/15.IX.1924 Hofman Iosub solicită o adeverinţă de frecvenţă 

pentru armată 

student 20 

6807.  4228/15.IX.1924 Plitman Simon solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 20 

6808.  4336/15.IX.1924 Barber Zenaida solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 20 

6809.  4337/15.IX.1924 Furer Hinca solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru ocuparea unui post 

student 21 

6810.  4340/15.IX.1924 Cofman Şmul solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925 

student 21 

6811.  4341/15.IX.1924 Iţicovici Sneer solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925 

student 21 

6812.  4342/15.IX.1924 Brocin Faivel solicită a i se aproba înscrierea în 

anul universitar 1924-1925 

student 21 

6813.  4343/15.IX.1924 Veisenfeld Iacob solicită a i se aproba înscrierea 
în anul universitar 1924-1925 

student 21 

6814.  4353/17.IX.1924 Rosman I. solicită a i se elibera o adeverinţă 
pentru înscrierea la drept 

student 22 

6815.  4339/17.IX.1924 Fişman Nahman solicită a i se elibera o adeverinţă 
pentru continuarea studiilor 

student 23 

6816.  4340/17.IX.1924 Kleper Rachela solicită a i se elibera o adeverinţă 
pentru continuarea studiilor 

student 23 

6817.  4343/17.IX.1924 Hulit Crenţia solicită a i se elibera o adeverinţă 
pentru continuarea studiilor 

student 23 

6818.  4345/17.IX.1924 Velhoveţchi Marcu solicită a i se elibera o 

adeverinţă pentru armată 

student 23 

6819.  4347/17.IX.1924 Colpaci Moise solicită a i se elibera o adeverinţă 
pentru armată 

student 23 

6820.  4349/17.IX.1924 Burăh Moise solicită a i se elibera o adeverinţă 
pentru armată 

student 23 

6821.  4366/19.IX.1924 Roitştein Idel Leib solicită a i se elibera o adeve-
rinţă pentru înscrierea la facultatea de drept 

student 24 

6822.  4371/19.IX.1924 Feidel Isac solicită a i se aproba înscrierea în anul 
universitar 1924-1925 

student 24 

6823.  4372/19.IX.1924 Fainblat Israil solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925 

student 24 

6824.  4373/19.IX.1924 Rosenthal Georges solicită a i se aproba înscrierea 

în anul universitar 1924-1925 

student 24 

6825.  4374/19.IX.1924 Rosen Avram solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925 

student 24 

6826.  4375/19.IX.1924 Velhoveţchi Marcu solicită a i se aproba înscrierea 
în anul universitar 1924-1925 

student 24 

6827.  4376/19.IX.1924 Pasternac Elia solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă pentru continuarea studiilor 

student 24 

6828.  4387/19.IX.1924 Fridman Bercu solicită a i se elibera o adeverinţă student 25 
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de frecvenţă pentru armată 
6829.  4338/19.IX.1924 Gherşcovici Mordco solicită a i se elibera docu-

mentele şcolare deoarece se retrage din facultate 
student 25 

6830.  4340/19.IX.1924 Bercovici Israel solicită a i se elibera documentele 
şcolare deoarece se transferă la Bucureşti 

student 25 

6831.  4354/19.IX.1924 Spitzman Malca solicită a i se elibera documentele 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 25 

6832.  4357/19.IX.1924 Colpacci Leib solicită a i se elibera documentele 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 26 

6833.  4358/19.IX.1924 Gotloib Iţhoc solicită a i se elibera documentele 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 25 

6834.  4359/19.IX.1924 Tane N. Marcu solicită a i se elibera o adeverinţă 
pentru înscrierea la facultatea de litere 

student 25 

6835.  4375/21.IX.1924 Tane N. Marcu solicită a i se elibera o adeverinţă 
pentru reînscrierea la medicină 

student 27 

6836.  4376/21.IX.1924 Roitştein Iosel Leib solicită a i se elibera o adeve-
rinţă pentru reînscrierea la medicină 

student 27 

6837.  4377/21.IX.1924 Gotloib Iţhoc solicită a fi reînscris la medicină în 
anul universitar 1924/1925 

student 27 

6838.  4383/21.IX.1924 Streitman David solicită a fi reînscris la medicină 
în anul universitar 1924/1925 

student 27 

6839.  4384/21.IX.1924 Poplicher Hascal solicită a fi reînscris la medicină 
în anul universitar 1924/1925 

student 27 

6840.  4385/21.IX.1924 Mendelovici Abiş solicită a fi reînscris la medi-
cină în anul universitar 1924/1925 

student 27 

6841.  4387/21.IX.1924 Horovitz Ovşie solicită a fi reînscris la medicină 
în anul universitar 1924/1925 

student 27 

6842.  4389/21.IX.1924 Feldman Boris solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă la facultatea de farmacie pentru ocu-
parea unui post 

student 27 

6843.  4398/22.IX.1924 Feinştein Moritz solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă pentru a-i servi la armată  

student 28 

6844.  4399/22.IX.1924 Cassvan Avram solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă pentru a-i servi la armată  

student 28 

6845.  4400/22.IX.1924 Sraibman Iosif solicită a i se elibera o adeverinţă 

de frecvenţă pentru a-i servi la armată  

student 28 

6846.  44019/22.IX.1924 Frank Avram solicită a i se elibera o adeverinţă de 
frecvenţă pentru a-i servi la armată  

student 28 

6847.  4402/22.IX.1924 Benderschi Dina solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă pentru a-i servi la ocuparea unui post 

student 28 

6848.  4410/22.IX.1924 Polingher Viorica depune o adeverinţă cuprinzînd 
rezultatele obţinute la examene  

student 29 

6849.  4414/22.IX.1924 Sraibman Iosif depune o adeverinţă cuprinzînd 
rezultatele obţinute la examene  

student 29 

6850.  4416/22.IX.1924 Frank Avram depune o adeverinţă cuprinzînd 
rezultatele obţinute la examene  

student 29 

6851.  4417/22.IX.1924 Obut Raisa depune o adeverinţă cuprinzînd rezul-

tatele obţinute la examene  

student 29 

6852.  4418/22.IX.1924 Iţicovici Sneer depune o adeverinţă cuprinzînd 
rezultatele obţinute la examene  

student 29 

6853.  4422/22.IX.1924 Vainselboim Gherş depune o adeverinţă 
cuprinzînd rezultatele obţinute la examene  

student 29 

6854.  4423/22.IX.1924 Herşcovici Frida depune o adeverinţă cuprinzînd 
rezultatele obţinute la examene  

student 29 

6855.  4446/24.IX.1924 Pupco Ita solicită o adeverinţă cuprinzînd rezul- student 30 
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tatele obţinute la examene  
6856.  4469/24.IX.1924 Averbuch Leib susţine examenul de admitere la 

facultate 
student 32 

6857.  4471/22.IX.1924 Stoppler Gustav depune o adeverinţă de efectuare 
a practicii în farmacie  

student 32 

6858.  4472/22.IX.1924 Feller Freida depune o adeverinţă de efectuare a 
practicii în farmacie  

student 32 

6859.  4494/25.IX.1924 Leiba Avram solicită o adeverinţă student pe anul 
universitar 1924-1925 pentru a-i folosi la armată  

student 33 

6860.  4495/25.IX.1924 Avram Ezra solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925  

student 33 

6861.  4497/25.IX.1924 Pomeranţ Avram solicită a i se aproba înscrierea 
în anul universitar 1924-1925  

student 33 

6862.  4501/25.IX.1924 Roizentulev Şulim solicită a i se aproba înscrierea 
în anul universitar 1924-1925  

student 33 

6863.  4502/25.IX.1924 Horoviţ Alfred solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925  

student 33 

6864.  4503/25.IX.1924 Breitman Simon solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925  

student 33 

6865.  4504/25.IX.1924 Fainboim Iţic solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925  

student 33 

6866.  4505/25.IX.1924 Brocin Feivel solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925  

student 33 

6867.  4506/25.IX.1924 Lechtman Ihil solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925  

student 33 

6868.  4507/25.IX.1924 Azoivici Leon solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925  

student 33 

6869.  4508/25.IX.1924 Steinberg Mihel solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925  

student 33 

6870.  4509/25.IX.1924 Iosipovici Solomon solicită a i se aproba 
înscrierea în anul universitar 1924-1925  

student 33 

6871.  4510/25.IX.1924 Buzenschi Carol solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925  

student 33 

6872.  4511/25.IX.1924 Stratman Volf solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925  

student 33 

6873.  4531/28.IX.1924 Fridman Jean solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925  

student 33 

6874.  4532/28.IX.1924 Acherman David solicită a i se aproba înscrierea 
în anul universitar 1924-1925  

student 33 

6875.  4533/28.IX.1924 Goldenberg Mordco solicită a i se aproba 
înscrierea în anul universitar 1924-1925  

student 33 

6876.  4534/28.IX.1924 Lechtman Ichil solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925  

student 33 

6877.  4535/28.IX.1924 Fainboim Iţic solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925  

student 33 

6878.  4536/28.IX.1924 Brocin Feivel solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925  

student 33 

6879.  4536/28.IX.1924 Abovici Leon solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925  

student 33 

6880.  4540/28.IX.1924 Abramovici Abram solicită a i se aproba înscrierea 
în anul universitar 1924-1925  

student 33 

6881.  4541/28.IX.1924 Colpacci Moisei solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925 
 

student 33 

6882.  4543/28.IX.1924 Avram Ezre solicită a i se aproba înscrierea în student 33 
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anul universitar 1924-1925  
6883.  4545/28.IX.1924 Herşcu Herşcu solicită a i se aproba înscrierea în 

anul universitar 1924-1925  
student 33 

6884.  4546/28.IX.1924 Veidenfeld Iacob solicită a i se aproba înscrierea 
în anul universitar 1924-1925  

student 33 

6885.  4547/28.IX.1924 Pantofariu Strul solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925  

student 33 

6886.  4548/28.IX.1924 Beller Pesia solicită a i se aproba înscrierea în anul 
universitar 1924-1925  

student 34 

6887.  4549/28.IX.1924 Stamer Rahil solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925  

student 34 

6888.  4550/28.IX.1924 Barinştein Frida solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925  

student 34 

6889.  4551/28.IX.1924 Gansfein Aniuta solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925  

student 34 

6890.  4553/28.IX.1924 Ciobuţchi Rifca solicită a i se aproba înscrierea în 
anul universitar 1924-1925  

student 34 

6891.  4554/28.IX.1924 Ziser Rahil solicită a i se aproba înscrierea în anul 
universitar 1924-1925  

student 34 

6892.  4563/26.IX.1924 Silberman Haim solicită a i se elibera o adeverinţă 
necesară la armată 

student 35 

6893.  4575/26.IX.1924 Salter Adolf solicită a i se elibera o adeverinţă 
necesară la armată 

student 35 

6894.  4577/26.IX.1924 Boico Alta Hava solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă 

student 36 

6895.  4579/26.IX.1924 Ianovici Ester Hana, farmacie, solicită înscrierea 
la examenul de asistenţă 

student 36 

6896.  4589/26.IX.1924 Nims Siegfried, Cernăuţi, de la facultatea de far-
macie, solicită înscrierea la examenul de asistenţă 

student 37 

6897.  4591/29.IX.1924 Abovici Leon solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 37 

6898.  4593/29.IX.1924 Cercul de Recrutare din Chişinău solicită relaţii 
despre Feldman Iser 

student 37 

6899.  4594/29.IX.1924 Cercul de Recrutare din Chişinău solicită relaţii 
despre Coser Moisei 

student 37 

6900.  4595/26.IX.1924 Gherşeli Reiza solicită înscrierea în anul universi-
tar 1924-1925 

student 37 

6901.  4596/26.IX.1924 Ianovici Ester Hana solicită înscrierea în anul 
universitar 1924-1925 

student 37 

6902.  4597/26.IX.1924 Feldman Iser solicită înscrierea în anul universitar 
1924-1925 

student 37 

6903.  4598/26.IX.1924 Cotic Şoil solicită înscrierea în anul universitar 
1924-1925 

student 37 

6904.  4602/29.IX.1924 Vaisman Ghinda solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1924-1925 

student 37 

6905.  4603/29.IX.1924 Cliderman Enea solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1924-1925 

student 37 

6906.  4604/29.IX.1924 Speitah Spiter Meer solicită reînscrierea în anul 
universitar 1924-1925 

student 37 

6907.  4605/29.IX.1924 Pomeranţ Avram solicită reînscrierea în anul uni-
ver-sitar 1924-1925 

student 37 

6908.  4606/29.IX.1924 Rabinovici Berl solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1924-1925 
 

student 37 

6909.  4607/29.IX.1924 Steinberg Mehel solicită reînscrierea în anul uni- student 37 
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versitar 1924-1925 
6910.  4612/29.IX.1924 Boico Alta Hava solicită reînscrierea în anul uni-

versitar 1924-1925 
student 37 

6911.  4613/29.IX.1924 Gherşcovici Idel solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1924-1925 

student 37 

6912.  4614/29.IX.1924 Tipliţchi Great solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1924-1925 

student 37 

6913.  4620/29.IX.1924 Spolianschi Rapaport Ghenia Ruhla solicită 
reînscrierea în anul universitar 1924-1925 

student 38 

6914.  4624/29.IX.1924 Zisman Ruhla solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1924-1925 

student 38 

6915.  4625/29.IX.1924 Gornic Gherş solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1924-1925 

student 38 

6916.  4641/29.IX.1924 Malamud Luiza solicită o adeverinţă de practică în 
farmacie 

student 38 

6917.  4949/29.IX.1924 Ghertea Haia solicită o adeverinţă de practică în 
farmacie 

student 39 

6918.  4671/29.IX.1924 Polingher Viorica depune o adeverinţă de frecven-
ţă a cursurilor de chimie organică 

student 40 

6919.  4674/29.IX.1924 Halder Isac solicită a i se aproba susţinerea exa-
menului restanţă la histologie 

student 40 

6920.  4675/29.IX.1924 Iurman Reiza solicită a i se aproba restituirea do-
cumentelor şcolare deoarece se retrage din facul-

tate 

student 40 

6921.  4676/29.IX.1924 Straitman Volf solicită a i se aproba restituirea 
documentelor şcolare deoarece se retrage din 
facultate 

student 40 

6922.  4675/29.IX.1924 Iţicovici Sneer solicită a i se aproba restituirea 
documentelor şcolare deoarece se retrage din fa-
cultate 

student 40 

6923.  4678/29.IX.1924 Karniol Arnold solicită înscrierea în anul universi-
tar 1924-1925 

student 41 

6924.  4700/29.IX.1924 Goldştein Marcel Oto solicită înscrierea în anul 
universitar 1924-1925 

student 41 

6925.  4701/29.IX.1924 Halpern Roza solicită înscrierea în anul universitar 

1924-1925 

student 41 

6926.  4702/29.IX.1924 Malcic Uşer Mehl solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1924-1925 

student 41 

6927.  4703/29.IX.1924 Cormanschi Ovşii solicită înscrierea în anul 
universitar 1924-1925 

student 41 

6928.  4709/29.IX.1924 Leinberg Mordco solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1924-1925 

student 41 

6929.  4710/29.IX.1924 Benderschi Isac solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1924-1925 

student 41 

6930.  4712/29.IX.1924 Spiner I. Aron solicită înscrierea în anul universi-
tar 1924-1925 

student 41 

6931.  4713/29.IX.1924 Pisarevschi Basia solicită înscrierea în anul uni-

versitar 1924-1925 

student 41 

6932.  4715/29.IX.1924 Lipoveţchi Ruhla solicită înscrierea în anul 
universitar 1924-1925 

student 41 

6933.  4743/29.IX.1924 Zonis Masea solicită înscrierea în anul universitar 
1924-1925 

student 41 

6934.  4744/29.IX.1924 Veisbuch Oscar solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1924-1925 

student 41 

6935.  4750/29.IX.1924 Alterescu Mendel solicită înscrierea în anul uni- student 41 
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versitar 1924-1925 
6936.  4751/29.IX.1924 Svarţz Ichezechiel solicită înscrierea în anul uni-

versitar 1924-1925 
student 41 

6937.  4755/29.IX.1924 Bercovici Froim solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1924-1925 

student 41 

6938.  4756/29.IX.1924 Bercovici Marcu solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1924-1925 

student 41 

6939.  4757/29.IX.1924 Diamant Rebeca solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1924-1925 

student 41 

6940.  4759/29.IX.1924 Ludvarg Enta solicită înscrierea în anul universitar 
1924-1925 

student 42 

6941.  4760/29.IX.1924 Rosenthal Feiga solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1924-1925 

student 42 

6942.  4762/29.IX.1924 Copelovici Marcu solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1924-1925 

student 42 

6943.  4765/29.IX.1924 Silberg Alina solicită înscrierea în anul universitar 
1924-1925 

student 42 

6944.  4790/29.IX.1924 Golobmit Golda solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1924-1925 

student 43 

6945.  4799/29.IX.1924 Ghelbruch Ghidla solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1924-1925 

student 43 

6946.  4800/29.IX.1924 Jabschi Zaiţev Perla solicită înscrierea în anul 
universitar 1924-1925 

student 43 

6947.  4801/29.IX.1924 Doliner Şeindla solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1924-1925 

student 43 

6948.  4814/29.IX.1924 Schwarţman Mintea solicită înscrierea în anul 
universitar 1924-1925 

student 43 

6949.  4815/29.IX.1924 Halder Isac solicită înscrierea în anul universitar 
1924-1925 

student 43 

6950.  4816/29.IX.1924 Tublis Etlea solicită înscrierea în anul întîi de 
practică la farmacie 

student 43 

6951.  4817/29.IX.1924 Şirota Feiga solicită înscrierea în anul întîi de 
practică la farmacie 

student 43 

6952.  4818/29.IX.1924 Feterman Feiga solicită înscrierea în anul întîi de 
practică la farmacie 

student 43 

6953.  4819/29.IX.1924 Chiperceschi Haia solicită înscrierea în anul întîi 
de practică la farmacie 

student 43 

6954.  4824/30.IX.1924 Segal Talel solicită înscrierea în anul întîi de 
practică la farmacie 

student 44 

6955.  4827/30.IX.1924 Iurman Reiza solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă 

student 44 

6956.  4829/30.IX.1924 Lunevschi Iuda solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă 

student 44 

6957.  4832/30.IX.1924 Mendelovici Abiş solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 44 

6958.  4833/30.IX.1924 Hofman Avram solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 44 

6959.  4834/30.IX.1924 Karniol Iancu solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 44 

6960.  4835/30.IX.1924 Limerschi Iuda solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 44 

6961.  4836/30.IX.1924 Held Moise solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 
 

student 44 

6962.  4837/30.IX.1924 Lindenboim Etla solicită eliberarea documentelor student 44 
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şcolare deoarece se retrage din facultate 
6963.  4846/1.X.1924 Roitştein Idel Leib solicită eliberarea unei 

adeverinţe pentru înscrierea la universitate 
student 45 

6964.  4847/30.IX.1924 Feighel Mordhai solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 45 

6965.  4848/30.IX.1924 Noviţchi Adela, studentă la Praga, solicită în-
scrierea la facultatea din Iaşi 

student 45 

6966.  4866/30.IX.1924 Tinenbaum Iancu Ihil, farmacie, solicită înscrierea 
la examenul de asistenţă 

student 46 

6967.  4867/30.IX.1924 Şmil Şmerlă, farmacie, solicită înscrierea la exa-
menul de asistenţă 

student 46 

6968.  4869/30.IX.1924 Coifman David solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 46 

6969.  4873/30.IX.1924 Cervinschi Volf solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 46 

6970.  4876/30.IX.1924 Rabinovici Israel solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru armată 

student 46 

6971.  4882/30.IX.1924 Segal Marim solicită eliberarea unei adeverinţe de 
absolvire a facultăţii 

doctor 47 

6972.  4883/30.IX.1924 Svarţman Ihil solicită eliberarea unei adeverinţe 
de absolvire a facultăţii 

doctor 47 

6973.  4884/30.IX.1924 Steinberg Mendel solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 47 

6974.  4885/30.IX.1924 Himelbrand Moise solicită eliberarea documen-
telor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 47 

6975.  4886/30.IX.1924 Rozenstreich Moise solicită eliberarea documen-
telor şcolare deoarece se transferă în străinătate 

student 47 

6976.  4887/30.IX.1924 Roitman Rachel solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 47 

6977.  4897/2.X.1924 Acherman David solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 48 

6978.  4898/2.X.1924 Feldman Şloim solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 48 

6979.  4901/2.X.1924 Goldştein Paulina solicită înscrierea la facultatea 
de farmacie 

student 48 

6980.  4902/2.X.1924 Redlic Solo solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie 

student 48 

6981.  4912/2.X.1924 Aschinazi Isac solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie 

student 49 

6982.  4914/2.X.1924 Hait Şulim solicită înscrierea la facultatea de 
medicină 

student 49 

6983.  4916/2.X.1924 Kahn Moisi solicită înscrierea la facultatea de 
medicină 

student 49 

6984.  4917/2.X.1924 Rabinovici Isidor solicită înscrierea la facultatea 
de medicină 

student 49 

6985.  4918/2.X.1924 Ianovici Ester Hava solicită înscrierea la facultatea 
de medicină 

student 49 

6986.  4919/2.X.1924 Ghertea Haia solicită înscrierea la facultatea de 
medicină 

student 49 

6987.  4920/2.X.1924 Derhgoer Feiga solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie în anul al III-lea 

student 49 

6988.  4929/2.X.1924 Seinberg Mordco solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă pentru armată 
 

student 50 

6989.  4930/2.X.1924 Aschinazi Isac solicită eliberarea unei adeverinţe student 50 
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de frecvenţă pentru armată 
6990.  4936/2.X.1924 Calinschi Iţco solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată 
student 50 

6991.  4947/2.X.1924 Aizinştein Ihil solicită eliberarea documentelor 
şcolare pentru a se transfera în străinătate 

student 51 

6992.  4948/2.X.1924 Colpacci Leib solicită eliberarea documentelor 
şcolare pentru a se transfera în străinătate 

student 51 

6993.  4949/2.X.1924 Herman Aron solicită eliberarea documentelor 
şcolare pentru a se transfera în străinătate 

student 51 

6994.  4970/2.X.1924 Grimberg Beer solicită reînscrierea la facultatea 
de medicină în anul universitar 1924-1925 

student 52 

6995.  4971/2.X.1924 Cervinschi Volf solicită reînscrierea la facultatea 
de medicină în anul universitar 1924-1925 

student 52 

6996.  4982/2.X.1924 Vitner Zenobia solicită reînscrierea la facultatea 
de medicină în anul universitar 1924-1925 

student 52 

6997.  4985/2.X.1924 Coifman David solicită reînscrierea la facultatea 
de medicină în anul universitar 1924-1925 

student 52 

6998.  4986/2.X.1924 Landes Iţhoc solicită reînscrierea la facultatea de 
medicină în anul universitar 1924-1925 

student 52 

6999.  4990/2.X.1924 Snaider Dvoira solicită reînscrierea la facultatea 
de medicină în anul universitar 1924-1925 

student 52 

7000.  5001/2.X.1924 Pincevschi Strul solicită reînscrierea la facultatea 
de medicină în anul universitar 1924-1925 

student 52 

7001.  5003/2.X.1924 Gherşco Agres solicită reînscrierea la facultatea de 
medicină în anul universitar 1924-1925 

student 52 

7002.  5004/3.X.1924 Benderschi Abram solicită eliberarea documen-
telor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 53 

7003.  5005/3.X.1924 Lerner Ianchel solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 53 

7004.  5006/3.X.1924 Landa I. Iosif solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 53 

7005.  5007/3.X.1924 Horoviţ Alfred solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 53 

7006.  5008/3.X.1924 Roisentulev Şulim solicită eliberarea documen-
telor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 53 

7007.  5009/3.X.1924 Veidenfeld Iacob solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 53 

7008.  5021/3.X.1924 Freiberg Liba solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie în anul universitar 1924-1925 

student 53 

7009.  5022/3.X.1924 Iacher Leizer solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 53 

7010.  5033/3.X.1924 Vaisman Ghinda solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 54 

7011.  5034/3.X.1924 Svartz Ichezchiel solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 54 

7012.  5035/3.X.1924 Craitman Einih solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 54 

7013.  5036/3.X.1924 Rabacov Boruh solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 54 

7014.  5037/3.X.1924 Alter Iosif solicită eliberarea documentelor şcolare 
deoarece se retrage din facultate 

student 54 

7015.  5037/3.X.1924 Alter Perla solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 
 

student 54 

7016.  5039/3.X.1924 Veidenfeld Iacob este declarat admis la examenele student 54 
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de la finele anului al II-lea în sesiunea din iunie 
1924 

7017.  5041/3.X.1924 Vaisman Reveca este declarată admisă la exame-
nele de la finele anului al II-lea în sesiunea din 
iunie 1924 

student 54 

7018.  5043/3.X.1924 Rapaport Volf este declarat admis la examenele de 
la finele anului al II-lea în sesiunea din iunie 1924 

student 54 

7019.  5044/3.X.1924 Alter Perla este declarată admisă la examenele de 
la finele anului al II-lea în sesiunea din iunie 1924 

student 54 

7020.  5045/3.X.1924 Alter Iosif este declarată admisă la examenele de 
la finele anului al II-lea în sesiunea din iunie 1924 

student 54 

7021.  5054/4.X.1924 Daici Strul solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă 

student 55 

7022.  5070/4.X.1924 Lerner Ruvin solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă 

student 56 

7023.  5072/4.X.1924 Lerner Ianchel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă 

student 56 

7024.  5073/4.X.1924 Vugman Hinca solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă 

student 56 

7025.  5074/4.X.1924 Babacov Boruh solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă 

student 56 

7026.  5075/4.X.1924 Horoviţ Alfred solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă 

student 56 

7027.  5077/4.X.1924 Landa I. Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă 

student 56 

7028.  5078/4.X.1924 Roizentulev Şulim solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă 

student 56 

7029.  5079/4.X.1924 Veidenfeld Iacob solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă 

student 56 

7030.  5080/4.X.1924 Burd Bercu solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă 

student 56 

7031.  5081/4.X.1924 Svartz Iechezcheiel solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă 

student 56 

7032.  5082/4.X.1924 Benderschi Abram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă 

student 56 

7033.  5083/4.X.1924 Moruzenschi Boruch solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă 

student 56 

7034.  5084/4.X.1924 Veidenfeld Iacob solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă 

student 56 

7035.  5115/4.X.1924 Solomon Mina, farmacie, solicită înscrierea la 
examenul de asistenţă 

student 58 

7036.  5117/4.X.1924 Segal Jaques, farmacie, solicită înscrierea la exa-
menul de asistenţă 

student 58 

7037.  5118/4.X.1924 Reiter Amalia, farmacie, solicită înscrierea la 
examenul de asistenţă 

student 58 

7038.  5119/4.X.1924 Cahana Raşela, farmacie, solicită înscrierea la 
examenul de asistenţă 

student 58 

7039.  5116/4.X.1924 Ghemurian Şulim, farmacie, solicită înscrierea în 
anul al III-lea elevat  

student 58 

7040.  5117/4.X.1924 Aizinştein Ichil solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru continuarea studiilor în Italia 

student 58 

7041.  5140/4.X.1924 Rapaport Volf solicită reînscrierea la facultatea de 
medicină în anul universitar 1924-1925 
 

student 59 

7042.  5141/4.X.1924 Solomon Raşela solicită reînscrierea la facultatea student 59 
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de medicină în anul universitar 1924-1925 
7043.  5142/4.X.1924 Fradis Nehemia solicită reînscrierea la facultatea 

de medicină în anul universitar 1924-1925 
student 59 

7044.  5143/4.X.1924 Feldman Iosub solicită reînscrierea la facultatea de 
medicină în anul universitar 1924-1925 

student 59 

7045.  5144/4.X.1924 Cofman Iţhoc solicită reînscrierea la facultatea de 
medicină în anul universitar 1924-1925 

student 59 

7046.  5145/4.X.1924 Levenzon Ihili solicită reînscrierea la facultatea de 
medicină în anul universitar 1924-1925 

student 59 

7047.  5146/4.X.1924 Ghelfer Pinhas solicită reînscrierea la facultatea de 
medicină în anul universitar 1924-1925 

student 59 

7048.  5147/4.X.1924 Zeilic Burăh solicită reînscrierea la facultatea de 
medicină în anul universitar 1924-1925 

student 59 

7049.  5149/4.X.1924 Stolear Aron solicită reînscrierea la facultatea de 
medicină în anul universitar 1924-1925 

student 59 

7050.  5150/4.X.1924 Grasgru Abram solicită reînscrierea la facultatea 
de medicină în anul universitar 1924-1925 

student 59 

7051.  5151/4.X.1924 Serebrinschi Malca solicită reînscrierea la facul-
tatea de medicină în anul universitar 1924-1925 

student 59 

7052.  5155/4.X.1924 Iarmolinschi Malia solicită reînscrierea la facul-
tatea de medicină în anul universitar 1924-1925 

student 59 

7053.  5157/4.X.1924 Reznic Tema solicită reînscrierea la facultatea de 
medicină în anul universitar 1924-1925 

student 59 

7054.  5158/4.X.1924 Vexler Frederica solicită reînscrierea la facultatea 
de medicină în anul universitar 1924-1925 

student 59 

7055.  5160/4.X.1924 Glijevschi Mordhai solicită reînscrierea la facul-
tatea de medicină în anul universitar 1924-1925 

student 59 

7056.  5161/4.X.1924 Calihman Abram solicită reînscrierea la facultatea 
de medicină în anul universitar 1924-1925 

student 59 

7057.  5162/4.X.1924 Pereli Isac solicită reînscrierea la facultatea de 
medicină în anul universitar 1924-1925 

student 59 

7058.  5164/4.X.1924 Grinberg Ber solicită reînscrierea la facultatea de 
medicină în anul universitar 1924-1925 

student 59 

7059.  5174/5.X.1924 Dreuthel Veisenberger Lucian se transferă la fa-
cultatea de medicină în anul universitar 1924-1925 

student 59 

7060.  5175/5.X.1924 Viner Iacob solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 60 

7061.  5186/6.X.1924 Cordos Hava solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 61 

7062.  5188/6.X.1924 Sharisth F. Moise susţine teza de licenţă în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 61 

7063.  5189/6.X.1924 Cornblum Herş susţine teza de licenţă în medicină 
şi chirurgie 

doctor 61 

7064.  5191/6.X.1924 Gandeli Sara solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie în anul universitar 1924-1925 

student 61 

7065.  5192/6.X.1924 Dehtiar Ghitla solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie în anul universitar 1924-1925 

student 61 

7066.  5193/6.X.1924 Erder Ioseph solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie în anul universitar 1924-1925 

student 61 

7067.  5194/6.X.1924 Olergont Aron solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie în anul universitar 1924-1925 

student 61 

7068.  5216/6.X.1924 Reznic Mendel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 
 

student 62 

7069.  5217/6.X.1924 Erder Ioseph solicită eliberarea unei adeverinţe de student 62 
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frecvenţă pentru armată 
7070.  5220/6.X.1924 Pascar David solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă pentru armată 
student 62 

7071.  5237/6.X.1924 Goldştein Marcel depune o fotografie pentru 
carnetul de student 

student 63 

7072.  5242/6.X.1924 Farmacistul Sverdlic D. informează că domnişoara 
Chişinevschi Ester se înscrie la examenul de prac-
tică 

student 63 

7073.  5244/6.X.1924 Oclander Sara solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 63 

7074.  5252/6.X.1924 Valman Ester Malca solicită înscrierea la facul-

tatea de medicină în anul universitar 1924-1925 

student 64 

7075.  5253/6.X.1924 Oriol Abram solicită înscrierea la facultatea de 
medicină în anul universitar 1924-1925 

student 64 

7076.  5255/6.X.1924 Pascar David solicită înscrierea la facultatea de 
medicină în anul universitar 1924-1925 

student 64 

7077.  6266/6.X.1924 Lapscher Riva solicită înscrierea la facultatea de 
medicină în anul universitar 1924-1925 

student 64 

7078.  6267/6.X.1924 Sugurenschi Abram solicită înscrierea la facultatea 
de medicină în anul universitar 1924-1925 

student 64 

7079.  6268/6.X.1924 Vaisberg Sura solicită înscrierea la facultatea de 
medicină în anul universitar 1924-1925 

student 64 

7080.  6270/6.X.1924 Veisbein Cahana Tauba solicită înscrierea la fa-

cultatea de medicină în anul universitar 1924-1925 

student 64 

7081.  6274/6.X.1924 Peltin Chelman solicită înscrierea la facultatea de 
medicină în anul universitar 1924-1925 

student 64 

7082.  6286/6.X.1924 Goldhamer Meer solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 65 

7083.  6287/6.X.1924 Levenzon Ihili solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 65 

7084.  6288/6.X.1924 Safir Gherş solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 65 

7085.  6289/6.X.1924 Serebreinic Moisei solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 65 

7086.  6290/7.X.1924 Bucştein Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată 

student 65 

7087.  6291/7.X.1924 Liberman Aron solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 65 

7088.  6292/7.X.1924 Vaserman Simha solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru armată 

student 65 

7089.  6293/7.X.1924 Landes Iţhoc solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 65 

7090.  6294/7.X.1924 Coifman David solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 65 

7091.  6296/7.X.1924 Mişcovici Ghizela solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 65 

7092.  6314/7.X.1924 Tughel Basea solicită eliberarea documentelor 

şcolare ale lui Elgrut Abram care se retrage din 
facultate 

student 66 

7093.  6315/7.X.1924 Sharith F. Moisei achită taxele pentru eliberarea 
diplomei 

docttor 66 

7094.  6317/7.X.1924 Pipergal Tatiana solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie, în anul întîi,  în anul universitar 1924-
1925 

student 66 

7095.  6318/7.X.1924 Creisman Leia solicită înscrierea la facultatea de student 66 
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farmacie, în anul întîi,  în anul universitar 1924-
1925 

7096.  6319/7.X.1924 Selter Brana solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie, în anul întîi,  în anul universitar 1924-
1925 

student 66 

7097.  6320/7.X.1924 Grünspan Ana solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie, în anul întîi,  în anul universitar 1924-
1925 

student 66 

7098.  6321/7.X.1924 Bucştein Moise solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie, în anul întîi,  în anul universitar 1924-
1925 

student 66 

7099.  6930/9.X.1924 Cogan Reizea solicită înscrierea la facultatea de 
medicină, în anul întîi,  în anul universitar 1924-
1925 

student 67 

7100.  6933/9.X.1924 Şirota Ester Perlea, farmacie, solicită înscrierea la 
examenul de asistenţă 

student 67 

7101.  6934/9.X.1924 Steirental Basea, farmacie, solicită înscrierea la 
examenul de asistenţă 

student 67 

7102.  6936/9.X.1924 Grimberg Iţic, farmacie, solicită aprobarea transfe-
rului la facultatea din Bucureşti 

student 67 

7103.  6937/9.X.1924 Catz Tamara, farmacie, solicită aprobarea transfe-
rului la facultatea din Bucureşti 

student 67 

7104.  6938/9.X.1924 Groisman Şeindlea, farmacie, solicită aprobarea 

transferului la facultatea din Cluj 

student 67 

7105.  6939/9.X.1924 Beligorschi Sura solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 67 

7106.  6940/9.X.1924 Veisberg Ruhel solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 67 

7107.  6955/9.X.1924 Axinfeld Iţic solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru ocuparea unui post  

student 68 

7108.  6972/10.X.1924 Bron Iosif solicită înscrierea la facultatea de medi-
cină, în anul întîi,  în anul universitar 1924-1925 

student 70 

7109.  6972/10.X.1924 Zaidman Marcu solicită înscrierea la facultatea de 
medicină, în anul întîi,  în anul universitar 1924-
1925 

student 70 

7110.  6974/10.X.1924 Ripa Şulim solicită înscrierea la facultatea de far-
macie, în anul întîi,  în anul universitar 1924-1925 

student 70 

7111.  6976/10.X.1924 Gherşel A. Enia solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie, în anul întîi,  în anul universitar 1924-
1925 

student 70 

7112.  6977/10.X.1924 Blimes S. Emanoil solicită înscrierea la facultatea 
de farmacie, în anul întîi,  în anul universitar 
1924-1925 

student 70 

7113.  6974/10.X.1924 Offenberg Lazăr solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie, în anul întîi,  în anul universitar 1924-
1925 

student 70 

7114.  6979/10.X.1924 Halimschi Udel solicită înscrierea la facultatea de 

farmacie, în anul întîi,  în anul universitar 1924-
1925 

student 70 

7115.  6981/10.X.1924 Binderman Fişov Hava, farmacie, solicită 
înscrierea la examenul de asistenţă 

student 70 

7116.  6983/10.X.1924 Gamberg Reizea, farmacie, solicită înscrierea la 
examenul de asistenţă 
 

student 70 

7117.  6985/10.X.1924 Halfein Malia, farmacie, solicită înscrierea la exa- student 70 
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menul de asistenţă 
7118.  6986/10.X.1924 Rapaport Iosif, farmacie, solicită înscrierea la exa-

menul de asistenţă 
student 70 

7119.  6987/10.X.1924 Gherşel Reiza, farmacie, solicită înscrierea la exa-
menul de asistenţă 

student 70 

7120.  6988/10.X.1924 Schvind Max, farmacie, solicită înscrierea la exa-
menul de asistenţă 

student 70 

7121.  6989/10.X.1924 Canter Perlea, farmacie, solicită înscrierea la exa-
menul de asistenţă 

student 70 

7122.  6989/10.X.1924 Balaban Sura, farmacie, solicită înscrierea la exa-
menul de asistenţă 

student 70 

7123.  7012/10.X.19242 Halder Isac solicită o adeverinţă din care să rezul-
te că a susţinut examenul de anatomie 

student 71 

7124.  7015/10.X.19242 Bron Iosif solicită o adeverinţă de frecvenţă pentru 
armată 

student 71 

7125.  7016/10.X.19242 Ripa Şulim solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 71 

7126.  7017/10.X.19242 Coplacci Moisei solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 71 

7127.  7018/10.X.19242 Levenzon Ihili solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 71 

7128.  703210.X.1924 Zilberman Iancu solicită înscrierea la facultatea de 
medicină, în anul întîi,  în anul universitar 1924-

1925 

student 72 

7129.  7035/10.X.1924 Vainştein Iţic solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 72 

7130.  7037/10.X.1924 Caplun Şulim solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 72 

7131.  7039/10.X.1924 Babacov Volf solicită restituirea documentelor 
şcolare ale lui Lerner Ruvin deoarece se retrage 
din facultate  

student 72 

7132.  7046/10.X.1924 Faingold Moisei solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie, în anul întîi,  în anul universitar 1924-
1925 

student 73 

7133.  7048/10.X.1924 Rabinovici Strul solicită înscrierea la facultatea de 

farmacie, în anul întîi,  în anul universitar 1924-
1925 

student 73 

7134.  7049/10.X.1924 Hertenştein Matilda solicită înscrierea la facultatea 
de farmacie, în anul întîi, în anul universitar 1924-
1925 

student 73 

7135.  7050/10.X.1924 Clauzaner Mina solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie, în anul întîi, în anul universitar 1924-
1925 

student 73 

7136.  7051/10.X.1924 Zelter Rivca solicită înscrierea la facultatea de far-
macie, în anul întîi, în anul universitar 1924-1925 

student 73 

7137.  7052/10.X.1924 Abramovici Florica solicită înscrierea la facultatea 
de farmacie, în anul întîi, în anul universitar 1924-

1925 

student 73 

7138.  7054/10.X.1924 Caufman Sara solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie, în anul întîi, în anul universitar 1924-
1925 

student 73 

7139.  7069/10.X.1922 Herşcu I. Marcu solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 
 

student 74 

7140.  7075/10.X.1924 Seinberg Mordco solicită înscrierea la facultatea student 74 
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de farmacie, în anul întîi, în anul universitar 1924-
1925 

7141.  7081/10.X.1924 Samîs Iacob solicită înscrierea la facultatea de far-
macie, în anul universitar 1924-1925 

student 74 

7142.  7083/10.X.1924 Mughinştein Mendel solicită înscrierea la faculta-
tea de farmacie în anul universitar 1924-1925 

student 74 

7143.  7084/10.X.1924 Rabinovici Bella solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie, în anul universitar 1924-1925 

student 74 

7144.  7085/10.X.1924 Baril Sofia solicită reînscrierea la facultatea de 
farmacie, în anul universitar 1924-1925 

student 74 

7145.  7095/11.X.1922 Baserniţan Haim solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 75 

7146.  7096/11.X.1922 Davidson Lev solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 75 

7147.  7098/11.X.1922 Tenenboim Mordco solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 75 

7148.  7099/11.X.1922 Liderman Şlima solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la înscrierea la facultatea de 
litere 

student 75 

7149.  7103/11.X.1922 Calihman Abram solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă necesară la armată 

student 75 

7150.  7104/11.X.1922 Himelbrand Moise solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară continuării studiilor 

student 75 

7151.  7105/11.X.1922 Simhovici Heina solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de susţinere a tezei de licenţă pentru ocuparea 
unui post 

student 75 

7152.  7106/11.X.1922 Sraer Abram solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară înscrierii la facultatea de ştiinţe 

student 75 

7153.  7124/11.X.1924 Zeltman Iosef, farmacie, solicită înscrierea la 
examenul de asistenţă 

student 76 

7154.  7125/11.X.1924 Crimerman Ita efectuează practică într-o farmacie student 76 
7155.  7126/11.X.1924 Rapaport Max, farmacie, solicită aprobarea trans-

ferului la Bucureşti 
student 76 

7156.  7127/11.X.1924 Tobias Haia solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 76 

7157.  7127/11.X.1924 Landa Iosif solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 76 

7158.  7129/11.X.1924 Micoviman Chiva depune documentele şcolare 
necesare înscrierii la facultate 

student 76 

7159.  7139/11.X.1924 Bronştein Bercu solicită reînscrierea la facultatea 
de medicină în anul universitar 1924-1925 

student 77 

7160.  7140/11.X.1924 Sit Sura solicită reînscrierea la facultatea de medi-
cină în anul universitar 1924-1925 

student 77 

7161.  7142/11.X.1924 Goldştein David solicită reînscrierea la facultatea 
de medicină în anul universitar 1924-1925 

student 77 

7162.  7143/11.X.1924 Grimberg Aizic solicită reînscrierea la facultatea 
de medicină în anul universitar 1924-1925 

student 77 

7163.  7144/11.X.1924 Davidson Lev solicită reînscrierea la facultatea de 
medicină în anul universitar 1924-1925 

student 77 

7164.  7148/11.X.1924 Baserniţan Haim solicită reînscrierea la facultatea 
de medicină în anul universitar 1924-1925 

student 77 

7165.  7153/11.X.1924 Faiman Iosif solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie în anul universitar 1924-1925 
 

student 77 

7166.  7154/11.X.1924 Farmacistul Samitca Valeriu, Botoşani, înaintează student 77 
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documentele de practică ale lui Feinştein Reiza 
7167.  7161/13.X.1924 Roibsman Moise solicită înscrierea la facultatea 

de farmacie în anul al III-lea, în anul universitar 
1924-1925 

student 78 

7168.  7162/11.X.1924 Band Nehama solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 78 

7169.  7166/11.X.1924 Svarţberg Leib solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 78 

7170.  7179/13.X.1924 Roitman Efim solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară înscrierii 

student 79 

7171.  7181/13.X.1924 Goldenberg I. Paul solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 79 

7172.  7182/13.X.1924 Glickman Mendel solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară înscrierii la facultatea 
de drept 

student 79 

7173.  7184/13.X.1924 Cohn Burăh solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la armată 

student 79 

7174.  7185/13.X.1924 Cuperman Iosub solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 79 

7175.  7187/13.X.1924 Svarţberg Leib solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară continuării studiilor în străi-
nătate 

student 79 

7176.  7188/13.X.1924 Landa A. Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă necesară la armată 

student 79 

7177.  7189/13.X.1924 Fleişman Ita solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la înscrierea la facultatea de 
litere 

student 79 

7178.  7229/14.X.1924 Melichzon Fani solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie, în anul universitar 1924-1925 

student 81 

7179.  7230/14.X.1924 Gheburd Sima solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie, în anul universitar 1924-1925 

student 81 

7180.  7231/14.X.1924 Cuperman Avram solicită înscrierea la facultatea 
de farmacie, în anul universitar 1924-1925 

student 81 

7181.  7233/14.X.1924 Goldinberg I. Paul solicită înscrierea la facultatea 
de farmacie, în anul universitar 1924-1925 

student 81 

7182.  7234/11.X.1924 Uciteli Iosif, farmacie, solicită înscrierea la exa-
menul de asistenţă 

student 81 

7183.  7236/11.X.1924 Picher Basia, farmacie, solicită înscrierea la exa-
menul de asistenţă 

student 81 

7184.  7237/11.X.1924 Iudman Zlata, farmacie, solicită înscrierea la exa-
menul de asistenţă 

student 81 

7185.  7238/11.X.1924 Ghelerştein Brana, farmacie, solicită înscrierea la 
examenul de asistenţă 

student 81 

7186.  7239/11.X.1924 Coifman Golda, farmacie, solicită înscrierea la 
examenul de asistenţă 

student 81 

7187.  7248/11.X.1924 Nacht Etela obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor 82 

7188.  7248/11.X.1924 Vascoboinic Herman obţine titlul de doctor în me-
dicină şi chirurgie 

doctor 82 

7189.  7248/11.X.1924 Feldman Luiza obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie 

doctor 82 

7190.  7251/11.X.1924 Rabinovici Simon solicită restituirea documen-
telor şcolare deoarece se retrage din facultate  
 

student 82 

7191.  7257/15.X.1924 Corenblum Herş obţine titlul de doctor în doctor 83 
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medicină şi chirurgie 
7192.  7269/15.X.1924 Grimberg Strul solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă necesară la armată 
student 84 

7193.  7270/15.X.1924 Friedman Jean solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 84 

7194.  7274/15.X.1924 Haimovici Avram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară înscrierii la altă facul-
tate 

student 84 

7195.  7277/15.X.1924 Goldenberg Israil solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 84 

7196.  7279/15.X.1924 Finchelştein Ionel solicită eliberarea unei 

adeverinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 84 

7197.  7299/15.X.1924 Silcrot Abram solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 85 

7198.  7305/15.X.1924 Herşcovici Simon solicită înscrierea la facultatea 
de medicină, în anul întîi, în anul universitar 1924-
1925 

student 85 

7199.  7348/15.X.1924 Gruber Iosif solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 85 

7200.  7349/15.X.1924 Barbălat Volf solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 85 

7201.  7352/15.X.1924 Trachtenbroit Reveca solicită înscrierea tardivă la 
facultatea de medicină, în anul întîi, în anul 

universitar 1924-1925 

student 85 

7202.  7362/16.X.1924 Benderschi Isac depune o fotografie pentru carnet 
de student 

student 88 

7203.  7365/16.X.1924 Heller Mariem depune o fotografie pentru carnet 
de student 

student 88 

7204.  7369/16.X.1924 Rosman Iohanas solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 88 

7205.  7375/16.X.1924 Levin Liza solicită înscrierea la facultatea de far-
macie, în anul întîi, în anul universitar 1924-1925 

student 89 

7206.  7376/16.X.1924 Pavis Iţic Leiba solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie, în anul întîi, în anul universitar 1924-
1925 

student 89 

7207.  7377/16.X.1924 Ghete Haia nu s-a prezentat la examene student 89 
7208.  7379/16.X.1924 Cobilanschi Iosef solicită înscrierea la facultatea 

de medicină, în anul întîi, în anul universitar 1924-
1925 

student 89 

7209.  7380/16.X.1924 Şor Ruvin solicită înscrierea la facultatea de medi-
cină, în anul întîi, în anul universitar 1924-1925 

student 89 

7210.  7381/16.X.1924 Hutschneker Iancu solicită înscrierea la facultatea 
de medicină, în anul întîi, în anul universitar 1924-
1925 

student 89 

7211.  7382/16.X.1924 Lacser Sara solicită înscrierea la facultatea de me-
dicină, în anul întîi, în anul universitar 1924-1925 

student 89 

7212.  7383/16.X.1924 Caţap Feiga solicită înscrierea la facultatea de me-

dicină, în anul întîi, în anul universitar 1924-1925 

student 89 

7213.  7384/16.X.1924 Levenzon Ana solicită înscrierea la facultatea de 
medicină, în anul întîi, în anul universitar 1924-
1925 

student 89 

7214.  7402/17.X.1924 Cunea Iacov solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 
 

student 89 

7215.  7403/17.X.1924 Roiter Haia solicită eliberarea unei adeverinţe student 90 
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necesară înscrierii la litere 
7216.  7404/17.X.1924 Olergont Aron solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă necesară la armată 
student 90 

7217.  7408/18.X.1924 Rachbuch Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 90 

7218.  7428/18.X.1924 Leibovici Israel solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se transferă la Bucureşti  

student 91 

7219.  7429/18.X.1924 Abramovici Osias solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 91 

7220.  7435/18.X.1924 Cercul de Recrutare „Cantemir” amînă efectuarea 
stagiului militar pentru Finchelman Ichichel 

student 92 

7221.  7436/18.X.1924 Grosman Gendla este respinsă la studii student 92 
7222.  7446/18.X.1924 Cleitman Haia solicită înscrierea la facultatea de 

farmacie, în anul întîi, în anul universitar 1924-
1925 

student 93 

7223.  7447/18.X.1924 Merems Perlea solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie, în anul întîi, în anul universitar 1924-
1925 

student 93 

7224.  7448/18.X.1924 Goihman Neha solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie, în anul întîi, în anul universitar 1924-
1925 

student 93 

7225.  7449/18.X.1924 Svarţman Frima solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie, în anul întîi, în anul universitar 1924-

1925 

student 93 

7226.  7450/18.X.1924 Zilberman Herş solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie, în anul întîi, în anul universitar 1924-
1925 

student 93 

7227.  7453/18.X.1924 Bronştein Leia Malea solicită înscrierea la facul-
tatea de farmacie, în anul întîi, în anul universitar 
1924-1925 

student 93 

7228.  7454/18.X.1924 Rabinovici Iacov solicită înscrierea la facultatea 
de medicină, în anul întîi, în anul universitar 1924-
1925 

student 93 

7229.  7455/18.X.1924 Feldman Ita solicită înscrierea la facultatea de far-
macie, în anul întîi, în anul universitar 1924-1925 

student 93 

7230.  7456/18.X.1924 Aisman Perlea solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie, în anul întîi, în anul universitar 1924-
1925 

student 93 

7231.  7457/18.X.1924 Fraier Sara solicită înscrierea la facultatea de far-
macie, în anul întîi, în anul universitar 1924-1925 

student 93 

7232.  7458/18.X.1924 Braunştein Malca solicită înscrierea la facultatea 
de farmacie, în anul întîi, în anul universitar 1924-
1925 

student 93 

7233.  7474/18.X.1924 Aizic Segal depune fotografia pentru carnet de 
student 

student 94 

7234.  7475/18.X.1924 Roitman Perla solicită reînscrierea la facultate în 
anul universitar 1924-1925 

student 94 

7235.  7476/18.X.1924 Abramovici Jack solicită reînscrierea la facultate 
în anul universitar 1924-1925 

student 94 

7236.  7477/18.X.1924 Maier Benjamin solicită reînscrierea la facultate în 
anul universitar 1924-1925 

student 94 

7237.  7479/18.X.1924 Sobelman Nesi solicită reînscrierea la facultate în 
anul universitar 1924-1925 
 

student 94 

7238.  7481/18.X.1924 Cogan Aizicher solicită restituirea documentelor student 94 
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şcolare deoarece se retrage din facultate  
7239.  7491/20.X.1924 Feldman Zelda solicită înscrierea la facultatea de 

medicină în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 94 

7240.  7494/20.X.1924 Finchelman Ihel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 95 

7241.  7495/20.X.1924 Faingold Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la reînscriere 

student 95 

7242.  7496/20.X.1924 Craft Emil solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la reînscriere 

student 95 

7243.  7513/20.X.1924 Paghis Ţilia solicită eliberarea carnetului de stu-

dent pentru care depune fotografie 

student 96 

7244.  7517/20.X.1924 Roisenberg Ichel solicită eliberarea carnetului de 
student pentru care depune fotografie 

student 96 

7245.  7519/20.X.1924 Finchelman Ihil solicită eliberarea carnetului de 
student pentru care depune fotografie 

student 96 

7246.  7520/20.X.1924 Gornic Gherş solicită eliberarea carnetului de stu-
dent pentru care depune fotografie 

student 96 

7247.  7521/20.X.1924 Goldinberg Paul solicită eliberarea carnetului de 
student pentru care depune fotografie 

student 96 

7248.  7522/20.X.1924 Goldştein David solicită eliberarea carnetului de 
student pentru care depune fotografie 

student 96 

7249.  7534/21.X.1924 Zaltman Iosif este declarat admis la facultatea de 

farmacie 

student 97 

7250.  7535/21.X.1924 Veinraub Mordco este declarat admis la facultatea 
de farmacie 

student 97 

7251.  7537/21.X.1924 Vergheim Feiga este declarată admisă la facultatea 
de farmacie 

student 97 

7252.  7534/21.X.1924 Veinberg Pepi este declarată admisă la facultatea 
de farmacie 

student 97 

7253.  7540/21.X.1924 Urman Rivca este declarată admisă la facultatea 
de farmacie 

student 97 

7254.  7541/21.X.1924 Uciteli Brucha este declarată admisă la facultatea 
de farmacie 

student 97 

7255.  7542/21.X.1924 Teperman Haim este declarat admis la facultatea 

de farmacie 

student 97 

7256.  7544/21.X.1924 Trachtenbroit Reveca este declarată admisă la 
facultatea de farmacie 

student 97 

7257.  7548/21.X.1924 Sperber Blima este declarată admisă la facultatea 
de farmacie 

student 97 

7258.  7549/21.X.1924 Schwind Max este declarat admis la facultatea de 
farmacie 

student 97 

7259.  7550/21.X.1924 Şirota Ester Perlea este declarată admisă la 
facultatea de farmacie 

student 97 

7260.  7551/21.X.1924 Streihenthal Basia este declarată admisă la 
facultatea de farmacie 

student 97 

7261.  7574/21.X.1924 Marcus David este declarat admis în învăţămîntul 

farmaceutic 

student 98 

7262.  7576/21.X.1924 Meler Pepi student 98 
7263.  7577/21.X.1924 Leiba Avram este declarat admis în învăţămîntul 

farmaceutic 
student 98 

7264.  7574/21.X.1924 Losac Dvoira este declarată admisă în învăţămîn-
tul farmaceutic 
 

student 98 

7265.  7579/21.X.1924 Cogan Clarice este declarată admisă în învăţămîn- student 98 
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tul farmaceutic 
7266.  7580/21.X.1924 Ianovici Ester Hava este declarată admisă în învă-

ţămîntul farmaceutic 
student 98 

7267.  7581/21.X.1924 Iosipovici Şloim este declarat admis în învăţămîn-
tul farmaceutic 

student 98 

7268.  7584/21.X.1924 Iosipovici Ruhla este declarată admisă în învăţă-
mîntul farmaceutic 

student 98 

7269.  7585/21.X.1924 Iudman Zlata este declarată admisă în învăţămîn-
tul farmaceutic 

student 98 

7270.  7587/21.X.1924 Halfen Maria este declarată admisă în învăţămîn-
tul farmaceutic 

student 98 

7271.  7588/21.X.1924 Ghetlea Haia este declarată admisă în învăţămîntul 
farmaceutic 

student 98 

7272.  7589/21.X.1924 Ghelerştein Brana este declarată admisă în 
învăţămîntul farmaceutic 

student 98 

7273.  7590/21.X.1924 Gamerberg Reiza este declarată admisă în învăţă-
mîntul farmaceutic 

student 98 

7274.  7592/21.X.1924 Grimberg Leizer este declarat admis în învăţămîn-
tul farmaceutic 

student 98 

7275.  7593/21.X.1924 Goldştein Paulina este declarată admisă în învăţă-
mîntul farmaceutic 

student 98 

7276.  7594/21.X.1924 Fişov Binderman Hava este declarată admisă în 
învăţămîntul farmaceutic 

student 98 

7277.  7595/21.X.1924 Faerştein Şeindla este declarată admisă în învăţă-
mîntul farmaceutic 

student 98 

7278.  7612/21.X.1924 Goldştein Şmil solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 99 

7279.  7614/21.X.1924 Benderschi Dina solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 99 

7280.  7619/21.X.1924 Halfen Malia solicită a i se aproba înscrierea la 
examenul restanţă  

student 99 

7281.  7620/21.X.1924 Ianovici Ester Haia solicită a i se aproba înscrierea 
la examenul restanţă  

student 99 

7282.  7622/21.X.1922 Grimberg Leizer solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 99 

7283.  7623/21.X.1922 Segal Jacques solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 99 

7284.  7624/21.X.1922 Timan Haim solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară continuării studiilor 

student 99 

7285.  7639/20.X.1924 Landman Brana solicită înscrierea la facultatea de 
medicină în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 99 

7286.  7650/21.X.1924 Herman Roza solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 100 

7287.  7651/20.X.1924 Avram Mendel solicită înscrierea la facultatea de 
medicină în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 100 

7288.  1924 Studenţii din anul întîi ai facultăţii de medicină la 
examene 

student 1001-102 

7289.  7764/X.1924 Abovici Leon solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 102 

7290.  7776/.X.1922 Segal Jaques solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară înscrierii la facultatea de drept 
 

student 104 

7291.  7777/.X.1922 Cahane Raşela solicită eliberarea unei adeverinţe student 104 
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de frecvenţă necesară înscrierii la facultatea de 
litere 

7292.  7781/22.X.1922 Herşcovici Max solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 104 

7293.  7797/22.X.1922 Grimberg Haim depune certificatul de practică în 
farmacie pentru Sofenboim Mirela 

student 105 

7294.  7798/22.X.1922 Levenzon Carlic depune certificatul de practică în 
farmacie pentru Levenzon David Carlic 

student 105 

7295.  7812/23.X.1922 Hutschneker Iancu solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 106 

7296.  7812/23.X.1922 Cobilanschi Iosif solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 106 

7297.  7822/23.X.1922 Glicman Mendel depune o fotografie pentru car-
netul de student 

student 107 

7298.  7823/23.X.1924 Blanc Elimelech solicită reînscrierea la facultatea 
de medicină în anul universitar 1924-1925 

student 107 

7299.  7824/23.X.1924 Fichman Feiga Hana solicită reînscrierea la facul-
tatea de medicină în anul universitar 1924-1925 

student 107 

7300.  7825/23.X.1922 Epelboim Brana solicită a i se aproba efectuarea 
practicii în farmacie  

student 107 

7301.  7826/23.X.1922 Cordon Ester solicită a i se aproba efectuarea 
practicii în farmacie  

student 107 

7302.  7827/23.X.1924 Snaider Dvoira solicită restituirea documentelor 

şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 107 

7303.  7827/23.X.1924 Perelmuter Bruha solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 107 

7304.  7830/23.X.1924 Berşadschi Ihel solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară fiicei sale Berşadschi Basea 

student 107 

7305.  7837/24.X.1924 Bercovici Basea depune o fotografie pentru carne-
tul de student 

student 108 

7306.  7838/24.X.1924 Steinberg Strul depune o fotografie pentru carne-
tul de student 

student 108 

7307.  7839/24.X.1924 Vainberg Moise depune o fotografie pentru carne-
tul de student 

student 108 

7308.  7844/24.X.1924 Bron Menia solicită înscrierea la facultatea de far-

macie în anul întîi în anul universitar 1924-1925 

student 108 

7309.  7846/24.X.1924 Glasberg Rebeca solicită înscrierea la facultatea 
de farmacie în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 108 

7310.  7847/24.X.1924 Gutman Netty solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 108 

7311.  7858/24.X.1922 Studenţi la examene student 109-111 
7312.  7974/25.X.1922 Ghidalovici Ghidale solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă necesară la armată 
student 112 

7313.  7975/25.X.1922 Marcu Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară transferului în străinătate 

student 112 

7314.  7976/25.X.1922 Iudman Zlata solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară ocupării unui post 

student 112 

7315.  7879/25.X.1924 Fişman Davia solicită reînscrierea la facultate în 
anul universitar 1924-1925 

student 112 

7316.  7880/25.X.1924 Goldner Gherş solicită reînscrierea la facultate în 
anul universitar 1924-1925 
 

student 112 

7317.  7881/25.X.1924 Hofman Avram solicită reînscrierea la facultate în student 112 
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anul universitar 1924-1925 
7318.  7882/25.X.1924 Silcrot Isabela solicită reînscrierea la facultate în 

anul universitar 1924-1925 
student 112 

7319.  7883/25.X.1924 Lunevschi Iuda solicită reînscrierea la facultate în 
anul universitar 1924-1925 

student 112 

7320.  7884/25.X.1924 Sirchis Haim solicită reînscrierea la facultate în 
anul universitar 1924-1925 

student 112 

7321.  8000/25.X.1922 Reznic Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 113 

7322.  8001/25.X.1922 Gherşcovici Mordco solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 113 

7323.  8002/25.X.1922 Steinberg Mendel solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 113 

7324.  8003/25.X.1922 Fişman David solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 113 

7325.  8005/25.X.1922 Codner Gherş solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 113 

7326.  8007/25.X.1922 Bronştein Ester solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară continuării studiilor în 
străinătate 

student 113 

7327.  8008/25.X.1922 Sirchis Haim solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară continuării studiilor în 
străinătate 

student 113 

7328.  8010/25.X.1922 Vaiselboim Herş solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă necesară continuării studiilor în 
străinătate 

student 113 

7329.  8020/25.X.1922 Ghidalovici Ghidale depune o fotografie pentru 
carnetul de student 

student 114 

7330.  8254/25.X.1922 Studenţii anului al III-lea la examene student 115-119 
7331.  8481/25.X.1924 Benec Cezar solicită înscrierea la facultatea de far-

macie în anul întîi în anul universitar 1924-1925 
student 121 

7332.  8482/27.X.1924 Podgaeţchi Strul solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 121 

7333.  8483/25.X.1924 Simonovici Zalman solicită înscrierea la facultatea 

de farmacie în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 121 

7334.  8484/25.X.1924 Goldştein Şmil solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 107 

7335.  8485/25.X.1924 Benderschi Dina solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 107 

7336.  8486/25.X.1924 Vaisman Seindlea solicită restituirea documente-
lor şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 107 

7337.  8487/25.X.1924 Davidzon Lev solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 107 

7338.  8488/25.X.1924 Iurman Reiza solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 107 

7339.  8500/25.X.1924 Iosupovici Liza solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru înscrierea la facultatea de 
drept în anul întîi în anul universitar 1924-1925 

student 122 

7340.  8501/25.X.1924 Podgaeţchi Strul solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 122 

7341.  8502/25.X.1924 Rapaport Adolf solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 122 

7342.  8502bis/25.X.1924 Rotman Efim solicită înscrierea la facultate în anul student 122 
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universitar 1924-1925 
7343.  8504/25.X.1924 Ihilovici Idel solicită înscrierea la facultate în anul 

universitar 1924-1925 
student 122 

7344.  8536/28.X.1924 Davidzon Lev solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 124 

7345.  8538/28.X.1924 Şvaigher Carol solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 124 

7346.  8539/28.X.1924 Herşcovici Max solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 124 

7347.  8542/28.X.1924 Caufman Marcu depune teza de licenţă „Studiul 
acţiunii rivanolului în supuraţiuni” 

student 124 

7348.  8543/28.X.1924 Rapaport Volf solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru înscrierea la facultatea de 
ştiinţe 

student 124 

7349.  8568/29.X.1924 Coifman Meer solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 126 

7350.  8570/29.X.1924 Pantofariu Lupu solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 126 

7351.  8571/29.X.1924 Horovitz Ana solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 126 

7352.  8572/29.X.1924 Cogan Rahil solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 126 

7353.  8573/29.X.1924 Dascal Haim solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 126 

7354.  8574/29.X.1924 Mendelovici S. solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 126 

7355.  8575/29.X.1924 Poplicher Hascal solicită înscrierea la facultatea 
de farmacie în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 126 

7356.  8576/29.X.1924 Craitman Ihil solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 126 

7357.  8577/29.X.1924 Şvarţberg Leib solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 126 

7358.  8578/29.X.1924 Rabacov Boruh solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 126 

7359.  8579/29.X.1924 Surugiu Simon solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 126 

7360.  8580/29.X.1924 Şmil Iancu solicită înscrierea la facultatea de far-
macie în anul întîi în anul universitar 1924-1925 

student 126 

7361.  8581/29.X.1924 Nusimovici Iliona solicită înscrierea la facultatea 
de farmacie în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 126 

7362.  8587/30.X.1924 Galfştein Leib solicită restituirea documentelor 
şcolare pentru transfer 

student 127 

7363.  8589/30.X.1924 Craitman Ihil solicită eliberarea unei adeverinţe de student 127 
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frecvenţă necesară la armată 
7364.  8591/30.X.1924 Sigal Mendel solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă necesară la armată 
student 127 

7365.  8592/30.X.1924 Nusimovici Slioma solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 127 

7366.  8593/30.X.1924 Schveifel Solomon solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 127 

7367.  8594/30.X.1924 Lunevschi Iuda solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 127 

7368.  8595/30.X.1924 Lunevschi Avram solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 127 

7369.  8597/30.X.1924 Surugiu Simion solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 127 

7370.  8598/30.X.1924 Cobilanschi Iosif solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 127 

7371.  8600/29.X.1924 Bildştein Motlea solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 127 

7372.  8602/30.X.1924 Fişman David solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la înscrierea la facultatea de 
ştiinţe 

student 128 

7373.  8612/30.X.1924 Zilber Hirş depune o fotografie necesară eliberării 
carnetului de student 

student 128 

7374.  8615/30.X.1924 Goldenberg Uşer depune o fotografie necesară eli-
berării carnetului de student 

student 128 

7375.  8618/30.X.1924 Goldegamer Meer depune o fotografie necesară 
eliberării carnetului de student 

student 128 

7376.  8619/30.X.1924 Dolmer Benea depune o fotografie necesară elibe-
rării carnetului de student 

student 128 

7377.  8620/30.X.1924 Ferdman Iacob depune o fotografie necesară elibe-
rarii carnetului de student 

student 128 

7378.  8622/30.X.1924 Picher Isac depune o fotografie necesară eliberării 
carnetului de student 

student 128 

7379.  8624/30.X.1924 Silberg Alina depune o fotografie necesară elibe-
rării carnetului de student 

student 128 

7380.  8627/30.X.1924 Cobilanschi Iosif depune o fotografie necesară 
eliberării carnetului de student 

student 128 

7381.  8629/30.X.1924 Roitman Efim depune o fotografie necesară elibe-
rării carnetului de student 

student 128 

7382.  8630/25.X.1924 Gorenbuch Iosif solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 128 

7383.  8644/31.X.1924 Fainblatt Israil solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la facultatea de ştiinţe  

student 129 

7384.  8656/31.X.1924 Garaguli Ana solicită a i se aproba scutirea de 
taxele şcolare 

student 130 

7385.  8657/31.X.1924 Garaguli Maria solicită a i se aproba scutirea de 
taxele şcolare 

student 130 

7386.  8662/31.X.1924 Cheler Iancu solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la armată 

student 130 

7387.  8663/31.X.1924 Marcovici Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară înscrierii la examene 

student 130 

7388.  8715/1.XI.1924 Catz N. depune o fotografie necesară eliberării 
carnetului de student 
 

student 133 

7389.  8716/1.XI.1924 Zilberman Iancu depune o fotografie necesară eli- student 133 
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berării carnetului de student 
7390.  8718/1.XI.1924 Roitman Abram Perlea depune o fotografie nece-

sară eliberării carnetului de student 
student 133 

7391.  8719/1.XI.1924 Ghiltman Aron depune o fotografie necesară eli-
berării carnetului de student 

student 133 

7392.  8722/1.XI.1924 Fridman Bercu depune o fotografie necesară elibe-
rării carnetului de student 

student 133 

7393.  8723/1.XI.1924 Strutovschi Godel solicită reînscrierea la facultate 
în anul universitar 1924-1925 

student 133 

7394.  8724/1.XI.1924 Levin Ester solicită reînscrierea la facultate în anul 
universitar 1924-1925 

student 133 

7395.  8725/1.XI.1924 Şmil Şmerlă solicită reînscrierea la facultate în 
anul universitar 1924-1925 

student 134 

7396.  8726/1.XI.1924 Goldştein Paulina solicită reînscrierea la facultate 
în anul universitar 1924-1925 

student 134 

7397.  8736/3.XI.1924 Zilberman Iancu solicită reînscrierea la facultate 
în anul universitar 1924-1925 

student 134 

7398.  8737/3.XI.1924 Dimer Ieti solicită reînscrierea la facultate în anul 
universitar 1924-1925 

student 134 

7399.  8739/3.X.1924 Grimberg Samoil solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 134 

7400.  8759/4.X.1924 Vaisman Golda efectuează practica la farmacie la 
Chişinău 

student 135 

7401.  8771/4.XI.1924 Grünşpan Olga depune o fotografie necesară eli-
berării carnetului de student 

student 136 

7402.  8772/4.XI.1924 Benderschi Rahil depune o fotografie necesară 
eliberării carnetului de student 

student 136 

7403.  8773/4.XI.1924 Halimschi Lipa depune o fotografie necesară eli-
berării carnetului de student 

student 136 

7404.  8774/4.XI.1924 Riter Amalia depune o fotografie necesară elibe-
rării carnetului de student 

student 136 

7405.  8777/4.XI.1924 Frucht Ester solicită înscrierea la facultatea de far-
macie în anul întîi în anul universitar 1924-1925 

student 136 

7406.  8781/4.XI.1924 Zilberman Frima solicită înscrierea la facultatea 
de farmacie în anul al II-lea în anul universitar 

1924-1925 

student 136 

7407.  8793/5.XI.1924 Studenţi la examene student 137 
7408.  8811/5.XI.1924 Roizenberg Ihil solicită eliberarea unei adeverinţe 

necesară la armată 
student 138 

7409.  8813/5.XI.1924 Burştein Haia solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie în anul al II-lea 

student 138 

7410.  8831/6.XI.1924 Oriol Abram solicită înscrierea la examenul de 
chimie analitică 

student 139 

7411.  8832/6.XI.1924 Coifman Samas Golda solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvanţă al anului al II-lea la farmacie 

student 139 

7412.  8834/6.XI.1924 Ghidalisohn Iulius solicită înscrierea la facultatea 
de medicină în anul întîi în anul universitar 1924-

1925 

student 139 

7413.  8835/6.XI.1924 Dimer Samoil solicită înscrierea la facultatea de 
medicină în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 139 

7414.  8850/6.XI.1924 Copelman Leia solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru a fi înscrisă la facultatea de ştiinţe 
 

student 140 

7415.  8862/7.XI.1924 Şor Iosif solicită înscrierea la examenul de patolo- student 141 
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gie externă 
7416.  8863/7.XI.1924 Podgaeţchi Şmil solicită înscrierea la examenul de 

patologie externă 
student 141 

7417.  8864/7.XI.1924 Gherşco Agres solicită înscrierea la examenul de 
patologie externă 

student 141 

7418.  8880/7.XI.1924 Iagolnitev Dvoira, absolventă a liceului Regina 
Maria din Bolgrad, solicită restituirea diplomei de 
bacalaureat 

student 142 

7419.  8881/7.XI.1924 Cauşanscaia Hava, absolventă a liceului Regina 
Maria din Bolgrad, solicită restituirea diplomei de 
bacalaureat 

student 142 

7420.  8891/10.XI.1924 Caufman Marcu depune teza de licenţă student 143 
7421.  8892/10.XI.1924 Axelrad Ihili solicită înscrierea la facultatea de 

medicină în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 143 

7422.  8893/10.XI.1924 Drahli Iţic solicită admiterea la examenele de an student 143 
7423.  8896/10.XI.1924 Held Moise solicită restituirea documentelor şco-

lare deoarece se retrage din facultate 
student 144 

7424.  8897/10.XI.1924 Milman Malca solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 144 

7425.  8913/10.XI.1924 Răşcanu Paula depune o fotografie necesară 
eliberării carnetului de student 

student 145 

7426.  8914/10.XI.1924 Vexler Frederica depune o fotografie necesară 

eliberării carnetului de student 

student 145 

7427.  8915/10.XI.1924 Şmil Iancu depune o fotografie necesară eliberării 
carnetului de student 

student 145 

7428.  8916/10.XI.1924 Blimes Emanoil depune o fotografie necesară 
eliberării carnetului de student 

student 145 

7429.  8917/10.XI.1924 Boico Alter Hava depune o fotografie necesară 
eliberării carnetului de student 

student 145 

7430.  8925/10.XI.1924 Bartfeld Toni solicită înscrierea la facultatea de 
medicină în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 145 

7431.  8944/11.XI.1924 Aschinazi Isac depune o fotografie necesară 
eliberării carnetului de student 

student 146 

7432.  8945/11.XI.1924 Dov Gherş depune o fotografie necesară eliberării 
carnetului de student 

student 146 

7433.  8946/11.XI.1924 Rabinovici Iacov depune o fotografie necesară 
eliberării carnetului de student 

student 146 

7434.  8968/11.XI.1924 Fridman Beno solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 147 

7435.  8988/11.XI.1924 Studenţi la examene student 148-154 
7436.  9171/13.XI.1924 Veisbuch Oscar solicită înscrierea la examenul de 

igienă 
student 153, 156 

7437.  9219/14.XI.1924 Rapaport Iosif solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 156 

7438.  9241/14.XI.1924 Benderschi Dina solicită o adeverinţă de frecvenţă student 157 

7439.  9262/15.XI.1924 Roitman Leia depune o fotografie necesară 
eliberării carnetului de student 

student 159 

7440.  9269/15.XI.1924 Ghelberg Haia sura solicită înscrierea la facultatea 
de medicină în anul întîi în anul universitar 1924-
1925 

student 159 

7441.  9274/15.XI.1924 Gotloib Iţhoc solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 159 

7442.  9288/17.XI.1924 Burd Bercu solicită restituirea documentelor şco- student 160 
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lare deoarece se transferă în străinătate 
7443.  9292/17.XI.1924 Brocştein M. solicită restituirea documentelor 

şcolare aparţinînd domnişoarei Vaisinberg Dina 
deoarece se transferă la Bucureşti 

student 160 

7444.  9303/17.XI.1924 Mătăsariu Moritz depune o fotografie necesară 
eliberării carnetului de student 

student 161 

7445.  9304/17.XI.1924 Segal Mendel depune o fotografie necesară elibe-
rării carnetului de student 

student 161 

7446.  9306/17.XI.1924 Şmilovici Haim depune o fotografie necesară eli-
berării carnetului de student 

student 161 

7447.  9308/17.XI.1924 Finchelştein Raşela depune o fotografie necesară 

eliberării carnetului de student 

student 161 

7448.  9324/18.XI.1924 Greif Isidor solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă deoarece se înscrie la facultatea de 
ştiinţe  

student 162 

7449.  9327/18.XI.1924 Schreibman Etlea solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă deoarece se înscrie la facultatea 
de ştiinţe  

student 162 

7450.  9348/19.XI.1924 Rosman Iohanas solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă deoarece se înscrie la facultatea de 
ştiinţe  

student 164 

7451.  9361/20.XI.1924 Studenţii anului al III-lea la examene student 165 
7452.  9395/20.XI.1924 Baserniţan Haim solicită eliberarea unei adeverin-

ţe de frecvenţă necesară continuării studiilor 

student 166 

7453.  9396/20.XI.1924 Svarţman Mintea solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă necesară continuării studiilor 

student 166 

7454.  9405/20.XI.1924 Studenţii anului al V-lea la examene student 166-169 
7455.  9520/21.XI.1924 Ecştein Efim solicită aprobarea transferului de la 

Bucureşti la Iaşi 
student 170 

7456.  9529/20.XI.1924 Roitman Max solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară continuării studiilor 

student 171 

7457.  9544/22.XI.1924 Studenţii anului întîi la examene student 171-173 
7458.  9559/24.XI.1924 Frank Leizer depune o fotografie necesară 

eliberării carnetului de student 
student 172 

7459.  9560/24.XI.1924 Sut Mendel depune o fotografie necesară eliberării 

carnetului de student 

student 172 

7460.  9561/24.XI.1924 Calihman Abram depune o fotografie necesară 
eliberării carnetului de student 

student 172 

7461.  9616/24.XI.1924 Rapaport Max solicită aprobarea transferului de la 
Iaşi la Bucureşti 

student 174 

7462.  9617/24.XI.1924 Lieber Isidor solicită aprobarea transferului de la 
Iaşi la Bucureşti 

student 174 

7463.  9618/24.XI.1924 Catz Tamara solicită aprobarea transferului de la 
Iaşi la Bucureşti 

student 174 

7464.  9619/24.XI.1924 Blumer Leon solicită aprobarea transferului de la 
Iaşi la Bucureşti 

student 174 

7465.  9620/24.XI.1924 Grimberg Iţic solicită aprobarea transferului de la 

Iaşi la Bucureşti 

student 174 

7466.  9621/24.XI.1924 Zilberman Heinrich solicită aprobarea transferului 
de la Iaşi la Bucureşti 

student 174 

7467.  9631/24.XI.1924 Iurman Reiza depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student 175 

7468.  9647/24.XI.1924 Bronştein Bercu solicită aprobarea transferului în 
străinătate 

student 176 

7469.  9648/24.XI.1924 Balaban Abram depune o adeverinţă de absolvent student 176 
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al Liceului Naţional din Iaşi 
7470.  9671/25.XI.1924 Landes Iţhoc obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului al II-lea necesară continuării studiilor 
student 178 

7471.  9711/26.XI.1924 Rosman Iohanas depune recipisa de plată a taxei 
pentru obţinerea diplomei 

student 175 

7472.  9712/26.XI.1924 Zilberman Abram solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 178 

7473.  9721/26.XI.1924 Cobilanschi Iosif solicită o intervenţie la Cernăuţi 
pentru obţinerea unei burse 

student 178 

7474.  9724/26.XI.1924 Serebrenic Moisei solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de fecvenţă pentru a se înscrie la drept 

student 178 

7475.  9737/27.XI.1924 Alter Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 
fecvenţă pentru armată 

student 180 

7476.  9738/27.XI.1924 Daici Strul solicită restituirea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 180 

7477.  9740/27.XI.1924 Sperber Beina solicită a i se permite să repete al 
II-lea an de practică 

student 180 

7478.  9742/27.XI.1924 Fraer Lana solicită restituirea documentelor şco-
lare deoarece se transferă la Bucureşti 

student 181 

7479.  9769/28.XI.1924 Burăh Moise solicită înscrierea la examenul de 
patologie externă 

student 181 

7480.  9792/28.XI.1924 Rachbuch Iosif depune teza de licenţă „Sarcomul 
palpebral” 

student 184 

  DOSAR 72/1924: Registru de ieşire   
7481.  1/1.I.1924 Cadavrele bolnavilor de la spitalul din Cotingeni 

vor fi livrate facultăţii de medicină de dr. A. 
Grosi, medicul primar al oraşului Chişinău 

doctor 1 

7482.  2/1.I.1924 Prefectura judeţului Chişinău face cunoscut că dr. 
A. Grosi, medicul primar al oraşului Chişinău, va 
expedia cadavrele bolnavilor de la spitalul din 
Cotingeni la facultatea de medicină 

doctor 1 

7483.  3/1.I.1924 Goiciner Ita intră în posesia adeverinţei de frec-
venţă solicitate anterior 

student 1 

7484.  5/1.I.1924 Goldştein I. Carol intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior 

student 1 

7485.  6/1.I.1924 Bercovici Haim intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 1 

7486.  7/1.I.1924 Cozer Moisei intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 1 

7487.  9/1.I.1924 Marcovici Herş intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 1 

7488.  10/1.I.1924 Marcus Lupu intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 1 

7489.  11/1.I.1924 Cahana Max intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 1 

7490.  13/1.I.1924 Scharister Moisei intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 1 

7491.  15/1.I.1924 Cerbeanu Sabina intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior  

student 1 

7492.  15/1.I.1924 Şaevici Ilona intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior 

student 1 

7493.  24/1.I.1924 Zaidman Carol intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 
 

student 1, 2 

7494.  25/1.I.1924 Feldman Iser intră în posesia adeverinţei de student 2 
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frecvenţă solicitate anterior pentru armată  
7495.  26/1.I.1924 Fischer Bercu intră în posesia adeverinţei de 

frecvenţă solicitate anterior pentru armată  
student 2 

7496.  27/1.I.1924 Goldştein David intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată  

student 2 

7497.  28/1.I.1924 Roitştein Idel Leib intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată  

student 2 

7498.  30/1.I.1924 Velhoveţchi Iancu intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată  

student 2 

7499.  37/1.I.1924 Karniol Arnold intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată  

student 3 

7500.  38/1.I.1924 Goldştein Şmil intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată  

student 3 

7501.  39/1.I.1924 Mendelsohn Berl intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată  

student 3 

7502.  40/1.I.1924 Colpacci Moise intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată  

student 3 

7503.  41/1.I.1924 Lazăr B. Carol intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată  

student 3 

7504.  42/1.I.1924 Vartenberg M. Ezra intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată  

student 3 

7505.  43/1.I.1924 Rozen C. Herman intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată  

student 3 

7506.  45/3.I.1924 Cohn Burăh intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată  

student 3 

7507.  47/3.I.1924 Helman Lazăr intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată  

student 3 

7508.  58/11.I.1924 Cohn Burăh intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată  

student 5 

7509.  59/11.I.1924 Barad Bercu intră în posesia adeverinţei de frec-
venţă solicitate anterior pentru continuarea stu-
diilor 

student 5 

7510.  61/11.I.1924 Soibelman Soibel intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru continuarea 
studiilor 

student 5 

7511.  66/15.I.1924 Fişman Nahman intră în posesia adeverinţei de 
înscrierea la facultate în anul al III-lea 

student 6 

7512.  67/15.I.1924 Avram Avram intră în posesia adeverinţei de 
înscrierea la facultate în anul al III-lea 

student 6 

7513.  71/15.I.1924 Strul C. Strul intră în posesia adeverinţei licenţiat 
în medicină şi chirurgie 

doctor 6 

7514.  87/21.I.1924 Fridman Jean intră în posesia carnetului de călă-
torie de la CFR  

student 8 

7515.  87/21.I.1924 Fainştein Şeindla intră în posesia carnetului de 
călătorie de la CFR  

student 8 

7516.  120/25.I.1924 Valdman Avram intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată  

student 10 

7517.  121/25.I.1924 Hofman Avram intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată  

student 10 

7518.  122/25.I.1924 Stern H. Elias intră în posesia adeverinţei de frec-
venţă solicitate anterior pentru înscrierea la facul-
tate  

student 10 

7519.  130/25.I.1924 Solomon Moise intră în posesia adeverinţei de 
licenţiat în medicină şi chirurgie  

doctor 11 

7520.  130/25.I.1924 Almăşanu Jigu intră în posesia adeverinţei de doctor 11 
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licenţiat în medicină şi chirurgie 
7521.  130/25.I.1924 Strul C. Strul intră în posesia adeverinţei de 

licenţiat în medicină şi chirurgie 
doctor 11 

7522.  133/28.I.1924 Lehrer Isac intră în posesia adeverinţei de frecven-
ţă din anul 1922-1923 cu menţiunea că nu partici-
pă la cursurile universitare din cauza tulburărilor 
studenţeşti 

student 12 

7523.  134/25.I.1924 Ţeperman Volf intră în posesia diplomei de doctor 
în medicină şi chirurgie a facultăţii de medicină 
din Florenţa 

doctor 12 

7524.  164/30.I.1924 Rosman Iohanas intră în posesia adeverinţei de 

frecvenţă solicitate anterior pentru armată  

student 15 

7525.  165/30.I.1924 Grimberg Samoil intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată  

student 15 

7526.  166/30.I.1924 Damscher Rubin obţine licenţa în medicină şi 
chirurgie 

doctor 15 

7527.  167/30.I.1924 Soibleman Nesia intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru încadrare 

student 15 

7528.  168/30.I.1924 Rabinovici Nuhim intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru încadrare 

student 15 

7529.  169/30.I.1924 Fişman Nahman intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru încadrare 

student 15 

7530.  170/30.I.1924 Feldman Boris intră în posesia adeverinţei de 

frecvenţă solicitate anterior pentru încadrare 

student 15 

7531.  171/30.I.1924 Colpacci Leib intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru încadrare 

student 15 

7532.  172/30.I.1924 Vainştein Iţic intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru încadrare 

student 15 

7533.  174/30.I.1924 Valdman Strul intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 15 

7534.  175/30.I.1924 Moscovici Avram intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru continuarea 
studiilor 

student 15 

7535.  177/30.I.1924 Vainştein Iţic intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 15 

7536.  178/30.I.1924 Coicler Manea intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru continuarea 
studiilor 

student 15 

7537.  189/30.I.1924 Abovici Leon intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 16 

7538.  203/1.II.1924 Fastlich Gustav intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 18 

7539.  204/1.II.1924 Copelovici Marcu intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 18 

7540.  206/1.II.1924 Epştein Avram intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 18 

7541.  207/1.II.1924 Abramovici Jack intră în posesia adeverinţei de 

frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 18 

7542.  209/1.II.1924 Sneerson Smarel intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru continuarea 
studiilor 

student 18 

7543.  220/19.II.1924 Grinştein Haia obţine licenţa în medicină şi 
chirurgie 
 

doctor 18 

7544.  232/19.II.1924 Naibergher Aizic intră în posesia adeverinţei de student 18 
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frecvenţă solicitate anterior pentru armată 
7545.  233/19.II.1924 Buzenschi Carol intră în posesia adeverinţei de 

frecvenţă solicitate anterior pentru armată 
student 18 

7546.  234/19.II.1924 Morozenschi Boroh intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 18 

7547.  236/19.II.1924 Balaban Abram intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 18 

7548.  239/19.II.1924 Benderschi Vladimir intră în posesia adeverinţei 
de frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 18 

7549.  289/19.II.1924 Cofman Şmul intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 26 

7550.  292/19.II.1924 Kramer Siegfried intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 26, 27 

7551.  312/25.II.1924 Fihman Meer Leibiş intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 27 

7552.  313/25.II.1924 Nadler Nuhim intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 28 

7553.  314/25.II.1924 Finchelman Iancu intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 28 

7554.  316/25.II.1924 Rapaport Iosub intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 28 

7555.  318/25.II.1924 Greciner Boruh intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 28 

7556.  319/25.II.1924 Vaissudler Moise intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 28 

7557.  320/25.II.1924 Sechter Isac intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 28 

7558.  329/25.II.1924 Reznic Maier intră în posesia adeverinţei de frec-
venţă solicitate anterior pentru transferul la Cluj 

student 29 

7559.  457/6.III.1924 Herşcu I. Herş intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 41 

7560.  463/7.III.1924 Herţindorf Clara din Botoşani se înscrie la faculta-
tea de farmacie 

student 41 

7561.  464/7.III.1924 Sirman Hana se înscrie la facultatea de farmacie student 41 
7562.  474/10.III.1924 Gornic Eleş intră în posesia adeverinţei de 

frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 43 

7563.  507/13.III.1924 Faiman Lazăr intră în posesia adeverinţei de frec-
venţă solicitate anterior pentru armată 

student 47 

7564.  509/14.III.1924 Bistruţchi Meniha intră în posesia adeverinţei de 
practică la o farmacie din Tighina 

student 48 

7565.  509/14.III.1924 Crivorniuc Etel intră în posesia adeverinţei de 
practică la o farmacie din Tighina 

student 48 

7566.  509/14.III.1924 Glasser Haia intră în posesia adeverinţei de prac-
tică la o farmacie din Tighina 

student 48 

7567.  509/14.III.1924 Malamud Luiza intră în posesia adeverinţei de 
practică la o farmacie din Tighina 

student 48 

7568.  509/14.III.1924 Rosenthul Dvoira intră în posesia adeverinţei de 

practică la o farmacie din Tighina 

student 48 

7569.  509/14.III.1924 Flitian Dvoira intră în posesia adeverinţei de prac-
tică la o farmacie din Tighina 

student 48 

7570.  509/14.III.1924 Bazian Rahil intră în posesia adeverinţei de prac-
tică la o farmacie din Tighina 

student 48 

7571.  509/14.III.1924 Vainberg Sura intră în posesia adeverinţei de 
practică la o farmacie din Tighina 

student 48 

7572.  509/14.III.1924 Bortnic Feiga intră în posesia adeverinţei de prac- student 48 
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tică la o farmacie din Tighina 
7573.  530/14.III.1924 Serviciul Sanitar al oraşului Hotin informează că 

Sternberg Feiga face practică în oraş 
student 51 

7574.  530/14.III.1924 Serviciul Sanitar al oraşului Hotin informează că 
Sofenboim Mirlea face practică în oraş 

student 51 

7575.  530/14.III.1924 Serviciul Sanitar al oraşului Hotin informează că 
Roizinţvaig Tuba face practică în oraş 

student 51 

7576.  533/14.III.1924 Serviciul Sanitar al oraşului Cetatea Albă infor-
mează că Tepliţchi Dvoira face practică în oraş 

student 51 

7577.  534/14.III.1924 Serviciul Sanitar al oraşului Storojineţ-Bucovina 
informează că Stappler Gustav face practică în 

oraş 

student 51 

7578.  534/14.III.1924 Serviciul Sanitar al oraşului Storojineţ-Bucovina 
informează că Feller Frida face practică în oraş 

student 51 

7579.  535/14.III.1924 Serviciul Sanitar al oraşului Gura Humorului 
informează că Kohn Clarice face practică în oraş 

student 51 

7580.  536/14.III.1924 Serviciul Sanitar al oraşului Cernăuţi informează 
că Feldman Haim face practică în oraş 

student 51 

7581.  543/14.III.1924 Horovitz Alfred intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 52 

7582.  544/14.III.1924 Nahbar Beiriş intră în posesia adeverinţei de frec-
venţă solicitate anterior pentru continuarea stu-
diilor 

student 52 

7583.  550/17.III.1924 Serviciul Sanitar al oraşului Tulcea înaintează 
foaia matricolă a domnişoarei Vaşcovici Paulina 

student 53 

7584.  552/17.III.1924 Serviciul Sanitar al oraşului Tîrgu Frumos 
înaintează foaia matricolă a lui Cuperman Iosub 

student 53 

7585.  553/17.III.1924 Serviciul Sanitar al oraşului Bîrlad înaintează 
foaia matricolă a lui Sechter Isac 

student 53 

7586.  553/17.III.1924 Serviciul Sanitar al oraşului Roman înaintează 
foaia matricolă a domnişoarei Grimberg Hana 

student 53 

7587.  554/17.III.1924 Serviciul Sanitar al oraşului Fălticeni înaintează 
foaia matricolă a domnişoarei Braunştein Sylvia 

student 53 

7588.  639/1.IV.1924 Segal Marim susţine examenul de diplomă farmacist 64 
7589.  688/4.IV.1924 Donat Abram intră în posesia adeverinţei de frec-

venţă solicitate anterior pentru armată 

student 69 

7590.  689/4.IV.1924 Groisman Şeindlea intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru ocuparea unui 
post 

student 69 

7591.  690/4.IV.1924 Berşadschi Fani intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru continuarea 
studiilor în străinătate 

student 69 

7592.  719/5.IV.1924 Gruber Iosif obţine permisul de liberă practică doctor 71 
7593.  771/17.III.1924 Serviciul Sanitar al oraşului Băţi înaintează foaia 

matricolă a domnişoarei Meilich Enta 
farmacist 71 

7594.  776/17.III.1924 Serviciul Sanitar al oraşului Tighina înaintează 
foaia matricolă a domnişoarei Cofman Strul 

farmacist 71 

7595.  784/17.IV.1924 Ghelman Avram Ianchel intră în posesia adeverin-
ţei de frecvenţă solicitate anterior pentru serviciul 
militar 

student 77 

7596.  785/17.IV.1924 Rabinovici David intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru ocuparea unui 
post 
 

student 77 

7597.  786/17.IV.1924 Leibovici David intră în posesia adeverinţei de student 77 
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frecvenţă solicitate anterior pentru continuarea 
studiilor 

7598.  787/17.IV.1924 Vergheim Feiga intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru efectuarea 
practicii în farmacie 

student 77 

7599.  818/19.IV.1924 Serviciul Sanitar al oraşului Orhei înaintează foaia 
matricolă a domnişoarei Zilberman Tania 

farmacist 81 

7600.  843/9.V.1924 Averbuch Leib intră în posesia adeverinţei de frec-
venţă solicitate anterior pentru continuarea stu-
diilor 

student 85 

7601.  843/9.V.1924 Balaban Abram intră în posesia adeverinţei de 

frecvenţă solicitate anterior pentru continuarea 
studiilor 

student 85 

7602.  847/10.V.1924 Stocker Avram intră în posesia adeverinţei de 
licenţiat în medicină şi chirurgie 

doctor 86 

7603.  874/11.V.1924 Bronson Peisih intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru înscriere 

student 90 

7604.  889/16.V.1924 Doiban Lev intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru armată 

student 90 

7605.  892/16.V.1924 Spector Mordhai intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru înscrierea la 
examene 

student 92 

7606.  902/20.V.1924 Bronştein Ester intră în posesia adeverinţei de 

frecvenţă solicitate anterior pentru ocuparea unui 
post 

student 93 

7607.  906/20.V.1924 Rabinovici Leon intră în posesia adeverinţei de 
frecvenţă solicitate anterior pentru ocuparea unui 
post 

student 93 

7608.  904/20.V.1924 Burăh Moise intră în posesia adeverinţei de frec-
venţă solicitate anterior pentru ocuparea unui post 

student 93 

7609.  905/20.V.1924 Ioil Abram intră în posesia adeverinţei de frec-
venţă solicitate anterior pentru ocuparea unui post 

student 93 

7610.  909/21.V.1924 Herţenberg D. primeşte în farmacia sa pentru 
practică pe Fraer Sara 

student 94 

7611.  917/22.V.1924 Frenchel Lia Sura solicită restituire documentelor 

şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 95 

7612.  993/6.VI.1924 Feighel Mordhai obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată  

student 102 

7613.  994/6.VI.1924 Feidel Isac obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată  

student 102 

7614.  995/6.VI.1924 Cornfeld Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată  

student 102 

7615.  996/6.VI.1924 Landes Iţhoc obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată  

student 102 

7616.  997/6.VI.1924 Safir Gherş obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată  

student 102 

7617.  998/6.VI.1924 Vaserman Simha obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată  

student 102 

7618.  999/6.VI.1924 Serebrenic Moisei obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată  

student 102 

7619.  1001/6.VI.1924 Galperin Şmil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la ocuparea unui post  

student 102 

7620.  1003/6.VI.1924 Oriol Abram din Tighina obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată  

student 112 

7621.  1088/18.VI.1924 Liberov Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă student 112 
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necesară la ocuparea unui post  
7622.  1089/18.VI.1924 Roitman Efim obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată  
student 112 

7623.  1091/18.VI.1924 Uciteli Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată  

student 112 

7624.  1092/18.VI.1924 Steinberg L. obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată  

student 112 

7625.  1093/18.VI.1924 Cozer Ides obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată  

student 112 

7626.  1110/18.VI.1924 Zaiţev Iuda Leib obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la ocuparea unui post  

student 113 

7627.  1124/19.VI.1924 Horovitz Alfred obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată  

student 115 

7628.  1124/19.VI.1924 Grohovschi Moise obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată  

student 115 

7629.  1126/19.VI.1924 Acherman David obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată  

student 115 

7630.  1129/19.VI.1924 Abramovici Jac obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la ocuparea unui post  

student 115 

7631.  1130/19.VI.1924 Orjenovschi Volf obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la ocuparea unui post  

student 115 

7632.  1131/19.VI.1924 Liberov Abram îşi susţine teza de licenţă doctor 115 
7633.  1132/19.VI.1924 Viner Iacob obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată  

student 116 

7634.  1133/19.VI.1924 Baserniţan Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată  

student 116 

7635.  1134/19.VI.1924 Rabinovici Israel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată  

student 116 

7636.  1135/19.VI.1924 Pupco Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată  

student 116 

7637.  1136/19.VI.1924 Vahman Nehman Moise obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată  

student 116 

7638.  1137/19.VI.1924 Benderschi Isac obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată  

student 117 

7639.  1139/19.VI.1924 Ţirilman Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă 

la cursuri  

student 117 

7640.  1157/19.VI.1924 Ghinsberg Sara obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare  

student 117 

7641.  1160/25.VI.1924 Feldman Iser obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare  

student 117 

7642.  1161/25.VI.1924 Falicov Şmaia obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare  

student 117 

7643.  1162/25.VI.1924 Rabinovici David obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare  

student 117 

7644.  1163/25.VI.1924 Groisman Şeindla obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare  

student 117 

7645.  1164/25.VI.1924 Dascal Abram susţine examenul de licenţă în 

medicină şi chirurgie 

doctor 117 

7646.  1165/25.VI.1924 Rosman Iohanas susţine examenul de licenţă în 
medicină şi chirurgie 

doctor 117 

7647.  1166/25.VI.1924 Corneschi Sofia susţine examenul de licenţă în 
medicină şi chirurgie 

doctor 117 

7648.  1167/25.VI.1924 Sclear Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare  

student 119 

7649.  1197/26.VI.1924 Schor Iosif susţine examenul de licenţă în doctor 121 
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medicină şi chirurgie 
7650.  1198/26.VI.1924 Breitman Simon obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la angajare  
student 121 

7651.  1217/28.VI.1924 Ţucherman Volf obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare  

student 121 

7652.  1218/26.VI.1924 Sabelman Gherţ susţine examenul de licenţă în 
medicină şi chirurgie 

doctor 122 

7653.  1231/26.VI.1924 I se aduce la cunoştinţă profesorului doctor Tănă-
sescu Ion hotărîrea senatului universitar de a-i pri-
mi la examenul de anatomie topografică pe stu-
denţii evrei care vor efectua practica pe cadavrele 

creştinilor aflate în laborator 

doctor 123-124 

7654.  1271/28.VI.1924 Calihman Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 123 

7655.  1281/28.VI.1924 Feldştein Mihel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare  

student 127 

7656.  1282/28.VI.1924 Podgaeţchi Şmil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare  

student 127 

7657.  1287/28.VI.1924 Steinberg Mendel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 127 

7658.  1289/28.VI.1924 Ferdman Iancu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare  

student 127 

7659.  1290/28.VI.1924 Furer Frima obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la susţinerea examenelor 

student 127 

7660.  1300/30.VI.1924 Caufman Marcu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 128 

7661.  1301/30.VI.1924 Marcu Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 128 

7662.  1302/30.VI.1924 Svarţberg Leib obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 128 

7663.  1303/30.VI.1924 Sugurenschi Abram obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 128 

7664.  1305/30.VI.1924 Hrobocopatel Ruvin obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară la armată 

student 128 

7665.  1306/28.VI.1924 Nusem Aba obţine o adeverinţă de frecvenţă nece-

sară la susţinerea examenelor 

student 128 

7666.  1326/1.VII.1924 Veidenfeld Iacob obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 130 

7667.  1327/1.VII.1924 Cletnici Şmul obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 130 

7668.  1328/1.VII.1924 Nusenschi Iuda obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 130 

7669.  1329/1.VII.1924 Reznic Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 130 

7670.  1341/1.VII.1924 Goldinberg Tauba obţine o adeverinţă de frecven-
ţă necesară la susţinerea examenelor anului al 
V-lea 

student 131 

7671.  1342/1.VII.1924 Halinschi Lipa obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la susţinerea examenelor anului al V-lea 

student 131 

7672.  1344/1.VII.1924 Breitman Simon obţine o adeverinţă de frecvenţă  student 131 
7673.  1369/2.VII.1924 Pineles Sebastian susţine examenul de licenţă în 

medicină şi chirurgie 
doctor 133 

7674.  1367/2.VII.1924 Braz Reiza obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare 

student 133 

7675.  1368/2.VII.1924 Zonis Masea obţine o adeverinţă de frecvenţă ne- student 133 
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cesară la angajare 
7676.  1383/2.VII.1924 Studenţi la examene student 136 
7677.  1419/11.VII.1924 Iacobi Leon obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 
student 139 

7678.  1438/11.VII.1924 Blanch Mordhai obţine o adeverinţă de frecvenţă 
la facultatea de farmacie necesară la armată 

student 140 

7679.  1448/17.VII.1924 Cormanschi Ovşii obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 141 

7680.  1453/17.VII.1924 Vitner Melania obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare 

student 141 

7681.  1457/17.VII.1924 Tinman Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la susţinerea examenelor  

student 141 

7682.  1460/25.VII.1924 Cercul de Recrutare din Hotin solicită relaţii 
despre Roitştein Idel Leib 

student 142 

7683.  1474/1.VIII.1924 Serviciul Sanitar al oraşului Bălţi solicită relaţii 
despre Pascar David  

student 144 

7684.  1484/1.VIII.1924 Poplicher Hascal obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 145 

7685.  1485/1.VIII.1924 Mendelovici Abiş obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 145 

7686.  1486/1.VIII.1924 Liberman Aron obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 145 

7687.  1499/15.VIII.1924 Fişman Nahman, farmacie, obţine o adeverinţă de 

frecvenţă necesară la armată 

student 147 

7688.  1500/15.VIII.1924 Lidvin Morduch, farmacie, obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 147 

7689.  1501/15.VIII.1924 Mucenic Moisei, farmacie, obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 147 

7690.  1507/15.VIII.1924 Pascar David, farmacie, obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 147 

7691.  1544/3.IX.1924 Rabinovici Simon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 151 

7692.  1545/3.IX.1924 Avram Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor în străinătate 

student 151 

7693.  1546/3.IX.1924 Benderschi Vladimir obţine o adeverinţă de 

frecvenţă necesară la armată 

student 151 

7694.  1547/3.IX.1924 Blank Mordhai obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 151 

7695.  1552/5.IX.1924 Gluzberg Sara obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare 

student 152 

7696.  1553/5.IX.1924 Vainştein Iţic obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 152 

7697.  1554/5.IX.1924 Vaisman Iacov obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 152 

7698.  1545/5.IX.1924 Epelboim Ianchel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la continuării studiilor în străinătate 

student 152 

7699.  1564/5.IX.1924 Pasternac Elia obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară continuării studiilor 

student 153 

7700.  1565/5.IX.1924 Gheţov Lehman obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor 

student 153 

7701.  1566/5.IX.1924 Fişman Nehman obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor 

student 153 

7702.  1588/10.IX.1924 Ihilovici Idel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor 

student 155 

7703.  1589/10.IX.1924 Karniol Arnold obţine o adeverinţă de frecvenţă student 155 
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necesară continuării studiilor 
7704.  1605/7.IX.1924 Marcovici H. Abram obţine o adeverinţă de 

frecvenţă necesară continuării studiilor 
student 156 

7705.  1606/7.IX.1924 Ioil Abram, anul al III-lea, obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară continuării studiilor 

student 156 

7706.  1614-1625/ 
7.IX.1924 

Studenţi la examene student 157 

7707.  1651/24.IX.1924 Kleper Rachela obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor în străinătate 

student 157 

7708.  1696/24.IX.1924 Averbuch Leib obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor 

student 163 

7709.  1698/24.IX.1924 Breitman Simon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 163 

7710.  1699/24.IX.1924 Rabinovici Elia obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 163 

7711.  1766/1.X.1924 Liber Isidor obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 168 

7712.  1768/1.X.1924 Cahane Moses obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 168 

7713.  1769/1.X.1924 Iurman Reiza obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor 

student 168 

7714.  1783/1.X.1924 Malamud Luiza obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor 

student 169 

7715.  1787/1.X.1924 Davidovici D. Slioma obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară continuării studiilor 

student 169 

7716.  1846/3.X.1924 Colpacci Leib, farmacie, obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară ocupării unui post 

student 177, 188 

7717.  1953/4.X.1924 Sogolniţer Dvoira, farmacie, obţine o adeverinţă 
de frecvenţă necesară ocupării unui post 

student 178 

7718.  1874/6.X.1924 Studenţi student 180, 183-
189 

7719.  1944/10.X.1924 Copelman Şloim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor în străinătate 

student 185 

7720.  1955/10.X.1924 Grunberg Iţic obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară transferului la Bucureşti 

student 187 

7721.  1956/10.X.1924 Groisman Şeindla obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară transferului la Cluj 

student 187 

7722.  1991/13.X.1924 Bistriţchi Meniha obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor  

student 190 

7723.  2002/14.X.1924 Himelbrand Moses obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară continuării studiilor  

student 191 

7724.  2032/15.X.1924 Rabinovici Simon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară ocupării unui post 

student 194 

7725.  2078/15.X.1924 Rabinovici Nuhim obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară ocupării unui post 

student 197 

7726.  2080/18.X.1924 Goldinberg I. Paul obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 197 

7727.  2125/21.X.1924 Iabschi Meilich obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 200 

  DOSAR 73/1924: Registru de ieşire   
7728.  2141/22.X.1924 Olergont Aron este înscris în anul întîi la farmacie  student 1 
7729.  2142/22.X.1924 Epelboim Roza este înscrisă în anul întîi la farma-

cie  
student 1 

7730.  2147/22.X.1924 Fihman Riven este înscris în anul întîi la farmacie  student 1 
7731.  2148/22.X.1924 Lucacer Menaşe obţine o adeverinţă de frecvenţă student 1 
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necesară continuării studiilor 
7732.  2163/25.X.1924 Portman Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară ocupării unui post 
student 2 

7733.  2174/28.X.1924 Hutschneker Iancu obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară la armată 

student 3 

7734.  2175/28.X.1924 Benderschi Abram obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară continuării studiilor 

student 3 

7735.  2194/28.X.1924 Fridman Jean obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 4 

7736.  2195/28.X.1924 Goldhamer Meer obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 4 

7737.  2220/28.X.1924 Rachbuch Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 5 

7738.  2236/29.X.1924 Segal Jaques obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la facultatea de drept 

student 6 

7739.  2240/29.X.1924 Podgaeţchi Şmil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 6 

7740.  2243/29.X.1924 Kahane Raşela obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la facultatea de litere 

student 6 

7741.  2245/29.X.1924 Şvaigher Carol obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 6 

7742.  2265/29.X.1924 Steinberg Mehel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 6 

7743.  2266/29.X.1924 Braunştein Estera obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor în străinătate 

student 7 

7744.  2267/29.X.1924 Alter Perla obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor  

student 7 

7745.  2268/29.X.1924 Alter Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă nece-
sară la armată 

student 7 

7746.  2278/29.X.1924 Haimovici Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la facultatea de drept 

student 8 

7747.  2279/29.X.1924 Blank Elimeleh obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 8 

7748.  2280/29.X.1924 Reznic Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor 

student 8 

7749.  2281/29.X.1924 Gherşcovici Mordco obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară continuării studiilor 

student 8 

7750.  2282/29.X.1924 Sirchis Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 8 

7751.  2283/29.X.1924 Cozer Moisei obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 8 

7752.  2284/29.X.1924 Meerguz Mordco obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 8 

7753.  2285/29.X.1924 Şmulevici Strul obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 8 

7754.  2299/29.X.1924 Vaisberg Ruhla obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor 

student 8 

7755.  2300/29.X.1924 Cogan Bercu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 9 

7756.  2317/31.X.1924 Direcţia Sanitară Generală din Bucureşti infor-
mează că Sharisth F. Moisei a obţinut titlul de 
doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 10 

7757.  2317/31.X.1924 Direcţia Sanitară Generală din Bucureşti infor-
mează că Corenblum F. Herşcu a obţinut titlul de 
doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 10 



300 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

7758.  2321/31.X.1924 Ghemuriman Şulim obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară la armată 

student 10 

7759.  2323/31.X.1924 Horovitz Alfred obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor 

student 10 

7760.  2327/31.X.1924 Goldner Jaques, şef de lucrări la I.M.F. obţine o 
nouă salarizare 

doctor 12 

7761.  2333/5.XI.1924 Ghelbruch Gudlea obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară înscrierii la examene 

student 12 

7762.  2350/5.XI.1924 Surugiu Simion obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor 

student 12 

7763.  2351/5.XI.1924 Roitştein Idel Leib, farmacie, obţine o adeverinţă 

de frecvenţă necesară continuării studiilor 

student 12 

7764.  2356/5.XI.1924 Nusimovici Slioma obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară la armată 

student 12 

7765.  2365/5.XI.1924 Roizenberg Ihil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 12 

7766.  2366/5.XI.1924 Ghiltman Aron obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 12 

7767.  2368/5.XI.1924 Cobilanschi Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 12 

7768.  2371/5.XI.1924 Goldştein Carol obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 14 

7769.  2373/5.XI.1924 Blitştein Motlea obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului întîi la farmacie 

student 14 

7770.  2403/5.XI.1924 Goldştein David obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 14 

7771.  2406/7.XI.1924 Vaisman Golda obţine o adeverinţă de practică la 
Chişinău ca elev farmacist 

student 16 

7772.  2414/7.XI.1924 Coifman Sâmâs Golda obţine o adeverinţă de 
practică la Chişinău ca elev farmacist 

student 16 

7773.  2447/10.XI.1924 Greif Isidor obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 18 

7774.  2448/10.XI.1924 Vainberg Pepi obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară obţinerii unui post 

student 18 

7775.  2462/11.XI.1924 Rabinovici Isidor obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 

student 18 

7776.  2463/11.XI.1924 Nims Siegfried obţine o adeverinţă de frecvenţă ne-
cesară înscrierii la examenul de fiziologie chimică 

student 20 

7777.  2464/11.XI.1924 Oriol Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă ne-
cesară înscrierii la examenul de fiziologie chimică 

student 20 

7778.  2470/12.XI.1924 Fridman Beno obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 21 

7779.  2476/12.XI.1924 Galperin Seine obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare 

student 21 

7780.  2482/12.XI.1924 Kahane Nosim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare 

student 21 

7781.  2483/12.XI.1924 Faiman Iosef obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 

student 22 

7782.  2484/12.XI.1924 Gherşel Ema obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la examene 

student 22 

7783.  2485/12.XI.1924 Cogan Reiza obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la înscrierea la facultatea de litere 

student 22 

7784.  2488/12.XI.1924 Sirchis Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la înscrierea la facultatea de drept 

student 22 

7785.  2489/12.XI.1924 Catz Max obţine o adeverinţă de frecvenţă student 22 
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necesară la armată 
7786.  2491/12.XI.1924 Moscovici H. Abram obţine o adeverinţă de frec-

venţă necesară la armată 
student 22 

7787.  2525/14.XI.1924 Şmil Iancu obţine o adeverinţă de frecvenţă nece-
sară la armată 

student 25 

7788.  2525/14.XI.1924 Lazăr Carol obţine o adeverinţă de frecvenţă nece-
sară la armată 

student 25 

7789.  2543/15.XI.1924 Burd Bercu obţine o adeverinţă de frecvenţă nece-
sară continuării studiilor în străinătate 

student 27 

7790.  2544/15.XI.1924 Gherşcovici Mordco obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară continuării studiilor în străinătate 

student 27 

7791.  2545/15.XI.1924 Vaisuder Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor în străinătate 

student 27 

7792.  2546/15.XI.1924 Fişman Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor în străinătate 

student 27 

7793.  2547/15.XI.1924 Naibergher Aizic obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la examenul de internat 

student 27 

7794.  2548/15.XI.1924 Gotloib Iţhoc obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor în străinătate 

student 27 

7795.  2549/15.XI.1924 Gotloib Şmil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la examenul de internat 

student 27 

7796.  2550/15.XI.1924 Benderschi Rahil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară obţinerii unui post 

student 27 

7797.  2589/19.XI.1924 Finchelştein Raşela obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară obţinerii unui post 

student 31 

7798.  2600/19.XI.1924 Roitştein Idel Leib obţine o adeverinţă de frecven-
ţă necesară la armată 

student 32 

7799.  2777/24.XI.1924 Sut Mendel obţine o adeverinţă de frecvenţă nece-
sară la armată 

student 32 

7800.  2778/24.XI.1924 Drimer Ieti obţine o adeverinţă de frecvenţă nece-
sară continuării studiilor 

student 32 

7801.  2780/24.XI.1924 Svarţman Mintea obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor în străinătate 

student 32 

7802.  2781/24.XI.1924 Baserniţan Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor în străinătate 

student 32 

7803.  2782/24.XI.1924 Roitman Ruhlea obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor în străinătate 

student 32 

7804.  2783/24.XI.1924 Sifris Sura obţine o adeverinţă de frecvenţă nece-
sară continuării studiilor în străinătate 

student 32 

7805.  2785/24.XI.1924 Svarţberg Liuba obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor în străinătate 

student 32 

7806.  2817/26.XI.1924 Goligorschi Sofia Sura obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară ocupării unui post 

student 39 

7807.  2818/26.XI.1924 Rosman Johanas obţine o adeverinţă de absolvire 
a facultăţii 

doctor 40 

7808.  2823/26.XI.1924 Balaban Abram obţine o adeverinţă de înmatri-
culare, depunînd documentele şcolare 

student 40 

7809.  2824/26.XI.1924 Iurman Reiza obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor în străinătate 

student 40 

7810.  2827/26.XI.1924 Halder Isac obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la facultatea de litere 

student 40 

7811.  2824/27.XI.1924 Eghert Leia obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor în străinătate 
 

student 40 

7812.  2858/28.XI.1924 Alter Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă nece- student 40 
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sară la armată 
7813.  2858/28.XI.1924 Rachbuch Moise din anul întîi farmacie obţine o 

adeverinţă de frecvenţă necesară continuării 
studiilor  

student 43 

7814.  2880/1.XII.1924 Fainboim Iţic obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor în străinătate 

student 45 

7815.  2881/1.XII.1924 Talmaschi Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor în străinătate 

student 45 

7816.  2882/1.XII.1924 Leichtman Ichil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor în străinătate 

student 45 

7817.  2884/1.XII.1924 Glasberg Rebeca obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară continuării studiilor la farmacie 

student 45 

7818.  2886/1.XII.1924 Cogan Beno obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 45 

7819.  2908/4.XII.1924 Jabschi Meilih obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor în străinătate 

student 47 

7820.  2911/4.XII.1924 Abovici Leon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor în străinătate 

student 47 

7821.  2912/4.XII.1924 Galperin Şmil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor în străinătate 

student 47 

7822.  2922/5.XII.1924 Stolear Aron obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 48 

7823.  2923/5.XII.1924 Grasgru Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 

student 48 

7824.  2924/5.XII.1924 Calihman Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 48 

7825.  2967/5.XII.1924 Adeserman M. B. din Soroca obţine dreptul de 
efectuare a practicii cu studenţii  

farmacist 50 

7826.  2968/5.XII.1924 Einhorn I. din Botoşani obţine dreptul de efectuare 
a practicii cu studenţii  

farmacist 50 

7827.  2971/5.XII.1924 Meilih I. din Chişinău obţine dreptul de efectuare 
a practicii cu studenţii  

farmacist 50 

7828.  3002/8.XII.1924 Vainştein Iţic obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 50 

7829.  3019/8.XII.1924 Saruschi Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 

student 51, 52 

7830.  3020/8.XII.1924 Talmaschi Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 51 

7831.  3021/8.XII.1924 Gehlfgot Michel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la înscrierea la facultatea de drept 

student 52 

7832.  3022/8.XII.1924 Ghidalisohn Iuliu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la obţinerea unei burse 

student 52 

7833.  3023/8.XII.1924 Davidsohn Lev obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 52 

7834.  3024/8.XII.1924 Silcrot Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 52 

7835.  3025/8.XII.1924 Acherman David obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 

student 52 

7836.  3072/15.XII.1924 Roizenthul Feiga obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor 

student 52 

7837.  3075/15.XII.1924 Grimberg Beer obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 52 

7838.  3076/15.XII.1924 Cheler Iancu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 52 

7839.  3077/15.XII.1924 Moscovici M. Abram obţine o adeverinţă de frec- student 52 
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venţă necesară la armată 
7840.  3079/15.XII.1924 Braz Reiza obţine o adeverinţă de frecvenţă nece-

sară la angajare 
student 56 

7841.  3109/16.XII.1924 Grohovschi Moise obţine o adeverinţă de frecven-
ţă necesară la armată 

student 56 

7842.  3116/27.XII.1924 Salter Adolf obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 59 

7843.  3117/27.XII.1924 Burăh Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 59 

7844.  3122/27.XII.1924 Sut Ihil obţine o adeverinţă de frecvenţă necesară 
la armată 

student 59 

7845.  3123/27.XII.1924 Tenenboim Mordco obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară la armată 

student 59 

7846.  3124/27.XII.1924 Landau Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 59 

7847.  3125/27.XII.1924 Herşcovici Simon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 59 

7848.  3126/27.XII.1924 Reznic Mendel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 59 

7849.  3127/27.XII.1924 Rapaport Volf obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 59 

7850.  3128/27.XII.1924 Kahan Kalman obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 59 

7851.  3149/27.XII.1924 Chetnici Şmul obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 60 

7852.  3150/27.XII.1924 Verdnic Ruvin obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 60 

7853.  3151/27.XII.1924 Oriol Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 60 

7854.  3152/27.XII.1924 Braz Reiza obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare 

student 60 

7855.  3217/27.XII.1924 Cahana Moris obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 60 

  DOSAR 74/1925    
7856.  3/2.I.1925 Apler Isac din Chişinău solicită înscrierea la 

medicină 

student 1 

7857.  25/9.I.1925 Rectorul universităţii elimină un număr de şase 
studenţi pentru dezordinile din 9 şi 10 decembrie 
1924, iar un număr de 52 de studenţi sînt eliminaţi 
pe timp de un an 

student 1 bis 

7858.  26/9.I.1925 Rectorul universităţii fixează ca dată a deschiderii 
cursurilor data de 15.I.1925 

student 1 bis 

7859.  9.I.1925 Studenţi student 35-36 
7860.  153/19.I.1925 Studenţii facultăţii de medicină solicită redeschi-

derea cursurilor pe 15.I.1925 
student 48 

7861.  155/19.I.1925 Studenţii se desolidarizează de colegii lor care au 
provocat dezordini şi solicită redeschiderea cursu-

rilor pe 15.I.1925 

student 49 

7862.  271/23.I.1925 Studenţii solicită admiterea la examene student 98 
7863.  310/29.I.1925 Studenţii evrei ai anului al IV-lea solicită 

admiterea la examene 
student 114-114 

7864.  312/29.I.1925 Studenţii evrei ai anului al V-lea solicită admiterea 
la examene 
 

student 115 

7865.  3101/29.I.1925 In adresa Ministerului se reia problema cadavrelor student 117 
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pentru disecţie, insuficiente, şi se propune a se so-
licita material didactic regiunilor sanitare şi efori-
lor de spitale  

7866.  1925 Carnete de student student 135, 150 
7867.  828/12.II.1925 Faingold Moisei efectuează practica în farmacie la 

Lipscani, judeţul Hotin 
student 139 

7868.  671/3.II.1925 In adresa înaintată de Prefectura de Poliţie se soli-
cită decanatului să fie informaţi din timp pentru 
aducerea de gărzi permanente la cursurile ce vor 
avea loc în altă parte decît cele ale facultăţii de 
medicină, unde la 28 ianuarie, la Spitalul Sfîntul 

Spiridon au fost incidente între studenţii evrei şi 
cei creştini 

student 159 

7869.  833/12.II.1925 Faingold Moisei care efectuează practica în farma-
cie la Lipscani, judeţul Hotin, solicită o adeverin-
ţă, necesară continuării studiilor 

student 176 

7870.  1121/27.II. 1925 Studenţi la examene student 212 
7871.  1142/28.II.1925 Tavriar Leizer Şmuler, ajutor de farmacist la Ceta-

tea Albă solicită echivalare studiilor 
student 281 

7872.  188/4.III.1925 Ministerul reţine diplomele lui: Dascal Avram, 
Peltin Chelman, Schor Iosif, Ghelfgot Mihel, 
Vainşelboim Moise 

doctor 289 

7873.  2021/5.III.1925 Segall A. şi Haimovici Sally, studenţi în anul al 

III-lea la farmacie solicită a li se aproba susţinerea 
examenelor în sesiunea din martie 

student 297 

7874.  1264/9.III.1925 Lanada Iosif, Feidel Isac şi Blank Elimeleh din 
anul al II-lea al facultăţii de medicină solicită 
decalarea examenelor 

student 325 

7875.  13.III.1925 Varşavschi D. Moise efectuează practica în farma-
cie la Orhei 

student 349 

7876.  13.III.1925 Rubinştein A. efectuează practica în farmacie la 
Orhei 

student 350 

7877.  1380/18.III.1925 Ministerul acordă titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Dascal Avram 

doctor 351 

7878.  1380/18.III.1925 Ministerul acordă titlul de doctor în medicină şi 

chirurgie lui Schor Iosif 

doctor 351 

7879.  1380/18.III.1925 Ministerul acordă titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Vaiselboim Moise 

doctor 351 

7880.  1925 Cărţi de student student 358, 460 
7881.  17.III.1925 Echter Şulim, farmacist din Hotin, primeşte în 

practică pe Freiberg Liba, Bron Iosif 
farmacist 364 

7882.  1740/20.III.1925 Schecht Emil, farmacist din Zastavna-Bucovina, 
primeşte în practică pe Schecht Luise Hedwiga şi 
pe Schecht Selma Rose 

farmacist 367-368 

7883.  1743/20.III.1925 Blimes S. Emanuel, anul întîi farmacie, solicită 
transferul la medicină 

farmacist 370 

7884.  1844/27.III.1925 Ministerul acordă titlul de doctor în medicină şi 

chirurgie lui Schor Iosif 

doctor 393 

7885.  1844/27.III.1925 Ministerul acordă titlul de medic primar lui Apote-
ker N. 

doctor 394 

7886.  1846/27.III.1925 Sperber Blima şi Mayer Elis efectuează practica în 
farmacie la Storjineţ 

student 396 

7887.  1809/6.IV.1925 Geller Iosif, farmacist în Rădăuţi, primeşte în prac-
tică pe Weisman Aron şi Weinştein Litman Şmil 

farmacist 415 

7888.  1810/6.IV.1925 Eidelman Dorf, farmacist din Răşcani-Bălţi, pri- farmacist 417 
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meşte în practică pe Vachter Ianchel, Laber Sara şi 
Brofman Maria 

7889.  1925 Studenţi student 433-434 
7890.  494/23.VI.1925 Statul Major al Armatei solicită relaţii despre Frid-

man Leon 
student 442 

7891.  2178/8.V.1925 Cercul de Recrutare din Roman solicită relaţii 
despre Iosipovici Şloim, Avram Leiba, Kapri Mar-
cel, Grosu E. I. 

student 448 

7892.  6642/23.VI.1925 Şternberg Menaşe solicită aprobare transferului la 
facultatea din Bari 

student 449 

7893.  6642/23.VI.1925 Sinder Şlioma din Lipscani solicită aprobarea 

transferului de la facultatea din Palermo la Iaşi 

student 450 

7894.  6983/1.XI.1925 Dascal Haim solicită aprobarea transferului de la 
facultatea din Gand-Belgia la Iaşi 

student 454 

7895.  1466/14.XII.1925 Avram Carol se transferă de la facultatea din Cluj 
la Iaşi 

student 455 

7896.  6466/6.XI.1925 Atlasman Maria se transferă de la facultatea din 
Cluj la Iaşi 

student 455 

7897.  3486/10.VII.1925 Peltin Chelman şi Ghelfgot M. solicită eliberarea 
diplomelor 

doctor 495 

7898.  3227/4.VII.1925 Lefter Moise este iertat de măsura administrativă student 496 
7899.  3212/3.VII.1925 Susman Roza din Fălticeni solicită înscrierea la 

farmacie 
student 522 

7900.  4088/16.VII.1925 Grossi Suzana este angajată la clinica de obstetrică doctor 546 
  DOSAR 75/1925   
7901.  VI.1925 Studenţi la examene student 1-63 
7902.  5882/27.X.1925 Studenţi înscrişi la examene în sesiunea octom-

brie: Moscovici T., Helman Lazăr, Seinberg M. 
student 62 

  DOSAR 76/1925: Procese verbale încheiate pen-
tru obţinerea titlului de doctor în medicină şi 
chirurgie din anul universitar 1925-1926 

  

7903.  Proces verbal 
972/17.II.1926 

Wesibuch Oscar obţine titlul de doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul 
falselor afecţiuni pulmonare de origine buco-rino-
faringiană” 

doctor 2 

7904.  Proces verbal 
7470/19.XII.1925 

Benderschi Dina obţine titlul de doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza: „Moartea aparentă şi peri-
colul inhumaţiilor premature” 

doctor 3 

7905.  Proces verbal 
625/30.I.1926 

Spiner Aron obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza: „Forme de sifilis ereditar” 

doctor 4 

7906.  Proces verbal 
58/12.I.1926 

Coifman P. Simon obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Corpi străini în conduc-
tul laringo-traheal” 

doctor 5 

7907.  Proces verbal 
626/30.I.1926 

Zaidman Leia obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie  

doctor 6 

7908.  Proces verbal 
59/12.I.1926 

Feldman F. Zelman Iţhoc obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Ulcerul varicos şi 

tratamentul lui” 

doctor 7 

7909.  Proces verbal 
96/14.I.1926 

Ganzştein Ruhla Dvoira obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la stu-
diul pruncuciderii prin omisiune” 

doctor 9 

7910.  Proces verbal 
659/1.II.1926 

Seiberg Mordco obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza: „Alimentaţie şi vegetarism” 
 

doctor 11 

7911.  Proces verbal Goldştein D. Moriţ obţine titlul de doctor în medi- doctor 12 
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794/10.II.1926 cină şi chirurgie cu teza: „Moartea subită în sifi-
lisul cordului” 

7912.  Proces verbal 
748/6.II.1926 

Ganzştein Ruhla Dvoira obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la stu-
diul morţii naturale a fătului” 

doctor 13 

7913.  Proces verbal 
938/15.II.1926 

Ioil M. Avram obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul 
herniilor inguinale provocate în mod artificial” 

doctor 14 

7914.  Proces verbal 
969/18.II.1926 

Habi D. Dreiza obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza: „Contribuţii asupra alcolis-
mului în Basarabia” 

doctor 15 

7915.  Proces verbal 
970/17.II.1926 

Sut B. Mendel obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul perito-
nitelor tuberculoase” 

doctor 16 

7916.  Proces verbal 
893/17.III.1926 

Safir D. Gherş obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul retrac-
titei” 

doctor 22 

7917.  Proces verbal 
976/19.II.1926 

Benderschi I. Isac obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Structuri traumatice ale 
uretrei” 

doctor 24 

7918.  Proces verbal 
1071/27.II.1926 

Fischer A. Isac obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza: „Frome clinice de malarie” 

doctor 25 

7919.  Proces verbal 
1227/11.III.1926 

Vohman Ester Malca obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la stu-
diul parchisonismului postencefalic” 

doctor 33 

7920.  Proces verbal 
1274/13.III.1926 

Frenc A. Leizer obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza: „Structurile ano-rectale de ori-
gine sifilitică” 

doctor 34 

7921.  Proces verbal 
1264/12.III.1926 

Lapscher I. Rifca obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul 
cancerului secundar al ficatului” 

doctor 35 

7922.  Proces verbal 
1448/26.IV.1926 

Michel V. Salome obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Tratamentul 
radioterapic al cancerului pielii” 

doctor 36 

7923.  Proces verbal 
1449/21.IV.1926 

Glusberg V. Sara obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Valoarea diagnostică a 
adenopatiei supraepitroderm în sifilisul ereditar” 

doctor 39 

7924.  Proces verbal 
1450/21.IV.1926 

Zisels N. Rachela obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Examenul radiologic al 
pleuritelor 

doctor 40 

7925.  Proces verbal 
1511/26.IV.1926 

Waintraub C. Leon obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Consideraţiuni asupra 
tratamentului cirozei atrofice” 

doctor 41 

7926.  Proces verbal 
1451/21.IV.1926 

Ghelfer M. Simha obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul 
abcesului pulmonar” 

doctor 42 

7927.  Proces verbal 
1452/21.IV.1926 

Fastlich H. Gustav obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Asupra istoricului şi 
etiologiei cirozelor atrofice” 

doctor 43 

7928.  Proces verbal 
1484/24.IV.1926 

Goldştein A. Şmil obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Cîteva obiecţiuni la 
practica funcţiei vezicale” 

doctor 44 

7929.  Proces verbal 
1559/30.IV.1926 

Alterescu M. Mendel obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Starea mintală şi 
responsabilitatea femeilor gravide” 

doctor 49 

7930.  Proces verbal Groisman I. Şeindla obţine titlul de doctor în me- doctor 50 
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1534/28.IV.1926 dicină şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul 
sifilisului pulmonar” 

7931.  Proces verbal 
1681/6.V.1926 

Furer A. Hinca obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul radio-
diagnosticului în tuberculoza pulmonară” 

doctor 53 

7932.  Proces verbal 
1681/8.V.1926 

Hamudis M. Raisa obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul 
spticemiilor de origine buco-dentară” 

doctor 54 

7933.  Proces verbal 
1738/15.V.1926 

Ciobroţcaia Ita Rifca obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Consideraţii şi date 
statistice asupra pelagrei în Basarabia” 

doctor 64 

7934.  Proces verbal 
1792/20.V.1926 

Zaidler B. Ionas obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza: „Sifilisul ocular” 

doctor 66 

7935.  Proces verbal 
1832/25.V.1926 

Weiss Victor Teodor obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Patologia şi 
tratamentul imperfecţiunilor ano-rectale” 

doctor 70 

7936.  Proces verbal 
1833/25.V.1926 

Smarak H. David obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul 
ostofangiasei” 

doctor 72 

7937.  Proces verbal 
2210/5.VI.1926 

Kantor Ieti Ruhla obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Tratamentul peritonitei” 

doctor 73 

7938.  Proces verbal 
2255/8.VI.1926 

Smarak H. David obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Consideraţiuni asupra 
uterului dublu” 

doctor 79 

7939.  Proces verbal 
2275/9.VI.1926 

Litvac S. Favel obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza: „Căsătoria şi divorţul” 

doctor 80 

7940.  Proces verbal 
2869/30.VI.1926 

Halinschi I. Lipa obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Conjunctivita gonoco-
cică” 

doctor 82 

7941.  Proces verbal 
2335/12.VI.1926 

Rabinovici S. Bella obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Cercetări asupra patoge-
niei colecistului” 

doctor 83 

7942.  Proces verbal 
2319/11.VI.1926 

Kahan I. Kalman obţine titlul de doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza: „Consideraţii asupra trata-
mentului diabetului” 

doctor 85 

7943.  Proces verbal 
2396/15.VI.1926 

Vainberg M. Moisei obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Asupra chistului 
hidatic al splinei” 

doctor 87 

7944.  Proces verbal 
2397/15.VI.1926 

Spileanschi A. Mariam obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Intoxicaţiile cu 
săruri de mercur” 

doctor 88 

7945.  Proces verbal 
2575/15.VI.1926 

Sraibman N. Ruhlea obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la 
studiul radioterapiei fibromului uterin” 

doctor 89 

7946.  Proces verbal 
2830/30.VI.1926 

Fischer A. Bercu obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Ciroze neoplazice” 

doctor 91 

7947.  Proces verbal 
2618/23.VI.1926 

Mendelsohn I. Berl obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Cancerul primitiv al 
ambilor pulmoni” 

doctor 92 

7948.  Proces verbal 
2619/23.VI.1926 

Birnberg I. Leon obţine titlul de doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza: „Caontribuţii asupra septi-
cemiilor streptococice” 

doctor 94 

7949.  Proces verbal 
2832/20.VI.1926 

Hofman O. Iosub Emil obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Studiul radiologic 
al tumorilor pleuro-pulmonare” 

doctor 98 

7950.  Proces verbal Waserman E. Simha obţine titlul de doctor în me- doctor 101 



308 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

2774/28.VI.1926 dicină şi chirurgie cu teza: „Starea actuală a 
imunizării antigonococice” 

7951.  Proces verbal 
2834/31.VI.1926 

Barinştein S. Freida obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Contribuţii asupra 
sarcomului intestinului subţire” 

doctor 102 

7952.  Proces verbal 
2837/30.VI.1926 

Barinştein S. Freida obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirrugie cu teza: „Contribuţii la 
studiul fizio şi helioterapiei în tuberculoza osoasă” 

doctor 113 

7953.  Proces verbal 
2918/30.VI.1926 

Goldenberg I. Tauba obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la 
studiul constricţiei somatice la sugari” 

doctor 117 

7954.  Proces verbal 
3015/30.VI.1926 

Labin Blanche obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza: „Cercetări asupra studiului 
glicemiei la alienaţi” 

doctor 120 

7955.  Proces verbal 
2921/30.VI.1926 

Iarmolinschi D. Malia obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Cercetări asupra 
spînzurării anormale” 

doctor 123 

7956.  Proces verbal 
4605/6.XI.1926 

Bazian Hava obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza: „Asupra avortului anormal şi 
secretul profesional” 

doctor 126 

7957.  Proces verbal 
4606/6.XI.1926 

Harnic David obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza: „Terapia stimulantă specifică şi 
nespecifică contra agentului cauzal” 

doctor 128 

7958.  Proces verbal 
4607/6.XI.1926 

Lacher Neuman Leon obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Priviri generale 
asupra glandelor endocrine ” 

doctor 129 

7959.  Proces verbal 
4861/13.VI.1926 

Cahana S. Mareş obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Cercetări asupra 
variaţiunilor electrolitelor din sînge” 

doctor 131 

7960.  Proces verbal 
5369/1.XII.1926 

Pulver M. Bercu obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Consideraţii generale 
asupra helioterapiei artificiale” 

doctor 136 

7961.  Proces verbal 
5625/8.XII.1926 

Feldman S. Iosif obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Plastu şi autoplastu în 
pierderile de substanţă ale creierului” 

doctor 137 

7962.  Proces verbal 
5741/13.XII.1926 

Vaisberg M. Sara obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Consideraţii obstetricale 
şi medicolegale asupra anomaliilor sarcinii” 

doctor 138 

7963.  Proces verbal 
5742/1.XII.1926 

Vainselboim Gherş obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Tratamentul operator al 
prolapsului genital” 

doctor 139 

7964.  Proces verbal 
5426/9.XII.1926 

Goldenberg I. Şmerel obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Deviaţiuni antropo-
metrice ale copiilor rahitici” 

doctor 140 

7965.  Proces verbal 
5754/14.XII.1926 

Codner I. Gherş obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul 
injecţiunilor epidurale şi tratamentul incontinenţei 

esenţiale de urină” 

doctor 142 

7966.  Proces verbal 
5755/14.XII.1926 

Lazăr Leiba obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza: „Influenţa razelor ultraviolete 
asupra anafilaxiei serice” 

doctor 143 

7967.  Proces verbal 
5795/14.XII.1926 

Rapaport Ghenia Ruhla obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Consideraţiuni la 
studiul accidentelor cu electricitate cosmică” 

doctor 144 

7968.  Proces verbal Rabinovici Elia obţine titlul de doctor în medicină doctor 145 
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5830/16.XII.1926 şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul tumori-
lor benigne ale mamelei” 

7969.  Proces verbal 
5831/16.XII.1926 

Fradis C. Nehemia obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul 
flegmonului” 

doctor 146 

7970.  Proces verbal 
5915/18.XII.1926 

Gandelman A. Strul obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Supuraţiuni 
periuretrale de origine calculoasă” 

doctor 147 

7971.  Proces verbal 
171/15.I.1927 

Dascal G. Haim obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul cance-
rului primitiv al ficatului” 

doctor 149 

7972.  Proces verbal 
255/20.I.1927 

Sinder Z. Slioma obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul 
eliminării albastrului de metilen la diabetici” 

doctor 153 

7973.  Proces verbal 
531/11.II.1927 

Sternberg S. Menaşe obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Consideraţii asupra 
patogeniei hipertensiunii arteriale” 

doctor 154 

7974.  Proces verbal 
531/15.II.1927 

Carniol S. Iancu obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza: „Etiologia şi patogenia 
calculilor biliari” 

doctor 155 

7975.  Proces verbal 
566/17.II.1927 

Giniger Herman obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza: „Consideraţii clinice şi 
patogenice asupra meixedemului” 

doctor 156 

7976.  Proces verbal 
839/1.III.1927 

Poplicher F. Hascal obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Consideraţii asupra 
patogeniei ulcerului gastric” 

doctor 157 

7977.  Proces verbal 
750/244.III.1927 

Daici Strul obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza: „Consideraţii asupra etiologiei şi 
patogeniei calculozei urinare” 

doctor 158 

7978.  Proces verbal 
1549/13.V.1927 

Goldenberg M. Reiza obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Problema profila-
xiei tuberculozei” 

doctor 159 

7979.  Proces verbal 
819/28.III.1927 

Rabinovici E. Simon obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Consideraţii asupra 
regimului alimentar în diabet” 

doctor 161 

7980.  Proces verbal 
902/5.III.1927 

Reznic B. Abram obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul 
echilibrului basic la alienaţi” 

doctor 165 

7981.  Proces verbal 
1099/24.III.1927 

Held Moisă obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza: „Contribuţii asupra pronosti-
cului şi taratamentului anevrismului aortic” 

doctor 170 

7982.  Proces verbal 
1303/12.IV.1927 

Svarţ Iechezchiel obţine titlul de doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza: „Considerţii asupra 
anevrismelor arterelor mari” 

doctor 171 

7983.  Proces verbal 
1100/24.III.1927 

Şeiman S. Şoil obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza: „Consideraţii asupra paralizii-
lor faciale” 

doctor 172 

7984.  Proces verbal 
1132/29.III.1927 

Catz F. Max obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza: „Consideraţii asupra formelor 
clinice ale encefalitei epidemice” 

doctor 173 

7985.  Proces verbal 
1164/31.III.1927 

Caplun Z. Şulim obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul 
tulburărilor abdominale produse de aderenţe de 
origine apendiculară ” 

doctor 174 

7986.  Proces verbal Grimberg R. Aizic obţine titlul de doctor în medi- doctor 179 
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1336/14.IV.1927 cină şi chirurgie cu teza: „Diabetul insipid” 
7987.  Proces verbal 

1377/29.III.1927 
Grobocopatel B. Ruvin obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Consideraţii clinice 
şi patogenice asupra tumorilor multiple” 

doctor 180 

7988.  Proces verbal 
1357/16.IV.1927 

Morghenstern B. Herman obţine titlul de doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza: „Sifilis şi gravidi-
tate” 

doctor 181 

7989.  Proces verbal 
1928/11.VI.1927 

Karniol A. Arnold obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Drenajul Mikulicz în 
chirurgia abdominală” 

doctor 184 

7990.  Proces verbal 

1550/13.V.1927 

Iacobi L. Leon obţine titlul de doctor în medicină 

şi chirurgie cu teza: „Paralizia infantilă” 

doctor 185 

7991.  Proces verbal 
2108/20.VI.1927 

Sinderer N. Ita obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirugie cu teza: „Contribuţii la studiul ruperilor 
organelor” 

doctor 186 

7992.  Proces verbal 
1669/28.V.1927 

Feldman S. Paulina obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Contribuţii la studiul 
fistulelor ombilico-vezicale” 

doctor 187 

7993.  Proces verbal 
1827/4.VI.1927 

Şor S. Rivca Ţirlea obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Consideraţii la studiul 
fistulelor submersiunii” 

doctor 189 

7994.  Proces verbal 
1702/30.V.1927 

Lipoveţchi Ruhla obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Consideraţii asupra 

morţii subite” 

doctor 188 

7995.  Proces verbal 
1906/10.VI.1927 

Roitman D. Ruhlea obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza: „Consideraţii medico-
legale asupra cîtorva cazuri de pruncucidere” 

doctor 190 

7996.  Proces verbal 
2052/17.VI.1927 

Himelbrand S. Moise obţine titlul de doctor în me-
dicină şi chirurgie cu teza: „Afazie în urma fractu-
rii bolţii craniene” 

doctor 194 

7997.  Proces verbal 
1945/15.VI.1927 

Sapir M. Iacov obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza: „Consideraţii asupra hemora-
giilor în evoluţia ulcerului stomacal” 

doctor 197 

7998.  Proces 
verbal2128/21.VI.1

927 

Burd V. Berscu obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza: „Gangrena membrelor conse-

cutivă gripei” 

doctor 198 

7999.  Proces verbal 
2109/20.VI.1927 

Viner L. Iacob obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza: „Consideraţii clinice şi 
terapeutice asupra reumatismului tuberculos” 

doctor 199 

8000.  Proces verbal 
2150/21.VI.1927 

Pantofaru I. Strul obţine titlul de doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza: „Aspecte clinice ale ure-
miei” 

doctor 200 

  DOSAR 77/1925: Intrare   
8001.  1/2.I.1925 Ecştein Salmoil depune teza de licenţă pentru obţi-

nerea titlului de doctor în medicină şi chirurgie: 
„Altercaţiuni dentare la alieneaţi” 

doctor 1 

8002.  3/2.I.1925 Alpern I. solicită o adeverinţă de frecvenţă student 1 

8003.  4/2.I.1925 Cercul de Recrutare Cantemir amînă încorporarea 
lui Marcus H. Lupu 

student 1 

8004.  25/9.I.1925 Rectorul univestiăţii aplică sancţiuni vinovaţilor 
pentru dezordinile provocate în sălile de curs din 
zilele de 9 şi 10 decembrie 1924 

student 4 

8005.  30/9.I.1925 Mendelsohn Beer solicită o adeverinţă de frecven-
ţă necesară la armată 

student 5 

8006.  37/9.I.1925 Nacht Lucia solicită o adeverinţă de absolvire doctor 5 
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necesară efectuării unui stagiu de specializare la 
Paris în obstetrică 

8007.  42/10.I.1925 Burman Etlea solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară ocupării unui post 

student 6 

8008.  43/10.I.1925 Zonis Masea solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor în străinătate 

student 6 

8009.  46/10.I.1925 Cahana Marcu solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 6 

8010.  53/12.I.1925 Bronson Peisih solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor 

student 7 

8011.  54/12.I.1925 Colpacci Iosif solicită o adeverinţă de frecvenţă 

necesară continuării studiilor 

student 7 

8012.  56/12.I.1925 Salter Adolf depune teza de licenţă pentru obţine-
rea titlului de doctor în medicină şi chirurgie: 
„Fracturile rotulei” 

doctor 7 

8013.  77/13.I.1925 Falicov Şmaria solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară ocupării unui post 

student 9 

8014.  97/17.I.1925 Lipoveţchi Ruhla solicită a i se aproba să-şi sus-
ţină examenele 

student 11 

8015.  102/17.I.1925 Podgaeţchi Şmil depune teza de licenţă pentru 
obţinerea titlului de doctor în medicină şi 
chirurgie: „Contribuţii la studiul sarcoamelor” 

doctor 12 

8016.  112/19.I.1925 Feldman Iser solicită a i se aproba să-şi susţină 

examenele 

student 13 

8017.  113/19.I.1925 Gherman Strul solicită a i se aproba schimbarea 
locului de practică din Tecuci 

student 13 

8018.  124/19.I.1925 Iacobi Leon solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 14 

8019.  126/19.I.1925 Grohovschi Lev solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 14 

8020.  136/19.I.1925 Salter Adolf solicită a i se elibera o adeverinţă de 
absovire a facultăţii 

doctor 17 

8021.  169/22.I.1925 Guberman Haia Leia solicită a fi reînscrisă la 
facultate 

doctor 17 

8022.  178/20.I.1925 Ecştein M. Samoil solicită a i se elibera o 

adeverinţă de absovire a facultăţii 

doctor 18 

8023.  184/20.I.1925 Zaidman Leia solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară ocupării unui post 

student 19 

8024.  185/20.I.1925 Lerner Beirel solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 19 

8025.  186/20.I.1925 Derenovschi Volf solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară ocupării unui post 

student 19 

8026.  187/20.I.1925 Vaisman Ghinda solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor în străinătate 

student 19 

8027.  189/20.I.1925 Rucştein Moise solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la serviciul sanitar 

student 19 

8028.  196/20.I.1925 Horovitz Ovşie solicită o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 

student 20 

8029.  199/20.I.1925 Davidovici Simon solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 20 

8030.  205/21.I.1925 Gherşensohn Iţhoc solicită o adeverinţă de frec-
venţă necesară la armată 

student 20 

8031.  208/21.I.1925 Lemer Beirel solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 20 

8032.  209/21.I.1925 Ecştein Samoil solicită o adeverinţă de frecvenţă student 20 
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necesară la armată 
8033.  210/21.I.1925 Rachbuch I. obţine titlul de doctor în medicină şi 

chirurgie 
doctor 21 

8034.  218/22.I.1925 Cofman Şmul solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 22 

8035.  219/22.I.1925 Frank Avram solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 22 

8036.  218/22.I.1925 Reznic Tema solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la facultate 

student 22 

8037.  223/22.I.1925 Benderschi Rahil solicită o adeverinţă de frec-
venţă nercesară scutirii de taxele şcolare 

student 22 

8038.  226/22.I.1925 Finchelştein Suzana solicită o adeverinţă de frec-
venţă necesară scutirii de taxele şcolare 

student 22 

8039.  238/28.I.1925 Levin Liza depune diploma  student 23 
8040.  241/23.I.1925 Feldştein Michel solicită o adeverinţă de frecvenţă 

al anului al V-lea 
student 23 

8041.  253/23.I.1925 Liberov Abram depune teza de licenţă pentru 
obţinerea titlului de doctor în medicină şi chirur-
gie: „Concepţia actuală asupra transmisiunii ere-
ditare a sifilisului” 

doctor 24 

8042.  254/23.I.1925 Speitah Spiţer Meer solicită o adeverinţă de frec-
venţă necesară la armată 

student 24 

8043.  255/23.I.1925 Benderschi Isac solicită o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 

student 24 

8044.  258/23.I.1925 Meirinschi Meer depune o fotografie pentru car-
netul de student 

student 24 

8045.  260/23.I.1925 Grosvald Moise solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 24 

8046.  281/23.I.1925 Flitman Feiga solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară ocupării unui post 

student 26 

8047.  282/23.I.1925 Kelman Peltin depune teza de licenţă pentru obţi-
nerea titlului de doctor în medicină şi chirurgie: 
„Transfuzia sanguină” 

doctor 26 

8048.  294/26.I.1925 Hart Rafail solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 27 

8049.  295/26.I.1925 Zibemberg Manea solicită scutirea de taxele 
şcolare 

student 27 

8050.  297/26.I.1925 Fradis Nehemia depune o fotografie pentru carne-
tul de student 

student 27 

8051.  298/26.I.1925 Iacobi Leon depune o fotografie pentru carnetul de 
student 

student 27 

8052.  294/27.I.1925 Roizentulev Şulim solicită o adeverinţă de frec-
venţă necesară la armată 

student 28 

8053.  297/27.I.1925 Goldinberg Israil solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 28 

8054.  299/27.I.1925 Dr. Visenthal Mendel, absolvent al facultăţii din 
Viena, solicită echivalarea diplomei universitare 

doctor 28 

8055.  299/27.I.1925 Dr. Fischer Nahman, absolvent al facultăţii din 
Viena, solicită echivalarea diplomei universitare 

doctor 28 

8056.  299/27.I.1925 Dr. Gotlib Meer, absolvent al facultăţii din Viena, 
solicită echivalarea diplomei universitare 

doctor 28 

8057.  312/23.I.1925 Schor Iosif solicită o adeverinţă absolvire a 
facultăţii de medicină 
 

doctor 28 

8058.  316/27.I.1925 Marcus David solicită o adeverinţă de frecvenţă student 29 
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necesară la armată 
8059.  326/28.I.1925 Maier Bercu depune o fotografie pentru carnetul 

de student 
student 30 

8060.  327/28.I.1925 Frank Avram depune o fotografie pentru carnetul 
de student 

student 30 

8061.  328/28.I.1925 Sraibman Iosif depune o fotografie pentru carnetul 
de student 

student 30 

8062.  335/28.I.1925 Landman Brana depune o fotografie pentru 
carnetul de student 

student 30 

8063.  310/28.I.1925 Studenţii evrei ai anului al IV-lea trimit un memo-
riu consiliului profesoral 

student 31 

8064.  311/28.I.1925 Schor Iosif depune taxa de înscrierea la examenul 
de diplomă 

doctor 31 

8065.  313/28.I.1925 Zilberman Simon solicită înscrierea în anul al 
II-lea la farmacie 

student 31 

8066.  342/29.I.1925 Chelman Peltin depune taxa de înscrierea la exa-
menul de diplomă 

doctor 33 

8067.  343/29.I.1925 Sternberg Brener Rachil depune taxa de înscrierea 
la examenul de diplomă 

doctor 33 

8068.  346/27.I.1925 Cogan Beno solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 33 

8069.  347/27.I.1925 Derenovschi Volf solicită restituirea documentelor 
şcolare aparţinînd lui Bercovici Frida 

student 33 

8070.  348/27.I.1925 Sclear Gherş Ihil solicită înscrierea la examenul 
ultimului doctorat 

doctor 33 

8071.  315/29.I.1925 Liberov Avram obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie 

doctor 34 

8072.  316/29.I.1925 Schor Iosif obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor 34 

8073.  319/29.I.1925 Dascal Avram obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie 

doctor 34 

8074.  360/27.I.1925 Safian Mina solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 34 
8075.  370/30.I.1925 Segal Marim obţine titlul de doctor în medicină şi 

chirurgie 
doctor 34 

8076.  371/30.I.1925 Cononovici Minel efectuează practica în farmacie student 35 

8077.  372/30.I.1925 Dr. Peltin Chelman depune taxa pentru obţinerea 
diplomei de doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 35 

8078.  384/30.I.1925 Nibergher Iţic obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie 

doctor 36 

8079.  384/31.I.1925 Bazian Rahil solicită înscrierea în anul al II-lea la 
farmacie  

student 37 

8080.  400/31.I.1925 Pomerantz Avram solicită eliberarea unei 
adeverinţe necesară la armată  

student 37 

8081.  410/31.I.1925 Labin Helene depune o fotografie pentru obţinerea 
canetului de student  

student 38 

8082.  415/2.II.1925 Cercul de Recrutare din Covurlui amînă recrutarea 
lui Rabinovici Isidor 

student 38 

8083.  420/2.II.1925 Dr. Gottlib Ferdinand, absolvent al facultăţii din 
Viena, solicită echivalarea diplomei universitare 

doctor 39 

8084.  421/2.II.1925 Dr. Sabath Gotfrid, absolvent al facultăţii din 
Viena, solicită echivalarea diplomei universitare 

doctor 39 

8085.  422/2.II.1925 Dr. Broil Bernard, absolvent al facultăţii din 
Viena, solicită echivalarea diplomei universitare 
 

doctor 39 

8086.  423/2.II.1925 Dascal Avram susţine examenul de licenţă pentru doctor 39 
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obţinerea titlului de doctor în medicină şi chirurgie 
8087.  424/2.II.1925 Peltin Chelman susţine examenul de licenţă pentru 

obţinerea titlului de doctor în medicină şi chirurgie 
doctor 39 

8088.  425/2.II.1925 Brener Sternberg Rahila susţine examenul de li-
cenţă pentru obţinerea titlului de doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 39 

8089.  426/2.II.1925 Segal M. Marim susţine examenul de licenţă pen-
tru obţinerea titlului de doctor în medicină şi chi-
rurgie 

doctor 39 

8090.  427/2.II.1925 Rabinovici Berl solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la angajare  

student 39 

8091.  433/3.II.1925 Examene student 40-45, 48 
8092.  675/3.II.1925 Doliner Şeindla solicită documentele şcolare de-

puse de domnişoara Bumajnaia Hermina 
doctor 46 

8093.  730/5.II.1925 Cornelschi Sofia solicită întrunirea comisiei pen-
tru susţinerea examenului de licenţă în vederea 
obţinerii titlului de doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 49 

8094.  731/5.II.1925 Goldsmit Golda depune o fotografie pentru obţi-
nerea canetului de student  

student 49 

8095.  745/6.II.1925 Pincevschi Strul solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la angajare  

student 50 

8096.  746/6.II.1925 Frank Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la angajare  

student 50 

8097.  747/6.II.1925 Bercovici Marcu solicită eliberarea unei adeverin-
ţe necesară la armată  

student 50 

8098.  748/6.II.1925 Kantor Ruhla solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară pentru continuarea studiilor  

student 50 

8099.  752/6.II.1925 Rabinovici Ruhla solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 50 

8100.  759/7.II.1925 Offenberg Lazăr solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată  

student 51 

8101.  760/7.II.1925 Steinberg Strul solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la angajare  

student 51 

8102.  761/7.II.1925 Breitman Simon solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la angajare  

student 51 

8103.  762/7.II.1925 Sirchis Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară pentru continuarea studiilor  

student 51 

8104.  763/7.II.1925 Rosman Hana solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară pentru continuarea studiilor  

student 51 

8105.  786/9.II.1925 Zisman Ruhla solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la angajare 

student 53 

8106.  787/9.II.1925 Cobilanschi Iosif solicită eliberarea unei adeverin-
ţe necesară la armată 

student 53 

8107.  792/9.II.1925 Svarţman Ihil solicită eliberarea carnetului de stu-
dent pentru care depune o fotografie 

student 53 

8108.  794/9.II.1925 Burăh Moise achită taxa pentru obţinerea diplomei 
de doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 53, 54 

8109.  787/9.II.1925 Cobilanschi Iosif solicită eliberarea unei adeverin-
ţe necesară la armată 

student 55 

8110.  828/12.II.1925 Faingold Moisei solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 56 

8111.  837/12.II.1925 Naibergher Aizic solicită înscrierea la examenul 
de ultim doctorat 
 

student 57 

8112.  837/12.II.1925 Lieber Isidor solicită înscrierea la examenul pro- student 57 
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batoriului al II-lea la farmacie 
8113.  841/12.II.1925 Rapaport Max solicită înscrierea la examenul pro-

batoriului al II-lea la farmacie 
student 57 

8114.  843/12.II.1925 Katz Tamara solicită înscrierea la examenul pro-
batoriului al II-lea la farmacie 

student 57 

8115.  853/12.II.1925 Orjehovschi Volf solicită o adeverinţă de frecven-
ţă 

student 58 

8116.  855/12.II.1925 Herşcovici Max solicită înscrierea o adeverinţă de 
frecvenţă la farmacie 

student 58 

8117.  856/12.II.1925 Roitman Efim solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 58 

8118.  857/12.II.1925 Pisarevschi Basea depune o fotografie necesară 
obţinerii carnetului de student 

student 58 

8119.  831/12.II.1925 Katz Tamara depune o fotografie necesară obţi-
nerii carnetului de student 

student 58 

8120.  832/12.II.1925 Lipoveţchi Ruhla depune o fotografie necesară 
obţinerii carnetului de student 

student 58 

8121.  833/12.II.1925 Faingold Moisei depune o fotografie necesară 
obţinerii carnetului de student 

student 58 

8122.  838/13.II.1925 Axelrad Moisei solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară scutirii de taxe 

student 59 

8123.  841/13.II.1925 Sirman Ana solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară scutirii de taxe 

student 59 

8124.  842/13.II.1925 Ciobruţchi Rifca solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare 

student 59 

8125.  843/13.II.1925 Rosenthal Georges solicită o adeverinţă de frec-
venţă necesară la angajare 

student 59 

8126.  845/13.II.1925 Rabinovici Nuhăm solicită o adeverinţă de frec-
venţă necesară la angajare 

student 59 

8127.  846/13.II.1925 Michel Salomon solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare 

student 59 

8128.  885/16.II.1925 Dr. Ghelman A. Ianchel solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

doctor 62 

8129.  886/16.II.1925 Haimovici Sali solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare 

student 62 

8130.  887/16.II.1925 Stopler Gustav solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 62 

8131.  895/16.II.1925 Dr. Rosen Avram solicită o adeverinţă de obţine-
rea titlului necesară la angajare 

doctor 63 

8132.  911/17.II.1925 Serebrinschi Malia solicită o adeverinţă de frec-
venţă necesară la angajare 

student 64 

8133.  912/17.II.1925 Reznic Tema solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare 

student 64 

8134.  913/17.II.1925 Picher Isa solicită o adeverinţă de frecvenţă nece-
sară la angajare 

student 64 

8135.  919/18.II.1925 Faiman Iosif solicită o adeverinţă de frecvenţă ne-
cesară la angajare 

student 64 

8136.  925/18.II.1925 Ioil Abram solicită resituirea documentelor şcolare 
depuse de Zelterman Haim care se retrage din fa-
cultate 

student 65 

8137.  926/18.II.1925 Feldman Iser solicită înscrierea la examenul ulti-
mului doctorat 

doctor 65 

8138.  935/18.II.1925 Roitştein Ghitlea Sima solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la înscriere 

student 66 

8139.  936/18.II.1925 Bron Menea depune o fotografie necesară la obţi- student 66 
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nerea carnetului de student 
8140.  954/19.II.1925 Pisarevschi Basia solicită o adeverinţă de frecven-

ţă necesară la obţinerea bursei 
student 68 

8141.  972/19.II.1925 Feivel Isac depune o fotografie necesară la obţine-
rea carnetului de student 

student 69 

8142.  998/21.II.1925 Breitman Simon solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare 

student 71 

8143.  1002/21.II.1925 Glusberg Sara solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare 

student 71 

8144.  1023/23.II.1925 Burman Etlea solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare 

student 73 

8145.  1037/24.II.1925 Lazăr Carol depune teza de licenţă pentru obţine-
rea diplomei de doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 74 

8146.  1038/24.II.1925 Pritcher Silvia, farmacie, solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la angajare 

student 74 

8147.  1041/24.II.1925 Moscovici Raşela, farmacie, solicită o adeverinţă 
de frecvenţă necesară la angajare 

student 74 

8148.  1057/24.II.1925 Caţap Feiga, farmacie, solicită o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la efectuarea practicii la Chi-
şinău 

student 75 

8149.  1083/25.II.1925 Ferdman Iacob solicită scutire de taxele universi-
tare 

student 77 

8150.  1085/25.II.1925 Feldman Iser solicită întrunirea comisiei pentru 

susţinerea tezei de licenţă 

doctor 77 

8151.  1096/26.II.1925 Procesul verbal întocmit la data alăturată 
consemnează susţinerea examenului probatoriului 
al II-lea la farmacie de Lieber Isidor 

student 78 

8152.  1097/26.II.1925 Procesul verbal întocmit la data alăturată consem-
nează susţinerea examenului probatoriului al II-lea 
la farmacie de Rapaport Max 

student 78 

8153.  1099/26.II.1925 Procesul verbal întocmit la data alăturată consem-
nează susţinerea examenului probatoriului al II-lea 
la farmacie de Zilberman Heinrich 

student 78 

8154.  1100/26.II.1925 Avram Mendel solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 78 

8155.  1109/27.II.1925 Liceul de fete din Bolgrad înaintează diploma de 
bacalaureat a lui Jagchinter Dvoira 

student 79 

8156.  1129/27.II.1925 Tenenboim Mordco depune o fotografie necesară 
obţinerii carnetului de student 

student 80 

8157.  1130/27.II.1925 Dr. Verner David, absolvent al facultăţii din 
Viena, solicită echivalarea diplomei universitare 

doctor 80 

8158.  1148/2.III.1925 Feldman Iser depune teza de licenţă doctor 82, 84 
8159.  1149/26.II.1925 Coniver Isac solicită o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 
student 82 

8160.  1163/2.III.1925 Schreibman Nohim solicită o adeverinţă de frec-
venţă necesară la armată 
 

student 83 

8161.  1164/2.III.1925 Vainberg Moise solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare 

student 83 

8162.  1165/2.III.1925 Răşcanu Paulina solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare 

student 83 

8163.  1167/2.III.1925 Goldştein Paulina solicită a i se aproba scutirea de 
taxele universitare 
 

student 83 

8164.  1185/3.III.1925 Bazian Rahil solicită a i se aviza efectuarea prac- student 85 
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ticii în farmacie 
8165.  1186/3.III.1925 Feldman Iosif depune o fotografie necesară obţi-

nerii carnetului de student 
student 85 

8166.  1188/4.III.1925 Rectorul universităţii eliberează diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie lui Segal M. Marim  

doctor 85 

8167.  1188/4.III.1925 Rectorul universităţii eliberează diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie lui Liberov Avram  

doctor 85 

8168.  1188/4.III.1925 Rectorul universităţii eliberează diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie lui Salter Adolf  

doctor 85 

8169.  1188/4.III.1925 Rectorul universităţii eliberează diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie lui Podgaeţchi Şmil  

doctor 85 

8170.  1188/4.III.1925 Rectorul universităţii eliberează diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie lui Rosen Avram  

doctor 85 

8171.  1188/4.III.1925 Rectorul universităţii eliberează diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie lui Simhovici Haim  

doctor 85 

8172.  1188/4.III.1925 Rectorul universităţii eliberează diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie lui Leibovici Israel 

doctor 85 

8173.  1188/4.III.1925 Rectorul universităţii eliberează diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie lui Ecştein M. Samuil  

doctor 85 

8174.  1188/4.III.1925 Rectorul universităţii eliberează diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie lui Agres Gherşco 

doctor 85 

8175.  1188/4.III.1925 Rectorul universităţii eliberează diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie lui Dascal Avram 

doctor 85 

8176.  1188/4.III.1925 Rectorul universităţii eliberează diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie lui Peltin Chelman 

doctor 85 

8177.  1188/4.III.1925 Rectorul universităţii eliberează diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie lui Schor Iosif 

doctor 85 

8178.  1188/4.III.1925 Rectorul universităţii eliberează diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie lui Ghelfgot Michel 

doctor 85 

8179.  1188/4.III.1925 Rectorul universităţii eliberează diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie lui Vainselboim Moise 

doctor 85 

8180.  1194/4.III.1925 Lieber Isidor solicită înscrierea în anul al III-lea la 
farmacie 

student 86 

8181.  1196/4.III.1925 Dr. Coniver Lupu solicită eliberarea unei adeve-
rinţe lui Merdler I. Edgar că a făcut practică în far-

macie 

doctor 86 

8182.  1205/5.III.1925 Goihman Meer solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 87 

8183.  1207/5.III.1925 Ioil Rahmil solicită eliberarea diplomei de doctor 
în medicină şi chirurgie 

doctor 87 

8184.  1224/6.III.1925 Silberg Alice solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă 

student 89 

8185.  1226/6.III.1925 Sternberg Strul susţine examenele anului al II-lea student 89 
8186.  1227/5.III.1925 Podgaeţchi Brana solicită eliberarea diplomei de 

doctor în medicină şi chirurgie 
doctor 89 

8187.  1239/6.III.1925 Fihman Hana Feiga depune o fotografie necesară 
obţinerii carnetului de student 

student 89 

8188.  1238/7.III.1925 Polak Neuman solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară continuării studiilor în străi-
nătate 

student 89 

8189.  1239/7.III.1925 Zeilich Burăh solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 90 

8190.  1240bis/7.III.1925 Roitman Liza şi Zilberman Iancu solicită înscrie-
rea în sesiunea de examene din iunie 

student 90 

8191.  1248/9.III.1925 Goldenberg Paul solicită schimbarea farmaciei student 91 
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unde face practică la Galaţi 
8192.  1251/9.III.1925 Greciner Boruh solicită schimbarea farmaciei 

unde face practică la Galaţi 
student 91 

8193.  1263/7.III.1925 Melter Iacob solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la armată 

student 92 

8194.  1264/6.III.1925 Vaşcovici Paula depune o fotografie necesară ob-
ţinerii carnetului de student 

student 92 

8195.  1264bis/6.III.1925 Vaşcovici Paula depune o fotografie necesară ob-
ţinerii carnetului de student 

student 92 

8196.  1240bis/7.III.1925 Landau Iosif şi Iser Feidel solicită înscrierea în 
sesiunea de examene din martie 

student 92 

8197.  1281/11.III.1925 Malament Feiga solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 94 

8198.  1281/11.III.1925 Derevici Ipolit solicită restituirea documentelor 
şcolare aparţinînd lui Bercovici Nini deoarece se 
retrage din facultate 

student 94 

8199.  1315/12.III.1925 Rapaport Max depune o fotografie necesară obţi-
nerii carnetului de student 

student 97 

8200.  1316/12.III.1925 Zilberman Iancu solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 97 

8201.  1322/13.III.1925 Hutschneker Iancu depune o fotografie necesară 
obţinerii carnetului de student 

student 98 

8202.  1325/13.III.1925 Kahan Feiga solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă necesară la anagajare 

student 98 

8203.  1337/16.III.1925 Serviciul Sanitar al oraşului Fălticeni înaintează 
dovezile de înmînare a matricolelor lui Herman 
Max şi Offenberg Lazăr 

student 99 

8204.  1347/16.III.1925 Vaintraub Lazăr solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului al IV-lea  

student 99 

8205.  1349/16.III.1925 Meltzer Iacob solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 100 

8206.  1362/17.III.1925 Serebrinschi Malia solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

student 101 

8207.  1363/17.III.1925 Pincevschi Strul solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

student 101 

8208.  1371/16.III.1925 Rabinovici Ihil solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la angajare 

student 102 

8209.  1372/16.III.1925 Stainberg Mendel solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 102 

8210.  1375/16.III.1925 Halpern Roza solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară scutirii de taxele şcolare 

student 102 

8211.  1376/13.III.1925 Gherşensohn Iţhoc depune o fotografie necesară 
obţinerii carnetului de student 

student 102 

8212.  1377/16.III.1925 Segal Ţelel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la armată 

student 102 

8213.  1383/16.III.1925 Examene student 103-110 
8214.  1642/18.III.1925 Labin Blanche Agathe solicită eliberarea unei ade-

verinţe de frecvenţă neceară la înscrierea la exa-
menul de internat 

student 109 

8215.  1643/18.III.1925 Blumer Leon solicită eliberarea unei adeverinţe de 
licenţă în farmacie 

farmacist 109 

8216.  1644/18.III.1925 Sraibman Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 
 

student 109 

8217.  1704/19.III.1925 Bercovici Iacob solicită schimbarea farmaciei student 111 
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unde efectuează practica 
8218.  1705/19.III.1925 Şaiovici Ela solicită a i se aproba scutirea de taxe-

le universitare 
student 111 

8219.  1707/13.III.1925 Guberman Haia Leia depune o fotografie necesară 
obţinerii carnetului de student 

student 111 

8220.  1708/13.III.1925 Belingorschi Sura depune o fotografie necesară 
obţinerii carnetului de student 

student 111 

8221.  1709/13.III.1925 Fişu Iosif solicită înscrierea la examene în sesiu-
nea din martie 

student 111 

8222.  1710/19.III.1925 Veisbuch Oscar solicită înscrierea la examene în 
sesiunea din martie 

student 111 

8223.  1726/20.III.1925 Feldştein Michel solicită înscrierea la examenul de 
licenţă 

student 111 

8224.  1729/20.III.1925 Feldştein Michel solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă 

student 112 

8225.  1731/20.III.1925 Iacobi Leon, din anul al IV-lea, solicită eliberarea 
unei adeverinţe de frecvenţă 

student 112 

8226.  1744/20.III.1925 Malcic Uşer Mendel depune o fotografie necesară 
obţinerii carnetului de student 

student 113 

8227.  1745/20.III.1925 Stein Periţ depune o fotografie necesară obţinerii 
carnetului de student 

student 113 

8228.  1746/20.III.1925 Barinştein Freida depune o fotografie necesară 
obţinerii carnetului de student 

student 113 

8229.  1755/21.III.1925 Haham Rebeca efectuează practica în farmacie la 
Cetatea Albă 

student 114 

8230.  1756/21.III.1925 Mailbart Marcu efectuează practica în farmacie la 
Botoşani 

student 114 

8231.  1763/21.III.1925 Calihman Abram solicită eliberarea unei 
adeverinţe necesară la armată 

student 115 

8232.  1764/21.III.1925 Ciobruţchi Riva solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la angajare 

student 115 

8233.  1765/21.III.1925 Grasgru Abram solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la angajare 

student 115 

8234.  1766/21.III.1925 Stolear Aron solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la angajare 

student 115 

8235.  1767/21.III.1925 Greif Isidor solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la angajare 

student 115 

8236.  1768/21.III.1925 Nadler Nuhăm solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la înscriere 

student 115 

8237.  1773/21.III.1925 Lieber Isidor solicită înscrierea la examenul de 
licenţă 

student 115 

8238.  1784/23.III.1925 Rozentzvaig Zislea solicită eliberarea unei 
adeverinţe necesară la angajare 

student 116 

8239.  1789/23.III.1925 Calangiu Paula solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la examenul de externat 

student 117 

8240.  1800/24.III.1925 Alpern Isac solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 118 

8241.  1802/23.III.1925 Feldman Paulina solicită eliberarea unei adeve-
rinţe necesară la examenul de externat 

student 118 

8242.  1815/25.III.1925 Kahan Freida solicită înscrierea în anul al V-lea student 119 
8243.  1816/20.III.1925 Rotştein Sima depune o fotografie necesară obţi-

nerii carnetului de student 
student 119 

8244.  1818/25.III.1924 Cercul de Recrutare din Orhei amînă recrutarea lui 
Verdenic Ruvin 

student 119 

8245.  1937/26.III.1924 Orinştein Israil susţine teza de licenţă doctor 121 
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8246.  1939/26.III.1924 Benderschi Rahil susţine teza de licenţă doctor 121 
8247.  1867/27.III.1925 Examene student 123-125 
8248.  1886/27.III.1924 Velhoveţchi Marcu susţine teza de licenţă şi obţi-

ne titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
doctor 123 

8249.  1955/28.III.1924 Cerbeanu Sabina solicită scutirea de taxele şcolare doctor 126 
8250.  1955/28.III.1924 Fischer Bercu solicită scutirea de taxele şcolare doctor 126 
8251.  1955/28.III.1924 Codner Gherş solicită scutirea de taxele şcolare doctor 126 
8252.  1964/28.III.1925 Cheler Iancu solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă necesară la armată 
student 127 

8253.  1965/28.III.1925 Gansştein Ruhla solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la angajare 

student 127 

8254.  1709/28.III.1925 Rachbuch Moise solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 127 

8255.  1727/31.III.1924 Cehlman A. Ianchel depune teza de licenţă doctor 130 
8256.  1728/31.III.1925 Sraibman Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă necesară la angajare 
student 130 

8257.  1729/28.III.1925 Silcrot Abram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 130 

8258.  1730/28.III.1925 Merimschi Meer solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 130 

8259.  1731/28.III.1925 Roizentulev Şulim solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 130 

8260.  1747/28.III.1925 Gershubl Herman solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 131 

8261.  1748/28.III.1925 Blank Elimeleh solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 131 

8262.  1756/2.IV.1925 Smirl Şmerl solicită înscrierea la farmacie student 132 
8263.  1757/2.IV.1925 Braunştein Leia efectuează practica farmacia lui 

Perelman din Cernăuţi 
student 135 

8264.  1776/2.IV.1925 Veinberg Tovia solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 134 

8265.  1777/2.IV.1925 Landes Iţhoc solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la armată 

student 134 

8266.  1785/3.IV.1925 Braitman Simon solicită înscrierea la examenele 
de doctorat 

student 135 

8267.  1786/3.IV.1925 Vitner Zenobia susţine teza de licenţă în medicină 
şi chirurgie 

doctor 135 

8268.  1788/3.IV.1925 Rabinovici Berel solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 136 

8269.  1794/4.IV.1925 Reznic Tema susţine teza de licenţă în medicină şi 
chirurgie 

doctor 136 

8270.  1796/4.IV.1925 Fradis Samson susţine teza de licenţă în medicină 
şi chirurgie 

doctor 136 

8271.  1797/4.IV.1925 Ghelman A. Ianchel susţine teza de licenţă în me-
dicină şi chirurgie 

doctor 136 

8272.  1808/6.IV.1925 Barnoschi Estera efectuează practica în farmacie 
la Ismail 

student 137 

8273.  1814/6.IV.1925 Valman Ester Malca solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă necesară la angajare 

student 138 

8274.  1819/6.IV.1925 Coifman David solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 138 

8275.  1821/6.IV.1925 Reznic Tema solicită eliberarea unei adeverinţe de 
absolvire a facultăţii 
 

doctor 138 

8276.  1973/8.IV.1925 Abovici Leon solicită eliberarea unei adeverinţe student 141 
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de frecvenţă necesară la transferul său în străi-
nătate 

8277.  1977/8.IV.1925 Fastlich Gustav depune o fotografie necesară obţi-
nerii carnetului de student 

student 141 

8278.  1979/8.IV.1925 Sraibman Iosif susţine teza de licenţă în medicină 
şi chirurgie 

doctor 141 

8279.  1992/9.IV.1925 Ziţev Leib susţine examenele ultimului doctorat doctor 142 
8280.  2009/10.IV.1925 Carniol Debora obţine diploma în farmacie farmacist 143 
8281.  2065/27.IV.1925 Frank Avram susţine examenele ultimului doctorat doctor 149 
8282.  2074/28.IV.1925 Augenstreich I. Rosina absolvă facultatea de far-

macie la Bucureşti 
farmacist 150 

8283.  2075/28.IV.1925 Edelştein Ana absolvă facultatea de farmacie la 
Bucureşti 

farmacist 150 

8284.  2077/28.IV.1925 Şor Iosif obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor 150 

8285.  2078/6.IV.1925 Bartfeld Tovi solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la angajare 

student 150 

8286.  2086/28.IV.1925 Labin Marthe Helene absolvă facultatea de farma-
cie  

farmacist 151 

8287.  2086/28.IV.1925 Marcovici Raşela absolvă facultatea de farmacie  farmacist 151 
8288.  2086/28.IV.1925 Pritcher N. Silviu absolvă facultatea de farmacie  farmacist 151 
8289.  2094/29.IV.1925 Cofman Iţhoc solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă necesară la angajare 
student 151 

8290.  2117/1.V.1925 Ferdman Cearna susţine examenele student 154 
8291.  2146/5.V.1925 Sax Beila solicită scutirea de taxele şcolare student 158 
8292.  2147/6.V.1925 Boico Riva efectuează practica în farmacie student 158 
8293.  2149/6.V.1925 Stamer Raşela solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă necesară la angajare 
student 158 

8294.  2156/6.V.1925 Dauber Mendel obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie la Viena şi  solicită echivalarea 
diplomei 

doctor 159 

8295.  2157/1.V.1925 Goligorschi Sura susţine examenele student 159 
8296.  2160/6.V.1925 Fichman Feiga solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă necesară la angajare 
student 159 

8297.  2161/6.V.1925 Veintraub Iulius solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă necesară la armată 

student 159 

8298.  2177/8.V.1925 Cercul de Recrutare din Fălticeni amînă chemarea 
la armată a lui Fridman Bercu 

student 161 

8299.  2179/8.V.1925 Serviciul Sanitar din Hotin trimite foaia matricolă 
a lui Bron Iosif care efectuează practica în farma-
cia lui Schachter Şmil 

student 161 

8300.  2187/8.V.1925 Rosentzveig Zislea susţine teza de doctor în me-
dicină şi chirurgie 

student 162 

8301.  2188/8.V.1925 Treigher Noiah susţine teza de doctor în medicină 
şi chirurgie 

student 162 

8302.  2201/8.V.1925 Merimschi Meer solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 163 

8303.  2207/9.V.1925 Zaiţev Iuda Leib susţine teza de doctor în 
medicină şi chirurgie 

student 163 

8304.  2225/12.V.1925 Rapaport Max obţine diploma în farmacie farmacist 166 
8305.  2225/12.V.1925 Blumer Leon obţine diploma în farmacie farmacist 166 
8306.  2225/12.V.1925 Katz Tamara obţine diploma în farmacie farmacist 166 
8307.  2225/12.V.1925 Grimberg Aizic obţine diploma în farmacie farmacist 166 
8308.  2225/12.V.1925 Zilberman Heinrich obţine diploma în farmacie farmacist 166 
8309.  2343/15.V.1925 Pomeranţ Abram susţine teza de licenţă  student 168 
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8310.  2345/15.V.1925 Haim Moise solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la armată 

student 168 

8311.  2354/16.V.1925 Vaserman Simha solicită înscrierea la examenul 
ultimului doctorat 

student 169 

8312.  2756/16.V.1925 Bronştein Estera solicită înscrierea la examenul 
ultimului doctorat 

student 169 

8313.  2358/16.V.1925 Steinberg Mehel solicită înscrierea la examenul 
ultimului doctorat 

student 169 

8314.  2363/16.V.1925 Trister Israil solicită înscrierea la examenul 
ultimului doctorat 

student 169 

8315.  2365/16.V.1925 Rozenţvaig Zislea depune teza pentru obţinerea 

licenţei  

student 169 

8316.  2366/16.V.1925 Rabinovici Ihil depune teza pentru obţinerea li-
cenţei  

student 169 

8317.  2371/18.V.1925 Lacher Leizer solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 171 

8318.  2372/18.V.1925 Frank Avram susţine examenele ultimului doctorat  student 171 
8319.  2373/18.V.1925 Zubiţchi Pesia susţine examenele ultimului 

doctorat  
student 171 

8320.  2375/18.V.1925 Breitman Simon susţine examenele ultimului doc-
torat  

student 171 

8321.  2376/18.V.1925 Streitman David susţine examenele ultimului doc-
torat  

student 171 

8322.  2378/18.VI.1925 Orjehovschi Volf susţine examenele ultimului 
doctorat  

student 171 

8323.  2385/19.V.1925 Sirchis Zelman solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la angajare 

student 171 

8324.  2387/19.V.1925 Dehtear Ghitlea efectuează practica în farmacie la 
Soroca 

student 172 

8325.  2387/19.V.1925 Gandel Sara efectuează practica în farmacie la 
Soroca 

student 172 

8326.  2387/19.V.1925 Goldberg Meniha efectuează practica în farmacie 
la Soroca 

student 172 

8327.  2387/19.V.1925 Gherşinzon Iţhoc efectuează practica în farmacie 
la Soroca 

student 172 

8328.  2407/20.V.1925 Rebinovici Ihil obţine diploma în medicină şi 
farmacie 

student 172 

8329.  2407/20.V.1925 Dehtear Ghitlea efectuează practica în farmacie la 
Soroca 

student 174 

8330.  2408/20.V.1925 Treigher Noiah Şloimov efectuează practica în 
farmacie la Soroca 

student 174 

8331.  2409/20.V.1925 Rozenţvaig Zisla efectuează practica în farmacie 
la Soroca 

student 174 

8332.  2418/22.V.1925 Zaiţev Leib susţine examenele ultimului doctorat  student 175 
8333.  2437/23.V.1925 Reznic Tema solicită eliberarea unei adeverinţe de 

absolvire necesară la angajare 
doctor 175 

8334.  2447/25.V.1925 Şor Beti efectuează practica în farmacie la Cotnari student 178 

8335.  2460/26.V.1925 Ghemuriman Şulim solicită înscrierea la examenul 
de asistenţă 

student 179 

8336.  2461/26.V.1925 Rapaport Volf solicită înscrierea la examene student 179 
8337.  2462/26.V.1925 Oriol Abram solicită înscrierea la examenul de 

chimie 
student 179 

8338.  2468/27.V.1925 Coffman Iţhoc solicită eliberarea unei adeverinţe 
de absolvire necesară la angajare 

doctor 180 

8339.  2470/27.V.1925 Veisbuch Oscar solicită eliberarea unei adeverinţe doctor 180 
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de absolvire necesară la armată 
8340.  2471/27.V.1925 Stapler Gustav solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă 
student 180 

8341.  2479/27.V.1925 Goldştein Moritz susţine teza de licenţă student 181 
8342.  2482/27.V.1925 Bondar Ghitla solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă necesară transferului la Bucureşti 
student 181 

8343.  2492/27.V.1925 Zalţman Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la armată 

student 182 

8344.  2498/27.V.1925 Drimer Ieti efectuează practica în farmacie student 183 
8345.  2500/27.V.1925 Straitman David solicită înscrierea la examenele 

ultimului doctorat 
student 183 

8346.  2509/30.V.1925 Vaisman Dvoira solicită înscrierea la examenul de 
clinică medicală 

student 184 

8347.  2510/30.V.1925 Zubiţchi Pesia solicită înscrierea la examenul de 
clinică medicală 

student 184 

8348.  2511/30.V.1925 Spileanschi Marim solicită înscrierea la examenul 
de clinică medicală 

student 184 

8349.  2516/1.VI.1925 Herşcovici Max efectuează practica în farmacie student 185 
8350.  2517/1.VI.1925 Feinştein Moritz efectuează practica în farmacie student 185 
8351.  2518/1.VI.1925 Frank Avram susţine teza de licenţă în medicină şi 

chirurgie 
doctor 185 

8352.  2520/27.V.1925 Pomerantz Avram solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă necesară la angajare 

student 185 

8353.  2522/1.VI.1925 Feldman Zelman Iţhoc susţine teza de licenţă în 
medicină şi chirurgie 

doctor 185 

8354.  2543/2.VI.1925 Karniol Arnold solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la angajare 

student 187 

8355.  2544/2.VI.1925 Fişu Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la armată 

student 187 

8356.  2556/2.VI.1925 Habi Dreiza susţine examenele ultimului doctorat doctor 188 
8357.  2557/2.VI.1925 Pomerantz Avram susţine examenele ultimului 

doctorat 
doctor 188 

8358.  2558/2.VI.1925 Rabinovici Aurel susţine examenele ultimului 
doctorat 
 

doctor 188 

8359.  2560/2.VI.1925 Steinberg Strul susţine examenele ultimului doc-
torat 
 

doctor 188 

8360.  2563/2.VI.1925 Cauşanschi Sara susţine examenele ultimului doc-
torat 
 

doctor 188 

8361.  2571/4.VI.1925 Nusimovici Slioma solicită schimbarea farmaciei 
unde efectuează practica 
 

student 189 

8362.  2584/5.VI.1925 Simis Zelman solicită înscrierea la examene 
 
 

student 189 

8363.  2589/5.VI.1925 Greif Isidor solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la armată 
 

student 189 

8364.  2593/5.VI.1925 Marienstraus Michel Bertold, absolvent al facultă-
ţii din Viena, obţine echivalarea diplomei de doc-
tor în medicină şi chirurgie 
 

doctor 191 

8365.  2595/6.VI.1925 Copelovici Marcu susţine teza de licenţă în doctor 191 
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medicină şi chirurgie 
8366.  2610/8.VI.1925 Roitştein Simon solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă necesară la transferul în străinătate 
student 193 

8367.  2611/8.VI.1925 Gornic Gherş solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la transferul în străinătate 

student 193 

8368.  2612/8.VI.1925 Aughenstreich Rozina solicită înscrierea la exa-
menul probator la farmacie 

student 193 

8369.  261e/8.VI.1925 Edelştein Ana solicită înscrierea la examenul pro-
bator la farmacie 

student 193 

8370.  2614/8.VI.1925 Nadler Nuhăm solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 193 

8371.  2615/8.VI.1925 Fischer Isac solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la armată 

student 193 

8372.  2616/8.VI.1925 Simîs Zelman susţine examenele doctoratului întîi student 193 
8373.  2629/9.VI.1925 Bondari Ghitla solicită înscrierea la examene student 194 
8374.  2632/8.VI.1925 Landa Iosif susţine examenele doctoratului întîi student 194 
8375.  2654/10.VI.1925 Zalţman Iosif solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă 
student 194 

8376.  2649/10.VI.1925 Siegler Adelina depune concluziile tezei de licenţă  student 195 
8377.  2658/10.VI.1925 Rotman Moise solicită reînscrierea la farmacie student 196 
8378.  2659/10.VI.1925 Barber Şaia solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă necesară la armată 
student 196 

8379.  2660/10.VI.1925 Ghelţer Pinhas solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă necesară la angajare 

student 196 

8380.  2666/10.VI.1925 Cosulevici Marcu susţine examenul de doctorat student 197 
8381.  2675/11.VI.1925 Roitştein Idel Leib solicită înscrierea la examenul 

de asistenţă 
student 198 

8382.  2676/11.VI.1925 Gherşel Reiza solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 198 

8383.  2677/11.VI.1925 Sterenthal Basia solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 198 

8384.  2678/11.VI.1925 Talmazchi Avram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 198 

8385.  2679/11.VI.1925 Reznic Mendel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 198 

8386.  2694/11.VI.1925 Saruschi Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 198 

8387.  2694/11.VI.1925 Lajman Ruhel Reiza solicită a i se aproba înscrie-
rea la farmacie 

student 199 

8388.  2679/11.VI.1925 Fihman L. Ghitla Feiga obţine diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie 

doctor 199 

8389.  2679/11.VI.1925 Sraibman S. Iosif obţine diploma de doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor 199 

8390.  2679/11.VI.1925 Burăh S. Moise obţine diploma de doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 199 

8391.  2679/11.VI.1925 Feldştein S. Mihel obţine diploma de doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor 199 

8392.  2679/11.VI.1925 Rabinovici I. David obţine diploma de doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor 199 

8393.  2702/12.VI.1925 Gruber Iosif obţine diploma de doctor în medicină 
şi chirurgie 

doctor 200 

8394.  2704/12.VI.1925 Urman Rifca se înscrie la examenul de asistenţă student 200 
8395.  2705/12.VI.1925 Braz Reiza se înscrie la examenele probatoriului 

de la farmacie 
student 200 

8396.  2706/12.VI.1925 Haimovici Saly se înscrie la examenele probato- student 200 
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riului de la farmacie 
8397.  2707/12.VI.1925 Goligorschi Sofia se înscrie la examenele probato-

riului de la farmacie 
student 200 

8398.  2708/12.VI.1925 Schwartzman Ihil depune teza de licenţă student 200 
8399.  2709/13.VI.1925 Coifman Simîs Golda solicită eliberarea unei ade-

verinţe de frecvenţă 
student 200 

  DOSAR 78/1925: Intrare   
8400.  2713/13.VI.1925 Sugurevschi Avram solicită eliberarea unei ade-

verinţe de frecvenţă necesară la armată 
student 1 

8401.  2714/13.VI.1925 Aizic Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
absolvire a facultăţii necesară la angajare 

doctor 1 

8402.  2715/13.VI.1925 Roitştein Idel Leib solicită înscrierea la examenul 
de asistenţă 

student 1 

8403.  2717/13.VI.1925 Schreibman Etla solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 1 

8404.  2718/13.VI.1925 Sterinberg Strul solicită înscrierea la examene  student 1 
8405.  2726/13.VI.1925 Bondari Ghitla solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă 
student 2 

8406.  2727/13.VI.1925 Examene student 2 
8407.  2755/15.VI.1925 Serviciul Sanitar al oraşului Hotin înaintează ma-

tricola lui Sterental Brana 
student 3 

8408.  2757/15.VI.1925 Breitman Simon susţine teza de licenţă student 3 
8409.  2759/15.VI.1925 Stapler Gustav solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă 

student 3 

8410.  2770/15.VI.1925 Streitman David solicită înscrierea la examene  student 4 
8411.  2771/15.VI.1925 Rabinovici Aurel solicită înscrierea la examene  student 4 
8412.  2772/15.VI.1925 Cauşanschi Sara solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă necesară la angajare  
student 4 

8413.  2773/15.VI.1925 Edelştein Ana solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la angajare  

student 4 

8414.  2779/15.VI.1925 Jabschi Zaiţev Perla susţine teza de licenţă student 5 
8415.  2781/15.VI.1925 Gieshubl Herman susţine teza de licenţă student 5 
8416.  2783/15.VI.1925 Stein H. Elias solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă necesară la armată 
student 5 

8417.  2788/16.VI.1925 Zalţman Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă necesară la angajare 

student 6 

8418.  2791/16.VI.1925 Dergoer Feiga solicită înscrierea la examenele 
probatoriului de la farmacie 

student 6 

8419.  2792/16.VI.1925 Vitner Melania solicită înscrierea la examenele 
probatoriului de la farmacie 

student 6 

8420.  2813/17.VI.1925 Schvind Max solicită eliberarea unei adeverinţe de 
susţirere a examenului de asistenţă 

student 7 

8421.  2822/18.VI.1925 Slessinger Volf solicită eliberarea unei adeverinţe 
de student la farmacie , în anul întîi 

student 8 

8422.  2832/18.VI.1925 Podgaeţchi Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 9 

8423.  2844/19.VI.1925 Siţ Sura solicită înscrierea la examenele ultimului 

doctorat 

student 10 

8424.  2846/19.VI.1925 Stein Peritz solicită înscrierea la examenele ulti-
mului doctorat 

student 10 

8425.  2847/19.VI.1925 Orjehovschi Volf depune teza pentru obţinerea 
titlului de doctor în medicină şi chirurgie 

student 10 

8426.  2849/19.VI.1925 Steinberg Mendel depune teza pentru obţinerea 
titlului de doctor în medicină şi chirurgie 

student 10 

8427.  2858/20.VI.1925 Calmanovici Ghitla obţine diploma de licenţiat în farmacist 11 
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farmacie 
8428.  2859/20.VI.1925 Augenstreich Rosina obţine diploma de licenţiat în 

farmacie 
farmacist 11 

8429.  2860/20.VI.1925 Edel;tein Ana obţine diploma de licenţiat în 
farmacie 

farmacist 11 

8430.  2863/20.VI.1925 Zubiţchi Pesia depune teza de obţinere a licenţei 
în farmacie 

farmacist 12 

8431.  2883/20.VI.1925 Geishubl Herman depune teza de obţinere a licen-
ţei în farmacie 

farmacist 13 

8432.  2887/20.VI.1925 Svarţman Ihil depune teza de obţinere a licenţei în 
farmacie 

farmacist 13 

8433.  2894/22.VI.1925 Steinberg Mihel susţine examenele ultimului do-
ctorat 

doctor 14 

8434.  2894/22.VI.1925 Vaserman Simha susţine examenele ultimului doc-
torat 

doctor 14 

8435.  2898/22.VI.1925 Bronştein Ester susţine examenele ultimului doc-
torat 

doctor 14 

8436.  2901/20.VI.1925 Svarţman Ihil solicită o adeverinţă de obţinere a 
licenţei în farmacie pentru angajare 

farmacist 14 

8437.  2910/20.VI.1925 Obut Raisa solicită o adeverinţă de obţinere a 
licenţei în farmacie pentru angajare 

farmacist 15 

8438.  2923/20.VI.1925 Trister Israil susţine examenele ultimului doctorat doctor 16 
8439.  2939/20.VI.1925 Streitman David depune teza de obţinere a licenţei 

în farmacie 

doctor 17 

8440.  2941/20.VI.1925 Cauşanschi Sara Dreiza depune teza de obţinere a 
licenţei în farmacie 

doctor 17 

8441.  2943/20.VI.1925 Breitman Simon depune teza de obţinere a licenţei 
în farmacie 

doctor 17 

8442.  2939/25.VI.1925 Polingher Viorica susţine probatoriul întîi la far-
macie 

student 18 

8443.  2961/25.VI.1925 Polingher Viorica depune o fotografie pentru 
carnetul de student 

student 18 

8444.  2964/25.VI.1925 Stocher Avram susţine probatoriul întîi la farma-
cie 

student 18 

8445.  2970/25.VI.1925 Freier Leizer solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă necesară la armată 

student 19 

8446.  2971/25.VI.1925 Sut Mendel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la armată 

student 19 

8447.  2972/25.VI.1925 Landes Iţhoc solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la armată 

student 19 

8448.  2973/25.VI.1925 Cervinschi Volf solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 19 

8449.  2974/25.VI.1925 Kahane Kalman solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 19 

8450.  2976/25.VI.1925 Rapaport Adolf solicită eliberarea unei adeverinţe 
de obţinere a titlului de doctor în medicină şi chi-
rurgie 

doctor 19 

8451.  3028/26.VI.1925 Braunştein Ester depune teza de licenţă student 22 
8452.  3030/26.VI.1925 Steinberg Mechel depune teza de licenţă student 22 
8453.  3051/27.VI.1925 Vaserman Simha depune teza de licenţă student 23 
8454.  3070/27.VI.1925 Cauşanschi S. Dreiza depune teza de licenţă student 24 
8455.  3070/27.VI.1925 Steinberg Mechel depune teza de licenţă student 24 
8456.  3072/27.VI.1925 Stocker Avram depune teza de licenţă student 24 
8457.  3073/27.VI.1925 Haim Moisă depune teza de licenţă student 24 
8458.  3087/27.VI.1925 Dergoer Feiga susţine examenele probatoriului al student 25 
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II-lea la farmacie 
8459.  3090/27.VI.1925 Vitner Melania susţine examenele probatoriului al 

II-lea la farmacie 
student 25 

8460.  3107/30.VI.1925 Burman Etla solicită o adeverinţă de obţinere a 
licenţei de doctor în medicină şi chirurgie pentru 
angajare  

doctor 26 

8461.  3107/30.VI.1925 Colcher Rachil solicită o adeverinţă de obţinere a 
licenţei de doctor în medicină şi chirurgie pentru 
angajare  

doctor 26 

8462.  3109/30.VI.1925 Goldenberg Tauba solicită o adeverinţă de obţine-
re a licenţei de doctor în medicină şi chirurgie 

pentru angajare  

doctor 26 

8463.  3111/30.VI.1925 Oriol Abram solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al III-lea necesară la serviciul sanitar  

student 26 

8464.  3116/30.VI.1925 Rosenblat Daniel se transferă de la Bucureşti la 
Iaşi 

student 27 

8465.  3118/30.VI.1925 Siegler Adelina solicită aprobarea unui schimb 
valutar 

student 27 

8466.  3118/30.VI.1925 Siegler Adelina susţine examenul de licenţă pentru 
obţinerea diplomei de doctor în medicină şi chi-
rurgie 

doctor 27 

8467.  3124/30.VI.1925 Bronştein Estera susţine examenul de licenţă pen-
tru obţinerea diplomei de doctor în medicină şi 

chirurgie 

doctor 27 

8468.  3126/30.VI.1925 Vaserman Simha susţine examenul de licenţă pen-
tru obţinerea diplomei de doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor 27 

8469.  3138/1.VII.1925 Rabinovici Simon solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 28 

8470.  3138/1.VII.1925 Stein H. Elias solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 28 

8471.  3140/1.VII.1925 Grimberg Aizic solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 28 

8472.  3146/1.VII.1925 Grimberg Aizic solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 28 

8473.  3148/1.VII.1925 Serebrinschi Malea solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă  

student 28 

8474.  3150/1.VII.1925 Steinberg Strul solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 28 

8475.  3163/1.VII.1925 Bitman Herşcu promovează în anul al II-lea student 29 
8476.  3163/1.VII.1925 Litvin Morduch promovează în anul al II-lea student 29 
8477.  3155/1.VII.1925 Pantofaru Strul solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă a anului al IV-lea necesară la armată 
student 29 

8478.  3156/1.VII.1925 Nims Siegfried solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la examene 

student 29 

8479.  3157/1.VII.1925 Rabinovici Simon solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 29 

8480.  3159/1.VII.1925 Koifman Simon solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la absolvire 

student 29 

8481.  3198/1.VII.1925 Elie Moisei solicită eliberarea documentelor 
şcolare aparţinînd lui Moscovici Golda 

student 30 

8482.  3199/1.VII.1925 Litvin Mordhai solicită eliberarea diplomei de 
ajutor de farmacist 
 

farmacist 30 

8483.  3180/1.VII.1925 Mendelsohn Perel depune o fotografie pentru student 30 
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carnetul de student 
8484.  3184/1.VII.1925 Polingher Viorica promovează la examenele pro-

batoriului întîi 
student 30 

8485.  3198/3.IVII.1925 Zisels Rachela susţine exameneal anului al V-lea 
şi solicită o adeverinţă necesară la angajare 

student 31 

8486.  3199/3.VII.1925 Rabinovici Israil solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 31 

8487.  3200/3.VII.1925 Cormanschi Ovşii susţine examenul anului al 
V-lea şi solicită o adeverinţă necesară la angajare 

student 31 

8488.  3201/3.VII.1925 Tane Marcu susţine examenul anului al V-lea şi 
solicită o adeverinţă necesară la angajare 

student 31 

8489.  3202/3.VII.1925 Samis S. solicită o adeverinţă de frecvenţă nece-
sară la angajare 

student 31 

8490.  3208/3.VII.1925 Fainblat Israil solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 32 

8491.  3209/3.VII.1925 Şirota Ruhla solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la serviciul sanitar 

student 32 

8492.  3211/3.VII.1925 Leiderman Şlima solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 32 

8493.  3212/3.VII.1925 Siserman Roza solicită înscrierea la farmacie student 32 
8494.  3227/4.VII.1925 Lefter Moise este absolvit de pedeapsă student 32 
8495.  3229/4.VII.1925 Şirota Ruhla solicită o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la serviciul sanitar 
student 33 

8496.  3230/4.VII.1925 Seinberg Mordco susţine examenele anului al 
V-lea 

student 33 

8497.  3267/8.VII.1925 Examene student 36-52 
8498.  3396/8.VII.1925 Buxbaum Lazăr obţine diploma de doctor în medi-

cină şi chirurgie la Viena şi solicită echivalarea ei 
doctor 39 

8499.  3397/8.VII.1925 Hollinger Iuda obţine diploma de doctor în medi-
cină şi chirurgie la Viena şi solicită echivalarea ei 

doctor 39 

8500.  3398/8.VII.1925 Siserman Roza solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 39 

8501.  3696/11.VII.1925 Goldenberg Tauba solicită înscrierea la examene student 47 
8502.  3763/11.VII.1925 Hofman Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă necesară la armată 
student 49 

8503.  3763/11.VII.1925 Hofman Iosub solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 49 

8504.  3765/11.VII.1925 Silberman Aron solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 49 

8505.  3766/11.VII.1925 Bucştein Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 49 

8506.  3768/11.VII.1925 Polingher Viorica solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă  

student 49 

8507.  3770/11.VII.1925 Herşcovici Frida solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă  

student 49 

8508.  3884/11.VII.1925 Meltzer Iacob solicită legalizarea diplomei de 
bacalaureat 

student 52 

8509.  3885/14.VII.1925 Edelştein Ana obţine diploma de doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 52 

8510.  3885/14.VII.1925 Aughenstreich Rozina obţine diploma de doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor 52 

8511.  3885/14.VII.1925 Calmanovici Ghitla obţine diploma de doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor 52 

8512.  3894/14.VII.1925 Examene student 53-57 
8513.  4105/22.VII.1925 Iampolschi Şloim solicită eliberarea unei adeve- student 52 
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rinţe de frecvenţă necesară la armată 
8514.  4106/22.VII.1925 Margulis M. Evelina obţine diploma de doctor în 

medicină şi chirurgie 
doctor 60 

8515.  4107/22.VII.1925 Treigher S. Noiah obţine diploma de doctor în me-
dicină şi chirurgie 

doctor 60 

8516.  4106/22.VII.1925 Rosentzveig A. Zislea obţine diploma de doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor 60 

8517.  4106/22.VII.1925 Zaiţev G. Iuda Leib obţine diploma de doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor 60 

8518.  4123/26.VII.1925 Şmil Iancu solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la armată 

student 61 

8519.  4124/26.VII.1925 Milbourat Marcu solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 61 

8520.  4126/26.VII.1925 Horovitz Ovşii solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 61 

8521.  4128/26.VII.1925 Sapman Zosi solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la armată 

student 61 

8522.  4129/26.VII.1925 Gramnos Sadic Leib solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 61 

8523.  4131/26.VII.1925 Cheler Iancu solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la armată 

student 61 

8524.  4132/26.VII.1925 Marcovici Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 61 

8525.  4135/29.VII.1925 Rectorul universităţii înaintează diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie aparţinînd lui Straitman L. 
David 

doctor 62 

8526.  4135/29.VII.1925 Rectorul universităţii înaintează diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie aparţinînd lui Rosenthal 
Georges 

doctor 62 

8527.  4135/29.VII.1925 Rectorul universităţii înaintează diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie aparţinînd lui Naibergher 
Aizic 

doctor 62 

8528.  4135/29.VII.1925 Rectorul universităţii înaintează diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie aparţinînd lui Zaiţev 
Jabschi Perla 

doctor 62 

8529.  4135/29.VII.1925 Rectorul universităţii înaintează diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie aparţinînd lui Cauşanschi 
Dreiza 

doctor 62 

8530.  4135/29.VII.1925 Rectorul universităţii înaintează diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie aparţinînd lui Steinberg 
Strul 

doctor 62 

8531.  4135/29.VII.1925 Rectorul universităţii înaintează diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie aparţinînd lui Breitman 
Simon 

doctor 62 

8532.  4135/29.VII.1925 Rectorul universităţii înaintează diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie aparţinînd lui Steinberg 
Mehel 

doctor 62 

8533.  4135/29.VII.1925 Rectorul universităţii înaintează diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie aparţinînd lui Lizubiţchi 
Pesia 

doctor 62 

8534.  4143/5.VIII.1925 Herdan Lionel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 63 

8535.  4144/5.VIII.1925 Moisă I. Leivi solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 63 

8536.  4145/5.VIII.1925 Metzer Iacob solicită eliberarea unei adeverinţe de student 63 
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frecvenţă necesară la armată 
8537.  4146/5.VIII.1925 Vainştein Litman Şmil solicită eliberarea docu-

mentelor şcolare deoarece se retrage din facultate 
student 63 

8538.  4154/5.VIII.1925 Groiser Brana solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la angajare 

student 64 

8539.  4155/5.VIII.1925 Cuperman Iosub solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 64 

8540.  4165/5.VIII.1925 Roiter Amalia solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la serviciul sanitar 

student 65 

8541.  4177/12.VIII.1925 Svaich Carol solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la armată 

student 66 

8542.  4186/17.VIII.1925 Zilberman Avram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de efectuarea practicii în farmacie 

student 67 

8543.  4203/28.VIII.1925 Margulis Laura solicită eliberarea diplomei de 
doctor în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Margulis Evelina 

doctor 69 

8544.  4211/2.IX.1925 Serviciul sanitar al oraşului Chişinău trimite o 
adeverinţă de practică în farmacie lui Cofman 
Haia din Ţeleneşti 

student 70 

8545.  4215/2.IX.1925 Lajman Zusi solicită eliberarea unei adeverinţe de 
practică în farmacie 

student 71 

8546.  4214/2.IX.1925 Podgaeţchi Strul solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 71 

8547.  4235/5.IX.1925 Examene student 73, 75, 78 
8548.  4237/9.IX.1925 Goldman Beila solicită eliberarea documentelor 

şcolare deoarece se retrage din facultate 
student 76 

8549.  4317/21.IX.1925 Ripman Iţhoc solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 76 

8550.  4329/21.IX.1925 Feldman Chegos, cu diplomă de doctor în medi-
cină şi chirurgie obţinută la Praga, solicită echiva-
larea ei 

student 79 

8551.  4343/23.IX.1925 Zagolniţer Dvoira solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 82 

8552.  4344/23.IX.1925 Obut Reisa solicită înscrierea la examenele ulti-
mului doctorat 

student 82 

8553.  4345/23.IX.1925 Zagolniţer Dvoira solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de practică în farmacie 

student 82 

8554.  4346/23.IX.1925 Olergont Aron solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară înscrierii la facultatea de ştiinţe 

student 82 

8555.  4353/24.IX.1925 Sechter Şulim, dirigintele farmaciei din Hotin, 
informează că Grimberg I. nu a efectuat practica 

farmacist 83 

8556.  4354/24.IX.1925 Helman Lazăr depune teza de licenţă în medicină 
şi chirurgie 

student 83 

8557.  4359/24.IX.1925 Examene student 84 
8558.  4367/24.IX.1925 Peisah Milca susţine examenele la farmacie student 84 
8559.  4376/24.IX.1925 Lacher Leizer solicită înscrierea la farmacie student 85 
8560.  4376/24.IX.1925 Rahman Ţirlea solicită înscrierea la farmacie student 85 

8561.  4378/24.IX.1925 Zaidman Marcu solicită înscrierea la farmacie student 85 
8562.  4380/25.IX.1925 Malamut Haia solicită eliberarea documentelor 

şcolare deoarece se retrage din facultate 
student 85 

8563.  4381/26.IX.1925 Korn Karl Jura, cu diplomă de doctor în medicină 
şi chirurgie obţinută la Viena, solicită echivalare 

student 85, 86 

8564.  4412/29.IX.1925 Cofman Samoil solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 88 

8565.  4416/29.IX.1925 Mendelsohn Berl solicită eliberarea unei adeve- student 88 
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rinţe de frecvenţă necesară la armată 
8566.  4420/29.IX.1925 Roşu Melania solicită aprobarea transferului de la 

medicină la farmacie 
student 88 

8567.  4419/29.IX.1925 Coifman Simon depune o fotografie necesară 
eliberării carnetului de student 

student 88 

8568.  4431/29.IX.1925 Drahli Iţic depune o fotografie necesară eliberării 
carnetului de student 

student 89 

8569.  4436/30.IX.1925 Catz Max, cu diplomă de doctor în medicină şi 
chirurgie obţinută la Bari, solicită echivalarea ei 

doctor 90 

8570.  4436/30.IX.1925 Held Moisă, cu diplomă de doctor în medicină şi 
chirurgie obţinută la Bari, solicită echivalarea ei 

doctor 90 

8571.  4438/30.IX.1925 Nusem Aba, cu diplomă de doctor în medicină şi 
chirurgie obţinută la Bari, solicită echivalarea ei 

doctor 90 

8572.  4439/30.IX.1925 Poplicher Hascal, cu diplomă de doctor în medi-
cină şi chirurgie obţinută la Bari, solicită echiva-
larea ei 

doctor 90 

8573.  4440/30.IX.1925 Mendelovici Abiş solicită echivalarea studiilor 
efectuate în Italia 

student 90 

8574.  4441/30.IX.1925 Carniol Iancu solicită echivalarea studiilor efec-
tuate în Italia 

student 90 

8575.  4442/30.IX.1925 Iosif Marcu solicită echivalarea studiilor efectuate 
în Italia 

student 90 

8576.  4444/30.IX.1925 Svarţ Israil solicită echivalarea studiilor efectuate 

în Italia 

student 90 

8577.  4445/30.IX.1925 Jacher Leiba solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la armată 

student 90 

8578.  4460/30.IX.1925 Erder Iosif solicită reînscrierea la farmacie student 91 
8579.  4461/30.IX.1925 Leiba Avram solicită eliberarea documentelor 

şcolare deoarece se retrage din facultate 
student 91 

8580.  4462/30.IX.1925 Cromnos Iadic Leib solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 91 

8581.  4464/30.IX.1925 Leiba Avram solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului întîi 

student 91 

8582.  4474/1.X.1925 Moscovici Avram solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă 

student 92 

8583.  4475/1.X.1925 Şor Sofia solicită înscrierea la examenele de asis-
tenţă 

student 92 

8584.  4476/30.IX.1925 Perfer Sura solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 91 

8585.  4477/30.IX.1925 Cromnos Iadic Leib solicită reînscrierea la facul-
tate 

student 91 

8586.  4478/30.IX.1925 Cauşanschi Sara solicită reînscrierea la facultate student 92 
8587.  4481/30.IX.1925 Helman Lazăr solicită înscrierea la examene student 92 
8588.  4503/2.X.1925 Goldştein Carol depune o fotografie pentru obţine-

rea carnetului de student 
student 94 

8589.  4504/2.X.1925 Iacher Bela solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 94 

8590.  4505/2.X.1925 Şor Mina solicită înscrierea la examenele de asis-
tenţă 

student 94 

8591.  4506/2.X.1925 Rotman Sura solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 94 

8592.  4507/2.X.1925 Rotiman Perla solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 
 

student 94 

8593.  4508/2.X.1925 Chiperşmidt Tivia efectuează practica în farmacie student 94 
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8594.  4509/2.X.1925 Goldştein Carol solicită a i se aproba reînscrierea 
la facultate 

student 94 

8595.  4511/2.X.1925 Biderman Hana solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 94 

8596.  4520/3.X.1925 Zonis Masea solicită înscrierea la examenele pro-
batoriului întîi la farmacie 

student 95 

8597.  4521/3.X.1925 Bluştein Mindel solicită înscrierea la examenele 
probatoriului întîi la farmacie 

student 95 

8598.  4522/3.X.1925 Marcus Herşcu Lupu solicită înscrierea la exame-
nele probatoriului întîi la farmacie 

student 95 

8599.  4523/3.X.1925 Feller Freida solicită înscrierea la examenele de 

asistenţă 

student 95 

8600.  4524/3.X.1925 Gherşinzohn Iţhoc solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de practică în farmacie 

student 95 

8601.  4531/5.X.1925 Iacobi Leon solicită eliberarea unei adeverinţe de 
practică în farmacie 

student 95 

8602.  4536/5.X.1925 Rabinovici Strul solicită eliberarea unei adeverinţe 
de practică în farmacie 

student 96 

8603.  4546/5.X.1925 Finchelman Iancu solicită eliberarea carnetului de 
student  

student 97 

8604.  4548/5.X.1925 Lipa Şulim solicită eliberarea carnetului de stu-
dent  

student 97 

8605.  4550/5.X.1925 Bacaleinic Golda prezintă adeverinţa de practică 

în farmacie 

student 97 

8606.  4573/5.X.1925 Şmil Iancu solicită reînscrierea în anul universitar 
1925-1926 

student 98 

8607.  4578/5.X.1925 Grossberg Carol, absolvent al facultăţii din Viena, 
solicită echivalarea diplomei universitare 

doctor 99 

8608.  4579/5.X.1925 Schachter Leizer, absolvent al facultăţii din Viena, 
solicită echivalarea diplomei universitare 

doctor 99 

8609.  4580/5.X.1925 Seinberg Mordco solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 99 

8610.  4581/5.X.1925 Haifler Solomon solicită eliberarea carnetului de 
student  

student 99 

8611.  4589/6.X.1925 Starost Ihil solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă necesară la armată 

student 99 

8612.  4590/6.X.1925 Segal Jacques solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 99 

8613.  4591/6.X.1925 Godlştein Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 99 

8614.  4600/6.X.1925 Meerguz Mordco şi Sirchis Haim solicită reexami-
nare 

student 100 

8615.  4601/6.X.1925 Speitah Sipţer solicită a fi scutit de taxele univer-
sitare 

student 100 

8616.  4604/6.X.1925 Gehmuriman Şulim solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 100 

8617.  4606/6.X.1925 Examene student 101 

8618.  4655/7.X.1925 Cordon Ester solicită a fi admisă ca practicantă în 
farmacie 

student 103 

8619.  4658/7.X.1925 Gutman Golda solicită a fi înscrisă la medicină student 103 
8620.  4659/7.X.1925 Halfen Fradel solicită a fi înscrisă la medicină student 103 
8621.  4661/7.X.1925 Reznic Bercu solicită a fi înscris la medicină student 103 
8622.  4674/7.X.1925 Ghelber Haia Sura solicită înscrierea la examenele 

de asistenţă la farmacie 
student 104 

8623.  4675/7.X.1925 Cofman Şmul solicită înscrierea la examenele de student 104 
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asistenţă la farmacie 
8624.  4676/7.X.1925 Mughiştein Rahil solicită înscrierea la examenele 

de asistenţă la farmacie 
student 104 

8625.  4678/7.X.1925 Greciner Boruh solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă la farmacie 

student 104 

8626.  4680/7.X.1925 Reznic Pesia solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă la farmacie 

student 104 

8627.  4681/7.X.1925 Glesser Haim solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă la farmacie 

student 104 

8628.  4682/7.X.1925 Sapoşnic Roza solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă la farmacie 

student 104 

8629.  4683/7.X.1925 Fradis Şeindla Sura solicită înscrierea la exame-
nele de asistenţă la farmacie 

student 104 

8630.  4684/7.X.1925 Chişinevschi Estera solicită înscrierea la 
examenele de asistenţă la farmacie 

student 104 

8631.  4685/7.X.1925 Flitian Dvoira solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă la farmacie 

student 104 

8632.  4686/7.X.1925 Aschenazi Isac solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă la farmacie 

student 104 

8633.  4687/7.X.1925 Reznic Mendel solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă la farmacie 

student 104 

8634.  4688/7.X.1925 Lechtman Ihil solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă la farmacie 

student 104 

8635.  4701/7.X.1925 Reznic Beer solicită restituirea documentelor şco-
lare aparţinînd lui Steinberg Iosif 

student 105 

8636.  4702/7.X.1925 Levin Iziel solicită restituirea documentelor şcola-
re aparţinînd luiFainboim Ester 

student 105 

8637.  4703/7.X.1925 Gandel Sara solicită înscrierea în anul al II-lea de 
practică la farmacie 

student 105 

8638.  4704/7.X.1925 Ghendeli Brana solicită înscrierea în anul al 
II-lea de practică la farmacie 

student 105 

8639.  4705/7.X.1925 Dehtiar Ghitla solicită înscrierea în anul al II-lea 
de practică la farmacie 

student 105 

8640.  4706/7.X.1925 Finchelştein Rahil solicită eliberarea carnetului de 
student  

student 105 

8641.  4707/7.X.1925 Brocin Feivel solicită eliberarea carnetului de stu-
dent  

student 105 

8642.  4708/7.X.1925 Lechtman Ichil solicită eliberarea carnetului de 
student  

student 105 

8643.  4709/7.X.1925 Sapirin Mindlea solicită eliberarea carnetului de 
student  

student 105 

8644.  4734/7.X.1925 Carale Ana solicită reînscrierea în anul universitar 
1925-1926  

student 106 

8645.  4735/7.X.1925 Brystein Iudit solicită reînscrierea în anul 
universitar 1925-1926  

student 106 

8646.  4736/7.X.1925 Leivi Iziel solicită reînscrierea în anul universitar 
1925-1926  

student 106 

8647.  4737/7.X.1925 Reznic Mendel solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1925-1926  

student 106 

8648.  4738/7.X.1925 Finchelştein Rachel solicită reînscrierea în anul 
universitar 1925-1926  

student 106 

8649.  4740/7.X.1925 Ghidalison Iuliu solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1925-1926  
 

student 106 

8650.  4741/7.X.1925 Vainberg Pepi solicită înscrierea în anul univer- student 106 
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sitar 1925-1926 la Bucureşti  
8651.  4743/7.X.1925 Vainselboim Gherş solicită înscrierea în anul 

universitar 1925-1926 la Bari-Italia 
student 106 

8652.  4757/8.X.1925 Davidovici Simon solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 107 

8653.  4758/8.X.1925 Herdan Lionel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 107 

8654.  4759/8.X.1925 Roizentulev Şulim solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 107 

8655.  4760/8.X.1925 Goldgamer Meer solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 107 

8656.  4761/8.X.1925 Veinştein Iţic solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 107 

8657.  4762/8.X.1925 Calihman Abram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 107 

8658.  4763/8.X.1925 Gherşcovici Mordco solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă pentru armată 

student 107 

8659.  4764/8.X.1925 Lunevschi Iuda solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 107 

8660.  4766/8.X.1925 Pascar David solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 107 

8661.  4767/8.X.1925 Vidernic Ruvin solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 107 

8662.  4768/8.X.1925 Gorohovschi Moisei solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă pentru armată 

student 107 

8663.  4769/8.X.1925 Goldenberg N. Haim solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă pentru armată 

student 107 

8664.  4771/8.X.1925 Rosenfeld Leib depune o fotografie pentru obţine-
rea carnetului de student 

student 107 

8665.  4773/8.X.1925 Goldinberg Malvina depune o fotografie pentru 
obţinerea carnetului de student 

student 107 

8666.  4774/8.X.1925 Bacaleinic Golda depune o fotografie pentru obţi-
nerea carnetului de student 

student 107 

8667.  4775/8.X.1925 Herdan Lionel depune o fotografie pentru obţine-
rea carnetului de student 

student 107 

8668.  4776/8.X.1925 Davidovici Simon depune o fotografie pentru obţi-
nerea carnetului de student 

student 107 

8669.  4790/8.X.1925 Fişman David solicită transferul la Iaşi de la Bari student 108 
8670.  4791/8.X.1925 Bazian Rahil, farmacie, solicită înscrierea în 

sesiunea de examene din octombrie 
student 108 

8671.  4792/8.X.1925 Crimerman Ita, farmacie, solicită înscrierea în 
sesiunea de examene din octombrie 

student 108 

8672.  4793/8.X.1925 Feldman Haim, farmacie, solicită înscrierea în 
sesiunea de examene din octombrie 

student 108 

8673.  4794/8.X.1925 Susterman Iahna, farmacie, solicită înscrierea în 
sesiunea de examene din octombrie 

student 108 

8674.  4795/8.X.1925 Teplişchi Dvoira, farmacie, solicită înscrierea în 

sesiunea de examene din octombrie 

student 108 

8675.  4797/8.X.1925 Grumberg Reiza, farmacie, solicită înscrierea în 
sesiunea de examene din octombrie 

student 108 

8676.  4798/8.X.1925 Pascar David, farmacie, solicită înscrierea în 
sesiunea de examene din octombrie 

student 108 

8677.  4800/8.X.1925 Vidernic Ruvin, farmacie, solicită înscrierea în 
sesiunea de examene din octombrie 

student 108 

8678.  4802/8.X.1925 Mişcovici Ghizela, farmacie, solicită înscrierea în student 108 
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anul al II-lea de practică 
8679.  4821/8.X.1925 Examene student 109-112, 

117 
8680.  4958/10.X.1925 Berşadschi Haia solicită înscrierea în anul întîi la 

farmacie 
student 114 

8681.  4959/10.X.1925 Braunştein M., proprietarul farmaciei „Cerul de 
Aur” din Noua Suliţă solicită înscrierea lui 
Braunştein Feiga în anul întîi la farmacie 

student 114 

8682.  4961/10.X.1925 Brau Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 114 

8683.  4964/10.X.1925 Feinştein Moritz solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată 

student 114 

8684.  4965/10.X.1925 Herşcovici Max solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 114 

8685.  4968/10.X.1925 Fainblat Israil solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 114 

8686.  4986/10.X.1925 Rabinovici Iacob solicită scutirea de taxele uni-
versitare 

student 115 

8687.  4989/10.X.1925 Rapaport Ghenia solicită transferul la Iaşi de la 
Bari 

student 115 

8688.  4990/10.X.1925 David I. Avram solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 115 

8689.  4790/10.X.1925 Carnete de student student 116 

8690.  5016/10.X.1925 Abramovici Florica solicită restituirea documen-
telor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 116 

8691.  5019/10.X.1925 Fiterman Feiga solicită înscrierea în anul al II-lea 
la farmacie 

student 116 

8692.  5093/12.X.1925 Greif Isidor solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 119 

8693.  5094/12.X.1925 Lesnic Iuliu solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 119 

8694.  5095/12.X.1925 Fradis Nehemia solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 119 

8695.  5097/12.X.1925 Steinberg Mendel solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 119 

8696.  5099/12.X.1925 Zeilic Burăh solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 119 

8697.  5100/12.X.1925 Moisă Leivi solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 119 

8698.  5103/12.X.1925 Acherman David solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă pentru armată 

student 119 

8699.  5104/12.X.1925 Safir Gherş solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 119 

8700.  5105/12.X.1925 Cozer Moisei solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 119 

8701.  5106/12.X.1925 Stapler Isac solicită înscrierea la facultatea de 
ştiinţe 

student 119 

8702.  5107/12.X.1925 Moisă Leivi solicită înscrierea la facultatea de 
ştiinţe 

student 119 

8703.  5108/12.X.1925 Vainştein Sofia solicită înscrierea la facultatea de 
ştiinţe 

student 119 

8704.  5109/12.X.1925 Berşadschi Robert solicită înscrierea la cămin student 119 
8705.  5133/12.X.1925 Zibemberg Mariam solicită înscrierea la exa-

menele de asistenţă la farmacie 
student 120 

8706.  5134/12.X.1925 Balaban Sura solicită înscrierea la examenele de student 120 
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asistenţă la farmacie 
8707.  5135/12.X.1925 Schecht Basa Schnurer solicită înscrierea la far-

macie 
student 120 

8708.  5147/12.X.1925 Habi Dreiza solicită înscrierea la examenele ulti-
mului doctorat 

student 121 

8709.  5148/12.X.1925 Bondar Ghitla solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 121 

8710.  5150/12.X.1925 Vohman Ester Malca solicită eliberarea diplomei 
de doctor aparţinînd lui Steinberg Mihal 

doctor 121 

8711.  5151/12.X.1925 Gorenbuch Ruhla solicită înscrierea la practică, la 
farmacie, în anul al II-lea 

student 120 

8712.  5153/12.X.1925 Vitner Zeilic solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1925-1926 

student 120 

8713.  5155/12.X.1925 Stapler Gustav solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1925-1926 

student 120 

8714.  5247/13.X.1925 Lajman Ruchil solicită înscrierea la practică la o 
altă farmacie 

student 125 

8715.  5248/13.X.1925 Dembinschi Mariam solicită înscrierea la practică 
la o altă farmacie 

student 125 

8716.  5250/13.X.1925 Feierştein Roza solicită înscrierea la practică la o 
farmacie la Botoşani 

student 125 

8717.  5251/13.X.1925 Herşcovici Max solicită înscrierea la practică la o 
farmacie la Botoşani 

student 125 

8718.  5276/15.X.1925 Grinştein Leon solicită înscrierea la farmacie  student 126 
8719.  5277/15.X.1925 Nadler Nuhăm solicită înscrierea la farmacie  student 126 
8720.  5279/15.X.1925 Vitner Zenobia solicită înscrierea la farmacie  student 126 
8721.  5290/15.X.1925 Fridman Bercu solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată  
student 128 

8722.  5291/15.X.1925 Sut Ihil solicită eliberarea unei adeverinţe de frec-
venţă pentru armată  

student 128 

8723.  5294/15.X.1925 Speitah Spiter Meer solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată  

student 128 

8724.  5295/15.X.1925 Sinberg Slioma solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată  

student 128 

8725.  5296/15.X.1925 Cogan Bercu solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă pentru armată  

student 128 

8726.  5298/15.X.1925 Blank Elimeleh solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată  

student 128 

8727.  5312/15.X.1925 Cogan Mihlea solicită înscrierea în anul întîi ele-
vat la farmacie 

student 129 

8728.  5313/15.X.1925 Mosenson Şaia solicită înscrierea în anul întîi ele-
vat la farmacie 

student 129 

8729.  5314/15.X.1925 Steinberg Slioma solicită înscrierea în anul întîi 
elevat la farmacie 

student 129 

8730.  5315/15.X.1925 Caufman Lia solicită înscrierea în anul întîi elevat 
la farmacie 

student 129 

8731.  5316/15.X.1925 Cupcic Rahil solicită înscrierea în anul întîi elevat 

la farmacie 

student 129 

8732.  5317/15.X.1925 Fischman Boruch solicită înscrierea în anul întîi 
elevat la farmacie 

student 129 

8733.  5318/15.X.1925 Candel Regina solicită înscrierea în anul întîi 
elevat la farmacie 

student 129 

8734.  5319/15.X.1925 Rabinschi Adela solicită înscrierea în anul întîi 
elevat la farmacie 

student 129 

8735.  5320/15.X.1925 Smecler Perl sosea solicită înscrierea în anul întîi student 129 
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elevat la farmacie 
8736.  5321/15.X.1925 Blumen Cecilia solicită înscrierea în anul întîi 

elevat la farmacie 
student 129 

8737.  5322/15.X.1925 Bromberg Feiga solicită înscrierea în anul întîi 
elevat la farmacie 

student 129 

8738.  5324/15.X.1925 Vaintraub Ana solicită înscrierea în anul întîi 
elevat la farmacie 

student 129 

8739.  5325/15.X.1925 Margulis Laura solicită înscrierea în anul întîi 
elevat la farmacie 

student 129 

8740.  5326/15.X.1925 Grimberg Sosea solicită înscrierea în anul întîi 
elevat la farmacie 

student 129 

8741.  5345/15.X.1925 Studenţi în anul universitar 1925-1926 student 130-135 
8742.  5535/17.X.1925 Vaserman Simha solicită înscrierea în anul 

universitar 1925-1926 
student 136 

8743.  5569/17.X.1925 Gutman Neti solicită înscrierea în anul al II-lea 
elevat la farmacie 

student 137 

8744.  5570/17.X.1925 Silberman Eti solicită înscrierea în anul al II-lea 
elevat la farmacie 

student 137 

8745.  5571/17.X.1925 Grünspan Olga solicită înscrierea în anul al II-lea 
elevat la farmacie 

student 137 

8746.  5572/17.X.1925 Finchelştein Suzana solicită înscrierea la exame-
nele de practică 

student 137 

8747.  5604/19.X.1925 Soibelman Leia solicită restituirea documentelor 

şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 139 

8748.  5623/19.X.1925 Hutschneker Iancu solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 140 

8749.  5625/19.X.1925 Fişman Boruh solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 140 

8750.  5629/19.X.1925 Moscovici Herş solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 140 

8751.  5640/19.X.1925 Carnete de student student 141 
8752.  5662/20.X.1925 Grinouţchi Moise solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru armată 
student 142 

8753.  5665/20.X.1925 Davidsohn Lev solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 142 

8754.  5662/20.X.1925 Beri Gherş solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 142 

8755.  5662/20.X.1925 Marcus H. Lupu solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 142 

8756.  5681/20.X.1925 Benderschi Dina depune o adeverinţă privind sus-
ţinerea examenelor întîiului doctorat la Ecaterino-
slav şi solicită echivalarea lor 

student 142 

8757.  5682/20.X.1925 Fişu Iosif solicită eliberarea carnetului de student student 142 
8758.  5683/20.X.1925 Şmil Iancu solicită eliberarea carnetului de student student 142 
8759.  5684/20.X.1925 Milburat Marcu solicită înscrierea în anul 

universitar 1925-1926 
student 143 

8760.  5686/20.X.1925 Belingorschi Sura solicită schimbarea framaciei 

unde face practică 

student 143 

8761.  5696/20.X.1925 Seinberg Sura solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1925-1926 

student 144 

8762.  5697/20.X.1925 Marcus H. Lupu solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1925-1926 

student 144 

8763.  5698/20.X.1925 Rachbuch Moisă solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1925-1926 

student 144 

8764.  5700/20.X.1925 Glasberg Reful solicită reînscrierea în anul univer- student 144 
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sitar 1925-1926 
8765.  5701/20.X.1925 Benderschi Rahil solicită reînscrierea în anul uni-

versitar 1925-1926 
student 144 

8766.  5710/20.X.1925 Mizenson Şaia solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru înscrierea în anul universitar 1925-1926 la 
facultatea de drept 

student 145 

8767.  5711/20.X.1925 Meer Frida solicită eliberarea unei adeverinţe pen-
tru înscrierea în anul universitar 1925-1926 la 
facultatea de litere 

student 145 

8768.  5712/21.X.1925 Penişoară Iancu solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 147 

8769.  5713/21.X.1925 Rabinovici Nuhim solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 147 

8770.  5715/21.X.1925 Finchelştein I. Lascăr solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă pentru armată 

student 147 

8771.  5716/21.X.1925 Berenştein Iţco solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 147 

8772.  5720/21.X.1925 Bucştein Ruvin solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 147 

8773.  5721/21.X.1925 Haimovici Simon solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 147 

8774.  5722/21.X.1925 Ghidalisohn Iulius solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 147 

8775.  5735/21.X.1925 Bercovici Iosif solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 148 

8776.  5741/21.X.1925 Rabinovici Nuhim solicită reînscrierea în anul 
universitar 1925-1926 

student 148 

8777.  5701/21.X.1925 Benderschi Rahil solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1925-1926 

student 148 

8778.  5756/22.X.1925 Davidovici Nuhim solicită eliberarea diplomei de 
doctor aparţinînd domnişoarei Fihman Ghitla 
Feiga 

doctor 148 

8779.  5757/22.X.1925 Bluştein Mindel depune o fotografie pentru obţi-
nerea carnetului de student 

student 148 

8780.  5758/22.X.1925 Zonis Masea depune o fotografie pentru obţinerea 

carnetului de student 

student 148 

8781.  5768/22.X.1925 Pavis Udlea solicită repetarea anului al II-lea de 
practică  

student 149 

8782.  5776/22.X.1925 Meltzer Iacob solicită înscrierea în anul al II-lea 
elevat la farmacie  

student 149 

8783.  5780/23.X.1925 Zaltzman Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată  

student 150 

8784.  5792/23.X.1925 Moruzenschi Boruch solicită eliberarea unei ade-
verinţe necesară la angajare  

student 150 

8785.  5793/23.X.1925 Grimberg L. David solicită eliberarea unei adeve-
rinţe necesară la armată  

student 150 

8786.  5794/23.X.1925 Glassinzon Iţhoc solicită eliberarea unei adeve-

rinţe necesară la armată  

student 150 

8787.  5796/23.X.1925 Stapler Gustav solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată  

student 150 

8788.  5807/23.X.1925 Studenţi student 151 
8789.  5831/24.X.1925 Segal Mendel solicită eliberarea documentelor 

şcolare deoarece se transferă la Bucureşti 
 

student 152 

8790.  5840/24.X.1925 Fradis Ana solicită eliberarea unei adeverinţe student 153 
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necesară la înscrierea la facultatea de ştiinţe  
8791.  5841/24.X.1925 Rosenthal Mihel solicită eliberarea unei adeverinţe 

necesară la înscrierea la facultatea de ştiinţe  
student 153 

8792.  5842/24.X.1925 Rapaport Adolf depune teza de licenţă pentru ob-
ţinerea diplomei de doctor în medicină şi chirurgie  

student 153 

8793.  5844/24.X.1925 Groisman Meita solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 153 

8794.  5845/24.X.1925 Frenchel Ruhla solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 153 

8795.  5847/24.X.1925 Iosipovici Haim solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 153 

8796.  5848/24.X.1925 Gaster Avram solicită restituirea documentelor 
şcolare aparţinînd lui Gaster Haim, deoarece 
acesta se retrage din facultate 

student 153 

8797.  5862/24.X.1925 Pentroizer Bruha solicită a i se elibera carnetul de 
student 

student 154 

8798.  5863/24.X.1925 Cogan Bercu solicită a i se elibera carnetul de stu-
dent 

student 154 

8799.  5864/24.X.1925 Cerbeanu Sabina solicită a i se elibera carnetul de 
student 

student 154 

8800.  5865/24.X.1925 Schaimovici Ela solicită a i se elibera carnetul de 
student 

student 154 

8801.  5868/24.X.1925 Sirchis Haim solicită a i se elibera carnetul de stu-

dent 

student 154 

8802.  5876/27.X.1925 Goldştein David solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată  

student 155 

8803.  5891/27.X.1925 Abovici Massalion solicită înscrierea în anul întîi 
la farmacie  

student 155 

8804.  5893/27.X.1925 Burd Bercu solicită eliberarea documentelor şcola-
re deoarece se transferă la Siena 

student 156 

8805.  5894/27.X.1925 Speitah Spiţer Meer solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1925-1926 

student 156 

8806.  5911/27.X.1925 Docman Sabina solicită înscrierea la litere în anul 
universitar 1925-1926 

student 157 

8807.  5913/27.X.1925 Feler Frieda solicită înscrierea la facultatea de 

ştiinţe în anul universitar 1925-1926 

student 157 

8808.  5914/27.X.1925 Leibovici Sara solicită înscrierea la facultatea de 
ştiinţe în anul universitar 1925-1926 

student 157 

8809.  5917/27.X.1925 Roitştein Edel Leib solicită înscrierea la facultatea 
de ştiinţe în anul universitar 1925-1926 

student 157 

8810.  5938/28.X.1925 Ferdman Moise solicită înscrierea la facultatea de 
medicină în anul universitar 1925-1926 

student 158 

8811.  5959/28.X.1925 Gotfleisch Meilih solicită eliberarea carnetului de 
student 

student 159 

8812.  5979/29.X.1925 Orinştein Israil prezintă teza în vederea obţinerii 
licenţei în medicină şi chirurgie 

student 159 

8813.  5982/29.X.1925 Boganov Gherş, cu diploma în farmacie obţinută 

la Praga, solicită echivalarea ei 

farmacist 160 

8814.  6013/29.X.1925 Finchelman Iancu solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară pentru continuarea 
studiilor 

student 160 

8815.  6019/29.X.1925 Şmil Şmerlă solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară pentru continuarea studiilor 
 

student 160 

8816.  6015/29.X.1925 Rabinovici Strul solicită eliberarea unei adeverinţe student 160 
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de frecvenţă necesară pentru continuarea studiilor 
8817.  6042/30.X.1925 Coplagi Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă necesară pentru armată 
student 164 

8818.  6071/30.X.1925 Studenţii anului întîi student 164 
8819.  6086/31.X.1925 Zilberman Herş solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă necesară pentru armată 
student 166 

8820.  6103/31.X.1925 Rapaport Volf solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1925-1926 
necesară pentru armată 

student 167 

8821.  6104/31.X.1925 Offenberg Lazăr solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1925-1926 

necesară pentru armată 

student 167 

8822.  6105/31.X.1925 Roitştein Idel Leib solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1925-1926 
necesară pentru armată 

student 167 

8823.  61118/31.X.1925 Nusimovici S. solicită înscrierea în anul universi-
tar 1925-1926 la farmacie 

student 168 

8824.  6169/2.XI.1925 Examene student   170- 205, 221, 
233-250 

8825.  6340/12.X.1925 Brener Feiga solicită înscrierea la examene student 181 
8826.  6340/12.XI.1925 Stein Moritz, absolvent al facultăţii din Viena, 

solicită echivalarea diplomei universitare 
doctor 204 

8827.  6582/20.XI.1925 Goldştein Natan, absolvent al facultăţii din Viena, 

solicită echivalarea diplomei universitare 

doctor 215 

8828.  7474/14.XII.1925 Nicolau Reise, absolvent al facultăţii din Viena, 
solicită echivalarea diplomei universitare 

doctor 248 

8829.  7476/14.XII.1925 Ender Maximilian, absolvent al facultăţii din 
Viena, solicită echivalarea diplomei universitare 

doctor 248 

8830.  7473/14.XII.1925 Gelles Zalman, absolvent al facultăţii din Viena, 
solicită echivalarea diplomei universitare 

doctor 248 

8831.  7476/14.XII.1925 Veinberger Zoltan Paul, absolvent al facultăţii din 
Viena, solicită echivalarea diplomei universitare 

doctor 248 

8832.  7477/14.XII.1925 Acherman Ferdinand, absolvent al facultăţii din 
Viena, solicită echivalarea diplomei universitare 

doctor 248 

  DOSAR 81/1925: Diplome de doctor în medicină 

şi chirurgie 

  

8833.  1/19.I.1925 Vainselboim Moise, născut la 17.VII.1895 la Rov-
no, judeţul Rovineschi-Polonia, obţine diploma de 
doctor în medicină şi chirurgie nr.648 

doctor 3 

8834.  167/1925 Salter Adolf, născut la 31.V.1898 la Botoşani, ob-
ţine diploma de doctor în medicină şi chirurgie 
nr.659 

doctor 5 

8835.  756/7.II.1925 Cosulschi Sofia, născută la 31.V.1898 la Păpuşoi-
Cetatea Albă, obţine diploma de doctor în medi-
cină şi chirurgie nr.667 

doctor 6 

8836.  423/30.I.1925 Dascal Avram, născut la 14.III.1896 la Orhei, ob-
ţine diploma de doctor în medicină şi chirurgie 

nr.662 

doctor 7 

8837.  355/26.I.1925 Liberov Avram, născut la 7.III.1896 la Bălţi, obţi-
ne diploma de doctor în medicină şi chirurgie 
nr.660 

doctor 8 

8838.  424/30.I.1925 Peltin Chelman, născut la 4.II.1898 la Chişinău, 
obţine diploma de doctor în medicină şi chirurgie 
nr.660 

doctor 9 

8839.  356/27.I.1925 Schor Iosif, născut la 2.IX.1891 la Briceni-Hotin, doctor 10 
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obţine diploma de doctor în medicină şi chirurgie 
nr.660 

8840.  426/31.I.1925 Segal M. Marim, născută la 18.IV.1898 la Craio-
va, obţine diploma de doctor în medicină şi chi-
rurgie nr.661 

doctor 11 

8841.  425/30.I.1925 Sternberg Brener Rachela, născută la 15.X.1896 la 
Acherman, obţine diploma de doctor în medicină 
şi chirurgie nr.661 

doctor 12 

8842.  1071/25.II.1925 Lazăr B. Carol, născut la 17.XI.1897 la Iaşi, obţi-
ne diploma de doctor în medicină şi chirurgie 
nr.660 

doctor 16 

8843.  1174/2.III.1925 Feldman I. Iser, născut la 13.XI.1899 la Mereni, 
obţine diploma de doctor în medicină şi chirurgie 
nr.660 

doctor 19 

8844.  1295/9.III.1925 Sclear Chesil Gherş, născut Soroca, obţine diplo-
ma de doctor în medicină şi chirurgie nr.676 

doctor 20 

8845.  1943/27.III.1925 Velhoveţchi T. Marcu, născut la 28.III.1900 la 
Bender, obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie nr.680 

doctor 24 

8846.  1976/4.IV.1925 Fradis O. Samson, născut la 2.VI.1897 la Bender, 
obţine diploma de doctor în medicină şi chirurgie 
nr.681 

doctor 25 

8847.  1813/6.IV.1925 Vitner C. Zenobia, născută la 11.XII.1900 la Suli-
na, obţine diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie nr.683 

doctor 27 

8848.  1797/4.IV.1925 Ghelman A. Ianchel, născut la 28.III.1900 la Ius-
ting Lipova, obţine diploma de doctor în medicină 
şi chirurgie nr.685 

doctor 29 

8849.  801/9.II.1925 Burăh I. Moise, născut la 20.III.1898 la Hîrlău-
Botoşani, obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie nr.688 

doctor 33 

8850.  1714/27.III.1925 Feldştein H. Michel, născut la 4.IX.1900 la Bri-
ceni, obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie nr.683 

doctor 34 

8851.  2026/11.IV.1925 Sraibman S. Iosif, născut la 28.III.1899 la Tighina, 
obţine diploma de doctor în medicină şi chirurgie 
nr.690 

doctor 36 

8852.  2136/4.V.1925 Reznic N. Tema, născută la 16.VII.1898 la Scu-
leni, obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie nr.691 

doctor 37 

8853.  2137/4.V.1925 Rabinovici S. David, născut la 4.IV.1897 la Un-
gheni, obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie nr.692 

doctor 38 

8854.  2144/5.V.1925 Fichman L. Ghitlea Feiga, născută la 25.II.1902 la 
Briceni-Hotin, obţine diploma de doctor în 
medicină şi chirurgie nr.694 

doctor 39 

8855.  2227/13.V.1925 Margulies M. Evelina , născută la 19.VI.1897 la 
Iaşi, obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie nr.693 

doctor 40 

8856.  2408/20.V.1925 Treigher S. Noiah, născut la 18.XI.1898 la Tighi-
na, obţine diploma de doctor în medicină şi chi-
rurgie nr.697 

doctor 42 

8857.  2407/20.V.1925 Rabinovici I. Ihil, născut la 9.X.1898 la Chişinău, 
obţine diploma de doctor în medicină şi chirurgie 
nr.696 

doctor 43 

8858.  2409/16.V.1925 Rosenţvaig A. Zislea, născută la 20.V.1895 la doctor 44 
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Tighina, obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie nr.698 

8859.  2424/22.V.1925 Zaiţev C. Iuda Leib, născut la 1.I.1897 la Gorod-
na, obţine diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie nr.696 

doctor 45 

8860.  18666/12.VI.1925 Copolovici C. H. Marcu, născut la 30.I.1900 la 
Iaşi, obţine diploma de doctor în medicină şi chi-
rurgie nr.703 

doctor 46 

8861.  2720/12.VI.1925 Franc S. Avram, născut la 15.XII.1902 la Man-
zâri-Tighina, obţine diploma de doctor în medici-
nă şi chirurgie nr.705 

doctor 47 

8862.  2665/10.VI.1925 Pincevschi Strul, născut la 14.VIII.1894 la Făleşti, 
obţine diploma de doctor în medicină şi chirurgie 
nr.704 

doctor 48 

8863.  2722/10.VI.1925 Serebrinschi A. Malca , născută la 31.I.1898 la 
Vad-Racov - Soroca, obţine diploma de doctor în 
medicină şi chirurgie nr.706 

doctor 49 

8864.  2921/23.VI.1925 Svarţman F. Ihil, născut la 11.XI.1898 la Chişi-
nău, obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie nr.715 

doctor 50 

8865.  2919/23.VI.1925 Orjehovschi G. Haim Volf, născut la 19.I.1893 la 
Chişinău, obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie nr.742 

doctor 51 

  DOSAR 82/1926: Corespondenţa cu catedrele, 
rectoratul şi ministerul 

  

8866.  92/19.I.1926 Rothenberg Moses solicită restituirea documen-
telor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 20, 21 

8867.  929/27.I.1926 Sebastian Pineles, asistent radiolog la clinica in-
fantilă, demisionează la 1.II.1926 

doctor 42 

8868.  28.I.1926 Carnete de student student 45 
8869.  652/1.II.1926 Galperin Şmil, licenţiat la Pavia în farmacie, soli-

cită echivalarea studiilor 
farmacist 48 

8870.  756/6.II.1926 Rabinovici Ihil obţine diploma de doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 68 

8871.  756/6.II.1926 Reznic Tema obţine diploma de doctor în medi-

cină şi chirurgie 

doctor 68 

8872.  811/11.II.1926 Harein Gherş solicită eliberarea diplomei de licen-
ţiat în farmacie 

farmacist 72, 118 

8873.  811/11.II.1926 Flexer Lipa solicită eliberarea diplomei de licen-
ţiat în farmacie 

farmacist 72, 118 

8874.  811/11.II.1926 Vaisblit Mordco solicită eliberarea diplomei de 
licenţiat în farmacie 

farmacist 72, 118 

8875.  1925/1926 Studenţi student 74, 130, 
131 

8876.  4014/7.XI.1926 Damscher Sabina obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru înscrierea la facultatea de litere 

student 154 

8877.  13.III.1926 Senatul Universităţii hotărăşte suspendarea cursu-

rilor, închiderea căminelor, cantinei, căminelor, a 
bibliotecii, decanatelor deoarece tulburările stu-
denţeşti nu au încetat 

student 162 

8878.  1444/21.IV.1926 Cobilanschi Iosif şi Fişu Ioisf semnează declaraţii 
ca interni ai căminului 

student 235 

8879.  797/21.III.1926 Senatul Universităţii hotărăşte redeschiderea 
cursurilor la 22.IV.1926 

student 239 

8880.  1625/6.V.1926 Studenţii care au obţinut calificarea de ajutor de student 274 
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farmacişti solicită înscrierea la farmacie: Bronson 
Peisah, Gheţov Simeon, Bitman Herşcu, Litvin 
Morduh şi Streitman Volf 

8881.  1628/6.V.1926 Tepliţcaia Dora solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă de la farmacie 

student 276 

8882.  1628/6.V.1926 Meilah Enta solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă de la farmacie 

student 276 

8883.  1628/6.V.1926 Rabinovici Feiga solicită înscrierea la examenele 
din sesiunea din iunie de la farmacie 

student 281 

8884.  1628/6.V.1926 Roşu Melania solicită înscrierea la examenele din 
sesiunea din iunie de la farmacie 

student 281 

8885.  1628/6.V.1926 Zilberman H. solicită înscrierea la examenele din 
sesiunea din iunie de la farmacie 

student 281 

8886.  1705/12.V.1926 Hirsch Thema, cu diploma de doctor în medicină 
şi chirurgie eliberată de facultatea din Viena, so-
licită echivalarea ei 

doctor 291 

8887.  1925/1926 Studenţii anului I la medicină şi farmacie student 313-316 
8888.  1925/1926 Studenţii anului al II la medicină şi farmacie student 319 
8889.  5.V.1926 Studenţii care au obţinut calificarea de ajutor de 

farmacişti solicită clarificarea situaţiei universi-
tare: Bronson Peisah, Gheţov Simeon, Bitman 
Herşcu, Litvin Morduh şi Streitman Volf 

student 322 

8890.  2168/5.VI.1926 Brener I. solicită restituirea sumei depuse la în-

scrierea la examenul de docenţă 

doctor 323 

8891.  2302/10.VI.1926 Balter Ghenia solicită aprobare pentru susţinerea 
examenelor restanţă 

student 382 

8892.  2302/10.VI.1926 Alter P. solicită aprobare pentru susţinerea exame-
nelor restanţă 

student 382 

8893.  3976/18.X.1926 Silberg Em. Sidonia solicită înscrierea la farmacie 
în anul întîi 

student 400 

8894.  2412/15.VI.1926 Baril M. Sofia, născută la 30.III.1900, la Chişinău, 
obţine diploma de doctor în medicină şi chirurgie 
cu numărul 2167 

doctor 423 

8895.  2412/15.VI.1926 Glusberg H. Sara, născută la 28.IX.1899, obţine 
diploma de doctor în medicină şi chirurgie cu 

numărul 2171 

doctor 423 

8896.  2412/15.VI.1926 Zisels M. Rachela, născută la 11.III.1902, la Co-
bălca, obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie cu numărul 2172 

doctor 423 

8897.  2412/15.VI.1926 Waintraub C. Leon, născut la 2.X.1900, la Călă-
raşi-Botoşani, obţine diploma de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu numărul 2173 

doctor 423 

8898.  2412/15.VI.1926 Ghelfer M. Pinhas, născut la 1.IX.1886, la Orhei, 
obţine diploma de doctor în medicină şi chirurgie 
cu numărul 2174 

doctor 423 

8899.  2412/15.VI.1926 Fastlich Gustav, născut la 3.X.1899, la Iaşi, obţine 
diploma de doctor în medicină şi chirurgie cu nu-

mărul 2175 

doctor 423 

8900.  2412/15.VI.1926 Goldştein A. Şmil, născut la 11.X.1900, la Iaşi, 
obţine diploma de doctor în medicină şi chirurgie 
cu numărul 2176 

doctor 423 

8901.  2412/15.VI.1926 Alterescu M. Mendel, născut la 26.IV.1899, la 
Dorohoi, obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie cu numărul 2180 

doctor 423 

8902.  2412/15.VI.1926 Groisman A. Şeindla, născută la 9.V.1896, la doctor 423 
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Bălţi, obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie cu numărul 2172 

8903.  2412/15.VI.1926 Rabinovici I. Marcu, născut la 8.IV.1898, la 
Orhei, obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie cu numărul 2483 

doctor 423 

8904.  2412/15.VI.1926 Hamudis M. Raisa, născută la 8.II.1897, la 
Chişinău, obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie cu numărul 2185 

doctor 423 

8905.  2412/15.VI.1926 Furer S. Hinca, născută la 8.XI.1897, la Edinitz, 
obţine diploma de doctor în medicină şi chirurgie 
cu numărul 2184 

doctor 423 

8906.  2295/22.VI.1926 Rosenthal Georges este numit asistent radiolog la 
clinica infantilă 

doctor 475, 482 

8907.  2684/25.VI.1926 Sînt declaraţi admişi la examenul de bacteriologie: 
Goldenberg Simon, Solomon Max, Goldenberg 
Leon 

student 540 

8908.  2902/30.VI.1926 Sînt reintegraţi la facultate de medicină Cabrin 
Moisei, Coifman Ovşii, Prepeliţchi Sender 

student 511 

8909.  2964/3.VII.1926 Studenţi în cămine student 520 
8910.  3171/23.IX.1926 Lupu Eugen Roland solicită eliberarea valutei 

pentru specializare în Franţa 
student 611 

8911.  3207/28.IX.1926 Frank Iosef, medic la Codlea-Braşov, solicită 
echivalarea diplomei eliberată de facultatea de 

medicină din Göttingen unde a urmat timp de opt 
semestre 

student 634 

8912.  1926 Ministerul Instrucţiei Publice, Direcţia Generală a 
Învăţămîntului, Statelor Personale şi Arhivelor. 
Statistica pe anul universitar 1925/1926 la Facul-
tatea de Medicină din Iaşi. 

Situaţia studenţilor înscrişi în facultate, repartizaţi 

după specialitate, naţionalitate, cetăţenie 

                 Români                               Evrei 

student 650 

  
Medicină I 
Medicină II 

Medicină III 
Medicină IV 
Medicină V 
Absolvenţi 
Farmacie I elevat 
Farmacie II elevat 
Farmacie I curs 
Farmacie II curs 
Farmacie III curs 
Absolvenţi 
Licenţiaţi medicină 
Licenţiaţi farmacie 

      Studenţi       Studente       Studenţi     Studente 

           33               20               20              13 
           51               26               14                8 

           23               25               11                4 
           26               38               13                6 
           48               22               57              17 
           55               21               27              22 
             5               10               36              78 
             7               10               43            112 
             2               11                 4              43 
             3               12               14              13 
             1                 3                 6                6  
             5                 6               15              10 
           75               29               47              30 
             6               10               13              12 

  

  Situaţia statistică pe anul universitar 1923-1924   
 Medicină I 

Medicină II 
Medicină III 
Medicină IV 
Medicină V 
Absolvenţi 
Farmacie I elevat 

           63               44             140              64 
           48               28               86              38 
           53               21               35              38 
           53               26               55              27 
           25               24               21                9 
           11               11               18                7 
             5               10               21              57 
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Farmacie II elevat 
Farmacie I curs 
Farmacie II curs 
Farmacie III curs 
Absolvenţi 
Licenţiaţi medicină 
Licenţiaţi farmacie 

             2               20               22              67 
             3                 5               18              23 
             3                 7               33              18 
             1                 8               23              11 
             8               11                 8                4 
           14               10               14                6  
             7                 7                 3                1 

  Situaţia statistică pe anul universitar 1924-1925  652 
 Medicină I 

Medicină II 
Medicină III 

Medicină IV 
Medicină V 
Absolvenţi 
Farmacie I elevat 
Farmacie II elevat 
Farmacie I curs 
Farmacie II curs 
Farmacie III curs 
Absolvenţi 
Licenţiaţi medicină 
Licenţiaţi farmacie 

           65               26               74              30 
           24               10               24                9 
           25               15               40              13 

           50               17               69              29 
           57               23               26              22 
           79               39               81              36 
             7               17               60              79 
             7               14               43              97 
             3               12               17              19 
             2                 5                 6                4 
             2                 5               23              11 
             7               23               11              19 
           29               13               46              13  
             3               21                 7              12 

  

8913.  3330/5.X.1926 Goldenberg Mordco, cu studii la Parma, solicită 

aprobarea transferului la Iaşi 

student 684, 685 

8914.  3396/5.X.1926 Taxe universitare student 686 
8915.  3419/7.X.1926 Aberman Samoil solicită înscrierea la examenele 

de asistenţă la facultatea de farmacie avînd stagiul 
efectuat la farmacia Blumenfeld H. 

farmacist 687 

8916.  3330/5.X.1926 Oxman Perla, cu studii la Padova, solicită apro-
barea transferului la Iaşi, la farmacie în anul al 
III-lea 

student 710 

8917.  4127/22.X.1926 Veingarten Norbert, farmacist cu studii la Viena, 
solicită echivalarea studiilor 

student 740-742 

8918.  2051/26.X.1926 Volovici Ghelham solicită eliberarea carnetului de 
student 

student 743 

8919.  1564/14.X.1926 Sims Avram solicită eliberarea carnetului de stu-
dent 

student 745 

8920.  1432/11.X.1926 Rapaport Avram solicită eliberarea carnetului de 
student 

student 746 

8921.  1460/22.X.1926 Goffberg Leizer solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la armată 

student 751 

8922.  4600/1.XI.1926 Swarţman Nimea solicită eliberarea unei adeve-
rinţe necesară la armată 

student 766 

8923.  3885/16.X.1926 Herşcovici Raşela solicită eliberarea unei adeve-
rinţe necesară la înscrierea la facultatea de drept 

student 767 

  DOSAR 83/1926   
8924.  VI.1926 Examenele anului întîi student 1 

8925.  VI.1926 Examenele anului al II-lea student 2 
8926.  VI.1926 Examenele anului al V-lea student 3 
8927.  VI.1926 Examenele anului al IV-lea student 4 
8928.  VI.1926 Examenele anului al II-lea la fiziologie student 6 
8929.  VI.1926 Examenele anului al III-lea la bacteriologie student 7-9 
8930.  VI.1926 Examenele anului al IV-lea la patologie student 10-11 
8931.  VI.1926 Examenele anului al IV-lea la igienă student 13-14 
8932.  VI.1926 Examenele anului al III-lea la chirurgie student 15 
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8933.  VI.1926 Examenele anului al III-lea la anatomie student 16 
8934.  VI.1926 Examenele anului al III-lea la istorie naturală student 17 
8935.  VI.1926 Examenele anului al IV-lea la medicală student 18-19 
8936.  VI.1926 Examenele anului al V-lea la medicină legală student 20 
8937.  VI.1926 Examenele anului al V-lea la obstetrică student 21 
8938.  VI.1926 Examenele anului al întîi la anatomie descriptivă student 22 
8939.  VI.1926 Examenele anului al II-lea la anatomie descriptivă student 23 
8940.  VI.1926 Examenele anului al V-lea la genito urinare student 24, 41 
8941.  VI.1926 Examenele anului al V-lea la oftalmologie student 25 
8942.  VI.1926 Examenele anului al V-lea la dermatologie student 26 
8943.  VI.1926 Examenele anului al II-lea la histologie student 27 

8944.  VI.1926 Examenele anului al III-lea la chirurgie student 28 
8945.  VI.1926 Examenele anului al III-lea la patologie internă student 29 
8946.  VI.1926 Examenele anului al III-lea la anatomie patologică student 30 
8947.  VI.1926 Examenele anului al IV-lea la farmacologie student 31, 40 
8948.  VI.1926 Examenele anului al III-lea la farmacologie student 32 
8949.  VI.1926 Examenele anului al II-lea la farmacologie student 33, 56 
8950.  VI.1926 Examenele anului al III-lea la bacteriologie student 34-35, 54 
8951.  VI.1926 Examenele anului al III-lea la terapeutică student 36 
8952.  VI.1926 Examenele anului al V-lea la psihiatrie student 39 
8953.  VI.1926 Examenele anului al III-lea la anatomie topogra-

fică 
student 43 

8954.  VI.1926 Examenele anului al III-lea la medicină operatorie student 43 

8955.  VI.1926 Examenele anului al IV-lea la igienă student 43 
8956.  VI.1926 Examenele anului al V-lea la oftalmologie student 53 
8957.  VI.1926 Examenele anului al IV-lea la medicală student 57, 58 
8958.  VI.1926 Examenele anului al III-lea la patologie internă student 59 
8959.  VI.1926 Examenele anului al V-lea la medicină internă student 60 
  DOSAR 87/1926: Consilii profesorale. Procese 

verbale 1926-1928 
  

8960.  3419/25.XI.1926 Katz Nadejda solicită echivalarea examenului de 
chimice minerală 

student 20 

8961.  757/14.III.1927 Delegarea lui Saragea T. la Bucureşti student 39 
8962.  757/14.III.1927 Delegarea lui Roth Marcel la Cluj student 39 
  DOSAR 88/1926: Diplome de licenţă   

8963.  1737/1926 Zelţerman Steinberg Ghinda, născută la 
29.VIII.1893, obţine diploma de doctor în 
medicină şi chirurgie cu numărul 857 

doctor 4 

8964.  1738/1926 Ciobruţcaia (Cioberob) Ita Rifca, născută la 
29.VIII.1899, la Orhei, obţine diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie cu numărul 860 

doctor 16 

8965.  1792/1926 Zaidler B. Ionas, născut la 26.II.1899, la Dumbră-
veni-Botoşani, obţine diploma de doctor în medi-
cină şi chirurgie cu numărul 862 

doctor 8 

8966.  1833/1926 Smarak H. David, născut la 5.V.1899, la Roman, 
obţine diploma de doctor în medicină şi chirurgie 
cu numărul 868 

doctor 14 

8967.  2210/1926 Kantor I. Eti Ruhlea, născută la 1.XII.1891, la 
Orhei, obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie cu numărul 869 

doctor 15 

8968.  2869/1926 Halimschi Lipa, născut la 17.IV.1897, la Orhei, 
obţine diploma de doctor în medicină şi chirurgie 
cu numărul 878 

doctor 24 

8969.  2335/1926 Rabinovici S. Bella, născută la 21.III.1897, la 
Ştefăneşti-Botoşani, obţine diploma de doctor în 

doctor 25 
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medicină şi chirurgie cu numărul 879 
8970.  2319/1926 Kahane S. Kalman, născut la 11.X.,1900, la Cîm-

pulung, obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie cu numărul 881 

doctor 27 

8971.  2396/1926 Vainberg S. Moise născut la 23.IV.1897, la Orhei, 
obţine diploma de doctor în medicină şi chirurgie 
cu numărul 883 

doctor 29 

8972.  2397/1926 Spileanschi A. Mariam, născută la 18.XII.1895, la 
Orhei, obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie, cu numărul 884 

doctor 30 

8973.  2575/1926 Sraibman M. Ruhlea, născută la 30.I.1900, la Ti-

ghina, obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie cu numărul 885 

doctor 31 

8974.  2830/1926 Fischer A. Bercu născut la 7.VIII.1900, la Piatra 
Neamţ, obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie cu numărul 887 

doctor 33 

8975.  2618/1926 Mendelsohn I. Berl, născut la 25.XI.1900, la Iaşi, 
obţine diploma de doctor în medicină şi chirurgie 
cu numărul 888 

doctor 34 

8976.  2619/1926 Birnberg I. M. Leon, născut la 20.II.1899, la Iaşi, 
obţine diploma de doctor în medicină şi chirurgie 
cu numărul 890 

doctor 35 

8977.  2832/1926 Hofman Iosub Emil, născut la 28.II.1901, la Iaşi, 

obţine diploma de doctor în medicină şi chirurgie 
cu numărul 894 

doctor 40 

8978.  2774/1926 Wasserman E. Simha, născut la 18.I.1899, la 
Chişinău, obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie cu numărul 897 

doctor 43 

8979.  2774/1926 Barinştein S. Freida, născută la 25.XI.1898, la 
Chişinău, obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie cu numărul 898 

doctor 44 

  DOSAR 89/1926: Intrare   
8980.  4849/13.XI.1926 Bitman Herşcu, Litvin Morduch, Gheţov Simon 

sînt reînscrişi la secţia de farmacie 
student 1 

8981.  4859/13.XI.1926 Ioseph Bernard, absolvent al facultăţii de medicină 

de la Budapesta solicită echivalarea diplomei 
universitare 

doctor 2 

8982.  4862/13.XI.1926 Ripa Şulim solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru angajare 

student 2 

8983.  4874/13.XI.1926 Solomon Raşela solicită a i se aproba înscrierea la 
probatoriul al III-lea 

student 3 

8984.  4875/13.XI.1926 Sobelman Löbel solicită a i se aproba înscrierea 
examenul de chirurgie 

student 3 

8985.  4893/15.XI.1926 Fişman Cleper Raşela, absolventă a facultăţii de 
farmacie de la Gand, solicită a i se aproba echi-
valarea studiilor 

student 3 

8986.  4904/15.XI.1926 Brener Feiga prezintă chitanţa de plată a taxei 

universitare (200 lei pe lună) pe anul 1926-1927 

student 5 

8987.  4908/15.XI.1926 Silberştein M. I. prezintă chitanţa de plată a taxei 
universitare pe anul 1926-1927 

student 5 

8988.  4909/15.XI.1926 Dehtear Ghitla prezintă chitanţa de plată a taxei 
universitare pe anul 1926-1927 

student 5 

8989.  4910/15.XI.1926 Lipstman Mindel prezintă chitanţa de plată a taxei 
universitare pe anul 1926-1927 

student 5 

8990.  4913/15.XI.1926 Bujor Ancel prezintă chitanţa de plată a taxei student 5 



348 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

universitare pe anul 1926-1927 
8991.  4914/15.XI.1926 Schachter David prezintă chitanţa de plată a taxei 

universitare pe anul 1926-1927 
student 5 

8992.  4920/15.XI.1926 Vainberg Basia prezintă chitanţa de plată a taxei 
universitare pe anul 1926-1927 

student 5 

8993.  4920/15.XI.1926 Uciteli Basia prezintă chitanţa de plată a taxei 
universitare pe anul 1926-1927 

student 5 

8994.  4920/15.XI.1926 Balter Ghenia prezintă chitanţa de plată a taxei 
universitare pe anul 1926-1927 

student 5 

8995.  4941/16.XI.1926 Bronson Peisih susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma universitară 

farmacist 6 

8996.  4941/16.XI.1926 Stratman L. Volf susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma universitară 

farmacist 6 

8997.  4941/16.XI.1926 Solomon Max susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma universitară 

farmacist 6 

8998.  4941/16.XI.1926 Goldenberg Simon susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma universitară 

farmacist 6 

8999.  4941/16.XI.1926 Gartenberg Leon susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma universitară 

farmacist 6 

9000.  4942/16.XI.1926 Catz Nadejda susţine examenul de chimie mine-
rală 

student 6 

9001.  4863/13.XI.1926 Herşcu Isac solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 7 

9002.  4955/13.XI.1926 Mitelman Moise solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 7 

9003.  4957/13.XI.1926 Feingold Iosub solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 7 

9004.  4958/13.XI.1926 Mughinstein Motel solicită o adeverinţă de frec-
venţă pentru armată 

student 7 

9005.  4961/13.XI.1926 Bernştein Iţhoc solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 7 

9006.  4963/16.XI.1926 Tenenboim Mordco solicită o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student 7 

9007.  4975/17.XI.1926 Abramovici Abram solicită o adeverinţă de frec-
venţă pentru fiul său care se înscrie la facultatea 

de ştiinţe 

student 8 

9008.  4976/17.XI.1926 Margulis Paul solicită scutirea de taxele universi-
tare 

student 8 

9009.  4994/17.XI.1926 Sraiber Moise solicită a i se aproba reînscrierea la 
secţia de farmacie 

student 9 

9010.  4995/17.XI.1926 Rabinovici Haim solicită a i se aproba reînscrierea 
la secţia de farmacie 

student 9 

9011.  4996/17.XI.1926 Screibman Pinhas solicită a i se aproba reînscrie-
rea la secţia de farmacie 

student 9 

9012.  4967/17.XI.1926 Picher Isac solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 9 

9013.  4969/17.XI.1926 Rosinfeld Leib solicită o adeverinţă de frecvenţă 

pentru armată 

student 9 

9014.  5002/17.XI.1926 Roitman Froim solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 9 

9015.  5015/18.XI.1926 Rabinovici Simon solicită o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student 10 

9016.  5016/18.XI.1926 Feldman Iosif solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 10 

9017.  5017/18.XI.1926 Pulver Bercu solicită a i se aproba înscrierea la student 10 
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examenele ultimului doctorat 
9018.  5024/18.XI.1926 Finchelştein I. Lazăr solicită o adeverinţă de frec-

venţă pentru armată 
student 10 

9019.  5025/18.XI.1926 Derenovschi Volf solicită o adeverinţă de frec-
venţă pentru armată 

student 10 

9020.  5035/18.XI.1926 Sapirin Mindlea prezintă chitanţa de plată a taxei 
univeritare pe anul 1926-1927 

student 11 

9021.  5050/19.XI.1926 Rabinovici Isidor este declarat admis la examenele 
anului al II-lea din sesiunea din octombrie 

student 12 

9022.  5052/19.XI.1926 Leiman Şoil este declarat admis la examenul de 
patologie din sesiunea din octombrie 

student 12 

9023.  5057/19.XI.1926 Sapir Iacov este declarat admis la examenele 
anului al II-lea din sesiunea din octombrie 

student 12 

9024.  5059/19.XI.1926 Portman Elia solicită a i se aproba reînscrierea în 
anul universitar 1926-1927 

student 12 

9025.  5060/19.XI.1926 Chelmanovici Aizic solicită a i se aproba reîn-
scrierea în anul universitar 1926-1927 

student 12 

9026.  5061/19.XI.1926 Barbălat Volf solicită a i se aproba reînscrierea în 
anul universitar 1926-1927 

student 13 

9027.  5072/20.XI.1926 Tismeneţchi Frada solicită o adeverinţă de frec-
venţă pentru continuarea studiilor 

student 13 

9028.  5080/20.XI.1926 Zagăr Strul solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 13 

9029.  5087/20.XI.1926 Samâs Iacob solicită înscrierea la examenul de 
patologie externă  

student 14 

9030.  5088/20.XI.1926 Rabinovici Simon solicită înscrierea la examenul 
de patologie externă  

student 14 

9031.  5091/20.XI.1926 Fradis Nehemia solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru post 

student 14 

9032.  5093/20.XI.1926 Grinouţchi Moise solicită o adeverinţă de frecven-
ţă pentru armată 

student 14 

9033.  5110/22.XI.1926 Zilberman Aron solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru transfer 

student 15 

9034.  5120/22.XI.1926 Cotlear Iţic solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru reînscrierea la o altă facultate 

student 15 

9035.  5126/22.XI.1926 Pulver Bercu susţine examenele ultimului doctorat student 16 
9036.  5128/22.XI.1926 Soibelman Soibel susţine examenele ultimului 

doctorat 
student 16 

9037.  5129/22.XI.1926 Derenovschi Volf susţine examenele ultimului 
doctorat 

student 16 

9038.  5140/22.XI.1926 Gonigberg Reveca solicită o adeverinţă de frec-
venţă pentru reînscrierea la farmacie în anul uni-
versitar 1926-1927 

student 17 

9039.  5142/23.XI.1926 Finchelman Iancu solicită o adeverinţă de frec-
venţă pentru reînscrierea la farmacie în anul uni-
versitar 1926-1927 

student 17 

9040.  5142/23.XI.1926 Svaigher Carol solicită o adeverinţă de frecvenţă 

pentru reînscrierea la farmacie în anul universitar 
1926-1927 

student 17 

9041.  5155/23.XI.1926 Caplun Şulim solicită înscrierea la examenele ulti-
mului doctorat 

student 17 

9042.  5159/23.XI.1926 Rabinovici Israil solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru reînscrierea la în anul universitar 1926-
1927 

student 18 

9043.  5160/23.XI.1926 Grimberg Leizer solicită o adeverinţă de frecvenţă student 18 
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pentru reînscrierea la în anul universitar 1926-27 
9044.  5161/23.XI.1926 Goldenberg Israil solicită o adeverinţă de frecv-

enţă pentru reînscrierea la în anul universitar 
1926-1927 

student 18 

9045.  5161/23.XI.1926 Lajman Ruhla Reizea solicită o adeverinţă de 
frecvenţă pentru reînscrierea la în anul universitar 
1926-1927 

student 18 

9046.  5163/23.XI.1926 Lazăr Leiba solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 18 

9047.  5166/23.XI.1926 Svaigher Carol solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 18 
9048.  5176/23.XI.1926 Fiterman Feiga solicită scutirea de taxele univer-

sitare 

student 19 

9049.  5177/23.XI.1926 Goldenberg Israil solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 19 

9050.  5178/23.XI.1926 Himelbrand Moise susţine examenul de patologie 
pentru ultimul doctorat 

student 19 

9051.  5179/23.XI.1926 Roitman Ruhla susţine examenul de patologie 
pentru ultimul doctorat 

student 19 

9052.  5185/24.XI.1926 Svaigher Carol prezintă adeverinţa necesară obţi-
nerii carnetului de student 

student 20 

9053.  5187/24.XI.1926 Catz Max prezintă adeverinţa necesară obţinerii 
carnetului de student 

student 20 

9054.  5190/24.XI.1926 Held Moise prezintă adeverinţa necesară obţinerii 

carnetului de student 

student 20 

9055.  5191/24.XI.1926 Faierştein Şeindla prezintă adeverinţa necesară 
obţinerii carnetului de student 

student 20 

9056.  5192/24.XI.1926 Sut Ihil prezintă adeverinţa necesară obţinerii car-
netului de student 

student 20 

9057.  5193/24.XI.1926 Barbălat Volf prezintă adeverinţa necesară obţi-
nerii carnetului de student 

student 20 

9058.  5194/24.XI.1926 Cohn Şulim solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 20 

9059.  5199/24.XI.1926 Balaban Avram solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 20 

9060.  5205/24.XI.1926 Herşcovici Raşela solicită restituirea documen-

telor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 21 

9061.  5207/24.XI.1926 Grinouţchi Sulva solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare 

student 21 

9062.  5211/24.XI.1926 Durman Haia solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la reînscriere 

student 21 

9063.  5212/24.XI.1926 Stecler Isac solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la reînscriere 

student 21 

9064.  5214/24.XI.1926 Roitman Ruhla solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la reînscriere 

student 21 

9065.  5215/25.XI.1926 Pulver Bercu depune teza de licenţă pentru obţi-
nerea titlului de doctor în medicină şi chirurgie 

student 21 

9066.  5220/25.XI.1926 Sverdlic Bercu depune teza de licenţă pentru 

obţinerea titlului de doctor în medicină şi chirurgie 

student 22 

9067.  5220/25.XI.1926 Averbuch Leib este respins la examenul de licenţă 
pentru obţinerea titlului de doctor în medicină şi 
chirurgie 

student 22 

9068.  5220/25.XI.1926 Sirchis Haim este respins la examenul de licenţă 
pentru obţinerea titlului de doctor în medicină şi 
chirurgie 

student 22 

9069.  5224/25.XI.1926 Marcovici Hirsch este respins la examenul de student 22 
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licenţă pentru obţinerea titlului de doctor în 
medicină şi chirurgie 

9070.  5227/25.XI.1926 Gheller Froim solicită înscrierea în anul întîi student 22 
9071.  5261/26.XI.1926 Varcovici S. Herman, doctorand în farmacie, 

solicită eliberarea unei adeverinţe 
farmacist 24 

9072.  5283/26.XI.1926 Schvartz Iezeschiel susţine examenele ultimului 
doctorat 

student 25 

9073.  5284/26.XI.1926 Sternberg Manase susţine examenele ultimului 
doctorat 

student 25 

9074.  5283/26.XI.1926 Rabinovici Elia susţine examenele ultimului 
doctorat 

student 25 

9075.  5286/26.XI.1926 Gandelman Strul susţine examenele ultimului 
doctorat 

student 25 

9076.  5287/26.XI.1926 Grobocopatel Ruvin susţine examenele ultimului 
doctorat 

student 25 

9077.  5288/26.XI.1926 Giniger Herman susţine examenele ultimului 
doctorat 

student 25 

9078.  5325/29.XI.1926 Sverdlic Idel solicită o adeverinţă de frecvenţă student 27 
9079.  5325/29.XI.1926 Margulis Pavel solicită o adeverinţă de frecvenţă student 27 
9080.  5327/29.XI.1926 Lipoveţchi Ruhla solicită o adeverinţă de 

frecvenţă 
student 27 

9081.  5342/30.XI.1926 Solomon Raşela susţine examenele probatorului al 
III-lea la farmacie 

student 28 

9082.  5343/30.XI.1926 Godlsmit Golda susţine examenele probatorului al 
III-lea la farmacie 

student 28 

9083.  5344/30.XI.1926 Heler Mariem susţine examenele probatorului al 
III-lea la farmacie 

student 28 

9084.  5343/30.XI.1926 Rosentul Feiga susţine examenele probatorului al 
III-lea la farmacie 

student 28 

9085.  5347/30.XI.1926 Marcovici Hirsch obţine diploma de licenţă în 
farmacie 

farmacist 28 

9086.  5349/30.XI.1926 Helvig Arthur solicită înscrierea la facultate student 28 
9087.  5355/30.XI.1926 Vaisberg Sara solicită acordarea titlului tezei şi 

înscrierea la examenul de licenţă 
student 29 

9088.  5356/30.XI.1926 Vainşelboim Gherş solicită acordarea titlului tezei 

şi înscrierea la examenul de licenţă 

student 29 

9089.  5358/30.XI.1926 Râşcanu Paulina prezintă chitanţa de plată a taxei 
universitare 

student 29 

9090.  5358/30.XI.1926 Fondianer Beti prezintă chitanţa de plată a taxei 
universitare 

student 29 

9091.  5360/30.XI.1926 Fridman Bercu prezintă chitanţa de plată a taxei 
universitare 

student 29 

9092.  5361/30.XI.1926 Cogan Bercu prezintă chitanţa de plată a taxei 
universitare 

student 29 

9093.  5368/1.XII.1926 Pulver Bercu susţine examenele de licenţă doctor 30 
9094.  5369/1.XII.1926 Sverdlic Bercu susţine examenele de licenţă doctor 30 
9095.  5370/1.XII.1926 Goldenberg Şmerel solicită întrunirea comisiei 

pentru a susţine teza de licenţă 

doctor 32, 34 

9096.  5408/2.XII.1926 Frucht Estera solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la angajare 

student 32 

9097.  5409/2.XII.1926 Blimes Emanoil solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesară la înscrierea la facultatea de ştiinţe 

student 32 

9098.  5422/2.XII.1926 Zalman Iuri solicită eliberarea carnetului de 
student 

student 33 

9099.  5423/2.XII.1926 Soibelman Soibel solicită eliberarea carnetului de student 33 
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student 
9100.  5424/2.XII.1926 Varcovici Herman solicită eliberarea carnetului de 

student 
student 33 

9101.  5426/2.XII.1926 Oleinic Solomonia solicită eliberarea carnetului de 
student 

student 33 

9102.  5426/2.XII.1926 Goniberg Reveca solicită eliberarea carnetului de 
student 

student 33 

9103.  5430/3.XII.1926 Solomon Raşela susţine teza de licenţă  farmacist 33 
9104.  5431/3.XII.1926 Soibleman Soibel susţine teza de licenţă  farmacist 33 
9105.  5432/3.XII.1926 Heller Mariem susţine teza de licenţă  farmacist 33 
9106.  5433/3.XII.1926 Rosenthul Feiga susţine teza de licenţă  farmacist 33 

9107.  5440/2.XII.1926 Colcher Reizea solicită înscrierea la farmacie în 
anul al III-lea 

student 34 

9108.  5441/2.XII.1926 Rachbuch Moisă solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 34 

9109.  5442/3.XII.1926 Katz Tamara solicită schimbarea farmaciei în ţară 
pentru practică 

student 34 

9110.  5443/3.XII.1926 Iacher Leizer solicită eliberarea unei adeverinţe de 
fecvenţă pentru armată 

student 34 

9111.  5444/3.XII.1926 Meltzer Iacob solicită eliberarea unei adeverinţe 
de fecvenţă pentru armată 

student 34 

9112.  5445/3.XII.1926 Goldgamer Meer solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de fecvenţă pentru armată 

student 34 

9113.  5667/10.XII.1926 Gandelman Strul solicită întrunirea comisiei pen-
tru a susţine teza de licenţă  

student 34 

9114.  5700/11.XII.1926 Abramovici Ana solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 37 

9115.  5701/11.XII.1926 Rapaport Volf solicită scutirea de taxe student 37 
9116.  5702/11.XII.1926 Colpacci Moisie solicită restituirea documentelor 

şcolare deoarece se retrage din facultate 
student 37 

9117.  5703/11.XII.1926 Herşcovici Raşela solicită restituirea documen-
telor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 37 

9118.  5705/11.XII.1926 Erder Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 37 

9119.  5706/11.XII.1926 Hellvig Arthur solicită înscrierea la probatoriul al 

II-lea la farmacie 

student 37 

9120.  5707/11.XII.1926 Dascal Haim solicită întrunirea comisiei pentru a 
susţine teza de licenţă  

student 37 

9121.  5723/13.XII.1926 Schreibman Pinhas solicită reînscrierea la farma-
cie 

student 38 

9122.  5725/13.XII.1926 Gandelman Strul susţine teza de licenţă  doctor 38 
9123.  5726/13.XII.1926 Lahmanovici Jacques, absolvent cu diplomă în 

medicină şi chirurgie a facultăţii din Geneva, soli-
cită echivalarea studiilor  

doctor 38 

9124.  5731/13.XII.1926 Milbaurat Moscu solicită scutirea de taxele şcolare  doctor 38 
9125.  5732/13.XII.1926 Goldştein Solomon prezintă chitaţa de achitare a 

taxelor şcolare  
student 39 

9126.  5734/13.XII.1926 Gaisiner Ita solicită înscrierea la examenele anului 
al III-lea  

student 39 

9127.  5735/13.XII.1926 Vaisman Reveca, absolvent cu diplomă în medici-
nă şi chirurgie a facultăţii din Iena, solicită echiva-
larea studiilor  

doctor 39 

9128.  5736/13.XII.1926 Lerner Beirel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la armată  

student 40 

9129.  5743/14.XII.1926 Soibelman Soibel solicită întrunirea comisiei student 40 
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pentru a susţine teza de licenţă  
9130.  5744/14.XII.1926 Derenovschi Volf solicită întrunirea comisiei 

pentru a susţine teza de licenţă  
student 40 

9131.  5745/13.XII.1926 Rosenthal Mihel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară continuării studiilor 

student 40 

9132.  5746/13.XII.1926 Silberştein M. I. solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară continuării studiilor 

student 40 

9133.  5754/14.XII.1926 Codner Gherş susţine teza de licenţă cu comisia 
stabilită 

doctor 40 

9134.  5765/14.XII.1926 Calihman Abram solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă necesară la armată 

student 41 

9135.  5766/14.XII.1926 Grasgru Abram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 41 

9136.  5767/14.XII.1926 Stolear Aron solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la armată 

student 41 

9137.  5769/14.XII.1926 Vainştein Iţic solicită comisie pentru a susţine 
examenele  

student 41 

9138.  5770/14.XII.1926 Derenovschi Volf solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară la angajare 

student 41 

9139.  5771/14.XII.1926 Orenştein Iacob solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 41 

9140.  5772/14.XII.1926 Reznic Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de promovare la exemenele ultimului doctorat 

student 41 

9141.  5775/14.XII.1926 Gheller Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 41 

9142.  5776/14.XII.1926 Adam David depune o fotografie pentru obţinerea 
carnetului de student 

student 41 

9143.  5777/14.XII.1926 Brauchfeld Jean depune o fotografie pentru obţi-
nerea carnetului de student 

student 41 

9144.  5778/14.XII.1926 Solomon Iţic depune o fotografie pentru obţinerea 
carnetului de student 

student 41 

9145.  5791/15.XII.1926 Grimberg Strul, absolvent cu diplomă în medicină 
şi chirurgie a facultăţii din Liège, solicită echiva-
larea studiilor  

doctor 42 

9146.  5792/15.XII.1926 Cuşnir Iţco, absolvent cu diplomă în medicină şi 

chirurgie a facultăţii din Liège, solicită echivalarea 
studiilor  

doctor 42 

9147.  5793/15.XII.1926 Ghendler Ghenrieta, absolvent cu diplomă în me-
dicină şi chirurgie a facultăţii din Liège, solicită 
echivalarea studiilor  

doctor 42 

9148.  5823/15.XII.1926 Flexer Estera solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 43 

9149.  5824/15.XII.1926 Meilah Enta prezintă chitanţa a achitare a taxelor 
universitare pe anul 1926-1927 (200 lei pe lună) 

student 43 

9150.  5825/15.XII.1926 Neuman Ana depune o fotografie pentru obţinerea 
carnetului de student 

student 43 

9151.  5816/15.XII.1926 Goldenberg Reiza depune o fotografie pentru obţi-

nerea carnetului de student 

student 43 

9152.  5825/16.XII.1926 Vaisman Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară continuării studiilor 

student 44 

9153.  5826/16.XII.1926 Cohn Şloim solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară continuării studiilor 

student 44 

9154.  5827/16.XII.1926 Roizentulev Şulim solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă necesară continuării studiilor 

student 44 

9155.  5828/16.XII.1926 Mitelman Moisă solicită eliberarea unei adeverinţe student 44 
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de frecvenţă necesară continuării studiilor 
9156.  5830/16.XII.1926 Rabinovici D. Elia obţine diploma de doctor în 

medicină şi chirurgie  
doctor 44 

9157.  5830/16.XII.1926 Fradis C. Nehemia obţine diploma de doctor în 
medicină şi chirurgie  

doctor 44 

9158.  5851/17.XII.1926 Chişinevschi Ester solicită scutirea de taxele şco-
lare 

student 45 

9159.  5853/17.XII.1926 Tepliţchi Enta depune chitanţa de plată a taxelor 
şcolare 

student 45 

9160.  5854/17.XII.1926 Zalţman Ruhla depune chitanţa de plată a taxelor 
şcolare 

student 45 

9161.  5855/17.XII.1926 David Avram depune chitanţa de plată a taxelor 
şcolare 

student 45 

9162.  5856/17.XII.1926 Rabinovici Isidor depune chitanţa de plată a 
taxelor şcolare 

student 45 

9163.  5857/17.XII.1926 Veinştein Sofia depune chitanţa de plată a taxelor 
şcolare 

student 45 

9164.  5858/17.XII.1926 Coniver Isac depune chitanţa de plată a taxelor 
şcolare 

student 45 

9165.  5873/17.XII.1926 Lajman Zusi depune chitanţa de plată a taxelor 
şcolare 

student 46 

9166.  5875/17.XII.1926 Bron Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 46 

9167.  5876/17.XII.1926 Silcrot Abram este absolvent al facultăţii de me-
dicină 

doctor 46 

9168.  5877/17.XII.1926 Coifman David este absolvent al facultăţii de me-
dicină 

doctor 46 

9169.  5889/17.XII.1926 Cabrin Moisei depune chitanţa de plată a taxelor 
şcolare 

student 47 

9170.  5890/17.XII.1926 Creiciman Mordco depune chitanţa de plată a 
taxelor şcolare 

student 47 

9171.  5892/17.XII.1926 Rabinovici Lazăr depune o fotografie pentru 
obţinerea carnetului de student 

student 47 

9172.  5919/18.XII.1926 Catz Max susţine examenele ultimului doctorat student 48 
9173.  5920/18.XII.1926 Caplun Şulim susţine examenele ultimului doctorat student 48 

9174.  5921/18.XII.1926 Grimberg Aizic susţine examenele ultimului doc-
torat 

student 48 

9175.  5924/18.XII.1926 Viner Iacob susţine examenele ultimului doctorat student 48 
9176.  5925/18.XII.1926 Davidovici Simon solicită eliberarea unei 

adeverinţe de frecvenţă pentru armată 
student 48 

9177.  5949/18.XII.1926 Recipise de achitare a taxelor universitare pe anul 
1926-1927 

student 49 

9178.  5963/20.XII.1926 Liderman Hanţa solicită eliberarea unei copii a 
foii matricole 

student 50 

9179.  5964/18.XII.1926 Rabinschi Adela solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă 

student 50 

9180.  5966/18.XII.1926 Moisă Leivi solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă pentru armată 

student 50 

9181.  5967/18.XII.1926 Reznic Mendel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 50 

9182.  5969/18.XII.1926 Gherşcovici Idel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 50 

9183.  5971/18.XII.1926 Acherman David solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă pentru armată 

student 50 

9184.  5972/18.XII.1926 Karniol Arnold solicită eliberarea unei adeverinţe student 50 
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de frecvenţă pentru armată 
9185.  5983/18.XII.1926 Sami Iacob prezintă o fotografie şi solicită 

eliberarea carnetului de student 
student 51 

9186.  5984/18.XII.1926 Stein H. Elias prezintă o fotografie şi solicită 
eliberarea carnetului de student 

student 51 

9187.  5986/18.XII.1926 Cobilanschi Volf solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru bursă 

student 51 

9188.  5988/21.XII.1926 Şmulevici Strul solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 51 

9189.  5990/21.XII.1926 Finchelştein I. Lascăr solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă pentru armată 

student 51 

9190.  5991/21.XII.1926 Sugurenschi Avram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 51 

9191.  5992/21.XII.1926 Morghenştein Fradea solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă pentru continuarea studiilor 

student 51 

9192.  6009/21.XII.1926 Talmaschi Moisei solicită înscrierea la facultatea 
de medicină pentru care depune documentele 
şcolare  

student 52 

9193.  6018/23.XII.1926 Merdler Ela solicită înscrierea la farmacie pentru 
care depune documentele şcolare  

student 53 

9194.  6045/23.XII.1926 Rabinovici Pinhas solicită înscrierea la farmacie în 
anul întîi pentru care depune documentele şcolare  

student 55 

  DOSAR 90/1926-1927: Intrare   

9195.  1900/2.I.1927 Studenţi la farmacie student 1 
9196.  1951/2.I.1927 Carnete de student student 2-6 
9197.  2148/22.I.1927 Examene student   7-10; 24-67, 

74-112 
9198.  2664/28.X.1927 Sfarţenberg I. Menase împreună cu alţi studenţi 

solicită înscrierea în anul universitar 1927-1928 
student 68-73 

  DOSAR 94: Registru de procese verbale ale 
candidaţilor proclamaţi doctori în medicină şi 
chirurgie pe anul 1927 

  

9199.  Proces verbal 
2151/22.VI.1927 

Grecianic B. Iosif este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii 
asupra galucomului infantil”. Obţine diploma cu 

numărul 998 

doctor 1 

9200.  Proces verbal 
1955/22.VI.1927 

Derenovschi G. Volf este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Keratita 
neuro-paralitică”. Obţine diploma cu numărul 999 

doctor 2 

9201.  Proces verbal 
2244/25.VI.1927 

Cruti Livşiţ Malca este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Hemiplegiile 
dureroase”. Obţine diploma cu numărul 1001 

doctor 4 

9202.  Proces verbal 
2152/22.VI.1927 

Cofman V. Iţhoc este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii 
asupra sarcomului renal la copii”. Obţine diploma 
cu numărul 1004 

doctor 7 

9203.  Proces verbal 

2339/28.VI.1927 

Zaidman B. Lipa este proclamat doctor în medi-

cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii 
asupra studiului semiotic al hematemezei”. Obţine 
diploma cu numărul 1005 

doctor 8 

9204.  Proces verbal 
5169/19.XI.1927 

Hofman Avram este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la stu-
diul funcţiei gastrice la alienaţi”. Obţine diploma 
cu numărul 1020 

doctor 23 

9205.  Proces verbal Belţer Z. Pesia este proclamat doctor în medicină doctor 25 
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5769/5.XII.1927 şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii asupra 
hemoragiilor în puerperalitate”. Obţine diploma cu 
numărul 1022 

9206.  Proces verbal 
5782/3.XII.1927 

Cahane Weissbuch Tauba este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contri-
buţii la studiul localizărilor în muşchii motori”. 
Obţine diploma cu numărul 1023 

doctor 26 

9207.  Proces verbal 
5666/29.XI.1927 

Soibelman Soibel este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii 
asupra mecanismului facerii în prezentatele faciale 
şi pelviene”. Obţine diploma cu numărul 1024 

doctor 27 

9208.  Proces verbal 
5741/3.XII.1927 

Epelboim Ianchel este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii 
asupra poliomelitelor”. Obţine diploma cu numă-
rul 1025 

doctor 28 

9209.  Proces verbal 
5770/5.XII.1927 

Guberman B. Haia Leia este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Conside-
raţii asupra cistitei acute blenoragice”. Obţine 
diploma cu numărul 1026 

doctor 31 

9210.  Proces verbal 
5937/14.XII.1927 

Fişman B. David este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii 
clinice asupra nefritelor”. Obţine diploma cu nu-
mărul 1029 

doctor 32 

9211.  Proces verbal 
5953/30.XII.1927 

Vaisman I. Reveca este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Consi-
deraţii medico-legale asupra afecţiunilor cardiace 
şi pulmonare la femeile gravide”. Obţine diploma 
cu numărul 1033 

doctor 36 

9212.  Proces verbal 
79/17.I.1928 

Speitah (Spitzer) H. Meer este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contri-
buţii la studiul acţiunii histaminei asupra secreţiei 
gastrice la om”. Obţine diploma cu numărul 1036 

doctor 39 

9213.  Proces verbal 
294/6.II.1928 

Gamarnic Iurman Reiza este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contri-
buţii la studiul avortului terapeutic din punct de 

vedere medico-legal”. Obţine diploma cu numărul 
1040 

doctor 43 

9214.  Proces verbal 
619/28.II.1928 

Redenschi M. Avram este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Conside-
raţii asupra sclerozei în plăci”. Obţine diploma cu 
numărul 1042 

doctor 45 

9215.  Proces verbal 
638/1.III.1928 

Sirchis I. Haim este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii asupra 
diagnosticului şi tratamentului litiazei biliare”. 
Obţine diploma cu numărul 1047 

doctor 50 

9216.  Proces verbal 
639/1.III.1928 

Gherşcovici I. Mordes este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Conside-

raţii asupra cherondromatozei scheletului”. Obţine 
diploma cu numărul 1047 

doctor 51 

9217.  Proces verbal 
671/6.III.1928 

Iosif I. Marcu este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Sifilisul ereditar de a 
doua generaţie”. Obţine diploma cu numărul 1049 

doctor 52 

9218.  Proces verbal 
682/8.III.1928 

Vahman Nahman Moise este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Conside-
raţii asupra pleuriziilor simptomatice înafară de 

doctor 53 
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tuberculoză”. Obţine diploma cu numărul 1050 
9219.  Proces verbal 

851/2.IV.1928 
Vaisudler Moise este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii 
asupra acromegaleiei”. Obţine diploma cu nu-
mărul 1053 

doctor 56 

9220.  Proces verbal 
852/2.IV.1928 

Vaisman A. Ghinda este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii 
asupra hemoptiziilor şi valorii lor fiziologice”. 
Obţine diploma cu numărul 1054 

doctor 57 

9221.  Proces verbal 
853/2.IV.1928 

Steinberg Mendel este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii 

asupra anemiilor pernicioase cryptogenetice”. 
Obţine diploma cu numărul 1055 

doctor 58 

9222.  Proces verbal 
1644/27.VI.1928 

Kahan S. Frieda este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii asupra 
tratamentului diabetului prin insulină”. Obţine 
diploma cu numărul 1057 

doctor 60 

9223.  Proces verbal 
1075/23.V.1928 

Mendelovici I. Abiş este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii 
asupra atentatelor la pudoare săvîrşite asupra co-
piilor din punct de vedere medicolegal”. Obţine 
diploma cu numărul 1059 

doctor 62 

9224.  Proces verbal 

1076/23.V.1928 

Sraibman Tepliţchi Enta este proclamat doctor în 

medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Conside-
raţii medico-legale asupra ruperilor valvulare ale 
cordonului”. Obţine diploma cu numărul 1060 

doctor 63 

9225.  Proces verbal 
1151/30.V.1928 

Stein M. Elie este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii asupra 
divorţului şi nulităţii căsătoriei din punct de vede-
re medico-legal”. Obţine diploma cu numărul 
1061 

doctor 64 

9226.  Proces verbal 
1585/23.VI.1928 

Şmulevici B. Srul este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii 
medico-legale asupra morţii subite la copiii su-
gari”. Obţine diploma cu numărul 1062 

doctor 65 

9227.  Proces verbal 
1470/16.VI.1928 

Lieblich Vecsler Iudita este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Rolul 
factorilor sociali în desemnarea tuberculozei ”. 
Obţine diploma cu numărul 1062 

doctor 73 

9228.  Proces verbal 
1662/27.VI.1928 

Rabacov Ş. Volf este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Tratamentul 
chirurgical al piciorului strîmb paralitic”. Obţine 
diploma cu numărul 1073 

doctor 76 

9229.  Proces verbal 
4711/1.XII.1928 

Verner Gherta este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Syndrom anorhitic 
atyro-anorhitic experimental”. Obţine diploma cu 
numărul 1076 

doctor 79 

9230.  Proces verbal 
5048/18.XII.1928 

Sax Beila este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii asupra 
viciilor de conformaţie ale organelor genitale fe-
minine ”. Obţine diploma cu numărul 1083 

doctor 86 

9231.  Proces verbal 
5050/18.XII.1928 

Balter Ghenia este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii medico-
legale asupra morţii subite”. Obţine diploma cu 
numărul 1085 

doctor 87 



358 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

9232.  Proces verbal 
5048/18.XII.1928 

Sârbu Isidor este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii asupra 
tumorilor maligne ale corpului tiroid ”. Obţine 
diploma cu numărul 1087 

doctor 89 

9233.  Proces verbal 
265/25.XII.1928 

Veinştein Iţic este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii asupra 
etiologiei, patogeniei şi tratamentului psoria-
sisului”.  

doctor 90 

9234.  Proces verbal 
909/2.III.1928 

Perelroizen Bruha este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii 
clinice asupra sclerozei laterale amiotrofice”. 

Obţine diploma cu numărul 1097 

doctor 99 

9235.  Proces verbal 
993/11.III.1928 

Roizentulev Şulim este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii 
clinice ale diabetului infantil”. Obţine diploma cu 
numărul 1098 

doctor 100 

9236.  Proces verbal 
1026/14.III.1928 

Cletinici Şmul este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii asupra 
splinelor ectopice”. Obţine diploma cu nr. 1099 

doctor 101 

9237.  Proces verbal 
1120/21.III.1928 

Halpern Roza este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii medico-
legale asupra căsătoriei şi divorţului”. Obţine di-
ploma cu numărul 1100 

doctor 102 

9238.  Proces verbal 
994/11.III.1928 

Zilberştein Iancu este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii 
asupra eritrodermiei descuamative”. Obţine diplo-
ma cu numărul 1101 

doctor 103 

9239.  Proces verbal 
1073/15.III.1928 

Borocin M. Faivel este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Afecţiunile 
nervului optic”. Obţine diploma cu numărul 1102 

doctor 104 

9240.  Proces verbal 
1074/15.III.1928 

Vainberg S. Tovia este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Tuberculoza 
conjunctivală”. Obţine diploma cu numărul 1104 

doctor 106 

9241.  Proces verbal 
1137/23.III.1928 

Cervinschi Volf este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii asupra 

tratamentului lupusului tuberculos prin săruri de 
aur”. Obţine diploma cu numărul 1106 

doctor 108 

9242.  Proces verbal 
1138/23.III.1928 

Lechtman Ihil este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii asupra a 
două cazuri de xeroderma pigmentatum”.  

doctor 109 

9243.  Proces verbal 
1056/16.III.1928 

Mărăsaru Moritz Bernard este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contri-
buţii la studiul acţiunii ergotominei asupra tensiu-
nii arteriale”. Obţine diploma cu numărul 1108 

doctor 110 

9244.  Proces verbal 
1407/20.V.1928 

Craitman Ehiel este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii asupra 
traumatismelor globului ocular”. Obţine diploma 

cu numărul 1113 

doctor 115 

9245.  Proces verbal 
1757/25.V.1928 

Snaider N. Dvoira este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii 
asupra etiologiei, simptomatologiei şi tratamen-
tului chirurgical al tumorilor maligne”. Obţine 
diploma cu numărul 1114 

doctor 116 

9246.  Proces verbal 
1679/22.V.1928 

Davidzon Lev este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Tratamentul actual 

doctor 118 



359 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

al tarcomului şi studiu statistic al cazurilor din 
clinica de boli de ochi”. Obţine diploma cu 
numărul 1116 

9247.  Proces verbal 
1680/22.V.1928 

Fridman F. Bercu este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul acţiunii alcalinelor asupra secreţiei gas-
trice”. Obţine diploma cu numărul 1117 

doctor 119 

9248.  Proces verbal 
1589/13.V.1928 

Veintraub L. Iulius este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii 
asupra icterelor provocate de tratamentul arseno-
benzolic”. Obţine diploma cu numărul 1118 

doctor 120 

9249.  Proces verbal 
1986/8.VI.1928 

Tismeneţchi Nehama este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Epide-
miologie şi contagiozitate în encefalita letargică”. 
Obţine diploma cu numărul 1119 

doctor 121 

9250.  Proces verbal 
2145/15.VI.1928 

Lunevschi Iuda este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la stu-
diul lichidului cefalo-rahidian în bolile mentale şi 
nervoase”. Obţine diploma cu numărul 1122 

doctor 124 

9251.  Proces verbal 
1853/1.VI.1928 

Davidovici S. Simon este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contri-
buţii asupra tratamentului rahitismului”. Obţine 
diploma cu numărul 1124 

doctor 126 

9252.  Proces verbal 
1853/1.VI.1928 

Bercovici Marcu este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Tratamentul en-
demelor renale”. Obţine diploma cu numărul 1125 

doctor 127 

9253.  Proces verbal 
1921/4.VI.1928 

Ochin H. Max este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la stu-
diul glicemiilor”. Obţine diploma cu numărul 
1126 

doctor 128 

9254.  Proces verbal 
2140/14.VI.1928 

Elgurt Leia este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Tumorile maligne ale 
trompei uterine”. Obţine diploma cu numărul 1127 

doctor 129 

9255.  Proces verbal 
2147/15.VI.1928 

Sterental Gaisiner Ita este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii 

la studiul insulinei şi tuberculozei pulmonare”. 
Obţine diploma cu numărul 1128 

doctor 130 

9256.  Proces verbal 
2176/17.VI.1928 

Roitman Leia Ita este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii asu-
pra spondilozei reumatismale”. Obţine diploma cu 
numărul 1129 

doctor 131 

9257.  Proces verbal 
2175/10.VI.1928 

Landes M. Iţhoc este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul vaccinoterapiei în şancrul moale”. Obţine 
diploma cu numărul 1130 

doctor 132 

9258.  Proces verbal 
2348/26.VI.1928 

Casvan Avner este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Ghipsurile armate 

şi tratamentul fracturilor deschise”. Obţine diplo-
ma cu numărul 1135 

doctor 137 

9259.  Proces verbal 
2376/27.VI.1928 

Glujinschi Mordhai este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii 
asupra diabetelor hemoragice”. Obţine diploma cu 
numărul 1137 

doctor 139 

9260.  Proces verbal 
2377/27.VI.1928 

Bienstock Avner este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 

doctor 140 
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studiul presiunii venoase periferice şi a importan-
ţei sale în afecţiunile cardiace”. Obţine diploma cu 
numărul 1138 

9261.  Proces verbal 
2379/27.VI.1928 

Alter Iosif este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii clinice la 
tratamentul epiteimelor”. Obţine diploma cu un-
mărul 1141 

doctor 143 

9262.  Proces verbal 
2380/27.VI.1928 

Meerguz Mordco este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul intervenţiilor chirurgicale”. Obţine diplo-
ma cu numărul 1142 

doctor 144 

9263.  Proces verbal 
5916/XI.1929 

Silcrot Avram este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Cercetări asupra 
manifestărilor sifilisului terţiar”. Obţine diploma 
cu numărul 1146 

doctor 148 

9264.  Proces verbal 
6214/27.XI.1929 

Cleiman Nadejda este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii 
medico-legale asupra afecţiunilor feminine ca re-
zultat al accidentelor de muncă”. Obţine diploma 
cu numărul 1147 

doctor 149 

9265.  Proces verbal 
6655/9.XII.1929 

Iagurschi Haim este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii asupra 
hemoragiilor”. Obţine diploma cu numărul 1148 

doctor 150 

9266.  Proces verbal 
6820/14.XII.1929 

Gherşcovici Idel este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Echilibrul acido-
bazic şi calciul ionic în bolile mentale”.  

doctor 159 

9267.  Proces verbal 
6354/4.XII.1929 

Vizin Rahil este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii medico-
legale asupra leziunilor gîtului”.  

doctor 153 

9268.  Proces verbal 
7011/21.XII.1929 

Schreifel Solomon este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul cloremiei în nefrite”. Obţine diploma cu 
numărul 1153 

doctor 155 

9269.  Proces verbal 
1150/5.II.1930 

Calihman Abram este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Maladia lui 

Kummede-Vermeuil”. Obţine diploma cu numărul 
1159 

doctor 161 

9270.  Proces verbal 
1923/15.III.1930 

Horovitz M. Oişie este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Sărurile de 
mercur şi clorurile”. Obţine diploma cu numărul 
1163 

doctor 165 

9271.  Proces verbal 
2108/15.III.1930 

Şaiovici Ella este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii asupra 
miopiei”. Obţine diploma cu numărul 1167 

doctor 169 

9272.  Proces verbal 
2129/18.III.1930 

Fainboim M. Iţic este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
tratamentul ulcerului”. Obţine diploma cu numărul 

1168 

doctor 170 

9273.  Proces verbal 
2283/29.III.1930 

Abramovici Avram este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Tratamentul 
abceselor pulmonare”. Obţine diploma cu nr. 1169 

doctor 171 

9274.  Proces verbal 
2271/28.III.1930 

Buchştein Iudith este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Reacţiunea lui 
Brodet-Wasserman în cataractă”. Obţine diploma 
cu numărul 1170 

doctor 172 
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9275.  Proces verbal 
2272/28.III.1930 

Goldştein Marcel Otto este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contri-
buţii la tratamentul chirurgical în litiaza coledo-
cului”. Obţine diploma cu numărul 1171 

doctor 173 

9276.  Proces verbal 
2273/28.III.1930 

Avram Mendel este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Radioterapia pro-
fundă în tratamentul osteosarcomului”. Obţine 
diploma cu numărul 1172 

doctor 173 

9277.  Proces verbal 
2393/9.IV.1930 

Fainblat Israel este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la stu-
diul oleotoraxului şi aplicaţiile sale”. Obţine 

diploma cu numărul 1173 

doctor 175 

9278.  Proces verbal 
2394/9.IV.1930 

Herşcu I. Herş este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la stu-
diul stenozelor tuberculoase şi multiple ale intes-
tinului subţire”. Obţine diploma cu numărul 1175 

doctor 177 

9279.  Proces verbal 
2396/9.IV.1930 

Segal B. Ţalel este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la stu-
diul reinfecţiei şi suprainfecţiei în sifilis”. Obţine 
diploma cu numărul 1177 

doctor 179 

9280.  Proces verbal 
2416/10.IV.1930 

Acherman David este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul malformaţiilor congenitale ale degetelor”. 

Obţine diploma cu numărul 1178 

doctor 180 

9281.  Proces verbal 
2417/9.IV.1930 

Bercovici I. Haim este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Spinochetaze 
pulmonare”.  

doctor 183 

9282.  Proces verbal 
2724/12.V.1930 

Moisă S. Iţic Leivi este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul acţiunii acetilcolinei în hipertensiune”. 
Obţine diploma cu numărul 1189 

doctor 191 

9283.  Proces verbal 
3035/28.V.1930 

Pisarevschi Basea este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţiuni 
asupra tarcomului la alienaţi”. Obţine diploma cu 
numărul 1193 

doctor 195 

9284.  Proces verbal 
2895/22.V.1930 

Areşteanu Iacob este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţiuni la 
studiul iridei şi iridiociclitei”. Obţine diploma cu 
numărul 1194 

doctor 196 

  DOSAR 95/1927-1928: Diplome de doctor în 
medicină şi chirurgie 

  

9285.  5161/1927 Hofman D. Avram, născut la 30.X.1902 la Iaşi, 
este proclamat doctor în medicină şi chirurgie. 
Obţine diploma cu numărul 1020 

doctor nenume-
rotat 

9286.  5791/1927 Epelboim N. Ian, născut la 20.V.1902 la Iaşi, este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie. Obţine 
diploma cu numărul 1025 

doctor nenume-
rotat 

9287.  5769/1927 Belţer Z. Pesea, născută la 29.XII.1896 la Rezina-
Orhei, este proclamată doctor în medicină şi chi-
rurgie. Obţine diploma cu numărul 1020 

doctor nenume-
rotat 

9288.  5770/1927 Guberman B. H. L., născut la 21.X.1903 la Bălţi, 
este proclamat doctor în medicină şi chirurgie. 
Obţine diploma cu numărul 1026 

doctor nenume-
rotat 

9289.  5666/1927 Pulver Z. Soibel, născut la 2.I.1909 la Bălţi, este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor nenume-
rotat 
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9290.  75/1924 Spanier Osias, născut la 11.I.1898 la Iaşi, este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie. Obţine 
diploma cu numărul 632 

doctor nenume-
rotat 

9291.  5937/1927 Fişman B. David, născut la 9.IX.1902 la Chişinău, 
este proclamat doctor în medicină şi chirurgie. 
Obţine diploma cu numărul 1029 

doctor nenume-
rotat 

9292.  5781/1927 Cahane W. Tauba, născută la 17.XII.1898 la Ti-
ghina, este proclamată doctor în medicină şi chi-
rurgie. Obţine diploma cu numărul 1043 

doctor nenume-
rotat 

9293.  5951/1927 Nusem A. Aba, născut la 20.XII.1901 la Huşi, este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie. Obţine 
diploma cu numărul 1028 

doctor nenume-
rotat 

9294.  5953/1927 Vaisman T. Reveca, născută la 27.XI.1889 la 
Rezina, este proclamată doctor în medicină şi 
chirurgie. Obţine diploma cu numărul 1033 

doctor nenume-
rotat 

9295.  79/1928 Speitah (Spiţer) H. Meer, născut la 1.IV.1901 este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie. Obţine 
diploma cu numărul 1036 

doctor nenume-
rotat 

9296.  2940/1928 Gamarnic Iurman Reiza, născută la 29.XII.1902 
este proclamată doctor în medicină şi chirurgie. 
Obţine diploma cu numărul 1040 

doctor nenume-
rotat 

9297.  5666/1927 Pulver Soibelman Soibel, născut la 2.I.1902 este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie. Obţine 
diploma cu numărul 1024 

doctor nenume-
rotat 

9298.  619/1928 Redenschi M. Avram născut la 26.II.1895 la Bri-
ceni-Hotin, este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie. Obţine diploma cu numărul 1042 

doctor nenume-
rotat 

9299.  638/1928 Sirchis I. Haim născut la 3.I.1904 este proclamat 
doctor în medicină şi chirurgie. Obţine diploma cu 
numărul 1047 

doctor nenume-
rotat 

9300.  639/1928 Gherşcovici I. Mordco născut la 20.XI.1901 este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie. Obţine 
diploma cu numărul 1048 

doctor nenume-
rotat 

9301.  671/1928 Iosef I. Marcu, născut la 9.VI.1901 la Huşi, este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie. Obţine 
diploma cu numărul 1049 

doctor nenume-
rotat 

9302.  682/1928 Vahman F. Nahman Moise, născut la la Terliţa-
Ucraina, este proclamat doctor în medicină şi chi-
rurgie. Obţine diploma cu numărul 1050 

doctor nenume-
rotat 

9303.  851/1928 Vaisudler I. Moise, născut la 9.VII.1903 la Chi-
şinău, este proclamat doctor în medicină şi chirur-
gie. Obţine diploma cu numărul 1053 

doctor nenume-
rotat 

9304.  852/1928 Vaisman A. Ghinda, născut la 4.I.1897 la Bălţi, 
este proclamat doctor în medicină şi chirurgie. 
Obţine diploma cu numărul 1054 

doctor nenume-
rotat 

9305.  853/1928 Steinberg A. Mendel, născut la 12.IX.1900 la 
Rezina-Orhei, este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie. Obţine diploma cu numărul 1055 

doctor nenume-
rotat 

9306.  1075/1928 Mendelovici I. Abiş, născut la 11.III.1902 la Podul 
Iloaiei, este proclamat doctor în medicină şi chi-
rurgie. Obţine diploma cu numărul 1058 

doctor nenume-
rotat 

9307.  1076/1928 Strabsman T. Enta, născută la 11.IX.1902 la Ti-
ghina, este proclamată doctor în medicină şi 
chirurgie. Obţine diploma cu numărul 1060 

doctor nenume-
rotat 

9308.  1151/1928 Stein V. Chaim Elie, născut la 18.III.1896 la 
Cîmpulung, este proclamat doctor în medicină şi 

doctor nenume-
rotat 
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chirurgie. Obţine diploma cu numărul 1061 
9309.  1130/1928 Becker B. Rahiel, născută la 24.VI.1896 la Ismail, 

este proclamată doctor în medicină şi chirurgie. 
Obţine diploma cu numărul 1059 

doctor nenume-
rotat 

9310.  1470/1928 Lieblich V. Iudita, născută la 1.II.1899 la Iaşi, este 
proclamată doctor în medicină şi chirurgie. Obţine 
diploma cu numărul 1070 

doctor nenume-
rotat 

9311.  1585/1928 Şmulevici B. Strul, născut la 1.II.1899 la 
Ţeleneşti-Orhei, este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie. Obţine diploma cu numărul 1062 

doctor nenume-
rotat 

9312.  1644/1928 Cahan S. Freida, născută la 19.II.1898 la 
Cîmpulung, este proclamată doctor în medicină şi 
chirurgie. Obţine diploma cu numărul 1057 

doctor nenume-
rotat 

  DOSAR 96/1927-1928: Diplome de doctor în 
medicină şi chirurgie 

  

9313.  2332/1927 Zaidman M. Lipa, născut la 18.X.1900 la Hotin, 
este proclamat doctor în medicină şi chirurgie. 
Obţine diploma cu numărul 1005 

doctor 2 

9314.  6116/1945 Goldman A. Norbert, născut la 21.IX.1917 la 
Brno, este proclamat doctor în medicină şi chi-
rurgie. Obţine diploma cu numărul 2414 

doctor 5 

9315.  6117/1945 Geller Sali Berta, născută la 1.XI.1916 la Pet-
schau-Cehoslovacia, este proclamată doctor în 
medicină şi chirurgie. Obţine diploma cu numărul 
2415 

doctor 6 

9316.  6223/1945 Katz Herbert, născut la 18.I.1916 la Viena, este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie. Obţine 
diploma cu numărul 2416 

doctor 7 

9317.  6257/1945 Steinin Israil, născut la 3.IX.1912 la Lipcani Ho-
tin, este proclamat doctor în medicină şi chirurgie. 
Obţine diploma cu numărul 2418 

doctor 9 

9318.  6307/1945 Liquornik Max, născut la 26.XII.1918 la Cernăuţi, 
este proclamat doctor în medicină şi chirurgie. 
Obţine diploma cu numărul 2427 

doctor 18 

9319.  6514/1945 Sigler M. Burih, născut la 16.VIII.1910 la Ploieşti, 
este proclamat doctor în medicină şi chirurgie. 
Obţine diploma cu numărul 2438 

doctor 19 

  DOSAR 97: Diplome de doctor în medicină şi 
chirurgie 

  

9320.  750/1927 Daici H. Strul, născut la 9.I.1900 la Iaşi, este pro-
clamat doctor în medicină şi chirurgie. Obţine 
diploma cu numărul 954 

doctor 1 

9321.  839/1927 Poplicher E. H., născut la 3.V.1902 la Hîrlău, este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie. Obţine 
diploma cu numărul 953 

doctor 3 

9322.  902/1927 Reznic B. Avram, născut la 6.III.1902 la Chişinău, 
este proclamat doctor în medicină şi chirurgie. 
Obţine diploma cu numărul 961 

doctor 6 

9323.  1099/1927 Held L. Moise, născut la 2.II.1901 la Iaşi, este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie. Obţine 
diploma cu numărul 966 

doctor 11 

9324.  1100/1927 Seiman S. Şoil, născut la 28.II.1895 la Chişinău, 
este proclamat doctor în medicină şi chirurgie. 
Obţine diploma cu numărul 968 

doctor 12 

9325.  1164/1927 Caplun Z. Şulim, născut la 24.I.1902 la Scvira-
Rusia, este proclamat doctor în medicină şi chi-

doctor 13 
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rurgie. Obţine diploma cu numărul 970 
9326.  1303/1927 Svartz H. Ichezchiel, născut la 4.III.1901 la Bri-

ceni-Hotin, este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie. Obţine diploma cu numărul 967 

doctor 17 

9327.  975/1927 Grunberg A. Aizic, născut la 7.III.1901 la Piatra 
Neamţ, este proclamat doctor în medicină şi chi-
rurgie. Obţine diploma cu numărul 975 

doctor 18 

9328.  1337/1927 Grobocopatel I. R., născut la 26.XI.1897 la Bri-
ceni-Hotin, este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie. Obţine diploma cu numărul 976 

doctor 19 

9329.  1357/1927 Morgenstern B. Herman născut la 7.X.1899 la 

Rădăuţi, este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie. Obţine diploma cu numărul 977 

doctor 20 

9330.  1927 Catz F. L. Max născut la 24.VI.1903 la Paşcani, 
este proclamat doctor în medicină şi chirurgie. 
Obţine diploma cu numărul 969 

doctor 21 

9331.  819/1927 Rabinovici E. Simon, născut la 30.VIII.1899 la 
Vertigeni, este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie. Obţine diploma cu numărul 1957 

doctor 25 

9332.  1549/1927 Goldenberg M. Reizlea, născută la 9.VIII.1899 la 
Orhei, este proclamată doctor în medicină şi chi-
rurgie. Obţine diploma cu numărul 915 

doctor 30 

9333.  1550/1927 Iacobi L. Leon, născut la 21.VII.1902 la Iaşi, este 

proclamat doctor în medicină şi chirurgie. Obţine 
diploma cu numărul 981 

doctor 31 

9334.  1669/1927 Feldman S. Paulina, născută la 1.X.1900 la Iaşi, 
este proclamată doctor în medicină şi chirurgie. 
Obţine diploma cu numărul 983 

doctor 32 

9335.  1827/1927 Şor S. Rivca Ţirlea, născută la 27.XI.1900 la Bălţi, 
este proclamată doctor în medicină şi chirurgie. 
Obţine diploma cu numărul 984 

doctor 33 

9336.  906/1927 Roitman D. Ruhla, născută la 30.XI.1900 la Scu-
leni, este proclamată doctor în medicină şi chirur-
gie. Obţine diploma cu numărul 987 

doctor 34 

9337.  1929/1927 Karniol A. Arnold, născut la 7.VIII.1900 la Iaşi, 

este proclamat doctor în medicină şi chirurgie. 
Obţine diploma cu numărul 980 

doctor 35 

9338.  1945/1927 Şapir M. Iacov, născut la 5.XI.1890 la Oniscani-
Orhei, este proclamat doctor în medicină şi chi-
rurgie. Obţine diploma cu numărul 994 

doctor 39 

9339.  1954/1927 Drenttel Weisenberger I., născut la 13.XI.1902 la 
Neamţ, este proclamat doctor în medicină şi chi-
rurgie. Obţine diploma cu numărul 988 

doctor 40 

9340.  1955/1927 Derenovschi G. Volf, născut la 29.I.1900 la Un-
gheni, este proclamat doctor în medicină şi chirur-
gie. Obţine diploma cu numărul 999 

doctor 41 

9341.  1702/1927 Lipoveţchi H. Ruhla, născută la 30.XI.1900 la 

Bălţi, este proclamată doctor în medicină şi chi-
rurgie. Obţine diploma cu numărul 985 

doctor 43 

9342.  2152/1927 Cofman V. Iţhoc, născut la 12.IV.1895 la Tighina, 
este proclamat doctor în medicină şi chirurgie. 
Obţine diploma cu numărul 1004 

doctor 44 

9343.  2057/1927 Himelbrand S. Moise, născut la 28.IX.1902 la Iaşi, 
este proclamat doctor în medicină şi chirurgie. 
Obţine diploma cu numărul 991 

doctor 47 
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9344.  2109/1927 Viner L. Iacov, născut la 4.II.1899 la Rezina-
Orhei, este proclamat doctor în medicină şi chi-
rurgie. Obţine diploma cu numărul 996 

doctor 48 

9345.  2118/1927 Burd V. Bercu, născut la 4.II.1901 la Orhei, este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie.  

doctor 49 

9346.  2150/1927 Pantofaru I. Strul, născut la 24.VI.1895 la Huşi, 
este proclamat doctor în medicină şi chirurgie. 
Obţine diploma cu numărul 997 

doctor 50 

9347.  2151/1927 Grecianic B. Iosif, născut la 25.II.1896 la Rîbniţa-
Ucraina, este proclamat doctor în medicină şi chi-
rurgie. Obţine diploma cu numărul 998 

doctor 51 

  DOSAR 98: Diplome de licenţă în farmacie   

9348.  1552/1927 Grimberg M. Sosia, născută la 7.V.1899 la Scu-
leni, este proclamată farmacist. Obţine diploma cu 
numărul 209 

farmacist 1 

9349.  5587/1927 Drahli M. Iţco, născut la 16.I.1892 la Cecelino-
Olgopol-Ucraina, este proclamat farmacist. Obţine 
diploma cu numărul 209 

farmacist 3 

9350.  816/1927 Segal M. Jaques, născut la 24.XI.1927 la Vaslui, 
este proclamat farmacist. Obţine diploma cu un-
mărul 216 

farmacist 4 

9351.  5985/1927 Cerneţchi I. Menaşe, născut la 1.IX.1927 la Chişi-
nău, este proclamat farmacist. Obţine diploma cu 
numărul 210 

farmacist 7 

9352.  5986/1927 Pincevschi K. Iţic, născut la 23.III.1890 la Făleşti, 
este proclamat farmacist. Obţine diploma cu un-
mărul 221 

farmacist 8 

9353.  5984/1927 Goldştein I. Arthur, născut la 8.VII.1913 la Sucea-
va, este proclamat farmacist. Obţine diploma cu 
numărul 219 

farmacist 9 

9354.  569/1928 Prepeliţchi M. Sender, născut la 1.XII.1901 la 
Bălţi, este proclamat farmacist. Obţine diploma cu 
numărul 222 

farmacist 11 

9355.  246/1928 Bitman I. Gherş, născut la 1.I.1890 la Secuşeni-
Hotin, este proclamat farmacist. Obţine diploma 
cu numărul 226 

farmacist 13 

9356.  247/1928 Benderschi D. Rahil, născută la 23.IV.1901 la Or-
hei, este proclamată farmacist. Obţine diploma cu 
numărul 227 

farmacist 14 

9357.  248/1928 Sapirin I. Leia, născută la 18.III.1901 la Orhei, 
este proclamată farmacist. Obţine diploma cu un-
mărul 228 

farmacist 15 

9358.  249/1928 Şmilevici M. Milu, născută la 10.IV.1901 la Gă-
geşti, este proclamat farmacist. Obţine diploma cu 
numărul 229 

farmacist 16 

9359.  358/1928 Tarnovschi I. Moldova Smara, născută la 
10.XI.1901 la Iaşi, este proclamată farmacist. 
Obţine diploma cu numărul 233 

farmacist 17 

9360.  352/1928 Gheţov I. Semo, născut la 19.II.1901 la Odesa, 
este proclamat farmacist. Obţine diploma cu 
numărul 234 

farmacist 18 

9361.  557/1928 Cabirin I. Moisei, născut la 18.VII.1901 la Chişi-
nău, este proclamat farmacist. Obţine diploma cu 
numărul 830 

farmacist 19 

9362.  744/1928 Gherşcovici M. Ester, născută la 15.IX.1900 la 
Ismail, este proclamată farmacist. Obţine diploma 

farmacist 23 
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cu numărul 235 
9363.  745/1928 Finchelştein Raşela, născut la 24.VII.1901 la Huşi, 

este proclamat farmacist. Obţine diploma cu 
numărul 236 

farmacist 24 

9364.  746/1928 Kesler Ş. Slioma, născut la 17.XI.1898 la Volen-
tiri-Cetatea Albă, este proclamat farmacist. Obţine 
diploma cu numărul 237 

farmacist 25 

9365.  820/1928 Litvin I. Morduch, născut la 20.X.1898 la Tatar-
bunar-Cetatea Albă, este proclamat farmacist. 
Obţine diploma cu numărul 820 

farmacist 26 

9366.  821/1928 Greiciman S. Mordco, născut la 16.IX.1898 la 
Ghensunovca-Balta, este proclamat farmacist. 
Obţine diploma cu numărul 239 

farmacist 27 

9367.  975/1928 Segal L. M. Artur, născut la 13.IX.1900 la Galaţi, 
este proclamat farmacist. Obţine diploma cu un-
mărul 240 

farmacist 28 

9368.  976/1928 Fondianer I. Betty, născută la 17.XI.1898 la Pîn-
găraţi, este proclamată farmacist. Obţine diploma 
cu numărul 241 

farmacist 29 

9369.  1097/1928 Sobelman N. Nesia, născută la 10.V.1904 la Bălţi, 
este proclamată farmacist. Obţine diploma cu un-
mărul 242 

farmacist 31 

9370.  977/1928 Goldştein I. Paulina, născută la 1.III.1904 la Bîr-
lad, este proclamată farmacist. Obţine diploma cu 
numărul 242 

farmacist 30 

9371.  1397/1928 Ţeperman G. Haim, născut la 2.XI.1904 la Bălţi, 
este proclamat farmacist. Obţine diploma cu un-
mărul 243 

farmacist 32 

9372.  977/1928 Zolotaren R. Paulina, născută la 1.V.1904 la Bălţi, 
este proclamată farmacist. Obţine diploma cu 
numărul 243 

farmacist 33 

9373.  1399/1928 Finchelman H. Iancu Ihil, Bîrlad, este proclamat 
farmacist. Obţine diploma cu numărul 248 

farmacist 36 

9374.  2342/1930 Laber B. Sara, născută la VI.1904 la Răşcani, este 
proclamată farmacist. Obţine diploma cu numărul 
332 

farmacist 39 

9375.  6809/1929 Pasternac Volf Elea, născută la 9.I.1902 la Tighi-
na, este proclamată farmacist. Obţine diploma cu 
numărul 303 

farmacist 40 

9376.  2436/1930 Gemberg A. Şaia David, născut la 24.III.1902 la 
Iampol-Ucraina, este proclamat farmacist. Obţine 
diploma cu numărul 334 

farmacist 41 

9377.  3806/1930 Ripa M. Şulim, născut la 10.VIII.1902 la Dumbră-
veni-Soroca, este proclamat farmacist. Obţine 
diploma cu numărul 335 

farmacist 41 

  DOSAR 100   

9378.  VI/1927 Sesiune de examene în iunie cu studenţi înscrişi student  

  DOSAR 101   

9379.  3726/25.X.1927 Rotman David, născut la 28.X.1907 solicită 
înscrierea la facultatea de medicină 

student 4 

9380.  4/1.I.1928 Studenţii anului întîi 1926/1927: 
                                         Medicină          Farmacie 
Creştini        Studenţi            65                      3 
                    Studente            16                      9 
Mozaici    Studenţi                56                   38 
                 Studente                16                   94 

student 6 
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Studenţii anului întîi 1927/1928: 

                                         Medicină          Farmacie 
Creştini    Studenţi                 49                     6 
                Studente                 19                   10 
Mozaici   Studenţi                 44                    27 
                Studente                 10                    43 

  

   
Total studenţi anul întîi 1926/1927: 

                                         Medicină          Farmacie 
Creştini    Studenţi                248                   27 

                Studente                  98                   46 
Mozaici   Studenţi                217                  182 
                Studente                772                  313 

  

   
Total studenţi anul întîi 1927/1928: 

                                       Medicină          Farmacie 
Creştini    Studenţi                240                   26 
                Studente                  99                   42 
Mozaici   Studenţi                195                  154 
                Studente                  62                  209 
 

  

9381.  16/10.I.1928 Roitman Sura absentează le examenul de chimie student 11 

9382.  39/13.I.1928 In farmaciile lui Polak N., Margulis Ed., Welt 
Martin, Hertzenberg M. studenţii în practică sînt 
salarizaţi 

farmacist 12 

9383.  7598/28.XII.1927 La farmacia lui Beceanu G. Dumitru, din Piaţa 
Halei studenţii în practică sînt salarizaţi: Feierştein 
M., Fişman B., Iosipovici Sofia., Hună M. şi 
Liebling L. 

farmacist 21 

9384.  7592/28.XII.1927 La farmacia lui Ioan Al. Engel „La Coroana”, din 
Anastasie Panu 52, Iaşi, studenţii în practică sînt 
salarizaţi: Leribovici L. şi Barat Manea 

farmacist 27 

9385.  7610/29.XII.1928 La farmacia lui Margulies Ed., Costache Negri 15, 
Iaşi, studentul în practică Hună Ernest este sala-

rizat. 

farmacist 28 

9386.  7/3.I.1928 Bercu Bernhard este asistent sustendant la farma-
cia Păun C. 

farmacist 29 

9387.  90/11.I.1928 La farmacia lui Welt Martin, „La Podul de Fier” 
nu există studenţi angajaţi 

farmacist 30 

9388.  94/12.I.1928 Dehtear Ghenia, student în anul al II-lea, lucrează 
în farmacia lui Hertzenberg D. 

farmacist 31 

9389.  91/19.I.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Bîrlad restituie matri-
cola lui Moscovici Surica, student la farmacie 

student 49 

9390.  105/21.I.1928 Institutul Sanitar Militar solicită situaţia şcolară a 
farmacistului Diener Maximilian 

farmacist 51 

9391.  105/19.I.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Botoşani restituie ma-

tricola lui Sin Altăr H. Rifca, student la farmacie 

student 53 

9392.  107/19.I.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău restituie ma-
tricola lui Chiţman Haim şi Merems Beer, studenţi 
la farmacie 

student 55 

9393.  1929/1.X.1928 Berdicevschi Boruh, anul întîi la farmacie, solicită 
transferul la Iaşi 

student 122 

9394.  474/3.III.1928 Tabelul studenţilor înscrişi la facultatea de medici-
nă 1927-1928 

student 161 



368 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

  
 
Anul I 
Anul II 
Anul III 
Anul IV 
Anul V 
Anul VI 
Absolvenţi 

  Ortodocşi      Mozaici      Catolici      Total gen. 
 Std.  Stdte    Std.  Stdte.  Std.   Stdte. 
  47     15       37         4       2       –            144 
  33     12       34       18       2       –              99 
  25     19       12         5       2       –              64 
  36     10       16         1                                69 
  37     11       20         4                                68 
    9       4       15         1                                29                       
  43     22       32       27                              592 

  

  
 

Elevat anul I 
Elevat anul II 
Cursuri anul I 
Cursuri anul II 
Cursuri anul III 
Absolvenţi 

  Ortodocşi      Mozaici      Catolici      Total gen. 
 Std.  Stdte    Std.  Stdte.  Std.   Stdte. 

    4     10       25       43      –         –              87  
   –        5       24       36                                 67 
   2        3       26       48                                 80 
 11      13       38       45                               107 
   2        5       20       26                                 53 
   4        8       17       12                                 41 

  

9395.  13.II.1928 Studenţii fac cerere de reîncepere a cursurilor student 178-181 
9396.  766/21.III.1928 Maier Boruh este chemat la recrutare student 183 
9397.  2077/5.X.1928 Reznic Avram este proclamat doctor în medicină 

şi chirurgie 
doctor 217 

9398.  2006/20.XI.1928 Iuster David este înscris în anul întîi la medicină student 218 
9399.  2035/4.X.1928 Marcovici Isidor absolvent al facultăţii din Paris 

solicită echivalarea studiilor 

doctor 228 

9400.  1928 Studenţi în cămine student 232-235 
9401.  1928 Carnete de student student 267 
9402.  1380/11.X.1928 Iacob Aron, născut la 12.IV.1908 la Bîrlad, soli-

cită înscrierea în anul întîi la medicină 
student 275 

9403.  21462/20.X.1928 Törfel Iselin, născut la 26.VII.1909 la Cernăuţi, 
susţine examenul de bacalaureat 

student 275 

9404.  3534/31.X.1928 Mandel Avram, născut la 21.I.1908 la Tighina, 
solicită înscrierea în anul întîi la medicină 

student 324 

9405.  3535/31.X.1928 Hertz Marcu, născut la 6.III.1909 la Lespezi, 
solicită înscrierea în anul întîi la medicină 

student 325 

9406.  3824/6.XI.1928 Averbuch Isaac susţine examenul de bacalaureat 

la Chişinău 

student 326 

9407.  20768/14.X.1928 Vaisman Toba, născută la 3.X.1909 la Dorohoi, 
susţine examenul de bacalaureat 

student 327 

9408.  2447/12.X.1928 Hirsch Isaac Bernard solicită înscrierea în anul 
întîi la medicină 

student 334 

9409.  2562/13.X.1928 Kahane Lora, născut la 18.II.1911, solicită înscrie-
rea în anul întîi la farmacie 

student 335 

9410.  3731/20.X.1928 Marcus Herş solicită înscrierea în anul întîi la me-
dicină 

student 336 

9411.  4700/30.X.1928 „Prima Societate Frăţia Israelită, fondată la Iaşi, 
suburbia Păcurari, la 15 aprilie 1885. Spitalul şi 
Policlinica de copii Dr. Leon Ghelerter” solicită 

scutirea de stagiu a următorilor studenţi care lu-
crează în spital: Herşcu H. Gherş, Hecht Sigmund, 
anul al II-lea, Segal Marcu, Halder Mina, Wiener 
Avram, Muleştein Şmul, Froim Hună, anul al 
III-lea, Goldştein Carol, Zalman Maria, Şapira 
Malca, anul al IV-lea 

student 354 

9412.  4796/5.XII.1928 Stapler Gustav, Cohn Burăh, Hammer Jetty, Bar-
ber Ghenia solicită scutirea de taxele universitare 

student 360 
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9413.  2083/5.X.1928 Dubs Ghizela, văduva farmacistului Dubs S., 
Cuciurul Mare-Bucovina, solicită a se aproba 
efectuarea practicii în farmacia sa a fiului Dubs 
Siegfried 

farmacist 367 

9414.  3319/22.X.1928 Segal Ioină solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă prentru înscrerea în anul întîi la o altă 
facultate 

student 371 

9415.  3322/22.X.1928 Kahane Lora solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 372 

9416.  3322/22.X.1928 Sternberg Solomon solicită eliberarea documente-
lor şcolare aparţinînd lui Levinton Reizea deoa-

rece se retrage din facultate 

student 493 

9417.  1155/30.V.1928 Zeilich Boruh obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie; are cabinet la Mărgineni 

doctor 672 

9418.  1283/7.VI.1928 Beker B. Rahil achită taxa la Monitorul Oficial student 681 
9419.  1061/18.VI.1928 Şmulevici Strul susţine teza de licenţă doctor 701 
9420.  2013/25.VI.1928 Bondar Iacob, student la Pavia, solicită echivala-

rea studiilor la Iaşi 
student 722 

    DOSAR 102   
9421.  1928 Examene student 1-182 
    DOSAR 105/1927: Ieşirea   
9422.  2/5.I.1927 Craitman Ihil obţine o adeverinţă de absolvire a 

facultăţii în 1926 
student nenume-

rotat 

9423.  6/8.I.1927 Roizentulev Şulim obţine o adeverinţă de frec-
venţă a anului al V-lea pentru armată 

student nenume-
rotat 

9424.  7/8.I.1927 Seinberg Şlioma obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al II-lea pentru armată 

student nenume-
rotat 

9425.  8/8.I.1927 Labin Blanche obţine valuta necesară efectuării 
unei deplasări în Franţa 

student nenume-
rotat 

9426.  54/10.I.1927 Vainselboim Gherş obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor nenume-
rotat 

9427.  80/11.I.1927 Sugurenschi Avram obţine o adeverinţă de frec-
venţă pentru armată 

student nenume-
rotat 

9428.  93/12.I.1927 Hess Faiviş obţine o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru angajare 

student nenume-
rotat 

9429.  97/12.I.1927 Frandin Michel obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie 

doctor nenume-
rotat 

9430.  103/12.I.1927 Alter Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă pentru 
susţinerea examenelor restante 

student nenume-
rotat 

9431.  110/13.I.1927 Goldştein Artur obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student nenume-
rotat 

9432.  117/13.I.1927 Coifman Moisei obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student nenume-
rotat 

9433.  119/13.I.1927 Gamenberg Reiza obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru bursă 

student nenume-
rotat 

9434.  124/13.I.1927 Casvan Avner obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student nenume-
rotat 

9435.  132/14.I.1927 Held Moisă obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor nenume-
rotat 

9436.  153/15.I.1927 Löbel M. Rebeca obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al II-lea la farmacie pentru Serviciul 
Sanitar 

student nenume-
rotat 

9437.  154/15.I.1927 Sraibman Etla obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru continuarea cursurilor 

student nenume-
rotat 

9438.  155/15.I.1927 Leibovici Sarah obţine o adeverinţă de frecvenţă a student nenume-
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anului al II-lea la farmacie pentru Serviciul Sanitar rotat 
9439.  156/15.I.1927 Abramovici H. Leia obţine o adeverinţă de 

frecvenţă a anului întîi elevat la farmacie  
student nenume-

rotat 
9440.  157/15.I.1927 Daici Strul obţine o adeverinţă de frecvenţă pentru 

armată 
student nenume-

rotat 
9441.  159/15.I.1927 Margulis Iancu obţine o adeverinţă de frecvenţă 

pentru Ministerul Sănătăţii 
student nenume-

rotat 
9442.  165/15.I.1927 Dascal G. Haim obţine dreptul de liberă practică a 

medicinei în ţară 
doctor nenume-

rotat 
9443.  172/17.I.1927 Glasman Moisă obţine o adeverinţă de frecvenţă 

pentru armată 
student nenume-

rotat 

9444.  173/17.I.1927 Fraier Sara obţine o adeverinţă de frecvenţă pentru 
angajare 

student nenume-
rotat 

9445.  174/17.I.1927 Vitner Virginia obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru Serviciul Sanitar 

student nenume-
rotat 

9446.  176/17.I.1927 Grobocopatel Ruvin obţine o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student nenume-
rotat 

9447.  177/17.I.1927 Sirchis David obţine titlul de doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor nenume-
rotat 

9448.  184/17.I.1927 Caplun Şulim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru angajare 

student nenume-
rotat 

9449.  197/18.I.1927 Gutman Netty obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru angajare 

student nenume-
rotat 

9450.  198/18.I.1927 Grimberg Aron obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student nenume-
rotat 

9451.  199/18.I.1927 Fişman Nehoma obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru susţinerea licenţei la farmacie 

student nenume-
rotat 

9452.  200/18.I.1927 Frenchel Sara obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru angajare 

student nenume-
rotat 

9453.  200/18.I.1927 Benderschi Rahil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru angajare 

student nenume-
rotat 

9454.  218/21.I.1927 Gross Matilda obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru Ministerul Sănătăţii 

student nenume-
rotat 

9455.  220/18.I.1927 Zaidman Lipa obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor ultimului doctorat pentru armată 

doctor nenume-
rotat 

9456.  221/18.I.1927 Viner Iacob obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor ultimului doctorat pentru armată 

doctor nenume-
rotat 

9457.  225/21.I.1927 Cahan S. este proclamat de comisia de examene 
doctor în medicină şi chirurgie 

doctor nenume-
rotat 

9458.  225/21.I.1927 Pulver M. Bercu este proclamat de comisia de 
examene doctor în medicină şi chirurgie 

doctor nenume-
rotat 

9459.  225/21.I.1927 Sverdlic S. Bercu este proclamat de comisia de 
examene doctor în medicină şi chirurgie 

doctor nenume-
rotat 

9460.  225/21.I.1927 Feldman S. Iosif este proclamat de comisia de 
examene doctor în medicină şi chirurgie 

doctor nenume-
rotat 

9461.  225/21.I.1927 Goldenberg S. Şmerel este proclamat de comisia 
de examene doctor în medicină şi chirurgie 

doctor nenume-
rotat 

9462.  225/21.I.1927 Vainselboim M. Gherş este proclamat de comisia 
de examene doctor în medicină şi chirurgie 

doctor nenume-
rotat 

9463.  225/21.I.1927 Vaisberg M. Sara este proclamat de comisia de 
examene doctor în medicină şi chirurgie 

doctor nenume-
rotat 

9464.  225/21.I.1927 Codner S. Gherş este proclamat de comisia de 
examene doctor în medicină şi chirurgie 
 

doctor nenume-
rotat 

9465.  225/21.I.1927 Lazăr S. Leiba este proclamat de comisia de doctor nenume-
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examene doctor în medicină şi chirurgie rotat 
9466.  225/21.I.1927 Gandelman A. Strul este proclamat de comisia de 

examene doctor în medicină şi chirurgie 
doctor nenume-

rotat 
9467.  225/21.I.1927 Rapaport I. Ghenia Ruhla este proclamat de comi-

sia de examene doctor în medicină şi chirurgie 
doctor nenume-

rotat 
9468.  225/21.I.1927 Rabinovici D. Elia este proclamat de comisia de 

examene doctor în medicină şi chirurgie 
doctor nenume-

rotat 
9469.  225/21.I.1927 Fradis C. Nehemia este proclamat de comisia de 

examene doctor în medicină şi chirurgie 
doctor nenume-

rotat 
9470.  230/21.I.1927 Reznic Avram obţine o adeverinţă de absolvire a 

anului 1925-1926 pentru armată 
student nenume-

rotat 

9471.  231/21.I.1927 Logoza Abram obţine o adeverinţă de absolvire a 
anului 1925-1926 pentru armată 

student nenume-
rotat 

9472.  233/21.I.1927 Cononovici Mindeli obţine o adeverinţă de frec-
venţă pentru Serviciul Sanitar 

student nenume-
rotat 

9473.  234/21.I.1927 Lecher Isac obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea pentru armată 

student nenume-
rotat 

9474.  235/21.I.1927 Greciner Boruh obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea pentru armată 

student nenume-
rotat 

9475.  236/21.I.1927 Axman Perlea obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru angajare 

student nenume-
rotat 

9476.  234/22.I.1927 Rabinovici Reiza obţine o adeverinţă de susţinere 
a bacalaureatului la Orhei 

student nenume-
rotat 

9477.  245/22.I.1927 Pomârleanu Marcu obţine o adeverinţă de 
frecvenţă a anului întîi pentru armată 

student nenume-
rotat 

9478.  249/22.I.1927 Coifman Ovşii obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea pentru armată 

student nenume-
rotat 

9479.  251/22.I.1927 Kaner Rebeca obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru angajare 

student nenume-
rotat 

9480.  252/22.I.1927 Schwarţ Bercu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru angajare 

student nenume-
rotat 

9481.  253/22.I.1927 Veintraub Sura obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi elevat la farmacie 

student nenume-
rotat 

9482.  260/25.I.1927 Capitman Feiga obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru angajare 

student nenume-
rotat 

9483.  261/25.I.1927 Vainberg Eliazar obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru angajare 

student nenume-
rotat 

9484.  264/25.I.1927 Sternberg Menaşe este proclamat de comisia de 
examene doctor în medicină şi chirurgie 

doctor nenume-
rotat 

9485.  270/26.I.1927 Poplicher Hascal obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student nenume-
rotat 

9486.  283/27.I.1927 Himelbrand Moise obţine o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student nenume-
rotat 

9487.  284/26.I.1927 Barber Şaia obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru înscrierea în anul al V-lea 

student nenume-
rotat 

9488.  290/28.I.1927 Hună Ernestina obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru înscrierea în anul întîi elevat la farmacie 

student nenume-
rotat 

9489.  291/28.I.1927 Kleper Lazăr obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru înscrierea în anul întîi elevat la farmacie 

student nenume-
rotat 

9490.  292/28.I.1927 Scharf Isac obţine o adeverinţă de frecvenţă pentru 
înscrierea în anul al II-lea elevat la farmacie 

student nenume-
rotat 

9491.  293/28.I.1927 Meilah Enta obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru înscrierea în anul întîi elevat la farmacie 
 

student nenume-
rotat 

9492.  294/28.I.1927 Butnaru Herşcu obţine o adeverinţă de frecvenţă student nenume-
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pentru înscrierea în anul al II-lea la farmacie rotat 
9493.  295/28.I.1927 Kahn Clarice obţine o adeverinţă de frecvenţă 

pentru continuarea studiilor 
student nenume-

rotat 
9494.  296/28.I.1927 Cazer Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 

pentru armată 
student nenume-

rotat 
9495.  296/28.I.1927 Burd Bercu obţine o adeverinţă de frecvenţă 

pentru armată 
student nenume-

rotat 
9496.  298/28.I.1927 Carniol Iancu obţine o adeverinţă de frecvenţă 

pentru armată 
student nenume-

rotat 
9497.  328/1.II.1927 Rosenblat Daniil obţine o adeverinţă de frecvenţă 

a anului al IV-lea pentru armată 
student nenume-

rotat 

9498.  331/1.II.1927 Pascar David obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al IV-lea pentru armată 

student nenume-
rotat 

9499.  347/5.II.1927 Sirchis Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al V-lea pentru armată 

student nenume-
rotat 

9500.  366/7.II.1927 Vaindler Nathan obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al II-lea pentru armată 

student nenume-
rotat 

9501.  374/7.II.1927 Roitştein Idel Leib obţine o adeverinţă de 
frecvenţă a anului întîi la farmacie pentru bursă 

student nenume-
rotat 

9502.  375/7.II.1927 Meer Freida obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea pentru bursă 

student nenume-
rotat 

9503.  389/7.II.1927 Cohn Burăh obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea pentru Serviciul Sanitar 

student nenume-
rotat 

9504.  399/11.II.1927 Sternberg Menaşe este proclamat de comisia de 
examene doctor în medicină şi chirurgie 

doctor nenume-
rotat 

9505.  408/12.II.1927 Sfarţ Israil obţine o adeverinţă de frecvenţă pentru 
armată 

student nenume-
rotat 

9506.  414/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Calihman Ema, 
practicantă în farmacia Calihman S. 

farmacist nenume-
rotat 

9507.  414/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Chiperman Moise, prac-
ticant în farmacia Calihman S. 

farmacist nenume-
rotat 

9508.  414/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Coifman Moise, practicant 

în farmacia Calihman S. 

farmacist nenume-
rotat 

9509.  414/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Treibicean Iosif, practi-
cant în farmacia Calihman S. 

farmacist nenume-
rotat 

9510.  414/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Iusim Haia, practicantă în 
farmacia Coire O. 

farmacist nenume-
rotat 

9511.  414/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Klepper Lazăr, practicant 
în farmacia Coire O. 

farmacist nenume-
rotat 

9512.  414/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Moldavschi S. Cunia, 

practicant în farmacia Coire O. 

farmacist nenume-
rotat 

9513.  414/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Weinberg Eliazar, practi-
cantă în Farmacia Centrală 

farmacist nenume-
rotat 

9514.  414/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Chiperman Nuhăm, prac-
ticant în farmacia Langman G. 

farmacist nenume-
rotat 

9515.  414/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău trimite foaia farmacist nenume-
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matricolă aparţinînd lui Goldştein E. Rosi, practi-
cantă în farmacia Langman G. 

rotat 

9516.  414/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Averbuch Zefirer, practi-
cant în farmacia Fridman Maria 

farmacist nenume-
rotat 

9517.  414/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Groisman Samuil, practi-
cant în farmacia Alma A. 

farmacist nenume-
rotat 

9518.  415/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Bălţi trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Stiverman B. Dvoira, 
practicantă în farmacia „Speranţa” 

farmacist nenume-
rotat 

9519.  415/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Bălţi trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Soibelman N. Lifşa, 
practicantă în farmacia Begun A. 

farmacist nenume-
rotat 

9520.  415/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Bălţi trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Goichman D, Gherţ, prac-
ticant în farmacia „Tămădiurea” 

farmacist nenume-
rotat 

9521.  418/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Soroca trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Zaidman Sonia, practi-
cantă în Farmacia Centrală 

farmacist nenume-
rotat 

9522.  418/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Soroca trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Fridman Raţa, practicantă 
în Farmacia Centrală 

farmacist nenume-
rotat 

9523.  418/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Soroca trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Stareţ H. Şeindlea, prac-
ticantă în farmacia lui Adeserman M. B. 

farmacist nenume-
rotat 

9524.  418/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Soroca trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Braunştein M. Haia, 
practicantă în în farmacia lui Adeserman M. B. 

farmacist nenume-
rotat 

9525.  419/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Ismail trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Stareţ H. Şeindlea, prac-
ticantă în în farmacia lui Pottorok 

farmacist nenume-
rotat 

9526.  419/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Ismail trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Mihailovici Rahmil, prac-
ticant în în farmacia lui Ţopescu Titu 

farmacist nenume-
rotat 

9527.  419/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Cahul trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Gonigberg Reveca, prac-
ticantă în în farmacia lui Gonigberg Şeva 

farmacist nenume-
rotat 

9528.  419/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Hotin trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Roizman P. Malvina, 
practicantă în în farmacia „Sănătatea” 

farmacist nenume-
rotat 

9529.  419/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Hotin trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Biber S. Sprinţa, practi-
cantă în în farmacia „Sănătatea” 

farmacist nenume-
rotat 

9530.  419/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Hotin trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Vaisman N. Frima, practi-
cantă în în farmacia „Sănătatea” 

farmacist nenume-
rotat 

9531.  419/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Cernăuţi trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Braun E. Else, practicantă 
în în farmacia „Indurării” 

farmacist nenume-
rotat 

9532.  419/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Cernăuţi trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Braun E. Else, practicantă 
în farmacia „Îndurarea” 
 

farmacist nenume-
rotat 

9533.  419/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Cernăuţi trimite foaia farmacist nenume-
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matricolă aparţinînd lui Damkner Carol, practicant 
în farmacia „La Tei” 

rotat 

9534.  419/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Cernăuţi trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Einhorn Bernhard, prac-
ticant în farmacia „Providenţa” 

farmacist nenume-
rotat 

9535.  419/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Cernăuţi trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Perelman G. Herman, 
practicant în farmacia „Maica Domnului” 

farmacist nenume-
rotat 

9536.  419/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Cernăuţi trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Feldman Rozina, practi-
cantă în farmacia „Ingerul Păzitor” 

farmacist nenume-
rotat 

9537.  425/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Storojineţ trimite 
foaia matricolă aparţinînd lui Vinklerkovski 
Frantz, practicant în farmacia „Esculap” 

farmacist nenume-
rotat 

9538.  419/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Podu Iloaiei trimite 
foaia matricolă aparţinînd lui Meer Marcel, prac-
ticant în farmacia „Hygea” 

farmacist nenume-
rotat 

9539.  431/14.II.1927 Profesorul Dr. Enescu Ion examinează pe Gomor-
nic Reiza, Karniol Arnold, Morghenstern Herman 
şi Vasiman Reveca 

student nenume-
rotat 

9540.  442/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Iaşi trimite foaia ma-
tricolă aparţinînd lui Abramovici D. Hava Leia, 
practicantă în farmacia Hertzenberg D. 

farmacist nenume-
rotat 

9541.  442/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Iaşi trimite foaia ma-
tricolă aparţinînd lui Ieti Z., practicantă în farma-
cia Ghelberg G. 

farmacist nenume-
rotat 

9542.  442/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Iaşi trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Brauchfeld H. Jean, 
practicant în farmacia Coniver Lupu 

farmacist nenume-
rotat 

9543.  442/14.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Iaşi trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Libling H. Blima, prac-
ticantă în farmacia Bălteanu A. 

farmacist nenume-
rotat 

9544.  445/15.II.1927 Davidzon Lev obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student nenume-
rotat 

9545.  445/15.II.1927 Neiman Şmil obţine o adeverinţă de frecvenţă 

pentru post 

student nenume-

rotat 
9546.  465/15.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Bacău trimite foaia 

matricolă aparţinînd lui Zisu Raşela, practicantă în 
farmacia Popescu C. 

farmacist nenume-
rotat 

9547.  465/15.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Bacău trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Zalman S. Tereza, prac-
ticantă în farmacia Herman P. 

farmacist nenume-
rotat 

9548.  465/15.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Bacău trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Zalman Sofia, practicantă 
în farmacia Constantinescu G. 

farmacist nenume-
rotat 

9549.  467/15.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Dorohoi trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Herşcovici M. Raşela, 

practicantă în farmacia Cristodor V. 

farmacist nenume-
rotat 

9550.  467/15.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Dorohoi trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Ludmer I. Hanţa, practi-
cantă în farmacia Linco Gr. 

farmacist nenume-
rotat 

9551.  467/15.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Dorohoi trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Poplicher Florentina, 
practicantă în farmacia Timuş G. 

farmacist nenume-
rotat 

9552.  468/15.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Roman trimite foaia farmacist nenume-
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matricolă aparţinînd lui Moise S. Marcu, practi-
cant în farmacia Decher A. 

rotat 

9553.  468/15.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Roman trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Drucman Zalman, practi-
cant în farmacia Decher A. 

farmacist nenume-
rotat 

9554.  468/15.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Roman trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Zagăr H. Strul, practicant 
în farmacia Tibinca V. 

farmacist nenume-
rotat 

9555.  468/15.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Roman trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Fridman Benţion, practi-
cant în farmacia Tibinca V. 

farmacist nenume-
rotat 

9556.  468/15.II.1927 Serviciul Sanitar al oraşului Roman trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Solomon M. Iţic, practi-
cant în farmacia Ştefănescu V. 

farmacist nenume-
rotat 

9557.  478/17.II.1927 Scharf Isac solicită a fi schimbat la o altă farmacie 
pentru practică 

student nenume-
rotat 

9558.  479/17.II.1927 Geller Froim solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nenume-
rotat 

9559.  480/17.II.1927 Toper H. Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nenume-
rotat 

9560.  491/11.II.1927 Carniol S. Iancu este proclamat de comisia de 
examene doctor în medicină şi chirurgie 

doctor nenume-
rotat 

9561.  491/11.II.1927 Giniger H. Herman este proclamat de comisia de 

examene doctor în medicină şi chirurgie 

doctor nenume-

rotat 
9562.  491/11.II.1927 Fişman M. Nahmna este proclamat de comisia de 

examene doctor în medicină şi chirurgie 
doctor nenume-

rotat 
9563.  491/11.II.1927 Colcher Reizea este proclamată de comisia de 

examene doctor în medicină şi chirurgie 
doctor nenume-

rotat 
9564.  518/23.II.1927 Balaban Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată 
student nenume-

rotat 
9565.  541/25.II.1927 Povas Ihil solicită înscrierea la farmacie student nenume-

rotat 
9566.  548/25.II.1927 Ludmer I. Hanţa efectuează practica la farmacia 

Linca Grigore din Rădăuţi 
student nenume-

rotat 
9567.  604/1.III.1927 Daici H. Strul este proclamat de comisia de 

examene doctor în medicină şi chirurgie 

doctor nenume-

rotat 
9568.  604/1.III.1927 Rabinovici E. Simon este proclamat de comisia de 

examene doctor în medicină şi chirurgie 
doctor nenume-

rotat 
9569.  604/1.III.1927 Poplicher I. Samuel este proclamat de comisia de 

examene doctor în medicină şi chirurgie 
doctor nenume-

rotat 
9570.  605/1.III.1927 Rabinovici David solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru armată 
student nenume-

rotat 
9571.  606/1.III.1927 Leibovici Pinhas solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru înscriere 
student nenume-

rotat 
9572.  633/3.III.1927 Marcus H. Lupu este proclamat farmacist de co-

misia de examene  
farmacist nenume-

rotat 
9573.  633/3.III.1927 Gornic B. Herş este proclamat farmacist de co-

misia de examene  

farmacist nenume-

rotat 
9574.  633/3.III.1927 Greif I. Isidor este proclamat farmacist de comisia 

de examene  
farmacist nenume-

rotat 
9575.  633/3.III.1927 Helvig Arthur este proclamat farmacist de comisia 

de examene  
farmacist nenume-

rotat 
9576.  633/3.III.1927 Colcher Reizea este proclamată farmacist de co-

misia de examene  
farmacist nenume-

rotat 
9577.  633/3.III.1927 Fişman M. Nahman este proclamat farmacist de farmacist nenume-
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comisia de examene  rotat 
9578.  655/3.III.1927 Moscovici Avram solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă a anului al II-lea la farmacie 
pentru armată 

student nenume-
rotat 

9579.  660/3.III.1927 Vaisman R. este proclamat de comisia de examene 
doctor în medicină şi chirurgie 

doctor nenume-
rotat 

9580.  713/7.III.1927 Samîs Iacob susţine teza de doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor nenume-
rotat 

9581.  751/14.III.1927 Bitman S. Herşcu solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru continuarea studiilor 

student nenume-
rotat 

9582.  752/14.III.1927 Caufman Moisei solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă a anului întîi la farmacie pentru 
armată 

student nenume-

rotat 

9583.  771/16.II.1927 Greciner Boruh solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului întîi la farmacie pentru ar-
mată 

student nenume-
rotat 

9584.  772/16.II.1927 Greiciman Mordco solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru angajare 

student nenume-
rotat 

9585.  786/18.II.1927 Liebling Blima solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru angajare 

student nenume-
rotat 

9586.  788/18.II.1927 Brachfeld Jean solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru angajare 

student nenume-
rotat 

9587.  790/18.II.1927 Faingold Iosub solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru angajare 

student nenume-

rotat 
9588.  792/18.II.1927 Coniver Isac solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă pentru angajare 
student nenume-

rotat 
9589.  825/19.II.1927 Fleişman Zelman solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru armată 
student nenume-

rotat 
9590.  873/30.III.1927 Bernhard Bercu solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă a anului al II-lea la farmacie pentru 
armată 

student nenume-
rotat 

9591.  891/31.III.1927 Meerguz Mordco solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului al V-lea la farmacie 
pentru armată 

student nenume-
rotat 

9592.  927/2.IV.1927 Prepeliţchi Sender solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru angajare 

student nenume-

rotat 
9593.  928/2.IV.1927 Hess Faiviş solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă pentru înscriere 
student nenume-

rotat 
9594.  929/2.IV.1927 Cohn Aron solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă pentru înscriere 
student nenume-

rotat 
9595.  931/2.IV.1927 Cofman Şmul solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă a anului al II-lea la farmacie pentru 
înscriere 

student nenume-
rotat 

9596.  932/2.IV.1927 Feldman Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului al II-lea la farmacie pentru 
înscriere 

student nenume-
rotat 

9597.  939/4.IV.1927 Caplun Z. Şulim este proclamat de comisia de 

examene doctor în medicină şi chirurgie 

doctor nenume-

rotat 
9598.  939/4.IV.1927 Ernst H. Siegfried este proclamat de comisia de 

examene doctor în medicină şi chirurgie 
doctor nenume-

rotat 
9599.  952/6.IV.1927 Bercovici Avram solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru armată 
student nenume-

rotat 
9600.  953/6.IV.1927 Cohn Nahman solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată 
student nenume-

rotat 
9601.  955/6.IV.1927 Vaisman Aron solicită eliberarea unei adeverinţe student nenume-
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de frecvenţă pentru armată rotat 
9602.  956/6.IV.1927 Lipoveţchi Ruhla solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de obţinere a titlului de doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor nenume-
rotat 

9603.  1004/11.IV.1927 Morghenstern Herman susţine examenele student nenume-
rotat 

9604.  1012/12.IV.1927 Svartz Iechezchiel solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de obţinere a titlului de doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor nenume-
rotat 

9605.  1019/12.IV.1927 Moruzenschi Boruh solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului al II-lea la farmacie 

pentru armată 

student nenume-
rotat 

9606.  1023/12.IV.1927 Goldştein Arthur solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului al III-lea la farmacie 
pentru armată 

student nenume-
rotat 

9607.  1108/5.V.1927 Cercul de Recrutare din Chişinău solicită relaţii 
despre Landau Iosif şi Steinberg Mendel 

student nenume-
rotat 

9608.  1158/11.V.1927 Halpern Roza solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului al V-lea la farmacie pentru 
angajare 

student nenume-
rotat 

9609.  1165/14.V.1927 Goldenberg M. Reiza este proclamată de comisia 
de examen doctor în medicină şi chirurgie 

doctor nenume-
rotat 

9610.  1166/14.V.1927 Nusem Aba este proclamată de comisia de examen 

doctor în medicină şi chirurgie 

doctor nenume-

rotat 
9611.  1178/14.V.1927 Cabrin Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă a anului al III-lea pentru armată 
student nenume-

rotat 
9612.  1179/14.V.1927 Speitah Spiţer Meer susţine examenele student nenume-

rotat 
9613.  1215/19.V.1927 Silverstein M. Isac solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru continuarea studiilor 
student nenume-

rotat 
9614.  1217/19.V.1927 Fişman M. Nahman este proclamat farmacist de 

comisia de examene  
farmacist nenume-

rotat 
9615.  1217/19.V.1927 Klepper Raşela este proclamată farmacist de co-

misia de examene  
farmacist nenume-

rotat 
9616.  1217/19.V.1927 Sirchis Haim este proclamat farmacist de comisia 

de examene  

farmacist nenume-

rotat 
9617.  1217/19.V.1927 Balaban Avram este proclamat farmacist de comi-

sia de examene  
farmacist nenume-

rotat 
9618.  1217/19.V.1927 Grimberg Sosia este proclamată farmacist de co-

misia de examene  
farmacist nenume-

rotat 
9619.  1217/19.V.1927 Tvilman Avram este proclamat farmacist de co-

misia de examene  
farmacist nenume-

rotat 
9620.  1217/19.V.1927 Averbuch Leib este proclamat farmacist de comi-

sia de examene  
farmacist nenume-

rotat 
9621.  1217/19.V.1927 Şor Herşcu este proclamat farmacist de comisia de 

examene  
farmacist nenume-

rotat 
9622.  1218/25.V.1927 Vahman Nahman Moisă este proclamat doctor în 

medicină şi chirurgie de comisia de examene  

doctor nenume-

rotat 
9623.  1244/26.V.1927 Abramovici Ana solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru continuarea studiilor 
student nenume-

rotat 
9624.  1249/28.V.1927 Iacher Beila solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă pentru angajare 
student nenume-

rotat 
9625.  1251/28.V.1927 Iosif Marcu solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă pentru angajare 
student nenume-

rotat 
9626.  1252/28.V.1927 Spivac Ruhla solicită eliberarea unei adeverinţe de student nenume-
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frecvenţă pentru angajare rotat 
9627.  1255/31.V.1927 Bernştein Iţco solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată 
student nenume-

rotat 
9628.  1255/31.V.1927 Berman Mihel solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată 
student nenume-

rotat 
9629.  1349/6.VI.1927 Rosenblatt Daniel solicită eliberarea documentelor 

şcolare deoarece se retrage din facultate 
student nenume-

rotat 
9630.  1349/6.VI.1927 Gherman Malca solicită eliberarea documentelor 

şcolare deoarece se retrage din facultate 
student nenume-

rotat 
9631.  1378/8.VI.1927 Rachbuch Moise urmează cursurile la Modena student nenume-

rotat 

9632.  1378/8.VI.1927 Grimberg Leizer urmează cursurile la Modena student nenume-
rotat 

9633.  1408/11.VI.1927 Vaisman Ghinda, Tepliţchi Enta, Gherşcovici 
Mordco, Budenschi Avram susţin proba practică 

student nenume-
rotat 

9634.  1410/11.VI.1927 Ludvarg Enta susţine examenul de bacteriologie student nenume-
rotat 

9635.  1510/11.VI.1927 Burd Bercu este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie de comisia de examene  

doctor nenume-
rotat 

9636.  1510/11.VI.1927 Viner Iacob este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie de comisia de examene  

doctor nenume-
rotat 

9637.  1511/11.VI.1927 Becher Rahil este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie de comisia de examene  

doctor nenume-
rotat 

9638.  1510/11.VI.1927 Kahan Freida este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie de comisia de examene  

doctor nenume-
rotat 

9639.  1510/11.VI.1927 Hofman Avram este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie de comisia de examene  

doctor nenume-
rotat 

  DOSAR 110: Ieşire   
9640.  4/3.I.1928 Ca răspuns la telegrama 39/1928 se trimite la Mi-

nisterul Instrucţiunii Publice următoarea situaţie 
privind numărul studenţilor: 
1926-1927 
                      Creştini     Studenţi             Studente 
                                            248                    98 
                        Evrei       Studenţi             Studente 
                                            217                    72 
1927-1928 
                      Creştini     Studenţi             Studente 
                                            266                   141 
                        Evrei       Studenţi             Studente 
                                            349                    271  

studenţi 1 

9641.  5/3.I.1928 Goldenberg Jaques obţine de la minister numirea 
în funcţia de şef de lucrări la histologie 

doctor 2 

9642.  42/7.I.1928 Liebling Şeina efectuează practica la farmacia 
Polac N.din Iaşi  

farmacist 2 

9643.  42/7.I.1928 Hună C. Basia efectuează practica la farmacia 
Polac N. din Iaşi 

farmacist 2 

9644.  42/7.I.1928 Bernhard H. efectuează practica la farmacia 
Blumenfeld H. din Iaşi 

farmacist 2 

9645.  42/7.I.1928 Fridman Dora efectuează practica la farmacia 
Martin Welt din Iaşi 

farmacist 2 

9646.  42/7.I.1928 Mates Amalia efectuează practica la farmacia 
Hertzenberg D. din Iaşi 

farmacist 2 

9647.  42/7.I.1928 Zisman Estera efectuează practica la farmacia 
Jelea Th. din Iaşi 

farmacist 2 

9648.  42/7.I.1928 Rabinovici Mina efectuează practica la farmacia farmacist 2 
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Verner C. din Iaşi 
9649.  42/7.I.1928 Veinştein Reveca efectuează practica la farmacia 

Coniver Lupu din Iaşi 
farmacist 2 

9650.  43/9.I.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Vaslui informează că 
Broitman I. Şmil efectuează practica în farmacia 
lui Corăscu L. 

farmacist 2 

9651.  48/9.I.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Bîrlad informează că 
Moscovici M. Surica efectuează practica în farma-
cia lui Fraenkel M. 

farmacist 5 

9652.  450/9.I.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Focşani informează 
că Roitman Brana efectuează practica în farmacia 

lui Costeanu D. M. 

farmacist 5 

9653.  51/9.I.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Tîrgu Neamţ infor-
mează că Grossman Haim efectuează practica în 
farmacia lui Stern Leon 

farmacist 5 

9654.  52/9.I.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Fălticeni informează 
că Braunştein Adela efectuează practica în far-
macia lui Blinder I. V. 

farmacist 5 

9655.  53/9.I.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Hotin informează că 
Ghelman Sura efectuează practica în farmacia lui 
Chiţner S. 

farmacist 5 

9656.  54/9.I.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău informează 
că Merems Beer efectuează practica în farmacia 

lui Brodschi G. 

farmacist 5 

9657.  59/9.I.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Lipcani informează că 
Gherţman Hana efectuează practica în farmacia lui 
Hairis S. 

farmacist 5 

9658.  60/9.I.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Cotigeni-Soroca 
informează că Batişevschi Leia efectuează prac-
tica în farmacia lui Balter Cogan R. M. 

farmacist 6 

9659.  64/9.I.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Pîrliţi-Iaşi informează 
că Cotlear Iţhoc efectuează practica în farmacia lui 
Spirt I. M. 

farmacist 6 

9660.  64/9.I.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Tîrgu-Frumos infor-
mează că Freitag Sender efectuează practica în 

farmacia lui Dembinschi S. 

farmacist 6 

9661.  83/13.I.1928 Haimovici Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al II-lea pentru armată 

student 9 

9662.  83/13.I.1928 Avram Mendel transportă un cadavru de evreu din 
Bacău pentru a servi ca material didcatic 

student 10 

9663.  99/13.I.1928 Aronovici Mendel obţine o adeverinţă de frecven-
ţă pentru armată 

student 11 

9664.  133/19.I.1928 Speitah (Spiţer) H. Meer susţine teza de licenţă 
pentru obţinerea titlului de doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor 11 

9665.  166/23.I.1928 Finchelştein I. Lascăr obţine o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student 21 

9666.  171/30.I.1928 Iosif Marcu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 22 

9667.  172/30.I.1928 Gutman Zusia obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru a-i servi la necesitate 

student 22 

9668.  189/31.I.1928 Ministerul acordă dreptul de liberă practică a far-
maciei în ţară lui Bitman I. Gherş 
 

farmacist 24 

9669.  189/31.I.1928 Ministerul acordă dreptul de liberă practică a farmacist 24 
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farmaciei în ţară lui Benderschi D. Rachili 
9670.  189/31.I.1928 Ministerul acordă dreptul de liberă practică a 

farmaciei în ţară lui Sapirin I. Leia 
farmacist 24 

9671.  189/31.I.1928 Ministerul acordă dreptul de liberă practică a 
farmaciei în ţară lui Şmilovici M. Milu 

farmacist 24 

9672.  194/31.I.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău informează 
că Carlic Levenzon David efectuează practica în 
farmacia lui Carlic M. 

farmacist 25 

9673.  194/31.I.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Bălţi informează că 
Smucler Volf efectuează practica în farmacia lui 
Zilberman Dvoira 

farmacist 25 

9674.  237/7.I.1928 Gherşcovici Mordco obţine carnetul de student student 32 
9675.  251/9.I.1928 Surugiu Simon obţine o adeverinţă de frecvenţă 

pentru externat 
student 32 

9676.  252/9.I.1928 Feldman Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru externat 

student 33 

9677.  275/11.I.1928 Cuperman A. Iosub obţine o adeverinţă de frec-
venţă pentru continuarea studiilor 

student 35 

9678.  288/15.I.1928 Gamarnic Iurman Reiza este proclamată farmacist 
de comisia de examene 

farmacist 37 

9679.  308/16.I.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Suceava expediază 
foaia matricolă aparţinînd lui Mayer Boruh 

farmacist 40 

9680.  317/1.II.1928 Rectorul universităţii expediază diplomele de doc-

tor în medicină şi chirurgie obţinute de Hofman 
Avram, Epelboim Ianchel, Belter Pesia, Guber-
man H. Leia, Pulver Soibelman Soibel, Fişman 
David, Kahane Veisbein Tauba, Vaisman Ruhla, 
Speitah Spiţer Meer, Gomornic Iurman Reiza 

doctor 41 

9681.  354/21.II.1928 Adeselberg Emanoil obţine o adeverinţă de frec-
venţă pentru armată 

student 44 

9682.  356/21.II.1928 Finchelman Ihil obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenului de licenţă 

doctor 44 

9683.  357/21.II.1928 Roizentulev Şulim şi Şmulevici Strul obţin adeve-
rinţe de susţinere a examenelor 

doctor 44 

9684.  317/23.II.1928 Rectorul universităţii expediază diplomele de far-

macist obţinute de Drahli Iţic, Segal M. Jaques, 
Cerneţchi I. Menaşe, Pincevschi Iţic, Goldştein I. 
Artur, Prelepliţchi Sender  

farmacist 46 

9685.  317/23.II.1928 Decanatul expediază o adeverinţă de studii la Ca-
mera de Comerţ şi Industrie din Cetatea Albă 
pentru Simonovici Zalman 

student 47 

9686.  396/25.II.1928 Davidovici Simon obţine o adeverinţă de frec-
venţă  

student 49 

9687.  401/25.II.1928 Profesor Doctor Nubert Ioan examinează pe 
Sirchis Haim 

doctor 51 

9688.  424/29.II.1928 Adeselberg Emanoil obţine o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată  

student 51 

9689.  425/29.II.1928 Vahfeld Clara obţine o adeverinţă de admitere la 
examenul de asistenţă  

student 51 

9690.  447/1.III.1928 Moscovici Avram obţine o adeverinţă utilă la 
acordarea unui ajutor material 

student 53 

9691.  448/1.III.1928 Cofman Şmil obţine o adeverinţă utilă la acorda-
rea unui ajutor material 
 

student 53 

9692.  449/1.III.1928 Cligher Avram obţine o adeverinţă utilă la acor- student 53 
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darea unui ajutor material 
9693.  450/1.III.1928 Zeltman Sahna obţine o adeverinţă utilă la acor-

darea unui ajutor material 
student 53 

9694.  452/1.III.1928 Rabinovici Lazăr obţine o adeverinţă utilă la 
armată  

student 53 

9695.  453/1.III.1928 Fălticineanu Achil obţine o adeverinţă utilă la exa-
menele de internat  

student 53 

9696.  463/3.III.1928 Calihman Abram obţine o adeverinţă utilă la an-
gajare 

student 55 

9697.  464/3.III.1928 Cobilanschi Iosef obţine o adeverinţă utilă la ar-
mată 

student 55 

9698.  478/3.III.1928 Nahman Moise susţine teza de licenţă doctor 56 
9699.  492/5.III.1928 Goldenberg Iosif obţine o adeverinţă utilă la 

armată 
student 56 

9700.  317/5.III.1928 Obţin diplomele de farmacist: Bitman I. Gherş, 
Sapirin I. Leia, Şmilovici M. Milu, Cabrin I. 
Moisei 

farmacist 57 

9701.  524/10.III.1928 Avram Ezre obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al V-lea utilă la examenele de internat  

student 61 

9702.  527/10.III.1928 Avram Mendel obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al V-lea utilă la examenele de internat  

student 61 

9703.  524/10.III.1928 Pascar Mendel obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea utilă la serviciul sanitar  

student 63 

9704.  529/10.III.1928 Şmil Iancu obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea utilă la armată  

student 63 

9705.  530/10.III.1928 Sraier Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea utilă la armată  

student 63 

9706.  531/10.III.1928 Rozenţveig Gherşin obţine o adeverinţă de frec-
venţă a anului al II-lea utilă la armată  

student 63 

9707.  531/10.III.1928 Balter Ghenia, Perelroizen Bruha, absolvenţi, sus-
ţin examenele la medicină legală 

student 63 

9708.  539/10.III.1928 Stein Filip obţine o adeverinţă de frecvenţă utilă la 
armată  

student 64 

9709.  541/10.III.1928 Rozenţveig Gherşin obţine o adeverinţă de frec-
venţă utilă la armată  

student 64 

9710.  539/10.III.1928 Aronovici Solomon obţine o adeverinţă de frec-
venţă utilă la armată  

student 64 

9711.  544/14.III.1928 Susţin examenele de diplomă în farmacie: Gold-
ştein Paulina, Soibelman Soibel, Fondianer Beti, 
Barber Ghenia, Ţeperman Haim, Finchelman 
Iancu, Gleisman Leia 

farmacist 64 

9712.  557/17.III.1928 Milştein Strul, anul al III.lea, obţine o adeverinţă 
de frecvenţă utilă la armată  

student 64 

9713.  564/20.III.1928 Cohan Leizer obţine o adeverinţă de frecvenţă 
utilă la obţinerea unei pensii  

student 67 

9714.  565/20.III.1928 Leiba Moisă obţine o adeverinţă de frecvenţă utilă 
la obţinerea unei pensii  

student 67 

9715.  568/20.III.1928 Caufman Iosub obţine o adeverinţă de frecvenţă 
utilă la obţinerea unei pensii  

student 67 

9716.  596/22.III.1928 Ministerul de Război solicită relaţii despre Maier 
Boruch  

student 71 

9717.  601/23.III.1928 Hascal Ghizela obţine o adeverinţă de frecvenţă 
utilă la angajare  
 

student 71 

9718.  564/23.III.1928 Pochmarschi Ervin obţine o adeverinţă de student 74 
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frecvenţă utilă la armată 
9719.  611/27.III.1928 Herşcovici Şmil obţine o adeverinţă de frecvenţă 

utilă la înscriere 
student 74 

9720.  631/29.III.1928 Grosman Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
utilă la armată 

student 76 

9721.  631/29.III.1928 Fainsilber Nathan obţine o adeverinţă de frecvenţă 
utilă la armată 

student 76 

9722.  646/29.III.1928 Obţin permisul de liberă practică a meseriei de 
farmacist Litvin I. Morduch, Cveiciman S. 
Mordco 

farmacist 77 

9723.  663/31.III.1928 Vaisudler Moise susţine examenul de licenţă doctor 79 

9724.  663/31.III.1928 Vaisman Ghinda susţine examenul de licenţă doctor 79 
9725.  669/7.IV.1928 Goldgamer Meer obţine o adeverinţă de frecvenţă 

utilă la armată 
student 80 

9726.  674/25.IV.1928 Obţin titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
Vaisman A. Ghinda şi Steinberg Mendel 

doctor 81 

9727.  703/25.IV.1928 Rosenştein Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

doctor 85 

9728.  703/25.IV.1928 Vaisudler Moise obţine permisul de liberă practică 
a medicinei în ţară 

doctor 92 

9729.  748/12.V.1928 Ferdman Israil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 93 

9730.  778/12.V.1928 Oreşteanu Iacob obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la angajare 

student 98 

9731.  788/15.V.1928 Ferdman Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 100 

9732.  797/25.IV.1928 Obţin titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
Vaisudler I. Moise, Vaisman A. Ghinda, Steinberg 
Mendel, Nusem A. Aba 

doctor 101 

9733.  827/26.V.1928 Obţin titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
Mendelovici I. Abiş şi Sraibman Tepliţchi Enta 

doctor 105 

9734.  837/29.V.1928 Rabinovici Iacob obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 106 

9735.  837/29.V.1928 Silcrot Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 106 

9736.  847/30.V.1928 Herman Alexandru obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară la armată 

student 106 

9737.  851/30.V.1928 Schapiro Sarah nu este medic la Chicago doctor 109 
9738.  866/2.VI.1928 Reznic Mendel obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 
student 110 

9739.  867/2.VI.1928 Barber Şaia obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 110 

9740.  868/2.VI.1928 Dvid S. Zeilic obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 110 

9741.  869/2.VI.1928 Treibicean Şat Iosif obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară la armată 

student 110 

9742.  870/2.VI.1928 Grinouţchi Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 

student 110 

9743.  871/2.VI.1928 Coifman Muniş obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 110 

9744.  871/2.VI.1928 Videinic Ruvin obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 110 

9745.  873/2.VI.1928 Moruzenschi Boruh obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 110 

9746.  950/7.VI.1928 Seinberg Slioma obţine o adeverinţă de frecvenţă student 117 
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a anului al II-lea necesară la armată 
9747.  951/7.VI.1928 Himelbrand Iancu obţine o adeverinţă de frecvenţă 

a anului al III-lea necesară la armată 
student 117 

9748.  954/8.VI.1928 Stein Elie obţine o adeverinţă de liberă practică a 
medicinei în ţară 

doctor 118 

9749.  962/11.VI.1928 Bondar Iacov obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi necesară la continuarea studiilor 

student 117 

9750.  966/11.VI.1928 Finchelman H. Iancu obţine o adeverinţă practică 
în farmacie 

student 120 

9751.  967/11.VI.1928 Schachliter David obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului întîi necesară la armată 

student 120 

9752.  968/11.VI.1928 Şarf Şmul obţine o adeverinţă de frecvenţă a anu-
lui întîi necesară la armată 

student 120 

9753.  969/11.VI.1928 Sraibman David obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi necesară la armată 

student 120 

9754.  970/11.VI.1928 Gutfleis Meilih obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea necesară la armată 

student 120 

9755.  971/11.VI.1928 Geller Froim obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea necesară la armată 

student 120 

9756.  972/11.VI.1928 Gherşinzon Iţic obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea necesară la armată 

student 120 

9757.  1005/13.VI.1928 Sadicov Ancel obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi necesară la armată 

student 123 

9758.  1006/13.VI.1928 Pipergal Moisei obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al IV-lea necesară la armată 

student 123 

9759.  1007/13.VI.1928 Horovitz Oişie obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al V-lea necesară la armată 

student 123 

9760.  1008/13.VI.1928 Rapaport Volf obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al V-lea necesară la armată 

student 123 

9761.  1038/16.VI.1928 Cervinschi Volf obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 127 

9762.  1042/16.VI.1928 Landes Iţhoc obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 127 

9763.  1044/16.VI.1928 Cogan Bercu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 127 

9764.  1045/16.VI.1928 Pascar David obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 127 

9765.  1046/16.VI.1928 Greciner Boruh obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 127 

9766.  1048/16.VI.1928 Gonigberg Leizer obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului întîi necesară la armată 

student 127 

9767.  1049/16.VI.1928 Toler I. Milo Henry obţine o adeverinţă de 
frecvenţă a anului al IV-lea necesară la concursul 
de externat 

student 127 

9768.  1050/16.VI.1928 Sugurenschi Avram obţine o adeverinţă de frec-
venţă a anului al IV-lea necesară la concursul de 
externat 

student 127 

9769.  1089/20.VI.1928 Rabinovici Adela obţine o adeverinţă de susţinere 
a examenului de asistenţă pentru încadrare 

student 129 

9770.  1116/23.VI.1928 Simonovici Zalman obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 129 

9771.  1117/23.VI.1928 Erder Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 
 

student 129 

9772.  1447/25.VI.1928 Vechter Ianchel obţine o adeverinţă de frecvenţă student 129 
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necesară la armată 
9773.  1448/25.VI.1928 Vainberg Tovia obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 
student 129 

9774.  1449/25.VI.1928 Iacher Leizer obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 129 

9775.  1450/25.VI.1928 Feldman Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 129 

9776.  1451/25.VI.1928 Ghemuriman Şulim obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară la armată 

student 129 

9777.  1452/25.VI.1928 Coniver Isac obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 129 

9778.  1453/25.VI.1928 Nusimovici Şlioma obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară la armată 

student 129 

9779.  1454/25.VI.1928 Şarlen Isidor depune teza de licenţă doctor 129 
9780.  1455/25.VI.1928 Moruzenschi Boruh obţine o adeverinţă de frec-

venţă a anului al II-lea necesară la angajare 
student 129 

9781.  1457/25.VI.1928 Musih Ţirlea obţine o adeverinţă de promovare a 
examelor de asistenţă 

student 133 

9782.  1162/25.VI.1928 Pasternac Elias obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea necesară la angajare 

student 134 

9783.  1165/25.VI.1928 Milbourat Marcu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al II-lea necesară la angajare 

student 134 

9784.  1166/25.VI.1928 Cletinici Şmul obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului al II-lea necesară la angajare 

student 134 

9785.  1167/25.VI.1928 Levin Iziel obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea necesară la angajare 

student 134 

9786.  1169/25.VI.1928 Obţine licenţa în farmacie Ţeperman G. Haim, 
Soibelman N. Nesia, Zolotarev Răşcanu Paulina 

farmacist 135, 139 

9787.  1191/27.VI.1928 Baserniţan Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 137 

9788.  1192/27.VI.1928 Davidsohn Lev obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 137 

9789.  1215/30.VI.1928 Faingold Iacob obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 141 

9790.  1217/30.VI.1928 Milştein Şmul obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 

student 141 

9791.  1222/30.VI.1928 Roizentulev Şulim obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară la armată 

student 141 

9792.  1224/30.VI.1928 Morghenştein Motel obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară la angajare 

student 141 

9793.  1225/30.VI.1928 Sugurenschi Avram obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară la armată 

student 141 

9794.  1228/30.VI.1928 Schreibman Etlea obţine o adeverinţă de frecvenţă  student 141 
9795.  1240/1.VII.1928 Halpern Roza obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la angajare 
student 143 

9796.  1241/1.VII.1928 Zilberman Tivia obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea necesară la angajare 

student 143 

9797.  1242/1.VII.1928 Coifman David obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 143 

9798.  1292/24.VII.1928 Cercul de Recrutare din Tighina solicită relaţii 
despre Grimberg Pincus 

student 153 

9799.  1298/31.VII.1928 Urman Riven obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 
 

student 153 

9800.  1299/14.VIII.1928 Lunevschi Iuda obţine o adeverinţă de frecvenţă a student 155 
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anului al V-lea necesară la armată 
9801.  1356/21.IX.1928 Gutfleis Mihman este respins la examenul de 

asistenţă 
student 162 

9802.  1357/21.IX.1928 Gherşcovici Idel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al V-lea necesară la armată 

student 162 

9803.  1437/5.X.1928 Soibman Lipa susţine examenele de asistenţă la 
farmacie 

student 170, 173 

9804.  1438/5.X.1928 Coifman Ovşii obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru bursă 

student 170 

9805.  1439/5.X.1928 Rosenthal Rafail obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru bursă 

student 170 

9806.  1440/5.X.1928 Feldman Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al IV-lea necesară pentru armată 

student 170 

9807.  1440/5.X.1928 Şmil Iancu obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al IV-lea necesară pentru armată 

student 170 

9808.  1449/5.X.1928 Godlştein M. Otto obţine o adeverinţă de frec-
venţă a anului al IV-lea necesară pentru armată 

student 170 

9809.  1450/5.X.1928 Hutschnecher I. obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi necesară pentru armată 

student 170 

9810.  1452/5.X.1928 Treibicean Satz Iosif obţine o adeverinţă de 
frecvenţă a anului întîi necesară pentru armată 

student 170 

9811.  1465/12.X.1928 Streitman Herşcu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la drept 

student 174 

9812.  1465/12.X.1928 Levin Izrail obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la drept 

student 174 

9813.  1469/12.X.1928 Iuster Mendel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la drept 

student 174 

9814.  1470/12.X.1928 Cahan Leizer obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la drept 

student 174 

9815.  1490/13.X.1928 Braunştein Haia obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la altă facultate 

student 174 

9816.  1490/13.X.1928 Cupcic Rahil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la altă facultate 

student 174 

9817.  1494/13.X.1928 Hirsch Isac Bernard obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară înscrierii la altă facultate 

student 174 

9818.  1504/15.X.1928 Fainblat Israel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 175 

9819.  1508/15.X.1928 Aschenazi Isac obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii în anul universitar 1928-1929 

student 175 

9820.  1510/15.X.1928 Brodschi Iacob obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii în anul universitar 1928-1929 

student 175 

9821.  1512/15.X.1928 Adeselberg Emanoil obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară înscrierii în anul universitar 
1928-1929 

student 175 

9822.  1513/15.X.1928 Rotenberg Moses obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii în anul universitar 1928-1929 

student 175 

9823.  1514/15.X.1928 Mayer Bercu obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară înscrierii în anul universitar 1928-1929 

student 175 

9824.  1515/15.X.1928 Preisman Herman obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii în anul universitar 1928-1929 

student 175 

9825.  1526/16.X.1928 Leiba Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii în anul universitar 1928-1929 

student 176 

9826.  1527/16.X.1928 Aronovici Ionas obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii în anul universitar 1928-1929 

student 176 

9827.  1528/16.X.1928 Iosefsohn Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă student 176 
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necesară înscrierii în anul universitar 1928-1929 
9828.  1533/16.X.1928 Landes Iţhoc obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 
student 176 

9829.  1534/16.X.1928 Moruzenschi Boruch obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 176 

9830.  1536/16.X.1928 Cervinschi Volf obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 176 

9831.  1536/16.X.1928 Gherşcovici Idel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 176 

9832.  1537/16.X.1928 Zischis Lev obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 176 

9833.  1538/16.X.1928 Lechtman Ihil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 176 

9834.  1540/16.X.1928 Bron Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă nece-
sară la armată 

student 176 

9835.  1541/16.X.1928 Beri Gherş obţine o adeverinţă de frecvenţă nece-
sară la armată 

student 176 

9836.  1542/16.X.1928 Vainberg Tovia susţine taza de licenţă pentru obţi-
nerea titlului de doctor în medicină şi chirurgie  

doctor 176 

9837.  1548/17.X.1928 Fălticineanu Achile obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară la armată 

student 177 

9838.  1549/17.X.1928 Cletinici Srul obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 177 

9839.  1551/18.X.1928 Hais Volf obţine o adeverinţă de frecvenţă nece-
sară la armată 

student 177 

9840.  1556/18.X.1928 Rosemblat Hildegard obţine o adeverinţă de frec-
venţă  

student 178 

9841.  1560/18.X.1928 Braunştein Felix obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la drept  

student 178 

9842.  1566/20.X.1928 Alter Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă nece-
sară la armată 

student 179 

9843.  1567/20.X.1928 Sigal M. Lois obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 179 

9844.  1568/20.X.1928 Lerner Beirel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 179 

9845.  1569/20.X.1928 Sraier Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 179 

9846.  1576/22.X.1928 Feldman Chaim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 179 

9847.  1577/20.X.1928 Areşteanu Iacob obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 179 

9848.  1578/20.X.1928 Grohovschi Lev obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 179 

9849.  1579/20.X.1928 Ghidalisohn Iuliu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 179 

9850.  1580/20.X.1928 Blanc Elimeleh obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 179 

9851.  1581/23.X.1928 Fainboim Iţic obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 179 

9852.  1582/23.X.1928 Sigal Lois obţine o adeverinţă de frecvenţă nece-
sară la înscrierea la litere 

student 182 

9853.  1589/23.X.1928 Şarf Şmil obţine o adeverinţă de frecvenţă nece-
sară la armată 
 

student 182 

9854.  1590/23.X.1928 Ripa Şulim obţine o adeverinţă de frecvenţă student 182 
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necesară la armată 
9855.  1591/23.X.1928 Vechter Ianchel obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 
student 182 

9856.  1592/23.X.1928 Grohovschi Moisei obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară la armată 

student 182 

9857.  1595/23.X.1928 Acherman David obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 182 

9858.  1596/23.X.1928 Iaruschi Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 182 

9859.  1600/24.X.1928 Sraibman David obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 183 

9860.  1601/24.X.1928 Cliger Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 183 

9861.  1602/24.X.1928 Buchman Zalman obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 183 

9862.  1604/24.X.1928 Haifler Solomon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare 

student 183 

9863.  1624/24.X.1928 Moscovici Adolf obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la efectuarea practicii în farmacie 

student 185 

9864.  1622/25.X.1928 Baserniţan Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 186 

9865.  1623/25.X.1928 Fainboim Sara obţine o adeverinţă de frecvenţă la 
farmacie  

student 186 

9866.  1632/25.X.1928 Jabschi Meilah obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 187 

9867.  1634/25.X.1928 Zaltman Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 187 

9868.  1643/25.X.1928 Goldştein David obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 188 

9869.  1657/27.X.1928 Segal Ioină obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la înscrierea la altă facultate 

student 189 

9870.  1660/27.X.1928 Vedenic Ruvin obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la înscrierea la altă facultate 

student 189 

9871.  1661/27.X.1928 Glasman Moisă obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 189 

9872.  1662/27.X.1928 Nadler Nuhăm obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 189 

9873.  1663/27.X.1928 Stolear Aron obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 189 

9874.  1684/27.X.1928 Roizentulev Şulim susţine teza de licenţă doctor 189 
9875.  1684/29.X.1928 Rosenhaupt Denis obţine o adeverinţă de 

frecvenţă necesară înscrierii la facultatea de drept 
student 191 

9876.  1685/29.X.1928 Bronfman Sima obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la facultatea de drept 

student 191 

9877.  1687/29.X.1928 Bogen Beno obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la facultatea de drept 

student 191 

9878.  1688/27.X.1928 Herşcovici Max obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 

student 191 

9879.  1690/27.X.1928 Rosman Mendel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 191 

9880.  1694/27.X.1928 Grimberg Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor 

student 193 

9881.  1707/1.XI.1928 Lunevschi Iuda obţine o adeverinţă de susţinere a 
tezei de licentă necesară la armată 

doctor 193 

9882.  1708/1.XI.1928 Loibman Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă student 193 
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9883.  1710/1.XI.1928 Stain Filip obţine o adeverinţă de frecvenţă nece-

sară la armată 
student 193 

9884.  1711/1.XI.1928 Bergman Şulim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 193 

9885.  1712/1.XI.1928 Ender Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 193 

9886.  1713/1.XI.1928 Seinberg Slioma obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 193 

9887.  1714/1.XI.1928 Veintraub Iulius obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 193 

9888.  1724/1.XI.1928 Fiterman Feiga obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare 

student 194 

9889.  1743/2.XI.1928 Svarter Tivia obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare 

student 195 

9890.  1744/2.XI.1928 Bron Menea obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare 

student 195 

9891.  1745/2.XI.1928 Lesner Sigmund obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la facultatea de ştiinţe 

student 195 

9892.  1750/2.XI.1928 Iudman Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la facultatea de drept 

student 196 

9893.  1752/2.XI.1928 Svarţman Şeiva obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la facultatea de drept 

student 196 

9894.  1753/2.XI.1928 Bocaleinic Golda obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la facultatea de drept 

student 196 

9895.  1755/2.XI.1928 Rotenberg Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 196 

9896.  1757/2.XI.1928 Casvan Avner obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 196 

9897.  1760/2.XI.1928 Cohn Nahman obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 196 

9898.  1780/6.XI.1928 Held Pincu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 198 

9899.  1782/6.XI.1928 Faingold Moisei obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 198 

9900.  1783/6.XI.1928 Rovner David obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 198 

9901.  1784/6.XI.1928 Gafter Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 199 

9902.  1787/6.XI.1928 Poplicher Florentina obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară la angajare 

student 199 

9903.  1788/6.XI.1928 Iacobsohn Frederica obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 199 

9904.  1809/6.XI.1928 Rosen Mihal obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la altă facultate 

student 199 

9905.  1811/6.XI.1928 Copolovici S. obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi necesară la armată 

student 199 

9906.  1814/9.XI.1928 Sterental Ioină obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi necesară la armată 

student 200 

9907.  1815/9.XI.1928 Kula Marcel obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi necesară la armată 

student 200 

9908.  1816/9.XI.1928 Goldamer Meer obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1927-1928 necesară continuării 
studiilor 

student 200 

9909.  1817/9.XI.1928 Gutman Zusi obţine o adeverinţă de frecvenţă a student 200 
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anului universitar 1927-1928 necesară continuării 
studiilor 

9910.  1818/9.XI.1928 Abramovici Avram obţine o adeverinţă de frec-
venţă a anului universitar 1927-1928 necesară 
continuării studiilor 

student 200 

9911.  1819/9.XI.1928 Ferdman Israil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară continuării studiilor 

student 200 

9912.  1847/10.XI.1928 Geller Haia Sura obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la angajare 

student 202 

9913.  1852/10.XI.1928 Kahane Veisbein Tauba obţine premiu pentru 
conoştinţele dobîndite 

student 202 

9914.  1870/10.XI.1928 Perelman Roza obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la facultatea de litere 

student 204 

9915.  1871/10.XI.1928 Zeilicovici Zeilic obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la facultatea de litere 

student 204 

9916.  1872/10.XI.1928 Bernştein Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la facultatea de drept 

student 204 

9917.  1877/12.XI.1928 Nachman Marcu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 204 

9918.  1878/12.XI.1928 Himelbrand Iancu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 204 

9919.  1891/13.XI.1928 Godlsleger Zica obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la drept 

student 206 

9920.  1923/14.XI.1928 Haifler Solomon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 208 

9921.  1924/14.XI.1928 Bercovici Marcu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 208 

9922.  1936/14.XI.1928 Vainştein Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la altă facultate 

student 208 

9923.  1939/14.XI.1928 Freitag Sender Uşer obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 209 

9924.  1941/14.XI.1928 Lesner Sigmund obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la dreprt 

student 209 

9925.  1942/14.XI.1928 Grobocopatel Meer obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară înscrierii la facultatea de drept 

student 209 

9926.  1977/17.XI.1928 Braunştein Felix obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la facultatea de ştiinţe 

student 213 

9927.  1978/17.XI.1928 Sigal Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la facultatea de ştiinţe 

student 213 

9928.  1979/17.XI.1928 Cobilanschi Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 213 

9929.  2016/22.XI.1928 David Şloim Zeilic obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară înscrierii la facultatea de ştiinţe 

student 216 

9930.  2018/22.XI.1928 Lesner Sigmund obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară înscrierii la facultatea de ştiinţe 

student 216 

9931.  2041/23.XI.1928 Carlic Levenzon David obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 216 

9932.  2049/23.XI.1928 Tucherman Şabsa obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 216 

9933.  2050/23.XI.1928 Ritemberg Gherţ obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 218 

9934.  2051/23.XI.1928 Scharfel Solomon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 
 

student 218 

9935.  2052/23.XI.1928 Meerguz Mordco obţine o adeverinţă de frecvenţă student 218 



390 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

necesară la armată 
9936.  2068/23.XI.1928 Landau Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la angajare 
student 220 

9937.  2073/27.XI.1928 Rabinovici Haim susţine examenele la farmacie student 221 
9938.  2076/27.XI.1928 Sin David Solomon obţine o adeverinţă de 

frecvenţă 
student 221 

9939.  2078/27.XI.1928 Mayer Marcel obţine o adeverinţă de frecvenţă student 221 
9940.  2079/27.XI.1928 Leibovici Isidor obţine o adeverinţă de frecvenţă student 221 
9941.  2084/29.XI.1928 Docman Gaube Elena obţine o adeverinţă de 

încriere la facultatea de litere 
student 222 

9942.  2096/29.XI.1928 Stein Adolf obţine o adeverinţă de efectuare a 

practicii 

student 223 

9943.  2098/30.XI.1928 Herdan Lionel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 223 

9944.  2099/30.XI.1928 Poplicher Iancu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 223 

9945.  2132/4.XII.1928 Caufman Simîs Golda obţine diploma de licenţă în 
farmacie 

farmacist 226 

9946.  2132/4.XII.1928 Varcovici S. Paulina obţine diploma de licenţă în 
farmacie 

farmacist 226 

9947.  2232/4.XII.1928 Rabinovici M. Haim obţine diploma de licenţă în 
farmacie 

farmacist 226 

9948.  2136/4.XII.1928 Barbălat Volf obţine diploma de licenţă în far-

macie 

farmacist 226 

9949.  2137/7.XII.1928 Caufman Srul obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 228 

9950.  2161/7.XII.1928 Bercu Bernard obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 229 

9951.  2162/7.XII.1928 Rozen Mihal obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 229 

9952.  2163/7.XII.1928 Simionovici Zalman obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 229 

9953.  2164/7.XII.1928 Segal Marcu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 229 

9954.  2166/8.XII.1928 Rothaus Arnold obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 

student 229 

9955.  2167/8.XII.1928 Picher Herman obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 229 

9956.  2168/8.XII.1928 Picher Solomon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 229 

  DOSAR 111/1928: Ieşire   
9957.  2212/12.XII.1928 Glinoer Leo obţine o adeverinţă de frecvenţă 

necesară la armată 
student 4 

9958.  2218/12.XII.1928 Dr. Ghelerter Leo este informat că i se aprobă ca 
doi studenţi interni să fie la Spitalul Izraelit  

doctor 4 

9959.  2260/14.XII.1928 Grobocopatel Popescu Rifca obţine o adeverinţă 
de absolvire a facultăţii de farmacie 

farmacist 9 

9960.  2280/15.XII.1928 Rabinovici Haim, Stein Adolf, Coifman Simis 
Golda, Varcovici Paula, Catz Nadejda obţin drept 
de practică în farmacie 

student 13 

9961.  2300/18.XII.1928 Avram Mendel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 13 

9962.  2301/18.XII.1928 Cobilanschi Iosif, anul al IV-lea medicină, obţine 
o adeverinţă de frecvenţă necesară la armată 

student 13 

9963.  2302/18.XII.1928 Finchelştein Leon obţine o adeverinţă de frecvenţă student 13 
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necesară la armată 
9964.  2303/18.XII.1928 Sugurenschi Avram obţine o adeverinţă de 

frecvenţă necesară înscrierii la altă facultate 
student 13 

9965.  2316/19.XII.1928 Ghiltman Aron obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1927-1928 necesară la armată 

student 14 

9966.  2318/19.XII.1928 Himelbrand Raful obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului universitar 1927-1928 necesară la armată 

student 14 

9967.  2319/19.XII.1928 Aberman Albert obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1927-1928 necesară la armată 

student 14 

9968.  2326/23.XII.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Galaţi informează că 
Lazarovici Leizer efectuează practica în farmacia 
„Naţional” aparţinînd lui Pop Victor  

farmacist 15 

9969.  2326/23.XII.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Galaţi informează că 
Lazarovici Leizer efectuează practica în farmacia 
„Central” aparţinînd lui Suster Aurel  

farmacist 15 

9970.  2326/23.XII.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Galaţi informează că 
Cogan Malvina efectuează practica în farmacia 
„Aurora” aaparţinînd lui Mozloianu A.  

farmacist 15 

9971.  2330/22.XII.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Cernăuţi informează 
că Lobel Paulina efectuează practica în farmacia 
lui Bunea Păstorel  

farmacist 16 

9972.  2330/22.XII.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Cernăuţi informează 
că Robinzon Hirsch efectuează practica în 
farmacia „Providenţa” aparţinînd lui Greif M.  

farmacist 16 

9973.  2330/22.XII.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Cernăuţi informează 
că Rathaus Arnold efectuează practica în farmacia 
„Minerva” aparţinînd lui Arabin I..  

farmacist 16 

9974.  2330/22.XII.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Cernăuţi informează 
că Reiter Sofia efectuează practica în farmacia „La 
Aurora” aparţinînd lui Herold Gustav  

farmacist 16 

9975.  2330/22.XII.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Cernăuţi informează 
că Reiter Sofia efectuează practica în farmacia „La 
Aurora” aparţinînd lui Herold Gustav  

farmacist 16 

9976.  2330/22.XII.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Cernăuţi informează 
că Torgal I. efectuează practica în farmacia „La 
Aurora” aparţinînd lui Herold Gustav  

farmacist 16 

9977.  2330/22.XII.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Cernăuţi informează 
că Breitman Roza efectuează practica în farmacia 
„Centrală” aparţinînd lui Geller Iosif  

farmacist 16 

9978.  2330/22.XII.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Cernăuţi informează 
că Rosemblatt Hidelgard efectuează practica în 
farmacia „Centrală” aparţinînd lui Geller Iosif  

farmacist 16 

9979.  2331/22.XII.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Bacău informează că 
Vaisman Toni efectuează practica în farmacia 
„Centrală” aparţinînd lui Mihailovici M.  

farmacist 16 

9980.  2332/22.XII.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Roman informează că 
Lobel S. Bercu efectuează practica în farmacia lui 
Deker A.  

farmacist 16 

9981.  2352/22.XII.1928 Serviciul Sanitar al oraşului Dorohoi informează 
că Leibovici Şulim efectuează practica în farmacia 
„Speranţa” aparţinînd lui Constantinescu Maria, 
din Darabani 

farmacist 18 

9982.  2356/22.XII.1928 Serviciul Sanitar al judeţului Iaşi informează că 
Coifman Roza efectuează practica în farmacia lui 
Svarţman Feiga din Sculeni  

farmacist 19 

9983.  2357/22.XII.1928 Cohn Z. Burăh susţine examenul de licenţă în farmacist 19, 20 
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farmacie 
9984.  2357/22.XII.1928 Stapler H. Gustav susţine examenul de licenţă în 

farmacie 
farmacist 19, 20 

9985.  2357/22.XII.1928 Pressner Kahan E. Clarice susţine examenul de 
licenţă în farmacie 

farmacist 19, 20 

9986.  2357/22.XII.1928 Fihman Z. Hava susţine examenul de licenţă în 
farmacie 

farmacist 19, 20 

9987.  2357/22.XII.1928 Faiviş Feiga susţine examenul de licenţă în far-
macie 

farmacist 19, 20 

9988.  2357/22.XII.1928 Faiviş V. Hess susţine examenul de licenţă în 
farmacie 

farmacist 19, 20 

9989.  2360/22.XII.1928 Verner Gherta obţine diploma de doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 20 

9990.  2360/22.XII.1928 Sax Beila obţine diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor 20 

9991.  2360/22.XII.1928 Balter Ghenia obţine diploma de doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor 20 

9992.  2365/22.XII.1928 Hecht Sigmnund obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului universitar 1927-1928 necesară la armată 

student 21 

9993.  2365/22.XII.1928 Grimberg Avram obţine documentele şcolare 
depuse deoarece se retrage din facultate 

student 21 

9994.  2365/22.XII.1928 Fildan Paul obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1927-1928 necesară obţinerii 
unei burse 

student 21 

  DOSAR 112/1928-1930: Diplome de doctor în 
medicină şi chirurgie 

  

9995.  2065/1925 Facultatea de medicină din Iaşi. Se acordă diplo-
ma de doctor în medicină şi chirurgie lui Orje-
hovschi H. Volf, născut la 19.I.1893 la Chişinău, 
pentru a se bucura de toate drepturile şi preroga-
tivele legii 

doctor nenume-
rotat 

9996.  1662/1928 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Râbacov S. Volf, născut la 19.III.1898 la 
Orhei, pentru a se bucura de toate drepturile şi 
prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

9997.  4711/1928 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Werner Ed. Gherta, născută la 11.II.1896 la 
Botoşani, pentru a se bucura de toate drepturile şi 
prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

9998.  5048/1928 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Sax H. Beila, născută la 22.X.1899 la So-
roca, pentru a se bucura de toate drepturile şi pre-
rogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

9999.  5050/1928 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Balter M. Ghenia, născută la 10.I.1898 la 
Soroca, pentru a se bucura de toate drepturile şi 
prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10000.  265/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Vainştein A. Iţic, născut la 4.I.1900 la Lip-
cani-Hotin, pentru a se bucura de toate drepturile 
şi prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10001.  306/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Sârbu I. Isidor, născut la 4.II.1898 la Tara-
clia-Tighina, pentru a se bucura de toate drepturile 
şi prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10002.  1026/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur- doctor nenume-
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gie lui Cletinici M. Şmul, născut la 30.IX.1902 la 
Orhei, pentru a se bucura de toate drepturile şi 
prerogativele legii 

rotat 

10003.  909/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Perelroizen M. Bruha, născută la 16.VIII. 
1920 la Soroca, pentru a se bucura de toate dreptu-
rile şi prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10004.  993/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Roizentulev I. Şulim, născut la 4.IV.1899 
la Atachi-Soroca, pentru a se bucura de toate 
drepturile şi prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10005.  994/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Zilberman I. Iancu, născut la 25.IV.1901 la 
Iaşi, pentru a se bucura de toate drepturile şi 
prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10006.  1074/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Vainberg S. Tovia, născut la 26.I.1900 la 
Chişinău, pentru a se bucura de toate drepturile şi 
prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10007.  1137/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Cervinschi A. Volf, născut la 16.IX.1903 la 
Chişinău, pentru a se bucura de toate drepturile şi 
prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10008.  1156/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Mătăsaru M. H. Bernard, născut la 30.IV. 
1905 la Dorohoi, pentru a se bucura de toate drep-
turile şi prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10009.  1120/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Halpern F. Roza, născută la 18.I.1903 la 
Hulkiev-Polonia, pentru a se bucura de toate drep-
turile şi prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10010.  1073/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Borocin M. Feivel, născut la 18.I.1903 la 
Iaruga-Ucraina, pentru a se bucura de toate drep-
turile şi prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10011.  1138/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Lehtman I. Ihil, născut la 6.I.1900 la Căli-
neşti-Bălţi, pentru a se bucura de toate drepturile 
şi prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10012.  1407/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Craitman S. Ehil, născut la 27.X.1898 la 
Făleşti-Bălţi, pentru a se bucura de toate drepturile 
şi prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10013.  1757/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Svaicher M. Dvoira, născută la 4.XII.1902 
la Soroca, pentru a se bucura de toate drepturile şi 
prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10014.  1679/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Davidson I. Lev, născut la 27.V.1901 la 
Chişinău, pentru a se bucura de toate drepturile şi 
prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10015.  1680/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Fridman F. Bercu, născut la 14.IX.1901 la 
Botoşani, pentru a se bucura de toate drepturile şi 
prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10016.  1589/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur- doctor nenume-
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gie lui Veintraub L. Iulius, născut la 5.I.1903 la 
Iaşi, pentru a se bucura de toate drepturile şi pre-
rogativele legii 

rotat 

10017.  1986/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Tismeneţchi M. N., născut la 2.V.1903 la 
Soroca, pentru a se bucura de toate drepturile şi 
prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10018.  2145/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Lunevschi I. Iuda, născut la 2.V.1903 la 
Tighina, pentru a se bucura de toate drepturile şi 
prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10019.  1853/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Davidovici S. Simon, născut la 22.V.1904 
la Iaşi, pentru a se bucura de toate drepturile şi 
prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10020.  1987/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Bercovici I. Marcu, născut la 8.XI.1903 la 
Iaşi, pentru a se bucura de toate drepturile şi pre-
rogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10021.  1921/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Ochin H. Max, născut la 19.XII.1898 la 
Iaşi, pentru a se bucura de toate drepturile şi pre-
rogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10022.  1007/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Fălticineanu G. Achili, născut la 18.IX. 
1898 la Galaţi, pentru a se bucura de toate drep-
turile şi prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10023.  2140/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Elgurt I. Leea, născut la 20.III.1903 la 
Dumbrăveni-Soroca, pentru a se bucura de toate 
drepturile şi prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10024.  2147/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Sterental Gaisner Ita, născută la 20.VI.1897 
la Chişinău, pentru a se bucura de toate drepturile 
şi prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10025.  2176/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Roitman D. Leia, născută la 3.III.1897 la 
Corneşti-Bălţi, pentru a se bucura de toate dreptu-
rile şi prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10026.  2175/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Landes M. Iţhoc, născut la 16.XI.1903 la 
Chişinău, pentru a se bucura de toate drepturile şi 
prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10027.  2348/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Casvan S. Avner, născut la 23.XI.1903 la 
Tîrgu Frumos, pentru a se bucura de toate dreptu-
rile şi prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10028.  2379/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Alter H. Iosif, născut la 2.XII.1901 la Rezi-
na-Orhei, pentru a se bucura de toate drepturile şi 
prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10029.  2380/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Meerguz P. Mordco, născut la 26.XII.1903 
la Cănceşti-Chişinău, pentru a se bucura de toate 
drepturile şi prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10030.  2377/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur- doctor nenume-
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gie lui Binstoc Oscar, născut la 9.IV1905 la Iaşi, 
pentru a se bucura de toate drepturile şi preroga-
tivele legii 

rotat 

10031.  5916/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Silcrot P. Avram, născut la 1.VIII.1900 la 
Chişinău, pentru a se bucura de toate drepturile şi 
prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10032.  6354/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Vizin M. Rahil, născut la 5.IV.1929 la 
Rezina-Orhei, pentru a se bucura de toate dreptu-
rile şi prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10033.  6655/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Iagurschi L. Haim, născut la 11.I.1899 la 
Rezina-Orhei, pentru a se bucura de toate dreptu-
rile şi prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10034.  2377/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Schraifeld M. Solomon, născut la 12.X. 
1908 la Iaşi, pentru a se bucura de toate drepturile 
şi prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10035.  6820/1929 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Gherşcovici I. Idel, născut la 22.XII.1905 
la Tighina, pentru a se bucura de toate drepturile şi 
prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10036.  1150/1930 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Calihman H. Abram, născut la 30.I.1902 la 
Secueni-Hotin, pentru a se bucura de toate dreptu-
rile şi prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

10037.  1923/1930 Se acordă diploma de doctor în medicină şi chirur-
gie lui Horovitz A. Oişie, născut la 3.X.1904 la 
Bivolari, pentru a se bucura de toate drepturile şi 
prerogativele legii 

doctor nenume-
rotat 

  DOSAR 113/1928-1930: Diplome de farmacist   
10038.  4636/1928 Coifman Simîs Golda, născută la 29.V.1899 la 

Ismail, obţine titlul de farmacist 
farmacist 1 

10039.  4637/1928 Varcovici S. Paula, născută la 10.VIII.1904 la 

Huşi, obţine titlul de farmacist 

farmacist 2 

10040.  4639/1928 Rabinovici M. Haim, născut la 6.X.1893 la Orhei, 
obţine titlul de farmacist 

farmacist 3 

10041.  4646/1928 Catz M. Nadejda, născută la 1.X.1905 la Ismail, 
obţine titlul de farmacist 

farmacist 4 

10042.  4641/1928 Stein S. Adolf, născut la 4.XI.1899 la Roman, 
obţine titlul de farmacist 

farmacist 5 

10043.  5072/1928 Cohn Z. Burih, născut la 24.XII.1900 la Dorohoi, 
obţine titlul de farmacist 

farmacist 7 

10044.  5073/1928 Stappler H. Gustav, născut la 29.VI.1904 la Storo-
jineţ, obţine titlul de farmacist 

farmacist 8 

10045.  5074/1928 Pressner Rohan Clarice, născută la 8.XII.1903 la 

Gura Humorului, obţine titlul de farmacist 

farmacist 9 

10046.  5079/1928 Fihman Z. Hana Feiga, născută la 7.XI.1900 la 
Edineţ-Hotin, obţine titlul de farmacist 

farmacist 12 

10047.  5079/1928 Hess V. Faiviş, născut la 21.VII.1900 la Hotin, 
obţine titlul de farmacist 

farmacist 13 

10048.  2131/1929 Braunştein B. Ruhla, născută la 15.XII.1920 la 
Minjir-Fălciu, obţine titlul de farmacist 

farmacist 14 

10049.  5075/1928 Feinştein H. Moriţ, născută la 27.IV.1903 la Călă- farmacist 15 
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raşi-Botoşani, obţine titlul de farmacist 
10050.  214/1929 Feldman I. Haim, născută la 1.VII.1903 la Suliţa-

Hotin, obţine titlul de farmacist 
farmacist 16 

10051.  215/1929 Coifman Şmul, născută la 9.XI.1901 la Tighina, 
obţine titlul de farmacist 

farmacist 17 

10052.  1106/1929 Moscovici S. Avram, născută la 17.III.1900 la Do-
rohoi, obţine titlul de farmacist 

farmacist 18 

10053.  1107/1929 Glassman I. Moise, născută la 9.X.1900 la Doro-
hoi, obţine titlul de farmacist 

farmacist 19 

10054.  1108/1929 Greciner H. Boruh, născută la 17.VII.1903 la 
Leovo-Cahul, obţine titlul de farmacist 

farmacist 20 

10055.  1109/1929 Sraibman Vecsler Frederica, născută la 19.IV. 
1904 la Podu Iloaiei, obţine titlul de farmacist 

farmacist 21 

10056.  1110/1929 Ghelber H. Haia Sura, născută la 25.IV.1904 la 
Iaşi, obţine titlul de farmacist 

farmacist 22 

10057.  1111/1929 Adeselberg Emanoil, născut la 13.XII.1901 la Su-
ceava, obţine titlul de farmacist 

farmacist 23 

10058.  1177/1924 Goldştein Hamer Ietti, născută la 25.XII.1898 la 
Iaşi, obţine titlul de farmacist 

farmacist 26 

10059.  5074/1928 Pressner Kalur E. Calire, născută la 25.XII.1898 la 
Gura Humorului, obţine titlul de farmacist 

farmacist 27 

10060.  1577/1929 Reznic I. Pesa, născută la 24.IX.1909 la Rezina-
Orhei, obţine titlul de farmacist 

farmacist 28 

10061.  1606/1929 Zilberman M. Toivie, născut la 28.XI.1905 la Or-
hei, obţine titlul de farmacist 

farmacist 29 

10062.  1745/1929 Peisah I. Srul, născut la 5.XII.1896 la Hotin, obţi-
ne titlul de farmacist 

farmacist 31 

10063.  1576/1929 Sraibman A. Pinhas, născut la 12.V.1901 la Tighi-
na, obţine titlul de farmacist 

farmacist 32 

10064.  1746/1929 Faerştein Z. Şeindel, născută la 26.III.1905 la 
Bălţi, obţine titlul de farmacist 

farmacist 33 

10065.  1747/1929 Ghemuriman Şulim, născut la 26.III.1900 la Vadu 
Rascov-Soroca, obţine titlul de farmacist 

farmacist 34 

10066.  1808/1929 Fraier A. Somer, născut la 9.X.1899 la Hîrlău, 
obţine titlul de farmacist 

farmacist 36 

10067.  2304/1929 Sraibman N. Etlea, născută la 8.V.1903 la Tighi-
na, obţine titlul de farmacist 

farmacist 37 

10068.  2305/1929 Sechter I. Isac, născut la 3.I.1903 la Bîrlad-Tu-
tova, obţine titlul de farmacist 

farmacist 38 

10069.  2306/1929 Feller S. Freida, născută la 5.VIII.1902 la Storoji-
neţ, obţine titlul de farmacist 

farmacist 39 

10070.  2312/1929 Nadler A. Nuhăm, născut la 24.VII.1929 la Doro-
hoi, obţine titlul de farmacist 

farmacist 40 

10071.  2314/1929 Cheisman A. Leia, născută la 7.VII.1901 la Şaba-
Cetatea Albă, obţine titlul de farmacist 

farmacist 42 

10072.  2315/1929 Trenchel Sura Leia, născută la 3.V.1888 la Chişi-
nău, obţine titlul de farmacist 

farmacist 43 

10073.  6136/1929 Iudman P. Zlata, născută la 15.VII.1904 la Mos-
covco-Podolia, obţine titlul de farmacist 

farmacist 44 

10074.  6137/1929 Sistic S. Beila, născută la 26.II.1906 la Orhei, ob-
ţine titlul de farmacist 

farmacist 45 

10075.  9139/1929 Coniver L. Isac, născut la 4.VIII.1906 la Iaşi, ob-
ţine titlul de farmacist 
 

farmacist 47 

10076.  6140/1929 Blimes S. Emanuel, născut la 8.I.1905 la Tîrgu farmacist 48 
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Frumos, obţine titlul de farmacist 
10077.  6278/1929 Grünspan N. Olga, născută la 12.I.1904 la 

Ştefăneşti-Botoşani, obţine titlul de farmacist 
farmacist 49 

10078.  6279/1929 Veinştein M. Sofia, născută la 18.IX.1905 la Iaşi, 
obţine titlul de farmacist 

farmacist 50 

10079.  6280/1929 Herman I. Max, născut la 20.XI.1905 la Fălticeni, 
obţine titlul de farmacist 

farmacist 51 

10080.  6292/1929 Morghenschi S. Boruh, născută la 5.XI.1900 la 
Chişinău, obţine titlul de farmacist 

farmacist 52 

10081.  6293/1929 Calcana O. Raşel Ita, născută la 25.X.1901 la Vas-
lui, obţine titlul de farmacist 

farmacist 53 

10082.  6805/1929 Erder Adolphe Ioseph, născut la 30.IX.1901 la 
Galaţi, obţine titlul de farmacist 

farmacist 54 

10083.  6807/1929 Cohn D. Israil, născut la 23.V.1905 la Vaslui, ob-
ţine titlul de farmacist 

farmacist 55 

10084.  6809/1929 Pasternac Volf Elca, născută la 9.I.1902 la Tighi-
na, obţine titlul de farmacist 

farmacist 56 

10085.  6806/1929 Zilberman M. Herş, născut la 10.III.1904 la Iaşi, 
obţine titlul de farmacist 

farmacist 57 

10086.  6808/1929 Şor S. Mina, născută la 10.III.1902 la Bălţi, obţine 
titlul de farmacist 

farmacist 58 

10087.  7056/1929 Ghelber O. Simon, născut la 13.IV.1903 la Bancu-
Tutova, obţine titlul de farmacist 

farmacist 60 

10088.  7057/1929 Herşcovici I. Max, născut la 11.I.1902 la Fălticeni, 
obţine titlul de farmacist 

farmacist 61 

10089.  868/1930 Haimovici I. Avram, născut la 29.III.1902 la Paş-
cani, obţine titlul de farmacist 

farmacist 62 

10090.  7053/1929 Roitman A. Perlea, născută la 16.X.1902 la Un-
gheni-Bălţi, obţine titlul de farmacist 

farmacist 63 

10091.  866/1930 Rabinovici I. Feiga, născută la 29.VI.1904 la Huşi, 
obţine titlul de farmacist 

farmacist 65 

10092.  1101/1930 Solomon M. Mina, născută la 3.II.1903 la Vaslui, 
obţine titlul de farmacist 

farmacist 68 

10093.  1102/1930 Zalţman L. Roza, născută la 28.VII.1904 la Ceta-
tea Albă, obţine titlul de farmacist 

farmacist 69 

10094.  870/1930 Pipergal M. Tatiana, născută la 26.I.1899 la Ceta-
tea Albă, obţine titlul de farmacist 

farmacist 70 

10095.  1277/1930 Biber S. Ghenia, născută la 24.XII.1888 la Soroca, 
obţine titlul de farmacist 

farmacist 71 

10096.  1616/1930 Bronştein M. Leia Malca, născută la 12.VIII.1902 
la Edineţ-Hotin, obţine titlul de farmacist 

farmacist 74 

10097.  1278/1930 Sifris Haia Sura, născută la 12.I.1899 la Bălţi, ob-
ţine titlul de farmacist 

farmacist 76 

10098.  1924/1930 Coifman D. Ovşii, născut la 13.X.1900 la Bălţi, 
obţine titlul de farmacist 

farmacist 77 

10099.  1925/1930 Breitman M. Ides, născută la 18.V.1903 la Atachi-
Soroca, obţine titlul de farmacist 

farmacist 78 

10100.  1926/1930 Milburat D. Marcu, născut la 10.I.1899 la Ştefă-
neşti-Botoşani, obţine titlul de farmacist 

farmacist 79 

10101.  2299/1930 Steirental T. Basia, născută la 18.II.1902 la Răş-
cani-Bălţi, obţine titlul de farmacist 

farmacist 80 

10102.  2341/1930 Lajman S. Zusi, născută la 8.VII.1902 la Bălţi, 
obţine titlul de farmacist 
 

farmacist 81 

10103.  2342/1930 Laber B. Sara, născută la 18.VI.1904 la Ruscani- farmacist 86 
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Roşia-Bălţi, obţine titlul de farmacist 
10104.  2435/1930 David A. Ladislau, născut la 9.VIII.1903 la Roşia 

Montană-Alba de Jos, obţine titlul de farmacist 
farmacist 87 

10105.  2437/1930 Gutman L. Neti, născută la 14.V.1906 la Iaşi, 
obţine titlul de farmacist 

farmacist 88 

10106.  2515/1930 Reisel O. Goldina, născută la 23.X.1903 la Bacău, 
obţine titlul de farmacist 

farmacist 90 

10107.  2438/1930 Vareta T. Frima, născută la 16.I.1906 la Edineţ-
Hotin, obţine titlul de farmacist 

farmacist 91 

10108.  2740/1930 Copelman N. Leia, născută la 4.IV.1903 la Soro-
ca, obţine titlul de farmacist 

farmacist 92 

10109.  2741/1930 Berman A. Mihel, născut la 26.XI.1900 la Soroca, 
obţine titlul de farmacist 

farmacist 93 

10110.  2300/1930 Sirota D. Ester Perlea, născută la 26.II.1903 la 
Roşcani-Bălţi, obţine titlul de farmacist 

farmacist 95 

10111.  2743/1930 Sofenboim S. Mirlea, născută la 30.III.1903 la 
Hotin, obţine titlul de farmacist 

farmacist 96 

10112.  2853/1930 Nusimovici N. Slioma, născut la 7.IX.1903 la So-
roca, obţine titlul de farmacist 

farmacist 97 

  DOSAR 114/1929: Intrare   

10113.  2656/29.VII.1929 Moscovici Isidor, obţine diploma de doctor în me-
dicină şi chirurgie la Facultatea de Medicină din 
Praga, solicită echivalarea ei 

doctor 28 

10114.  2589/5.VIII.1929 Rectorul universităţii trimite diplomele următo-
rilor licenţiaţi ai secţiei de farmacie: Sraibman A. 
Pineles, Peisah I. Strul, Gleisman I. Leia 

farmacist 31 

10115.  2656/29.VII.1929 Glasberg Iacob, obţine diploma de doctor în medi-
cină şi chirurgie la Facultatea de Medicină din 
Bruxelles, solicită echivalarea ei 

doctor 33 

10116.  VII.1929 Hirsch H. solicită înscrierea la medicină student 65 

10117.  3060/23.IX.1929 Gleisman Perlea din anul al II-lea al facultăţii de 
farmacie din Bucureşti solicită transferul la Iaşi 

student 79 

10118.  3874/7.X.1929 Aighenştein Lev, născut la 8.III.1910 la Odesa, 
solicită înscrierea la facultatea de medicină 

student 100 

10119.  3766/11.X.1929 Mayer Lazăr, născut la 30.IX.1903, solicită în-
scrierea la facultatea de medicină 

student 114 

10120.  3768/11.X.1929 Staierman Leon D., născut la 15.XI.1911, solicită 
înscrierea la facultatea de medicină 

student 115 

10121.  4207/17.X.1929 Pinkenzon Benţion, născut la 9.IV.1909 la Bălţi, 
solicită înscrierea la facultatea de medicină 

student 119 

10122.  4347/18.X.1929 Demianovici Mendeli solicită înscrierea la facul-
tatea de medicină 

student 131 

10123.  4423/19.X.1929 Rapaport Debora, născută la 14.XII 1910 la Doro-
hoi, solicită înscrierea la facultatea de medicină 

student 136 

10124.  2369/16.X.1929 Farladanchi Alioşa obţine diploma de bacalaureat 
a unui liceu din Chişinău 

student 143 

10125.  4251/17.X.1929 Inspectoratul Şcolar din Bacău informează că 
Marcus Rebeca a obţinut diploma de bacalaureat 
necesară înscrierii la farmacie 

student 144 

10126.  4251/17.X.1929 Inspectoratul Şcolar din Iaşi informează că Mala-
mud Riva a obţinut diploma de bacalaureat nece-
sară înscrierii la medicină 

student 145 

10127.  4439/17.X.1929 Inspectoratul Şcolar din Iaşi informează că Herş-
covici Moise a obţinut diploma de bacalaureat 
necesară înscrierii la medicină 

student 144 

10128.  2381/17.X.1929 Inspectoratul Şcolar din Iaşi informează că Fih student 147 
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Ruvin a obţinut diploma de bacalaureat necesară 
înscrierii la medicină 

10129.  4346/17.X.1929 Cupit Moise, născut la 4.X 1907 la Edineţ, solicită 
înscrierea la facultatea de farmacie 

student 149 

10130.  4406/18.X.1929 Vainer Abram, născut la 2.V 1911 la Briceni, so-
licită înscrierea la facultatea de medicină 

student 150 

10131.  4518/21.X.1929 Cogan Avram soilicită restituirea documentelor 
şcolare aparţinînd lui Cogan Mendel 

student 154, 156 

10132.  2430/21.X.1929 Inspectoratul Şcolar din Chişinău informează că 
Chiesler Leib a obţinut diploma de bacalaureat 
necesară înscrierii la medicină 

student 154 

10133.  4527/7.X.1929 Aighenştein Lev, născut la 8.III.1910 la Odesa, 
solicită înscrierea la facultatea de medicină 

student 158 

10134.  4742/24.X.1929 Hertz Marcu solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru înscrierea la altă facultate 

student 166 

10135.  4888/24.X.1929 Helman Socrat, născut la 17.VIII.1909 la Piatra 
Neamţ, solicită înscrierea la facultatea de 
medicină 

student 171 

10136.  4834/25.X.1929 Bistriţchi Gherşov, născut la 12.XI.1911 la Chişi-
nău, solicită înscrierea la facultatea de medicină 

student 173 

10137.  4833/25.X.1929 Averbuch Şaia, născut la 2. IX.1908, solicită 
înscrierea la facultatea de medicină 

student 175, 176 

10138.  4892/28.X.1929 Cleper I. Iosub, născut la 13.VIII.1912 la Iaşi, 

solicită înscrierea la facultatea de medicină 

student 183 

10139.  4895/28.X.1929 Gherşenzon Gherş, născut la 13.VIII.1912 la 
Orhei, solicită înscrierea la facultatea de medicină 

student 184 

10140.  5035/30.X.1929 Losner Bianca solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă 

student 209 

10141.  5054/30.X.1929 Telinovschi Bercu, născut la 20.VIII.1909 la 
Balta, solicită înscrierea la farmacie 

student 210 

10142.  5062/30.X.1929 Cohn Nehman solicită a fi înscris la examene în 
sesiunea din ianuarie 

student 215, 228 

10143.  4963/28.X.1929 Augutştein S. Şmil, născut la 11.XII.1911 la Bîr-
lad, solicită înscrierea la facultatea de medicină 

student 218 

10144.  5162/1.XI.1929 Solomon Simon solicită înscrierea în sesiunea de 

examene din ianuarie 

student 227 

10145.  5332/6.XI.1929 Zeilicovici Zigmund solicită înscrierea la farmacie student 241 
10146.  5364/6.XI.1929 Şvarţman Moisei solicită restituirea documentelor 

şcolare deoarece se retrage din facultate 
student 243, 244 

10147.  5365/6.XI.1929 Sigler Didi din Săveni solicită restituirea docu-
mentelor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 246, 247 

10148.  5439/7.XI.1929 Marcovici M. Surica solicită aprobarea transfe-
rului la facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 254 

10149.  5475/9.XI.1929 Edlis David, născut la 7.XI.1908 la Cetatea Albă, 
solicită înscrierea la facultatea de medicină 

student 256, 257 

10150.  5476/9.XI.1929 Ferdman David, născut la 11.I.1911 la Orhei, 
solicită înscrierea la facultatea de medicină 

student 258, 259 

10151.  5509/11.XII.1929 Beniaminovici Avram, născut la 14. III.1909 la 
Orhei, solicită înscrierea la facultatea de medicină 

student 265, 266 

10152.  5512/11.XI.1929 Kamner Debora, născută la 21.IX.1910, domici-
liată în C. Negri 18, Iaşi, solicită restituirea docu-
mentelor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 267, 268 

10153.  5564/11.XII.1929 Zingher Mordco solicită eliberarea carnetului de 
student 

student 273 

10154.  5570/11.XII.1929 Barmac Aron solicită eliberarea carnetului de stu- student 274 
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dent 
10155.  2042/12.XII.1929 Bibo Samuel şi Ladislau Bertha sînt studenţi la 

medicină 
student 275 

10156.  5584/12.XI.1929 Litmanovici Beer, născută la 13.XI.1909 la Chi-
şinău, solicită restituirea documentelor şcolare 
deoarece se retrage din facultate 

student 279, 280 

10157.  5586/12.XI.1929 Abeles Melita, născută la 4.I.1912 la Cernăuţi, din 
anul întîi al secţieie de farmacie solicită eliberarea 
unei adeverinţe pentru înscrierea la drept 

student 284, 187, 
288 

10158.  5587/12.XI.1929 Blanck Berel, născut la 13.X.1910 la Leovo-Ca-
hul, solicită restituirea documentelor şcolare 

deoarece se retrage din facultate 

student 285, 286 

10159.  5631/13.XI.1929 Rabinovici Romeo solicită înscrierea la farmacie student 291 
10160.  5636/13.XI.1929 Wechsler Isidor, născut la 20.XI.1910 la Paşcani, 

solicită eliberarea unei adeverinţe pentru înscrie-
rea la altă facultate 

student 295 

10161.  5639/13.XII.1929 Schwartz Leib, născută la 13.VII.1910 solicită 
înscrierea la facultatea de medicină 

student 295 

10162.  329/14.II.1929 Cajal M. (Cahal M. Leibu) este examinat la tera-
peutică 

student 321 

10163.  5715/14.XI.1929 Zingher Mordco solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 322, 323 

10164.  2131/16.XI.1929 Şmil Samoil solicită echivalarea studiilor absolvite 

în Franţa 

student 326 

10165.  5920/20.XI.1929 Vitner Virginia, Coniver Lupu şi Blimes Emanuel 
sînt admişi la susţinerea tezei de licenţă în farma-
cie 

farmacisti 337 

10166.  2160/20.XI.1929 Rudner Ana solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi la farmacie 

student 339 

10167.  5928/20.XI.1929 Bistriţchi Gherşov solicită restituirea documen-
telor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 343 

10168.  2197/23.XI.1929 Marcovici Leon solicită o adeverinţă de frecvenţă 
a anului preparator la medicină 

student 344 

10169.  6086/23.XI.1929 Aighenştein Lev solicită eliberarea carnetului de 
student 

student 345, 346 

10170.  6181/27.XI.1929 Aizicovici Aizic Lev solicită reprimirea fiului său, 
cu studii în Italia, la facultate 

student 350 

10171.  2233/23.XI.1929 Mendel Avram şi Finchelştein Şulim se transferă 
de la facultatea de medicină 

student 353 

10172.  6291/3.XII.1929 Roitman Sura, Cahane Raşela şi Moruzenschi Bo-
ruh susţin licenţa la farmacie 

farmacist 354 

10173.  6886/17.XII.1929 Meir Lazăr din anul întîi solicită restituirea docu-
mentelor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 373 

10174.  439/18.XII.1929 Asociaţia Generală a Studenţilor Universitari 
Evrei solicită înmînarea carnetelor de student de-
legatului lor, Sabelman 

student 399 

10175.  16.XII.1929 Berenştein D., născut la 29.VI.1909, se înscrie la 

facultatea de litere 

student 404, 405 

10176.  7021/26.XII.1929 Senatul Universităţii recomandă găsirea studenţi-
lor vinovaţi în incidentele din 16 decembrie de la 
laboratorul de chimie al profesorului Bogdan Pe-
tre, din str. Săulescu. Se iau declaraţii studenţilor 
şi profesorului Şumuleanu Constantin, şefului de 
lucrări Claudatus Ion. Studenţii creştini neagă că 
bătaia ar fi fost premeditată, dar studenţii evrei 

student 420- 422 
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Davidzon Moritz, Avram Iosub, Alter Iancu, ş.a. 
susţin că au fost bătuţi de primii, nominalizîndu-i 
pe Varzaru Traian, Niculiţă Alexandru, Ciofu 
Nicolae ş.a. Şeful de lucrări Claudatus Ion susţine 
că bătaia studenţilor evrei ar fi fost premeditată; la 
cursurile de chimie studenţii evrei stau separat de 
cei creştini. 

10177.  7035/28.XII.1929 Cohn Friederich, Rosner Martin ş.a. solicită scuti-
rea de taxele şcolare 

student 430 

10178.  7037/30.XII.1929 Pinchenzon Benţion din anul întîi solicită elibera-
rea unei adeverinţe de frecvenţă şi a documentelor 
şcolare 

student 431 

10179.  7041/30.XII.1929 Herşcovici Max, Geller Simion, Cauşanschi Hava, 
Roitman Perla, Şirota Estera sînt înscrişi pentru 
examenul de licenţă la farmacie 

farmacist 433 

10180.  XII.1929 Studenţi în cămine student 434-439 

10181.  3952/15.X.1929 Margulis Ghitl, născută la 12.XI.1906 la Swiecyn-
Tarnopol-Polonia, se înscrie la facultatea de 
medicină; a susţinut examenul de bacalaureat 

student 441 

10182.  4165/16.X.1929 Greller Klara, născută la 9.VI.1911 la Cernăuţi, se 
înscrie la facultatea de medicină; a susţinut exa-
menul de bacalaureat 

student 442 

10183.  4164/16.X.1929 Goldberger Dora, născută la 10.IX.1908 la Vijni-
ţa-Storojineţ, se înscrie la facultatea de medicină; 
a susţinut examenul de bacalaureat 

student 443 

  DOSAR 115/octombrie 1929: Catalogul pe anul 
1929, sesiunea din ianuarie, martie, mai şi iunie-
octombrie 

  

10184.  1929 Cataloage cu examenele susţinute (se repetă stu-
denţii din dosarul următor) 

student 2-287 

  DOSAR 116/1929-1930: Registru de ieşire   

10185.  99/11.I.1929 In situaţia privind examenele anului întîi la me-
dicină, sesiunea din iunie Roitman Ilie este decla-
rat admis 

student 4 

10186.  126/11.I.1929 In situaţia privind examenele anului întîi la medi-
cină, sesiunea din iunie Alucher Ruhla este decla-
rată admisă 

student 5 

10187.  135/11.I.1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie Berinzon 
Filip este declarat admis 

student 5 

10188.  151/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie Cohn Frie-
derich este declarat admis 

student 6 

10189.  186/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie Hascalovici 
Iosif este declarat admis 

student 6 

10190.  190/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie Idelovici I. 
Bercu este declarat admis 

student 6 

10191.  192/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie Iuster Marcel 
este declarat admis 

student 7 

10192.  237/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie Spaner M. 
Efim este declarat admis 

student 9 

10193.  269/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al student 10 
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II-lea la medicină, sesiunea din iunie Sfartzi Mo-
ritz este declarat admis 

10194.  263/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie Şarf Şmul 
este declarat admis 

student 10 

10195.  266/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie Segal David 
este declarat admis 

student 10 

10196.  269/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie Stain Filip 
este declarat admis 

student 10 

10197.  271/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie Tanne Feiga 
Haie este declarat admis 

student 10 

10198.  289/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie Velt Levin 
este declarat admis 

student 11 

10199.  296/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie Zeilicovici 
Zeilic este declarat admis 

student 11 

10200.  298/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie Zelţman 
Sahna este declarat admis 

student 11 

10201.  321/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie Cohn 
Solomon este declarat admis 

student 12 

10202.  323/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie Cahana A. 
David este declarat admis 

student 12 

10203.  377/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie Goldştein 
Solomon este declarat admis 

student 14 

10204.  378/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie Gartenberg 
Ioseph este declarat admis 

student 14 

10205.  386/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie Haler Mina 
este declarat admis 

student 14 

10206.  411/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie Milştein 
Şmul este declarat admis 

student 15 

10207.  440/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la medicină, sesiunea din iunie Parnas Iţic 
este declarat admis 

student 16 

10208.  442/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la medicină, sesiunea din iunie Picher 
Herşcu este declarat admis 

student 16 

10209.  460/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie Streif A. 
Sigmund este declarat admis 

student 17 

10210.  472/I.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din ianuarie 1930, 
Sfarţenberg I. Menase este declarat admis 

student 17 

10211.  489/I.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din ianuarie 1930, 

student 18 
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Vaisman Avram este declarat admis 
10212.  493/I.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 

III-lea la medicină, sesiunea din ianuarie 1930, 
Beri Gherş este declarat admis 

student 18 

10213.  514/I.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din ianuarie 1930, 
Ferdman M. este declarat admis 

student 19 

10214.  489/I.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din ianuarie 1930, 
Iosipovici Sofia. este declarată admisă 

student 20 

10215.  542/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 

III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1929, 
Leibovici Aneta este declarată admisă 

student 20 

10216.  543/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1929, 
Leibovici Berman este declarat admis 

student 20 

10217.  594/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1929, 
Şapira Malca este declarată admisă 

student 22 

10218.  605/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1929, Toler 
Milbourat Henry este declarat admis 

student 22 

10219.  605/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 

IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1929, 
Nahman Maria este declarată admisă 

student 23 

10220.  624/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1929, 
Talmaschi Avram este declarat admis 

student 23 

10221.  632/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1929, 
Aberman Albert este declarat admis 

student 23 

10222.  728/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1929, Tiner 
Iosef este declarat admis 

student 27 

10223.  760/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului 

întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1929, 
Abramovici Haia Leia este declarată admisă 

student 28 

10224.  769/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1929, 
Grinouţchi Moise este declarat admis 

student 28 

10225.  781/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din octombrie 1929, 
Moise Marcu este declarat admis 

student 29 

10226.  784/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din octombrie 1929, 
Loizman Malvina este declarată admisă 

student 29 

10227.  785/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului 

întîi la farmacie, sesiunea din octombrie 1929, 
Stivelman Dvoira este declarată admisă 

student 29 

10228.  786/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din octombrie 1929, Sin 
Aron Maria este declarată admisă 

student 29 

10229.  789/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din octombrie 1929, 
Silberştein Estera este declarată admisă 

student 29 
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10230.  801/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din octombrie 1929, 
Snitovschi Ita este declarată admisă 

student 30 

10231.  804/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1929, 
Moscovici Menaşe este declarat admis 

student 30 

10232.  807/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1929, 
Dulbergher Marcel este declarat admis 

student 30 

10233.  810/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1929, 

Abovici Melania este declarată admisă 

student 30 

10234.  811/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din ianuarie 1930, 
Bercu Bernard este declarat admis 

student 30 

10235.  814/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din ianuarie 1930, 
Blumenfeld Hava este declarată admisă 

student 30 

10236.  811/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din octombrie 1929, 
David Reghina este declarată admisă 

student 31 

10237.  830/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1929, 

Dechtear Ghitla este declarată admisă 

student 31 

10238.  832/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1929, 
Dechtear Ghitla este declarată admisă 

student 31 

10239.  832/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1929, 
Ferdman Israel este declarat admis 

student 31 

10240.  834/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din octombrie 1929, 
Fridman Beatrice este declarată admisă 

student 31 

10241.  838/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din octombrie 1929, 

Faingold Iosub este declarată admis 

student 31 

10242.  839/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din octombrie 1929, 
Fuhrer Iacob este declarată admis 

student 31 

10243.  854/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din octombrie 1929, 
Iosipovici Sofia este declarată admisă 

student 32 

10244.  855/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din octombrie 1929, 
Iulius Ita este declarată admisă 

student 32 

10245.  857/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din octombrie 1929, 

Lebenzon Leia Golda este declarată admisă 

student 32 

10246.  858/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din octombrie 1929, 
Loşac Leia este declarată admisă 

student 32 

10247.  859/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din octombrie 1929, 
Lobel Rebeca este declarată admisă 

student 32 

10248.  861/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al student 32 
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II-lea la farmacie, sesiunea din octombrie 1929, 
Moişenzon Şaia este declarată admisă 

10249.  873/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din ianuarie 1929, 
Rabinovici Malca este declarată admisă 

student 33 

10250.  875/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din ianuarie 1929, 
Reznic Beer este declarat admis 

student 33 

10251.  877/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din ianuarie 1929, 
Sofian I. Mina este declarată admisă 

student 33 

10252.  879/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din ianuarie 1929, 
Staroste Ihil este declarat admis 

student 33 

10253.  881/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din octombrie 1929, 
Şaiovici Ihil este declarat admis 

student 33 

10254.  883/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din octombrie 1929, 
Sirota Ruhla este declarată admisă 

student 33 

10255.  900/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la medicină, sesiunea din ianuarie 1929, 
Rabinovici Iacob este declarat admis 

student 34 

10256.  900/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la medicină, sesiunea din ianuarie 1929, 
Rapaport Volf este declarat admis 

student 34 

10257.  904/1929 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1929, 
Iacobsohn Frederica este declarată admisă 

student 34 

10258.  931/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, Camil 
Adela este declarată admisă 

student 35 

10259.  937/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, Danilov 
Berl Leizer este declarat admis 

student 35 

10260.  939/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, David 
H. Jean este declarat admis 

student 35 

10261.  941/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Davidsohn Moritz este declarat admis 

student 35 

10262.  942/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Fuchelman Moriţ este declarat admis 

student 35 

10263.  943/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Ferdman Abram este declarat admis 

student 35 

10264.  944/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Ghinterman Strul este declarat admis 

student 35 

10265.  945/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Goldştein Sigismund este declarat admis 

student 35 

10266.  946/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, 

student 35 
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Glinberg Moise este declarat admis 
10267.  947/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 

întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Ghelman Rahil este declarată admisă 

student 35 

10268.  948/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Goldştein Clara este declarată admisă 

student 35 

10269.  941/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Goldştein Avram Moise este declarat admis 

student 35 

10270.  952/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 

întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Glasberg Iosif este declarat admis 

student 35 

10271.  953/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, Haifeţ 
Boris este declarat admis 

student 35 

10272.  954/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Herşcovici Moise este declarat admis 

student 35 

10273.  984/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Rabinovici Nusem este declarat admis 

student 36 

10274.  985/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 

întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Soibelman Iţic este declarat admis 

student 36 

10275.  985/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, Sfarţi 
Pinhas este declarat admis 

student 36 

10276.  990/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, Simon 
Isidor este declarat admis 

student 36 

10277.  991/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, Sfarţi 
Isac este declarat admis 

student 36 

10278.  992/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 

întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Solomonov Iosub este declarat admis 

student 36 

10279.  993/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Sterenbaum Pepi este declarată admis 

student 36 

10280.  995/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, Sapira 
Ruvin este declarat admis 

student 36 

10281.  996/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Schnarch David este declarat admis 

student 36 

10282.  997/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 

întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, Sontag 
Moscu este declarat admis 

student 36 

10283.  998/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Soibelman Iosif este declarat admis 
 
 

student 36 

10284.  999/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al student 36 
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întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Talpalari Solomon este declarat admis 

10285.  1000/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Vasemberg Avram este declarat admis 

student 36 

10286.  1002/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Volfenzon Haim este declarat admis 

student 36 

10287.  1024/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Grinspan Elise este declarată admisă 

student 37 

10288.  1025/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Goligorschi Solomon este declarat admis 

student 37 

10289.  1026/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Goldberg Iosif este declarat admis 

student 37 

10290.  1028/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Gleizer Ruhla este declarată admisă 

student 37 

10291.  1031/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, Iuster 
David este declarat admis 

student 37 

10292.  1032/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Marcus A. Ghizela este declarată admisă 

student 37 

10293.  1035/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, Nencel 
Eti este declarată admisă 

student 37 

10294.  1039/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Pisarevici I. Leib este declarat admis 

student 37 

10295.  1044/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Roitman Ihil este declarat admis 

student 37 

10296.  1045/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Rabinovici Marcus este declarat admis 

student 37 

10297.  1046/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, Raiss 
Victor este declarat admis 

student 37 

10298.  1068/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Lovenştein Alioşa este declarat admis 

student 38 

10299.  1069/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Dulbergher Marcel este declarat admis 

student 38 

10300.  1071/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, Enciu 
Iancu Şmil este declarat admis 

student 38 

10301.  1073/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Fainsilber Nathan este declarat admis 
 

student 38 

10302.  1074/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al student 38 
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III-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, Fişler 
Bernard este declarat admis 

10303.  1075/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Feldman Pavel este declarat admis 

student 38 

10304.  1076/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Froimovici Meer este declarat admis 

student 38 

10305.  1077/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Grimberg Avram este declarat admis 

student 38 

10306.  1080/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Glaser A. Leia este declarată admisă 

student 38 

10307.  1081/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Goldştein Iosif este declarat admis 

student 38 

10308.  1083/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Hascalovici Iosif este declarat admis 

student 38 

10309.  1086/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, Iuster 
Mendel este declarat admis 

student 38 

10310.  1087/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Idelovici I. Bercu este declarat admis 

student 38 

10311.  1088/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, Leiba 
Moisă este declarat admis 

student 38 

10312.  1089/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Leizerovici Zusi este declarată admis 

student 38 

10313.  1090/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Leibovici Isidor este declarat admis 

student 38 

10314.  1091/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Leibovici M. Pinhas este declarat admis 

student 38 

10315.  1165/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, Cohn 
Solomon este declarat admis 

student 40 

10316.  1166/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Dascal Şmuli este declarat admis 

student 40 

10317.  1170/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, Froim 
Hună este declarat admis 

student 40 

10318.  1172/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Fleişman Zelman este declarat admis 

student 40 

10319.  1175/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Goldştein D. I. solomon este declarat admis 

student 40 

10320.  1176/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 

student 40 
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Gartenberg S. Ioseph este declarat admis 
10321.  1177/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 

IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Glinoer Leo este declarat admis 

student 40 

10322.  1203/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Penişoară Iancu este declarat admis 

student 41 

10323.  1204/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Rosman Mendel este declarat admis 

student 41 

10324.  1205/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 

IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Rabinovici Raisa este declarată admisă 

student 41 

10325.  1206/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Rosental Mihel este declarat admis 

student 41 

10326.  1207/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Rotenberg Mises este declarat admis 

student 41 

10327.  1208/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Rosenţveig S. Gherşin este declarat admis 

student 41 

10328.  1209/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 

IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, Streif 
S. Sigmund este declarat admis 

student 41 

10329.  1210/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, Segal 
Marcu este declarat admis 

student 41 

10330.  1211/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, Segal 
Cezar este declarat admis 

student 41 

10331.  1212/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Sfarţenberg I. Menase este declarat admis 

student 41 

10332.  1214/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 

IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, Toper 
H.Iosef este declarat admis 

student 41 

10333.  1218/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Tismenţchi Haim este declarat admis 

student 41 

10334.  1219/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Viener I. Avram este declarat admis 

student 41 

10335.  1220/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Vasiman Avram este declarat admis 

student 41 

10336.  1223/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 

V-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Aberman Albert este declarat admis 

student 41 

10337.  1251/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
V-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Iosupovici Maria este declarată admisă 

student 42 

10338.  1253/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
V-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Leibovici Berman este declarat admis 

student 42 
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10339.  1254/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
V-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Leibovici Aneta este declarată admisă 

student 42 

10340.  1257/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
V-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Morghenştein Molet este declarat admis 

student 42 

10341.  1258/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
V-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, Moise 
Moise este declarat admis 

student 42 

10342.  1261/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
V-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 

Nahman Marcu este declarat admis 

student 42 

10343.  1344/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
VI-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, Fişu 
Iosif este declarat admis 

student 44 

10344.  1351/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Aron 
Sara este declarată admisă 

student 44 

10345.  1352/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Abramovici Ghizela este declarată admisă 

student 44 

10346.  1353/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 

Averbuch Şaia este declarată admisă 

student 44 

10347.  1351/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Bogen 
Edith Therese este declarată admisă 

student 44 

10348.  1356/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Bercovici David este declarat admis 

student 44 

10349.  1357/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Blumenfeld Luiza este declarată admisă 

student 44 

10350.  1358/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 

Bercovici Dora este declarată admisă 

student 44 

10351.  1359/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Bercovici Janeta este declarată admisă 

student 44 

10352.  1361/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Braunştein Ana este declarată admisă 

student 44 

10353.  1362/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Bondar 
Feiga este declarată admisă 

student 44 

10354.  1387/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Hună 

Golda este declarată admisă 

student 45 

10355.  1388/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Iancovici Clara este declarată admisă 

student 45 

10356.  1389/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Idelovici 
Marim Bruha este declarată admisă 

student 45 

10357.  1392/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului student 45 
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întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Iosepovici Elenreta este declarată admisă 

10358.  1395/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Iţicovici 
Ana este declarată admisă 

student 45 

10359.  1396/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Levit 
Abram este declarat admis 

student 45 

10360.  1397/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Loznear 
C. Bioncar este declarat admis 

student 45 

10361.  1398/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Leibovici F. este declarat admis 

student 45 

10362.  1399/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Litmanovici Beer este declarat admis 

student 45 

10363.  1400/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Moscovici Hana este declarată admisă 

student 45 

10364.  1401/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Moise I. 
Betti este declarată admisă 

student 45 

10365.  1402/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Michel 
Moise Iosub este declarat admis 

student 45 

10366.  1403/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Marcovici Reiza Hava este declarată admisă 

student 45 

10367.  1404/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Mordel 
Avram este declarat admis 

student 45 

10368.  1405/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Natanson A. Ghizela este declarată admisă 

student 45 

10369.  1407/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Orinştein Liza este declarată admisă 

student 45 

10370.  1408/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Pincu 
Eva este declarată admisă 

student 45 

10371.  1409/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Rosenberg Ilie este declarat admis 

student 45 

10372.  1410/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Riven 
David este declarat admis 

student 45 

10373.  1433/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Berariu 
Eta este declarată admisă 

student 46 

10374.  1434/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Baer 
Şeina este declarată admisă 

student 46 

10375.  1435/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 

student 46 
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Bergman Ezra este declarată admisă 
10376.  1436/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 

întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Barat G. 
Dvoira este declarată admisă 

student 46 

10377.  1437/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Buholţ 
A. Janeta este declarată admisă 

student 46 

10378.  1438/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Braunştein Adela este declarată admisă 

student 46 

10379.  1439/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 

întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Braunştein M. Zaharia este declarat admis 

student 46 

10380.  1440/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Bercovici Tauba este declarată admisă 

student 46 

10381.  1441/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Cotlear 
Iţhoc este declarat admis 

student 46 

10382.  1442/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Caufman Iosub este declarat admis 

student 46 

10383.  1443/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 

întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Cogan 
Ruhla este declarată admisă 

student 46 

10384.  1444/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Cazaţcher Beila este declarată admisă 

student 46 

10385.  1445/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Cazaţcher Sura este declarată admisă 

student 46 

10386.  1447/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Feldman 
Zelda este declarată admisă 

student 46 

10387.  1448/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 

întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Finchelştein Iţic este declarat admis 

student 46 

10388.  1449/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Freitag 
Sender Uşer este declarat admis 

student 46 

10389.  1450/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Gamberg Reful este declarat admis 

student 46 

10390.  1451/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Goldenberg Meniha este declarată admisă 

student 46 

10391.  1452/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 

întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Grimberg Clara este declarată admisă 

student 46 

10392.  1453/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Grosman Haim este declarat admis 

student 46 

10393.  1454/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Goldenberg Roza este declarată admisă 

student 46 
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10394.  1455/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Colomon Carol Hester este declarat admis 

student 46 

10395.  1456/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Haham 
Rebeca este declarată admisă 

student 46 

10396.  1481/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Vainştein Moise este declarat admis 

student 47 

10397.  1482/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 

Vainştein Rebeca este declarată admisă 

student 47 

10398.  1483/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Vaserman Bernard este declarat admis 

student 47 

10399.  1484/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Zeitel 
Mindlea este declarată admisă 

student 47 

10400.  1485/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Zeldman 
Feiga este declarată admisă 

student 47 

10401.  1486/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Zisman 

B. Leia este declarată admisă 

student 47 

10402.  1484/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Abramovici Ieti este declarată admisă 

student 47 

10403.  1489/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Abramovici Haia Leia este declarată admisă 

student 47 

10404.  1491/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Brucmaier Zalman este declarat admis 

student 47 

10405.  1493/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 

Breisler Sprinţa este declarată admisă 

student 47 

10406.  1494/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Brauchfeld H. Jean este declarat admis 

student 47 

10407.  1495/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Cotic 
Tauba este declarată admisă 

student 47 

10408.  1496/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Coifman Moise este declarat admis 

student 47 

10409.  1498/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 

Chiperman Nuhăm este declarat admis 

student 47 

10410.  1499/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Cohn 
Haia Dvoira este declarată admisă 

student 47 

10411.  1500/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Cohn 
Moise este declarat admis 

student 47 

10412.  1501/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al student 47 
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II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Caner 
A. Rebeca este declarată admisă 

10413.  1528/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Rosenfeld Ana este declarată admisă 

student 48 

10414.  1529/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Rosen 
Ruchenştein Hente este declarată admisă 

student 48 

10415.  1530/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Rosen 
O. Slioma este declarat admis 

student 48 

10416.  1531/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Seinberg Slioma este declarat admis 

student 48 

10417.  1532/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Sin 
Avram Maria este declarată admisă 

student 48 

10418.  1533/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Schwelbman A. Dvoira este declarată admisă 

student 48 

10419.  1534/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Şoimovici Maria este declarată admisă 

student 48 

10420.  1535/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Sfraţ 
Bercu este declarat admis 

student 48 

10421.  1536/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Silberştein Estera este declarată admisă 

student 48 

10422.  1539/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Vainberg Sura este declarată admisă 

student 48 

10423.  1543/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Vexler 
R. Solomon este declarat admis 

student 48 

10424.  1544/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Zaidman Manea este declarat admis 

student 48 

10425.  1546/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
II-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Zilberman O. Raşela este declarată admisă 

student 48 

10426.  1575/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Hutschnecher Iancu este declarat admis 

student 49 

10427.  1576/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Horovitz Hana este declarată admisă 

student 49 

10428.  1577/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Halinschi Udel este declarat admis 

student 49 

10429.  1578/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Hahamovici Boris este declarat admis 

student 49 

10430.  1579/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 

student 49 
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Hilenschi Naftule este declarat admis 
10431.  1580/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 

III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Culiş 
Ita este declarată admisă 

student 49 

10432.  1581/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Iosipovici Sofia este declarată admisă 

student 49 

10433.  1582/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Iacher 
Beila este declarată admisă 

student 49 

10434.  1585/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 

III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Lebenzon Leia Golda este declarată admisă 

student 49 

10435.  1586/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Lobel 
Rebeca este declarată admisă 

student 49 

10436.  1587/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Leibovici Sara este declarată admisă 

student 49 

10437.  1588/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Losac 
Lia este declarată admisă 

student 49 

10438.  1589/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 

III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Lerner 
Beer este declarat admis 

student 49 

10439.  1591/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Mozenzon Şaia este declarată admisă 

student 49 

10440.  1592/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Nitabach Cheila este declarată admisă 

student 49 

10441.  1593/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Orinştein C. Paula este declarată admisă 

student 49 

10442.  1594/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 

III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Pincovici Sura Feighi este declarată admisă 

student 49 

10443.  1595/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Peisah 
Milca este declarată admisă 

student 49 

10444.  1596/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Rabinovici Malca este declarată admisă 

student 49 

10445.  1597/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Rohman Ţirlea este declarată admisă 

student 49 

10446.  1598/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 

III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Roitman Reizea este declarată admisă 

student 49 

10447.  1599/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Reznic Beer este declarat admis 

student 49 

10448.  1600/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Sofian 
I. Mina este declarată admisă 

student 49 
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10449.  1601/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Şusterman Iahna este declarată admisă 

student 49 

10450.  1602/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Starostev Ihil este declarat admis 

student 49 

10451.  1604/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Solomon I. Hana este declarată admisă 

student 49 

10452.  1605/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 

Fiterman Feiga este declarată admisă 

student 49 

10453.  1606/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, Ucitel 
Aron este declarat admis 

student 49 

10454.  1610/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
III-lea la farmacie, sesiunea din iunie 1930, 
Zaidman Moisei este declarat admis 

student 49 

10455.  1613/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului al 
IV-lea la medicină, sesiunea din iunie 1930, 
Aizicovici Aizic este declarat admis 

student 49 

10456.  1615/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, 

Shimberg Berta este declarată admisă 

student 49 

10457.  1616/15.VI.1930 In situaţia privind examenele de la finele anului 
întîi la medicină, sesiunea din iunie 1930, Milovici 
Frida este declarată admisă 

student 49 

  DOSAR 117/ 1929: Registru de intrare   
10458.  1/2.I.1929 Fainboim Sara solicită eliberarea documentelor 

şcolare deoarece se retrage din facultate 
student 1 

10459.  29/4.I.1929 Brucmaier Zalman prezintă recipisa de plată a 
taxelor universitare 

student 3 

10460.  39/8.I.1929 Coniver Isac solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 3 

10461.  41/8.I.1929 Adelsberg Emanoil solicită înscrierea în anul 

universitar 1928-1929 

student 4 

10462.  42/8.I.1929 Rosental Rafail prezintă recipisa de plată a taxelor 
universitare 

student 4 

10463.  61/9.I.1929 Iosefsohn Moise solicită amînarea examenului de 
chimie 

student 4 

10464.  63/8.I.1929 Ripa Sulim solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 6 
10465.  77/8.I.1929 Staroste Ihil solicită o adeverinţă de frecvenţă  student 7 
10466.  152/15.I.1929 Copelman Leia solicită înscrierea la examenul de 

licenţă în farmacie  
farmacist 13 

10467.  153/15.I.1929 Gamberg Roza solicită înscrierea la examenul de 
licenţă în farmacie  

farmacist 13 

10468.  166/16.I.1929 Zilberman Herş solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă necesară la armată 

student 14 

10469.  176/15.I.1929 Cuperman A. Iosub absolvent al facultăţii de far-
macie din Modena solicită echivalarea diplomei 

farmacist 15, 16 

10470.  199/17.I.1929 Vainştein Iţic absolvent al facultăţii medicină de-
pune teza de licenţă „Consideraţii asupra etiolo-
giei, patogeniei şi tratamentului psoriasisului” 

doctor 18 

10471.  202/17.I.1929 Roşu Carolina absolvent al facultăţii de farmacie 
din Modena solicită echivalarea diplomei 

farmacist 18 
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10472.  203/16.I.1929 Iosefsohn Iţic solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 18 

10473.  204/16.I.1929 Feldman Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de obţinere a licenţei în farmacie necesară la Ser-
viciul Sanitar al oraşului Cernăuţi 

farmacist 18 

10474.  220/21.I.1929 Segal Ţalel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la armată 

student 20 

10475.  220/21.I.1929 Moise Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară la armată 

student 20 

10476.  231/22.I.1929 Şarf Leib depune o adeverinţă de angajament în 
farmacie pentru Varşavschi Herman, practicant la 

farmacia Segal din Bolintinul de Vale 

student 21 

10477.  244/23.I.1929 Iaruschi Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 24 

10478.  263/23.I.1929 Picher Isac solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 24 

10479.  265/23.I.1929 Vainştein Iţic solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 24 

10480.  272/23.I.1929 Perelman Roza solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă în anul universitar 1929-1930 

student 25 

10481.  202/17.I.1929 Rabinovici Israil absolvent al facultăţii de medici-
nă din Modena solicită echivalarea diplomei 

doctor 26, 28 

10482.  301/29.I.1929 Perelman Beniamin schimbă farmacia unde efec-

tuează practica 

student 29 

10483.  312/29.I.1929 Cohn Şloim prezintă recipisa de plată a taxelor 
universitare 

student 29 

10484.  313/29.I.1929 Sapirin Mindlea prezintă o fotografie pentru obţi-
nerea carnetului de student 

student 29 

10485.  314/29.I.1929 Cleiman Avram solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 29 

10486.  306/29.I.1929 Sârbu Isidor prezintă teza de licenţă în faţa comi-
siei de examen 

doctor 29 

10487.  316/30.I.1929 Idelovici Bercu solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 30 

10488.  325/30.I.1929 Hess Faiviş prezintă teza de licenţă în faţa comi-

siei de examen 

farmacist 30 

10489.  326/30.I.1929 Iacher Leizer prezintă recipisa de plată a taxelor 
universitare pentru anul 1928-1929 

student 30 

10490.  327/30.I.1929 Berman Leizer prezintă recipisa de plată a taxelor 
universitare pentru anul 1928-1929 

student 30 

10491.  328/30.I.1929 Breitman Ides prezintă recipisa de plată a taxelor 
universitare pentru anul 1928-1929 

student 30 

10492.  329/30.I.1929 Veinştein Sofia prezintă recipisa de plată a taxelor 
universitare pentru anul 1928-1929 

student 30 

10493.  351/4.II.1929 Kaufman Iulius schimbă farmacia de practică student 33 
10494.  383/5.II.1929 Volf Isac prezintă recipisa de plată a taxelor uni-

versitare pentru anul 1928-1929 
student 36 

10495.  384/5.II.1929 Rosman Mendel prezintă recipisa de plată a taxe-
lor universitare pentru anul 1928-1929 

student 36 

10496.  385/5.II.1929 Rosman Strul prezintă recipisa de plată a taxelor 
universitare pentru anul 1928-1929 

student 36 

10497.  386/5.II.1929 Zeltman Salman prezintă recipisa de plată a taxe-
lor universitare pentru anul 1928-1929 
 

student 36 

10498.  397/6.II.1929 Ghemuriman Şulim prezintă teza de licenţă în faţa farmacist 37 
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comisiei de examen 
10499.  398/6.II.1929 Pesisah Strul prezintă teza de licenţă în faţa comi-

siei de examen 
farmacist 37 

10500.  399/6.II.1929 Faerştein Şeindlea prezintă teza de licenţă în faţa 
comisiei de examen 

farmacist 37 

10501.  401/6.II.1929 Leibovici Aneta prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 37 

10502.  402/6.II.1929 Leibovici Berman prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 37 

10503.  405/6.II.1929 Verner Nelly prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 37 

10504.  405/6.II.1929 Ovide Mendel prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 37 

10505.  406/6.II.1929 Şapira Maria solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru înscrierea la facultatea de drept  

student 37 

10506.  429/6.II.1929 Haifler Solomon solicită eliberarea unei adeve-
rinţe pentru armată 

student 39 

10507.  431/6.II.1929 Bercovici Iacob prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 39 

10508.  432/6.II.1929 Chipersenschi Ruhla prezintă recipisa de plată a 
taxei pe anul universitar 1928-1929 

student 39 

10509.  433/6.II.1929 Fradis Ena prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 39 

10510.  434/6.II.1929 Şirota Feiga prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 39 

10511.  435/6.II.1929 Susterman Iahna prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 39 

10512.  437/6.II.1929 Milştein Şmul prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 39 

10513.  438/6.II.1929 Poplicher Iancu prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 39 

10514.  439/7.II.1929 Parnas Iţic prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 39 

10515.  441/7.II.1929 Copelman Leia solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru angajare 

student 40 

10516.  444/8.II.1929 Iuster Mendel prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 40 

10517.  447/8.II.1929 Bergman Şulim prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 40 

10518.  462/8.II.1929 Hună Ernestina prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 41 

10519.  467/8.II.1929 Tismeneţchi Haie prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 41 

10520.  468/8.II.1929 Roşu Melania prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 41 

10521.  469/8.II.1929 Iosefsohn Moise prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 41 

10522.  488/8.II.1929 Silcrot Abram solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

doctor 43 

10523.  489/8.II.1929 Picher Basia solicită înscrierea la examenul de 
licenţă în farmacie 

student 43 

10524.  490/8.II.1929 Ghidalovici Ghidale prezintă recipisa de plată a 
taxei pe anul universitar 1928-1929 
 

student 43 

10525.  492/8.II.1929 Rabinovici Marcu prezintă recipisa de plată a taxei student 43 
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pe anul universitar 1928-1929 
10526.  493/8.II.1929 Fleişman Zelman prezintă recipisa de plată a taxei 

pe anul universitar 1928-1929 
student 43 

10527.  494/8.II.1929 Viener Avram prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 43 

10528.  495/8.II.1929 Cohn Haim prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 43 

10529.  496/8.II.1929 Levin Iziel prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 43 

10530.  497/8.II.1929 Laber Sara prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 43 

10531.  498/8.II.1929 Bronştein Leia prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 43 

10532.  499/8.II.1929 Vehter Gherş prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 43 

10533.  500/8.II.1929 Dehtear Ghitla prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 43 

10534.  501/8.II.1929 Sofinboim Mirla prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 43 

10535.  524/9.II.1929 Calihman Abram prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 44 

10536.  525/9.II.1929 Rotenberg Moses prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 44 

10537.  530/9.II.1929 Veiss Filip prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 44 

10538.  531/9.II.1929 Aisner Ienta prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 44 

10539.  533/9.II.1929 Ghelerştein Brana prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 44 

10540.  534/9.II.1929 Picher Enta prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 44 

10541.  535/9.II.1929 Ghelburt Sima prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 44 

10542.  538/9.II.1929 Cohn Frederich prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 44 

10543.  540/9.II.1929 Idelovici Bercu prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 44 

10544.  541/9.II.1929 Goldştein Carol prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 44 

10545.  542/9.II.1929 Feldman Paul prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 44 

10546.  543/9.II.1929 Velt Leivin prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 44 

10547.  544/9.II.1929 Flitman Paulina prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 44 

10548.  545/9.II.1929 Cohn Aurel prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 44 

10549.  546/9.II.1929 Ghersensohn Isac prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 44 

10550.  547/9.II.1929 Vasilovschi Dvoira prezintă recipisa de plată a 
taxei pe anul universitar 1928-1929 

student 44 

10551.  598/12.II.1929 Streif Sigmund prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 
 

student 48 

10552.  599/12.II.1929 Binder Leon prezintă recipisa de plată a taxei pe student 48 
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anul universitar 1928-1929 
10553.  600/12.II.1929 Silcrot Boris prezintă recipisa de plată a taxei pe 

anul universitar 1928-1929 
student 48 

10554.  602/12.II.1929 Grinberg Beer prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 48 

10555.  604/12.II.1929 Perelroizen Bruha depune teza de licenţă „Consi-
deraţii clinice asupra sclerozei laterale” 

student 48 

10556.  625/12.II.1929 Blanc Elimelech prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 49 

10557.  628/12.II.1929 Grinouţchi Sluva prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 49 

10558.  629/12.II.1929 Grinouţchi Moise prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 49 

10559.  636/13.II.1929 Lipson Boris solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea pentru armată 

student 50 

10560.  640/13.II.1929 Grasgru Avram solicită o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al II-lea pentru armată 

student 50 

10561.  641/13.II.1929 Stolear Arom solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea pentru armată 

student 50 

10562.  642/13.II.1929 Dascal Şmuli solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea pentru armată 

student 50 

10563.  654/15.II.1929 Rosendorfschi Robert solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă pentru armată 

student 52 

10564.  683/15.II.1929 Procesul verbal de examen pentru ultimul doctorat 
al lui Tismeneţchi Nehama o declară admisă 

student 53 

10565.  686/15.II.1929 Procesul verbal de examen pentru ultimul doctorat 
al lui Alter Iosif îl declară admis 

student 53 

10566.  688/15.II.1929 Procesul verbal de examen pentru ultimul doctorat 
al lui Straider Dvoira o declară admisă 

student 53 

10567.  686/15.II.1929 Procesul verbal de examen pentru ultimul doctorat 
al lui Lunevschi Iuda îl declară admis 

student 53 

10568.  689/15.II.1929 Procesul verbal de examen pentru ultimul doctorat 
al lui Glijinschi Mordhai îl declară admis 

student 53 

10569.  686/15.II.1929 Procesul verbal de examen pentru ultimul doctorat 
al lui Davidsohn Lev îl declară admis 

student 53 

10570.  693/15.II.1929 Axler Miron solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru înscrierea la altă facultate 

student 53 

10571.  703/15.II.1929 Rabinovici Miril solicită să fie schimbată cu prac-
tica de la farmacia Welt 

student 53 

10572.  704/15.II.1929 Moscovici Leon solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 53 

10573.  693/16.II.1929 Periverschi Pinhas solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru efectuarea practicii la 
farmacie 

student 54 

10574.  696/16.II.1929 Pipergal Moisei prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 54 

10575.  697/16.II.1929 Sraer Abram prezintă recipisa de plată a taxei pe 

anul universitar 1928-1929 

student 54 

10576.  714/18.II.1929 Fuhrer Emeric, doctor în medicină şi chirurgie, cu 
diploma eliberată de facultatea de medicină din 
Siena, solicită echivalarea studiilor şi acordarea 
permisului de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor 55 

10577.  715/18.II.1929 Frenkel Francisc, doctor în medicină şi chirurgie, 
cu diploma eliberată de facultatea de medicină din 
Praga, solicită echivalarea studiilor şi acordarea 

doctor 55 
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permisului de liberă practică a medicinei în ţară 
10578.  716/18.II.1929 Heller Ladislau, doctor în medicină şi chirurgie, 

cu diploma eliberată de facultatea de medicină din 
Viena, solicită echivalarea studiilor şi acordarea 
permisului de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor 55 

10579.  716/18.II.1929 Herşcovscaia Riva, doctor în medicină şi chirur-
gie, cu diploma eliberată de facultatea de medicină 
din Viena, solicită echivalarea studiilor şi acorda-
rea permisului de liberă practică a medicinei în 
ţară 

doctor 55 

10580.  721/18.II.1929 Pereli Isac, doctor în medicină şi chirurgie, cu 

diploma eliberată de facultatea de medicină din 
Siena, solicită echivalarea studiilor şi acordarea 
permisului de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor 55 

10581.  729/18.II.1929 Burstein Iudith prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 56 

10582.  732/18.II.1929 Brauchfeld Jan prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 56 

10583.  734/18.II.1929 Bruter David prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 56 

10584.  737/18.II.1929 Enciu Şmil prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 56 

10585.  738/18.II.1929 Fainblat Izrail prezintă recipisa de plată a taxei pe 

anul universitar 1928-1929 

student 56 

10586.  739/18.II.1929 Fridman Roza prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 56 

10587.  740/18.II.1929 Ferdman Izrail prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 56 

10588.  741/18.II.1929 Goldenblanc Paul prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 56 

10589.  742/18.II.1929 Gleizer Ruhla prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 56 

10590.  744/18.II.1929 Goldberg Iosef prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 56 

10591.  746/18.II.1929 Halpern Bernard prezintă recipisa de plată a taxei 

pe anul universitar 1928-1929 

student 56 

10592.  748/18.II.1929 Iuster David prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 56 

10593.  749/18.II.1929 Kamil Victor prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 

student 56 

10594.  750/18.II.1929 Leibovici Isidor prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 56 

10595.  785/19.II.1929 Baer Serina soliciă a fi transferată la o altă farma-
cie 

student 58 

10596.  804/21.II.1929 Moscovici Carol din anul întîi solicită eliberarea 
unei adeverinţe de frecvenţă pentru continuarea 
studiilor 

student 60 

10597.  811/18.II.1929 Abramovici Leia prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 60 

10598.  813/18.II.1929 Nahman Marcu prezintă recipisa de plată a taxei 
pe anul universitar 1928-1929 

student 60 

10599.  814/18.II.1929 David Avram prezintă recipisa de plată a taxei pe 
anul universitar 1928-1929 
 

student 60 

10600.  815/18.II.1929 Cauşanschi Hana prezintă recipisa de plată a taxei student 60 



422 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

pe anul universitar 1928-1929 
10601.  816/18.II.1929 Zalţman Roza prezintă recipisa de plată a taxei pe 

anul universitar 1928-1929 

student 60 

10602.  817/18.II.1929 Rabinovici Feiga prezintă recipisa de plată a taxei 

pe anul universitar 1928-1929 

student 60 

10603.  818/18.II.1929 Tepliţchi Dvoira prezintă recipisa de plată a taxei 

pe anul universitar 1928-1929 

student 60 

10604.  819/18.II.1929 Berinştein Iosif prezintă recipisa de plată a taxei 

pe anul universitar 1928-1929 

student 60 

10605.  820/18.II.1929 Talmaschi Moisei prezintă recipisa de plată a taxei 

pe anul universitar 1928-1929 

student 60 

10606.  821/18.II.1929 Solomon Meer prezintă recipisa de plată a taxei pe 

anul universitar 1928-1929 

student 60 

10607.  822/18.II.1929 Beri Gherş prezintă recipisa de plată a taxei pe 

anul universitar 1928-1929 

student 60 

10608.  858/26.II.1929 Adeselberg Emanoil prezintă teza de licenţă în 

faţa comisiei de examen 

farmacist 63 

10609.  858/26.II.1929 Ghelberg H. Semo prezintă teza de licenţă în faţa 

comisiei de examen 

farmacist 63 

10610.  858/26.II.1929 Vexler Frederica prezintă teza de licenţă în faţa 

comisiei de examen 

farmacist 63 

10611.  865/26.II.1929 Ochim Max prezintă teza de licenţă în faţa comi-

siei de examen 

farmacist 63 

10612.  866/26.II.1929 Ochim Max solicită eliberarea diplomei obţinute 

in urma susţinerii examenului de licenţă 

farmacist 64 

10613.  866/26.II.1929 Greif Isidor solicită eliberarea diplomei obţinute 

in urma susţinerii examenului de licenţă 

farmacist 64 

10614.  885/28.II.1929 Rabinschi Henrich solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru armată 

farmacist 66 

10615.  886/28.II.1929 Avram David solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată 

farmacist 66 

10616.  887/28.II.1929 Cletinici Şmul depune teza de licenţă pentru obţi-

nerea titlului de doctor în medicină şi chirurgie 
intitulată „Contribuţii la sutidiul splinelor ecto-

pice” 

doctor 66 

10617.  888/28.II.1929 Halpern Roza depune teza de licenţă pentru obţi-

nerea titlului de doctor în medicină şi chirurgie 
intitulată „Consideraţii medico-legale asupra căsă-

toriei” 

doctor 66 

10618.  889/28.II.1929 Zilberman Iancu depune teza de licenţă pentru ob-

ţinerea titlului de doctor în medicină şi chirurgie 
intitulată „Consideraţii asupra eritrodermiei des-

cuamante” 

doctor 66 

10619.  890/1.III.1929 Brocin Feivel depune teza de licenţă pentru obţi-

nerea titlului de doctor în medicină şi chirurgie 
intitulată „Afecţiunile nervului optic” 

doctor 66 

10620.  905/2.III.1929 Camera de Comerţ şi Industrie din Cetatea Albă 
solicită relaţii despre Ritenberg Ghertz 

student 68 

10621.  920/5.III.1929 Cervinschi Volf depune teza de licenţă pentru 
obţinerea titlului de doctor în medicină şi chirurgie 

intitulată „Consideraţii asupra tratamentului 
lupusului tuberculos” 

doctor 70 

10622.  921/5.III.1929 Lechtman Ichil depune teza de licenţă pentru obţi-
nerea titlului de doctor în medicină şi chirurgie in-

titulată „Consideraţii asupra a două cazuri de xero-

doctor 70 
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derm pigmentosum” 
10623.  924/26.II.1929 Glijinschi Mordhai solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de obţinere a diplomei in urma susţinerii exa-
menului de licenţă 

farmacist 72 

10624.  941/26.II.1929 Greciner Boruh solicită eliberarea unei adeverinţe 
de obţinere a diplomei in urma susţinerii exame-

nului de licenţă 

farmacist 72 

10625.  963/8.III.1929 Cialic Iacob solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă necesară la armată 

doctor 74 

10626.  966/8.III.1929 Roitman Leia solicită eliberarea unei adeverinţe 

de susţinere a examenelor ultimului doctorat 

doctor 74 

10627.  967/8.III.1929 Gherşcovici Iddel solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de susţinere a examenelor ultimului doctorat 

farmacist 74 

10628.  968/8.III.1929 Schreibman Pinhas prezintă teza de licenţă în faţa 

comisiei de examen 

farmacist 74 

10629.  968/8.III.1929 Schechter Isa prezintă teza de licenţă în faţa comi-

siei de examen 

farmacist 74 

10630.  974/8.III.1929 Sechtman Ichil prezintă teza de licenţă în faţa co-

misiei de examen 

doctor 75 

10631.  981/18.II.1929 Lederhandler Adolf, doctor în medicină şi chirur-

gie, cu diploma eliberată de facultatea de medicină 
din Viena, solicită echivalarea studiilor şi acorda-

rea permisului de liberă practică a medicinei în 
ţară 

doctor 75 

10632.  989/11.III.1929 Vainberg Tovia prezintă teza de licenţă „Tubercu-
loza congenitală” în faţa comisiei de examen 

doctor 76 

10630.  994/11.III.1929 Zilberman Iancu obţine titlul de doctor în medici-
nă şi chirurgie 

doctor 76 

10631.  1004/12.III.1929 Leizerovici Sara solicită carnet de student student 78 
10632.  1006/12.III.1929 Mătăsaru Moriţ obţine titlul de doctor în medicină 

şi chirurgie cu lucrarea de licenţă „Contribuţii la 
studiul acţiunii ergotominei” 

doctor 78 

10633.  1007/12.III.1929 Fălticineanu Achile solicită o adeverinţă student 78 
10634.  1020/14.III.1929 Branover Fani solicită a i se aproba scutirea de 

taxe şcolare 

student 80 

10635.  1036/15.III.1929 Surany Iosef obţine titlul de doctor în medicină şi 

chirurgie la facultatea din Praga şi solicită echiva-
larea studiilor 

doctor 82 

10636.  1037/15.III.1929 Redlich Martin obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga şi solicită echi-

valarea studiilor 

doctor 82 

10637.  1039/15.III.1929 Halpern Roza depune teza de licenţă: „Conside-

raţii medico-legale asupra căsătoriei” 

doctor 82 

10638.  1057/18.III.1929 Vexler Frederica informează că şi-a schimbat nu-

mele de familie în Sraibman 

student 85 

10639.  1079/19.III.1929 Blanc Elimelech solicită a i se elibera o adeverinţă 

de studii necesară la armată 

student 87 

10640.  1082/15.III.1929 Şapira Abram obţine titlul de doctor în medicină şi 

chirurgie la facultatea din Praga şi solicită echiva-
larea studiilor 

doctor 87, 88 

10641.  1088/20.III.1929 Steinberg Gherş obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga şi solicită echi-

valarea studiilor 

doctor 88 

10642.  1090/20.III.1929 Mendelovici Isac obţine titlul de doctor în medici-

nă şi chirurgie la facultatea din Praga şi solicită 

doctor 88 
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echivalarea studiilor 
10643.  1091/20.III.1929 Schachter Ladislau obţine titlul de doctor în medi-

cină şi chirurgie la facultatea din Praga şi solicită 
echivalarea studiilor 

doctor 88 

10644.  1101/20.III.1929 Schreibman Etlea solicită înscrierea la examenul 
de licenţă pentru obţinerea titlului de doctor în 

medicină şi chirurgie  

doctor 89 

10645.  1102/20.III.1929 Geller Froim solicită a i se elibera o adeverinţă de 

studii necesară la armată 

student 89 

10646.  1103/20.III.1929 Frenchel Perla solicită a i se elibera o adeverinţă 

de studii necesară efectuării concediului de odihnă 

student 89 

10647.  1104/20.III.1929 Meierzon David de la facultatea de medicină vete-

rinară solicită a i se elibera a fi transferat la medi-
cină umană 

student 89 

10648.  1105/20.III.1929 Sarf Leib efectuează practica la farmacia Segal în 
Bolintinul din Vale 

student 89 

10649.  1120/21.III.1929 Halpern Roza susţine teza de licenţă: „Conside-
raţii medico-legale asupra căsătoriei” 

doctor 90, 91 

10650.  1123/21.III.1929 Calman Raşela depune o fotografie pentru obţine-
rea carnetului de student 

student 91 

10651.  1123/21.III.1929 Rotman Sura depune o fotografie pentru obţinerea 
carnetului de student 

student 91 

10652.  1132/22.III.1929 Grosman Haim solicită duplicatul foii matricole 
de elev practicant în farmacie 

student 91 

10653.  1149/4.IV.1929 Compania de Jandarmi din Cîmpulung solicită lui 
Fridman Bercu să achite taxa militară 

student 93 

10654.  1150/9.IV.1929 Fălticineanu Achile solicită o adeverinţă în care să 
se specifice că a obţinut titlul de doctor în medici-

nă şi farmacie, necesară la armată  

doctor 93 

10655.  1151/9.IV.1929 Heilpern Bernard solicită o adeverinţă în care să 

se specifice că a obţinut titlul de doctor în medici-
nă şi chirurgie, necesară la armată  

doctor 93 

10656.  1157/6.IV.1929 Serviciul Sanitar al oraşului Tîrgu Neamţ înmînea-
ză foaia matricolă studentului Grossman Haim 

student 94 

10657.  1164/8.VIII.1929 Ministerul Sănătăţii solicită farmaciştilor Mosco-
vici S. Avram şi Glassman I. Moise adeverinţe de 

cetăţenie română în vederea obţinerii permisului 
de liberă practică 

farmacist 95 

10658.  1166/8.VIII.1929 Laboratorul de farmacie examinează candidaţii la 
examenul de licenţă: Iudman Zlata şi Listig Beila 

farmacist 96 

10659.  1167/8.VIII.1929 Veisman Tony solicită a i se aproba efectuarea 
practicii în farmacia „Speranţa” din Tîrgu Ocna 

farmacist 96 

10660.  1193/9.IV.1929 Zilberman Ţivia susţine examenul de licenţă în 
farmacie 

farmacist 97 

10661.  1196/9.IV.1929 Axelrad Sumer susţine examenul de licenţă în far-
macie 

farmacist 97 

10662.  1197/9.IV.1929 Caufman David prezintă chitanţa de plată a taxei 
de şcolaritate 

farmacist 97 

10663.  1205/11.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în 
sesiunea din ianuarie 1919, Abramovici S. Ionas 

este declarat admis 

student 98 

10664.  1206/11.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se-

siunea din ianuarie 1919, Bergman Şulim este 
declarat admis 

student 98 

10665.  1211/11.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se- student 98 
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siunea din ianuarie 1919, Cohn Frederich este 
declarat admis 

10666.  1226/12.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se-
siunea din ianuarie 1919, Dulbergher Morel este 

declarat admis 

student 99 

10667.  1227/12.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se-

siunea din ianuarie 1919, Enciu I. Şmil este decla-
rat admis 

student 99 

10668.  1241/12.IV.1929 Gherşcovici Idel solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 100 

10669.  1242/12.IV.1929 Faingold Moisei solicită o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 100 

10670.  1268/15.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se-
siunea din ianuarie 1919, Perelman Roza din anul 

întîi este declarată admisă 

student 102 

10671.  1271/15.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se-

siunea din ianuarie 1919, Rosner Martin din anul 
întîi este declarat admis 

student 102 

10672.  1273/15.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se-
siunea din ianuarie 1919, Solomon I. Mendel din 

anul întîi este declarat admis 

student 102 

10673.  1275/15.IV.1929 Ghelber Haia Sura solicită a se aduce la cunoştinţă 

Serviciului Sanitar al oraşului Buzău că a susţinut 
examenul de licenţă pentru obţinerea unui post 

farmacist 102 

10674.  1282/15.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se-
siunea din ianuarie 1919, Spaner Efroim din anul 

întîi al facultăţii de medicină este declarat admis 

student 103 

10675.  1284/15.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se-

siunea din ianuarie 1919, Şor Hana din anul întîi 
al facultăţii de medicină este declarată admisă 

student 103 

10676.  1287/15.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se-
siunea din ianuarie 1919, Talmaschi Moisei din 

anul întîi al facultăţii de medicină este declarat ad-
mis 

student 103 

10677.  1289/15.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se-
siunea din ianuarie 1919, Tane Feiga Haia din 

anul întîi al facultăţii de medicină este declarată 
admisă 

student 103 

10678.  1291/15.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se-
siunea din ianuarie 1919, Ţucherman Sabra din 

anul întîi al facultăţii de medicină este declarată 
admisă 

student 103 

10679.  1298/15.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se-
siunea din ianuarie 1919, Zeilicovici Zeilic din 

anul întîi al facultăţii de medicină este declarat 
admis 

student 103 

10680.  1299/15.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se-
siunea din ianuarie 1919, Zelterman Sahna din 

anul întîi al facultăţii de medicină este declarată 
admisă 

student 103 

10681.  1300/15.IV.1929 Laboratorul de farmacie solicită profesorului Po-
povici Alexandru să examineze candidaţii la exa-

menul de licenţă: Cahan Raşela, Reznic Pesia, 
Roitman Sura 

farmacist 103 

10682.  1314/16.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se- student 104 
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siunea din ianuarie 1919, Froim Hună din anul al 
II-lea al facultăţii de medicină este declarat admis 

10683.  1325/17.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se-
siunea din ianuarie 1919, Haller Mina din anul al 

II-lea al facultăţii de medicină este declarată ad-
misă 

student 105 

10684.  1326/17.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se-
siunea din ianuarie 1919, Horovitz Fani din anul al 

II-lea al facultăţii de medicină este declarată ad-
misă 

student 105 

10685.  1329/17.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se-
siunea din ianuarie 1919, Picher Herş din anul al 

II-lea al facultăţii de medicină este declarată ad-
misă 

student 105 

10686.  1333/20.III.1929 Zilberman Mordhai obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga şi solicită 

echivalarea studiilor 

doctor 105 

10687.  1339/17.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se-

siunea din ianuarie 1919, Rabinovici Raisa din 
anul al II-lea al facultăţii de medicină este decla-

rată admisă 

student 106 

10688.  1342/17.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se-

siunea din ianuarie 1919, Stein Ema din anul al II-
lea al facultăţii de medicină este declarată admisă 

student 106 

10689.  1343/17.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se-
siunea din ianuarie 1919, Tismeneţchi Haia din 

anul al II-lea al facultăţii de medicină este decla-
rată admisă 

student 106 

10690.  1344/17.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se-
siunea din ianuarie 1919, Toper Iosif din anul al 

II-lea al facultăţii de medicină este declarat admis 

student 106 

10691.  1359/18.IV.1929 Gutman Golda solicită o adeverinţă pentru obţine-

rea permisului pe căile ferate 

student 107 

10692.  1374/19.IV.1929 Oivid Mendel solicită eliberarea unei adeverinţe 

necesare la armată 

student 107 

10693.  1386/17.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se-

siunea din ianuarie 1919, Ludvarg Enta Ruhla din 
anul al IV-lea al facultăţii de medicină este decla-

rată admisă 

student 108 

10694.  1394/20.IV.1929 Reznic Pesea solicită a se comunica Serviciului 

Sanitar al oraşului Zimnicea că a obţinut titlul de 
farmacist în vederea angajării 

student 109 

10695.  1396/20.IV.1929 Calman Raşela solicită a se comunica Serviciului 
Sanitar al oraşului Zimnicea că a obţinut titlul de 

farmacist în vederea angajării 

farmacist 109 

10696.  1397/20.IV.1929 Roitman Sura solicită a se comunica Serviciului 

Sanitar al oraşului Zimnicea că a obţinut titlul de 
farmacist în vederea angajării 

farmacist 109 

10697.  1400/20.IV.1929 Groisman Meiţa solicită eliberarea unei adeverinţe 
necesare la armată 

student 109 

10698.  1407/20.IV.1929 Procesul verbal încheiat la data alăturată consem-
nează susţinerea tezei de licenţă pentru obţinerea 

titlului de doctor în medicină şi chirurgie de Crait-
man Eithel 

student 110 

10699.  1409/20.IV.1929 Feer Gh. prezintă recipisa de plată a taxei şcolare student 110 
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10700.  1411/20.IV.1929 Steuerman Sury prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 110 

10701.  1413/20.IV.1929 Adam David prezintă recipisa de plată a taxei şco-
lare 

student 110 

10702.  1414/20.IV.1929 Herdan Lionel prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 110 

10703.  1417/20.IV.1929 Himelbrand Iancu prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 110 

10704.  1418/20.IV.1929 Vaintraub Ana prezintă recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 110 

10705.  1420/20.IV.1929 Froim Hună prezintă recipisa de plată a taxei şco-
lare 

student 110 

10706.  1448/24.IV.1929 Roitman Elia solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă necesară la armată 

student 112 

10707.  1455/26.IV.1929 Friedman Bercu depune teza de licenţă „Contribu-
ţii la studiul acţiunii alcalinelor asupra secreţiei 

gastrice” 

doctor 113 

10708.  1456/26.IV.1929 Streif Sigmund solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă necesară la armată 

student 113 

10709.  1457/17.IV.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se-

siunea din ianuarie 1919, David Adam din anul al 
IV-lea al facultăţii de medicină este declarat admis 

student 113 

10710.  1489/1.V.1929 Laboratorul de farmacie înaintează decanatului 
procesul verbal de susţinere a licenţei de Pasternac 

Elia 

farmacist 116 

10711.  1489/1.V.1929 Laboratorul de farmacie înaintează decanatului 

procesul verbal de susţinere a licenţei de Moru-
zenschi Boruch 

farmacist 116 

10712.  1489/1.V.1929 Laboratorul de farmacie înaintează decanatului 
procesul verbal de susţinere a licenţei de Şor Nina 

farmacist 116 

10713.  1501/2.V.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în 
sesiunea din ianuarie 1919, Stolear Aron din anul 

al IV-lea al facultăţii de medicină este declarat 
admis 

student 117 

10714.  1502/2.V.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în se-
siunea din ianuarie 1919, Sraier Abram din anul al 

IV-lea al facultăţii de medicină este declarat admis 

student 117 

10715.  1520/3.V.1929 Kendler Silvia solicită eliberarea carnetului de stu-

dent 

student 118 

10716.  1529/6.V.1929 Kessler Arthur obţine titlul de doctor în medicină 

şi chirurgie la facultatea din Viena şi solicită echi-
valarea studiilor 

doctor 119, 120 

10717.  1530/6.V.1929 Theodor Mehlman obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena şi solicită 

echivalarea studiilor 

doctor 120 

10718.  1532/6.V.1929 Laboratorul de farmacie înaintează decanatului 

procesul verbal de susţinere a licenţei de Şirota 
Ester 

farmacist 119 

10719.  1532/6.V.1929 Laboratorul de farmacie înaintează decanatului 
procesul verbal de susţinere a licenţei de Barber 

Ghenia 

farmacist 119 

10720.  1554/8.V.1929 Tismeneţchi Nehama depune teza de licenţă „Epi-

demiologie şi contagiozitatea în encefalita letargi-
că” 

doctor 122 

10721.  1555/8.V.1929 In situaţia prezentată la examenele susţinute în student 122 
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sesiunea din ianuarie 1919, Reznic Mendel din 
anul al IV-lea al facultăţii de medicină este decla-

rat admis 
10722.  1568/11.V.1929 Schreibman Vexler Frederica solicită decanatului 

să informeze Serviciul Sanitar al oraşului Craiova 
că a susţinut examenul de licenţă în farmacie în 

vederea obţinerii unui post 

farmacist 124 

10723.  1569/11.V.1929 Schreibman Pinhas solicită decanatului să infor-

meze Serviciul Sanitar al oraşului Craiova că a 
susţinut examenul de licenţă în farmacie în 

vederea obţinerii unui post 

farmacist 124 

10724.  1577/11.V.1929 Laboratorul de farmacie înaintează decanatului 

procesul verbal de susţinere a licenţei de Reznic 
Pesia 

farmacist 124 

10725.  1578/11.V.1929 Laboratorul de farmacie înaintează decanatului 
procesul verbal de susţinere a licenţei de Roitştein 

Idel Leib 

farmacist 124 

10726.  1585/13.V.1929 Lazarovici Leizer solicită transferul al o altă far-

macie pentru efectuarea practicii 

student 125 

10727.  1593/14.V.1929 Barsac Moise obţine titlul de doctor în medicină şi 

chirurgie la facultatea din Praga şi solicită echiva-
larea studiilor 

doctor 126 

10728.  1596/14.V.1929 Friedman Bercu obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la stu-

diul acţiunii alcalinelor” 

doctor 127 

10729.  1603/14.V.1929 Bauer Leo solicită înaintarea foii matricole student 127 
10730.  1605/14.V.1929 Laboratorul de farmacie examinează pe Frenchel 

Leia în vederea obţinerii licenţei 
farmacist 127 

10731.  1605/14.V.1929 Laboratorul de farmacie examinează pe Fraer 
Sana în vederea obţinerii licenţei 

farmacist 127 

10732.  1606/14.V.1929 Laboratorul de farmacie înaintează decanatului 
procesul verbal de susţinere a licenţei de Zilber-

man Ţivia 

farmacist 127 

10733.  1629/16.V.1929 Gutman Golda solicită eliberarea carnetului de 

student 

student 130 

10734.  1640/17.V.1929 Lauer Olga obţine titlul de doctor în medicină şi 

chirurgie la facultatea din Praga şi solicită echiva-
larea studiilor 

doctor 131 

10735.  1642/17.V.1929 Hammer Ludovic obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Basel şi solicită 

echivalarea studiilor 

doctor 131 

10736.  1650/17.V.1929 Grobocopatel Meer solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de studii pentru armată 

student 132 

10737.  1651/17.V.1929 Menaşovici Menaşe solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de studii pentru armată 

student 132 

10738.  1674/22.V.1929 Rodlich Lola, Cernăuţi, solicită a i se aproba 

transferul la Iaşi 

student 134 

10739.  1680/22.V.1929 Catedra înaintează decanatului procesul verbal de 

susţinere a licenţei în medicină şi chirurgie a ab-
solventului Friedman F. Bercu 

doctor 135 

10740.  1681/22.V.1929 Catedra înaintează decanatului procesul verbal de 
susţinere a licenţei în medicină şi chirurgie a ab-

solventei Schneider Dvoira 
 

doctor 135 

10741.  1684/22.V.1929 Serviciul sanitar al oraşului Soroca înaintază ma- student 135 
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tricola studentei Staretz Şeindla 
10742.  1690/23.V.1929 Tubiş Haia obţine titlul de doctor în medicină şi 

chirurgie la facultatea din Florenţa şi solicită 
echivalarea studiilor 

doctor 136 

10743.  1691/23.V.1929 Davidzon Lev obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Iaşi şi solicită a se 

informa Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău în 
vederea obţinerii unui post 

doctor 136 

10744.  1694/23.V.1929 Laboratorul de farmacie înaintează decanatului 
procesul verbal de susţinere a licenţei de Fraer 

Sana 

farmacist 136 

10745.  1701/24.V.1929 Ministerul Sănătăţii acordă dreptul de liberă prac-

tică licenţiatului Adelsberg Emanoil 

farmacist 137 

10746.  1701/24.V.1929 Ministerul Sănătăţii acordă dreptul de liberă prac-

tică licenţiatei Geller Haia Sura 

farmacist 137 

10747.  1701/24.V.1929 Ministerul Sănătăţii acordă dreptul de liberă prac-

tică licenţiatei Sraibman Vexler Frederica 

farmacist 137 

10748.  1701/24.V.1929 Ministerul Sănătăţii acordă dreptul de liberă prac-

tică licenţiatului Greciner Boruch 

farmacist 137 

10749.  1701/24.V.1929 Ministerul Sănătăţii acordă dreptul de liberă prac-

tică licenţiatului Glassman I. Moise 

farmacist 137 

10750.  1701/24.V.1929 Ministerul Sănătăţii acordă dreptul de liberă prac-

tică licenţiatului Moscovici Avram 

farmacist 137 

10751.  1701/24.V.1929 Ministerul Sănătăţii acordă dreptul de liberă prac-

tică licenţiatei Goldştein Hammer Ietty 

farmacist 137 

10752.  1701/24.V.1929 Ministerul Sănătăţii acordă dreptul de liberă prac-

tică licenţiatului Cervinschi Volf 

doctor 137 

10753.  1701/24.V.1929 Ministerul Sănătăţii acordă dreptul de liberă prac-

tică licenţiatului Lehtman Ihil 

doctor 137 

10754.  1701/24.V.1929 Ministerul Sănătăţii acordă dreptul de liberă prac-

tică licenţiatei Halpern Roza 

doctor 137 

10755.  1701/24.V.1929 Ministerul Sănătăţii acordă dreptul de liberă prac-

tică licenţiatului Mătăsaru Moritz 

doctor 137 

10756.  1701/24.V.1929 Ministerul Sănătăţii acordă dreptul de liberă prac-

tică licenţiatului Craitman Ehiel 

doctor 137 

10757.  1706/24.V.1929 Bergman Şulim solicită a i se aproba înscrierea în 

anul întîi la medicină 

student 138 

10758.  1706/24.V.1929 Cligher Abram solicită a i se aproba înscrierea în 

anul întîi la medicină 

student 138 

10759.  1706/24.V.1929 Friedhard Fischler solicită a i se aproba înscrierea 

în anul întîi la medicină 

student 138 

10760.  1709/24.V.1929 Glaser Leia solicită a i se aproba înscrierea în anul 

întîi la medicină 

student 138 

10761.  1711/24.V.1929 Iancu Solomon solicită a i se aproba înscrierea în 

anul întîi la medicină 

student 138 

10762.  1712/24.V.1929 Matniac Sioma solicită a i se aproba înscrierea în 

anul întîi la medicină 

student 138 

10763.  1712/24.V.1929 Perelman Roza solicită a i se aproba înscrierea în 

anul întîi la medicină 

student 138 

10764.  1716/24.V.1929 Sadicov Ancel solicită a i se aproba înscrierea în 

anul întîi la medicină 

student 138 

10765.  1717/24.V.1929 Şor Hava solicită a i se aproba înscrierea în anul 

întîi la medicină 
 

student 138 

10766.  1741/24.V.1929 Barbălat Volf solicită a i se aproba înscrierea la student 139 
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examenele anului al II-lea la farmacie 
10767.  1741/24.V.1929 Cononovici Mindeli solicită a i se aproba 

înscrierea la examenele anului al II-lea la farmacie 

student 139 

10768.  1741/24.V.1929 Schreiber Bartfeld Toivi solicită a i se aproba 

înscrierea la examenele anului al II-lea la farmacie 

student 139 

10769.  1745/24.V.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 

acordarea licenţei în farmacie lui Peisah Strul  

farmacist 139 

10770.  1745/24.V.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 

acordarea licenţei în farmacie lui Faerştein Şeind-
lea  

farmacist 139 

10771.  1747/24.V.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
acordarea licenţei în farmacie lui Ghemuriman 

Şulim  

farmacist 139 

10772.  1745/24.V.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 

acordarea licenţei în farmacie lui Moscovici Carol  

farmacist 139 

10773.  1745/24.V.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 

acordarea licenţei în farmacie lui Sifris Haia Sura  

farmacist 139 

10774.  1758/25.V.1929 Ochin Max depune concluziile tezei de licenţă  doctor 140 
10775.  1759/25.V.1929 Tubiş Haia obţine titlul de doctor în medicină şi 

chirurgie la facultatea din Florenţa şi solicită echi-

valarea studiilor 

doctor 140 

10776.  1760/25.V.1929 Feller Freida solicită înscrierea la examenul de 

licenţă în farmacie 

farmacist 140 

10777.  1766/27.V.1929 Krautzer Martin obţine titlul de doctor în medicină 

şi chirurgie la facultatea din Padova şi solicită 
echivalarea studiilor 

doctor 141 

10778.  1767/25.V.1929 Feinştein Moritz solicită eliberarea unei adeverinţe 
de licenţiat în farmacie pentru armată 

farmacist 141 

10779.  1768/24.V.1929 Bronfman Sima solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă pentru continuarea studiilor 

student 141 

10780.  1779/29.V.1929 Solomon Simon solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă pentru armată 

student 142 

10781.  1780/29.V.1929 Buium Strul solicită a i se elibera o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student 142 

10782.  1791/30.V.1929 Ochin Max depune teza de licenţă intitulată 
„Contribuţii la studiul glicemiei” 

doctor 143 

10783.  1792/29.V.1929 Şor Haia solicită a i se elibera o adeverinţă de 
frecvenţă pentru continuarea studiilor în 

străinătate 

student 143 

10784.  1792/29.V.1929 Matniac Sioma solicită a i se elibera o adeverinţă 

de frecvenţă pentru continuarea studiilor în străi-
nătate 

student 143 

10785.  1795/29.V.1929 Rosner Martin solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă pentru armată 

student 143 

10786.  1796/29.V.1929 Moscovici Carol solicită a i se elibera o adeverinţă 
de frecvenţă pentru armată 

student 143 

10787.  1808/30.V.1929 Fraer Sara susţine examenul de licenţă în farmacie farmacist 144 
10788.  1819/31.V.1929 Barber Şaia din anul al IV-lea solicită înscrierea la 

examenele restanţă în sesiunea din iunie 

student 145 

10789.  1820/31.V.1929 Acherman David din anul al V-lea solicită înscrie-

rea la examene în sesiunea din iunie 

student 145 

10790.  1821/31.V.1929 Baserniţan Haim din anul al V-lea solicită înscrie-

rea la examene în sesiunea din iunie 
 

student 145 

10791.  1822/31.V.1929 Capri Marcel din anul al V-lea solicită înscrierea student 145 
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la examene în sesiunea din iunie 
10792.  1823/31.V.1929 Francehl Estera din anul al V-lea solicită înscrie-

rea la examene în sesiunea din iunie 

student 145 

10793.  1825/31.V.1929 Gansfain Aniuta din anul al V-lea solicită înscrie-

rea la examene în sesiunea din iunie 

student 145 

10794.  1826/31.V.1929 Koifman David din anul al V-lea solicită înscrie-

rea la examene în sesiunea din iunie 

student 145 

10795.  1830/31.V.1929 Gaisiner Ita depune concluziile tezei sale „Contri-

buţii la studiul insulinei” 

doctor 145 

10796.  1830/31.V.1929 Cotlear Iţhoc solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 146 

10797.  1840/1.VI.1929 Bercovici Marcu depune concluziile tezei sale 

„Tratamentul calculilor renali” 

doctor 146 

10798.  1841/1.VI.1929 Cofman Haia solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 146 

10799.  1841/1.VI.1929 Reznic Perlea solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 146 

10800.  1843/1.VI.1929 Sraiberman David solicită înscrierea la examenul 

de asistenţă în sesiunea din iunie 

student 146 

10801.  1845/1.VI.1929 Ghelman Sura solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 146 

10802.  1846/1.VI.1929 Vaidergorn Ghitlea solicită înscrierea la examenul 

de asistenţă în sesiunea din iunie 

student 146 

10803.  1847/1.VI.1929 Zisman Estera solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 147 

10804.  1858/3.VI.1929 Berariu Eta solicită înscrierea la examenul de asis-

tenţă în sesiunea din iunie 

student 147 

10805.  1859/3.VI.1929 Leibovici Raşela solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 147 

10806.  1862/3.VI.1929 Segal Ţalel depune recipisa taxei de frecvenţă student 147 
10807.  1864/3.VI.1929 Branover Fani depune recipisa taxei de frecvenţă student 147 
10808.  1866/3.VI.1929 Zalţman Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 

necesară la armată 

student 147 

10809.  1877/3.VI.1929 Pascar Daivd solicită eliberarea unei adeverinţe 

necesară la armată 

student 148 

10810.  1879/3.VI.1929 Ruchenştein Henrieta solicită înscrierea la exame-

nul de asistenţă în sesiunea din iunie 

student 148 

10811.  1881/3.VI.1929 Grimberg Hava solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 148 

10812.  1882/3.VI.1929 Rabinschi Mina solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 148 

10813.  1884/3.VI.1929 Barat Dvoira solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 148 

10814.  1885/3.VI.1929 Sogalnic Etlea solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 148 

10815.  1886/3.VI.1929 Glezner Hinca solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 148 

10816.  1887/3.VI.1929 Nadler Nuhăm solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 148 

10817.  1888/3.VI.1929 Nedopaca Iacob solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 148 

10818.  1907/4.VI.1929 Altdorf Heinrich obţine titlul de doctor în medici-

nă şi chirurgie la facultatea din Viena şi solicită 
echivalarea studiilor 

doctor 149 

10819.  1910/4.VI.1929 Rabinovici Miril solicită înscrierea la examenul de student 149 
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asistenţă în sesiunea din iunie 
10820.  1911/4.VI.1929 Haham Rebeca solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 149 

10821.  1912/4.VI.1929 Gamburd Reful solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 149 

10822.  1913/4.VI.1929 Leibling Şeina solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 149 

10823.  1914/4.VI.1929 Vizin Rahil solicită înscrierea la examenul de asis-

tenţă în sesiunea din iunie 

student 149 

10824.  1922/4.VI.1929 Morgenstern Fradlun solicită înscrierea la exame-

nul de asistenţă în sesiunea din iunie 

student 150 

10825.  1923/4.VI.1929 Ludmer Hanţa solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 150 

10826.  1924/4.VI.1929 Staif Seindlea solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 150 

10827.  1925/4.VI.1929 Zigman Leia solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 150 

10828.  1926/4.VI.1929 Barber Şaia solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă pentru armată  

student 150 

10829.  1927/5.VI.1929 Atlasman B. solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă pentru fratele său Atlasman Iosif, 
internat la sanatoriu 

student 150 

10830.  1928/5.VI.1929 Faingold Moisei solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată  

student 150 

10831.  1930/5.VI.1929 Altdorf Heinrich obţine titlul de doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena şi solicită 

echivalarea studiilor 

doctor 150 

10832.  1943/5.VI.1929 Landes Iţhoc depune teza de licenţă „Contribuţii la 

studiul vaccinoterapiei” 

doctor 151 

10833.  1944/5.VI.1929 Smucler Volf solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 151 

10834.  1945/5.VI.1929 Finchelştein Iţic solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 151 

10835.  1946/5.VI.1929 Grimberg Beer solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată  

student 151 

10836.  1947/5.VI.1929 Smilovici Etty solicită eliberarea documentelor 

şcolare aparţinînd lui Neulicht Cornelia  

student 151 

10837.  1948/5.VI.1929 Cupcic Rahil solicită înscrierea la examenul de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 151 

10838.  1951/5.VI.1929 Goldberg Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată  

student 151 

10839.  1967/7.VI.1929 Abramovici Şloim Zalman solicită eliberarea unei 

adeverinţe de frecvenţă pentru armată  

student 153 

10840.  1969/7.VI.1929 Meerguz Mordco solicită eliberarea unei 

adeverinţe de frecvenţă pentru armată  

student 153 

10841.  1980/8.VI.1929 Merems Beer solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă pentru armată  

student 154 

10842.  1981/8.VI.1929 Cleitman Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată  

student 154 

10843.  1982/8.VI.1929 Sugurenschi Avram solicită a i se aproba scutirea 

de taxele universitare 

student 154 

10844.  1994/8.VI.1929 Lesnic Iuliu solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă pentru armată  
 

student 155 

10845.  1995/8.VI.1929 Lerner Beirel solicită eliberarea unei adeverinţe de student 155 
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frecvenţă pentru armată  
10846.  1996/8.VI.1929 Puterman Zenaida solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru ocuparea unui post 

student 155 

10847.  1997/8.VI.1929 Pascar David solicită eliberarea documentelor 

şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 155 

10848.  1998/8.VI.1929 Perelman Roza solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru ocuparea unui post 

student 155 

10849.  1999/8.VI.1929 Şor Hava solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă pentru ocuparea unui post 

student 155 

10850.  2000/8.VI.1929 Brofman Şeina solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru ocuparea unui post 

student 155 

10851.  2003/10.VI.1929 Bercu Bernard prezintă recipisa de plată a taxei 

universitare 

student 156 

10852.  2006/10.VI.1929 Rabinovici Iacob prezintă recipisa de plată a taxei 

universitare 

student 156 

10853.  2010/10.VI.1929 Leibovici Pinchas prezintă recipisa de plată a taxei 

universitare 

student 156 

10854.  2011/10.VI.1929 Menascovici Menaşe prezintă recipisa de plată a 

taxei universitare 

student 156 

10855.  2016/8.VI.1929 Gheller Froim solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă  

student 156 

10856.  2024/10.VI.1929 Silcrot Boris se adresează decanului cu rugămin-

tea de a i se anula interdicţia de a se prezenta la 
examenele profesorului Şumuleanu Constantin 

care l-a acuzat că nu-i urmăreşte la explicaţiile 
oferite pe tablă 

student 157 

10857.  2031/11.VI.1929 Fainsilber Nathan solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată  

student 158 

10858.  2032/11.VI.1929 Chişinevschi Estera solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru ocuparea unui post 

student 158 

10859.  2034/11.VI.1929 Gaisiner Ita informează că şi-a schimbat numele în 
Sterenthal 

student 158 

10860.  2047/12.VI.1929 Roitman Leia depune concluziile tezei sale de li-
cenţă intitulate „Consideraţii asupra spondilozei 

reumatismale” 

student 159 

10861.  2048/12.VI.1929 Flitan Ruhlea solicită eliberarea documentelor 

şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 159 

10862.  2051/12.VI.1929 Casvan Avner depune concluziile tezei sale de 

licenţă intitulate „Ghipsurile armate în tratamentul 
fracturilor” 

student 159 

10863.  2052/11.VI.1929 Hahamovici Boris solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată  

student 159 

10864.  2061/13.VI.1929 Sechter Isac susţine examenul de licenţă în farma-
cie 

farmacist 160 

10865.  2061/13.VI.1929 Feller Freida susţine examenul de licenţă în farma-
cie 

farmacist 160 

10866.  2061/13.VI.1929 Schreibman Etlea susţine examenul de licenţă în 
farmacie 

farmacist 160 

10867.  2063/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-
denta Buholţ Janeta admisă la examenele de asis-

tenţă în sesiunea din iunie 

student 160 

10868.  2064/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-

denta Bercovici Tauba admisă la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student 160 

10869.  2065/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu- student 160 



434 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

denta Berşadschi Tauba admisă la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

10870.  2066/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-
denta Braunştein Haia admisă la examenele de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 160 

10871.  2067/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-

denta Barat Dvoira admisă la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student 160 

10872.  2068/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-
denta Braunştein Adela admisă la examenele de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 160 

10873.  2069/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-

denta Bauer Semic admisă la examenele de asis-
tenţă în sesiunea din iunie 

student 160 

10874.  2070/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-
denta Berariu Eta admisă la examenele de asis-

tenţă în sesiunea din iunie 

student 160 

10875.  2072/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-

dentul Caufman Iosub respins la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student 160 

10876.  2096/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-
dentul Merems Beer admis la examenele de asis-

tenţă în sesiunea din iunie 

student 161 

10877.  2099/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-

denta Rosler Ruchenştein Henrieta admisă la exa-
menele de asistenţă în sesiunea din iunie 

student 161 

10878.  2100/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-
denta Rabinovici Miril respinsă la examenele de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 161 

10879.  2101/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-

denta Reznic Perlea admisă la examenele de asis-
tenţă în sesiunea din iunie 

student 161 

10880.  2102/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-
denta Staif Şeindla respinsă la examenele de asis-

tenţă în sesiunea din iunie 

student 161 

10881.  2103/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-

denta Sucher Volf admis la examenele de asistenţă 
în sesiunea din iunie 

student 161 

10882.  2104/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-
denta Segal Clara admisă la examenele de asis-

tenţă în sesiunea din iunie 

student 161 

10883.  2105/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-

denta Stidelman Mindlea respinsă la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student 161 

10884.  2106/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-
denta Sin Alter Rifca admisă la examenele de asis-

tenţă în sesiunea din iunie 

student 161 

10885.  2107/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-

denta Sogalnic Etlea admisă la examenele de asis-
tenţă în sesiunea din iunie 

student 161 

10886.  2108/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-
dentul Schlafer Siegfried admis la examenele de 

asistenţă în sesiunea din iunie 
 

student 161 

10887.  2109/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu- student 161 
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dentul Sraiberman David admis la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

10888.  2111/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-
denta Vainştein Sabina admisă la examenele de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 161 

10889.  2112/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-

denta Vaidergorn Ghitla respinsă la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student 161 

10890.  2113/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-
denta Zigman Leia admisă la examenele de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 161 

10891.  2113/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-

denta Zisman Estera admisă la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student 161 

10892.  2115/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-
denta Zeldman Freida respinsă la examenele de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 161 

10893.  2116/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-

denta Mates Amalia admisă la examenele de asis-
tenţă în sesiunea din iunie 

student 161 

10894.  2118/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat declară stu-
denta Rabinovici Mina admisă la examenele de 

asistenţă în sesiunea din iunie 

student 161 

10895.  2129/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat menţionează 

că Schreibman Etlea a susţinut examenul de licen-
ţă în farmacie şi a obţinut diploma 

farmacist 162 

10896.  2130/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat menţionează 
că Schachter Isac a susţinut examenul de licenţă în 

farmacie şi a obţinut diploma 

farmacist 162 

10897.  2131/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat menţionează 

că Feller Freida a susţinut examenul de licenţă în 
farmacie şi a obţinut diploma 

farmacist 162 

10898.  2132/13.VI.1929 Procesul verbal cu numărul alăturat menţionează 
că Ghemuriman Şulim a susţinut examenul de li-

cenţă în farmacie şi a obţinut diploma 

farmacist 162 

10899.  2136/13.VI.1929 Seinberg Slioma solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată 

farmacist 162 

10900.  2135/13.VI.1929 Silcrot Boris solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă pentru armată 

farmacist 162 

10901.  2137/13.VI.1929 Ruchenştein Henriette solicită a i se aproba pre-

zentarea la examenul de asistenţă pentru farmacie 

farmacist 162 

10902.  2138/13.VI.1929 Glijinschi Mordhai depune teza pentru susţinerea 

licenţei cu titlul „Consideraţii asupra diatezelor 
hemoragice” 

doctor 162 

10903.  2145/15.VI.1929 Lunevschi Iuda susţine examenul de licenţă în me-
dicină şi chirurgie 

doctor 163 

10904.  2147/15.VI.1929 Gaisiner Ita susţine examenul de licenţă în medici-
nă şi chirurgie 

doctor 163 

10905.  2160/13.VI.1929 Sapoşnic Roza solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru ocuparea unui post 

student 164 

10906.  2161/13.VI.1929 Starosta Ihil solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 164 

10907.  2162/13.VI.1929 Cohn Şloim schimbă numele în Solomon student 164 
10908.  2176/17.VI.1929 Ţucherman Şabsa solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 166 
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10909.  2177/17.VI.1929 Sadicov Ancel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 166 

10910.  2178/17.VI.1929 Gherşensohn Iţhoc solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 166 

10911.  2179/17.VI.1929 Zeltman Sahna solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 166 

10912.  2180/17.VI.1929 Landes Iţhoc solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru Centrul de Recrutare din Lăpuşna  

student 166 

10913.  2189/18.VI.1929 Enciu Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 167 

10914.  2190/18.VI.1929 Blanc Elimeleh solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 167 

10915.  2192/18.VI.1929 Bujor Ancel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 167 

10916.  2195/18.VI.1929 Zilberman Uşer obţine diploma de doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea in Roma şi solicită 

echivalarea ei 

doctor 167 

10917.  2210/19.VI.1929 Grohovschi Moisei solicită eliberarea unei 

adeverinţe de frecvenţă pentru armată 

student 169 

10918.  2211/19.VI.1929 Grohovschi Lev solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată 

student 169 

10919.  2213/19.VI.1929 Erder Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă pentru armată 

student 169 

10920.  2214/19.VI.1929 Cauşanschi Hana solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru continuarea studiilor 

student 169 

10921.  2215/19.VI.1929 Zalţman Roza solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru continuarea studiilor 

student 169 

10922.  2216/19.VI.1929 Perevenschi Pinhas solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru continuarea studiilor 

student 169 

10923.  2218/19.VI.1929 Ferdman Moisei solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată 

student 169 

10924.  2227/19.VI.1929 Frenchel Sara solicită eliberarea unei adeverinţe 

de susţinere a examenului de licenţă în farmacie 

farmacist 170 

10925.  2228/19.VI.1929 Milbourat Marcu solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 170 

10926.  2259/19.VI.1929 Berman Mihel solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată 

student 172 

10927.  2260/19.VI.1929 Haimovici Haia solicită eliberarea documentelor 

şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 172 

10928.  2270/22.VI.1929 Alter Iosif depune teza de licenţă intitulată „Con-

tribuţii clinice la tratamentul epitelioamelor cuta-
nate”  

doctor 173 

10929.  2228/19.VI.1929 Milbourat Marcu solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 170 

10930.  2259/19.VI.1929 Breman Michel solicită eliberarea unei adeverinţe 
privind situaţia şcolară 

student 172 

10931.  2260/19.VI.1929 Haimovici Haia solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 172 

10932.  2277/24.VI.1929 Smucler Volf solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 174 

10933.  2278/24.VI.1929 Haimovici Avram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 174 

10934.  2279/24.VI.1929 Levin Iziel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 174 

10935.  2280/24.VI.1929 Talmaschi Avram solicită eliberarea unei adeve- student 174 
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rinţe de frecvenţă pentru armată 
10936.  2281/24.VI.1929 Bachman S. solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă pentru armată 

student 174 

10937.  2282/24.VI.1929 Bergman Şulim solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată 

student 174 

10938.  2284/24.VI.1929 Grinouţchi Maier solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 174 

10939.  2285/24.VI.1929 Goldştein M. Otto solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 174 

10940.  2286/24.VI.1929 Rabinovici Iacov solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 174 

10941.  2287/24.VI.1929 Jabschi Meilich solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată 

student 174 

10942.  2291/24.VI.1929 Iosefsohn Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată 

student 174 

10943.  2304/24.VI.1929 Sraibman Etlea susţine teza de licenţă în farmacie farmacist 175 
10944.  2305/24.VI.1929 Sechter Isac susţine teza de licenţă în farmacie farmacist 175 
10945.  2306/24.VI.1929 Feller Freida susţine teza de licenţă în farmacie farmacist 175 
10946.  2309/24.VI.1929 Coifman David susţine teza de licenţă în farmacie farmacist 175 
10947.  2312/24.VI.1929 Nadler Nuchăm susţine teza de licenţă în farmacie farmacist 175 
10948.  2336/25.VI.1929 Ritemberg Gherţ solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru armată 
student 176 

10949.  2338/25.VI.1929 Vitner Melania depune teza de licenţă farmacist 176 
10950.  2380/25.VI.1929 Dechtear Ghitlea solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de obţinere a licenţei în farmacie 

farmacist 176 

10951.  2381/25.VI.1929 Laber Sara solicită eliberarea unei adeverinţe de 

obţinere a licenţei în farmacie 

farmacist 176 

10952.  2336/25.VI.1929 Acherman David solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 176 

10953.  2345/26.VI.1929 Barad Abram obţine titlul de doctor în medicină şi 

chirurgie la facultatea din Modena şi solicită echi-
valarea studiilor 

doctor 177 

10954.  2364/27.VI.1929 Lutvark Emanoil obţine titlul de doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Modena şi soli-

cită echivalarea studiilor 

doctor 177 

10955.  2438/3.VII.1929 Acherman David solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru înscrierea la examene 

student 184 

10956.  2438/3.VII.1929 Baserniţan Haim solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru înscrierea la examene 

student 184 

10957.  2444/3.VII.1929 Cohn Solomon solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată 

student 184 

10958.  2446/3.VII.1929 Fiterman Feiga depune chitanţa de plată a taxei 

universitare 

student 185 

10959.  2462/6.VII.1929 Solomon Mendel solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 186 

10960.  2463/6.VII.1929 Mătăsaru Moritz solicită eliberarea unei adeve-

rinţe angaajat la terapeutică 

student 186 

10961.  2469/9.VII.1929 Iuster Mendel solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată 

student 186 

10962.  2480/13.VII.1929 Pomârleanu Haim solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 189 

10963.  2488/13.VII.1929 Fainblatt Israel solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată 

student 190 

 


