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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 119/1929   
10964.  41/8.I.1929 Adeselberg Emanoil obţine o adeverinţă de frec-

venţă pentru armată 

student 5 

10965.  43/8.I.1929 Adam David obţine o adeverinţă de frecvenţă 

pentru armată 

student 5 

10966.  44/8.I.1929 Coniver Isac obţine o adeverinţă de frecvenţă 

pentru armată 

student 5 

10967.  51/8.I.1929 Ripa Şulim obţine o adeverinţă de frecvenţă 

pentru armată 

student 6 

10968.  56/8.I.1929 David L. Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă 

pentru armată 

student 6 

10969.  65/12.I.1929 Vasilcovschi Dvoira obţine o adeverinţă de frec-

venţă pentru continuarea studiilor 

student 8 

10970.  87/12.I.1929 Vilson Herbert obţine o adeverinţă de scutirea de 

taxele şcolare 

student 10 

10971.  89/8.I.1929 Brauchfeld Jean obţine o adeverinţă de frecvenţă 

pentru armată 

student 10 

10972.  91/8.I.1929 Rosen O. Şloim obţine o adeverinţă de frecvenţă 

pentru armată 

student 10 

10973.  92/8.I.1929 Idelovici Bercu obţine o adeverinţă de frecvenţă 

pentru armată 

student 10 

10974.  93/8.I.1929 Solomon Chiva Beer obţine o adeverinţă de 

frecvenţă pentru armată 

student 10 

10975.  94/8.I.1929 Cohn Aurel obţine o adeverinţă de frecvenţă 

pentru armată 

student 10 

10976.  145/19.I.1929 Cuperman A. Iosub obţine titlul de doctor în medi-

cină şi chirurgie la facultatea din Modena şi i se 
echivalează studiile 

doctor 17 

10977.  171/21.I.1929 Serviciul Sanitar al judeţului Iaşi acordă dreptul de 
a face practică lui Schlafer Siegfried în farmacia 

lui Mayer B. la Tîrgu Frumos 

doctor 20 

10978.  178/23.I.1929 Moise Avram depune documentele şcolare pentru 

înscrierea la facultatea de drept 

doctor 21 

10979.  198/25.I.1929 Toporov Iosef solicită înscrierea în anul al III-lea student 24 
10980.  199/25.I.1929 Picher Iosef solicită înscrierea în anul al IV-lea şi 

eliberarea unei adeverinţe pentru armată 
student 24 

10981.  203/26.I.1929 Farmacistul Rotman M. trimite matricola domni-
şoarei Cohn Debora 

farmacist 24 

10982.  204/26.I.1929 Farmacistul Ciolac D. trimite matricola domnişoa-
rei Kendler Sylvia 

farmacist 24 

10983.  210/26.I.1929 Goldştein David din anul al IV-lea este numit să 
facă stagiu la spitalul de studenţi 

student 26 

10984.  210/26.I.1929 Fainblatt Israel din anul al IV-lea este numit să 
facă stagiu la spitalul de studenţi 

student 26 

10985.  210/26.I.1929 Reznic Mendel din anul al IV-lea este numit să 
facă stagiu la spitalul de studenţi 

student 26 

10986.  215/28.I.1929 Solomon Manole solicită înscrierea în anul întîi şi 
eliberarea unei adeverinţe pentru armată 

student 27 

10987.  220/29.I.1929 Zalţman Iosef solicită înscrierea în anul al II-lea şi 
eliberarea unei adeverinţe pentru armată 

student 27 

10988.  236/1.II.1929 Farmacistul Adace Iosi trimite matricola lui Stru-
leanu Bernard 

farmacist 29 

10989.  236/1.II.1929 Zalman Iosef semnează ordinul de recrutare al 
centrului din Orhei 

 

farmacist 29 
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10990.  252/29.I.1929 Zeilicovici Zeilic solicită înscrierea în anul al 
II-lea  

student 31 

10991.  284/10.II.1929 Hess Faibiş susţine examenul de licenţă în farma-
cie 

student 33 

10992.  293/10.II.1929 Copelman Leia solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru ocuparea unui post 

student 34 

10993.  312/12.II.1929 Perevenschi Pinhas solicită eliberarea unei adeve-
rinţe pentru armată 

student 37 

10994.  329/14.II.1929 Este convocată comisia de examene la susţinerea 
admiterii pentru docenţă a doctorului Cajal Marcu  

doctor 39 

10995.  342/15.II.1929 Aronovici Arnold solicită eliberarea unei adeve-
rinţe pentru Ministerul de Justiţie 

student 41 

10996.  344/15.II.1929 Levit Iacob solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 41 

10997.  345/15.II.1929 Haifler Solomon solicită eliberarea unei adeve-
rinţe pentru continuarea studiilor 

student 43 

10998.  380/20.II.1929 Moscovici Carol solicită eliberarea unei adeve-
rinţe pentru înscrierea la o altă facultate 

student 43 

10999.  382/20.II.1929 Fişu Iosef solicită eliberarea unei adeverinţe pen-
tru înscrierea în anul al V-lea 

student 43 

11000.  410/25.II.1929 Consiliul profesoral desemnează în comisia de 
admitere la examenul de docenţă a doctorului Ca-

jal Marcu (Cahal M. Leibu) pe profesorii Gratos-
chi M. şi Enescu Ion 

doctor 45 

11001.  415/25.II.1929 Rosendovschi Robert obţine o bursă student 46 
11002.  424/26.II.1929 Moscovici Leon solicită înscrierea în anul al II-lea student 47 
11003.  435/26.II.1929 Adeselberg Emanoil susţine examenul de licenţă 

în farmacie 
farmacist 48 

11004.  435/26.II.1929 Ghelberg Haia Sura susţine examenul de licenţă în 
farmacie 

farmacist 48 

11005.  435/26.II.1929 Vexler Frederica susţine examenul de licenţă în 
farmacie 

farmacist 48 

11006.  437/27.II.1929 Ochin Max susţine examenul de licenţă în medici-
nă şi chirurgie 

doctor 48 

11007.  438/27.II.1929 Coifman David solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă în anul al V-lea pentru armată  

student 48 

11008.  439/27.II.1929 Solomon F. Mendel solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă în anul al II-lea pentru armată  

student 48 

11009.  440/27.II.1929 Ifrim Raşela solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru obţinerea unei burse 

student 48 

11010.  457/2.III.1929 Robinsohn Heinrich solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului întîi pentru armată  

student 50 

11011.  459/2.III.1929 Perevenschi Pinhas solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului întîi pentru armată  

student 50 

11012.  460/2.III.1929 Sin Nahman Michel solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului întîi pentru armată  

student 50 

11013.  462/2.III.1929 Adam David solicită înscrierea în anul universitar 
1928-1929  

student 50 

11014.  504/8.III.1929 Garaguli Maria efectuează stagiul de practică  student 55 
11015.  504/8.III.1929 Herşcu I. Herş efectuează stagiul de practică  student 55 
11016.  594/14.III.1929 Cletinici M. Şmul susţine teza de licenţă în medi-

cină şi chururgie  
doctor 62 

11017.  604/15.III.1929 Bercovici Alexandru solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă a anului întîi la farmacie pen-

tru armată  

student 64 
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11018.  612/15.III.1929 Roitştein I. Leib solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului întîi la farmacie pentru ar-

mată  

student 64 

11019.  650/20.III.1929 Frenchel Perla susţine examenul de licenţă în far-

macie 

farmacist 68 

11020.  658/21.III.1929 Hofman Emil este angajatul clinicii a II-a chirur-

gie ca asistent 

doctor 69 

11021.  665/21.III.1929 Se solicită Direcţiei Generale a Serviciului Sanitar 

al Ministerului Sănătăţii să se acorde dreptul de 
liberă practică pentru Moscovici S. Avram 

farmacist 70 

11022.  665/21.III.1929 Se solicită Direcţiei Generale a Serviciului Sanitar 
al Ministerului Sănătăţii să se acorde dreptul de 

liberă practică pentru Glasman I. Moise 

farmacist 70 

11023.  665/21.III.1929 Se solicită Direcţiei Generale a Serviciului Sanitar 

al Ministerului Sănătăţii să se acorde dreptul de 
liberă practică pentru Greciner H. Boruch 

farmacist 70 

11024.  665/21.III.1929 Se solicită Direcţiei Generale a Serviciului Sanitar 
al Ministerului Sănătăţii să se acorde dreptul de 

liberă practică pentru Adeselberg Emanoil 

farmacist 70 

11025.  665/21.III.1929 Se solicită Direcţiei Generale a Serviciului Sanitar 

al Ministerului Sănătăţii să se acorde dreptul de 
liberă practică pentru Sraibman Vexler Frederica 

farmacist 70 

11026.  665/21.III.1929 Se solicită Direcţiei Generale a Serviciului Sanitar 
al Ministerului Sănătăţii să se acorde dreptul de 

liberă practică pentru Ghelber H. Haia Sura 

farmacist 70 

11027.  677/23.III.1929 Se solicită Direcţiei Generale a Serviciului Sanitar 

al Ministerului Sănătăţii să se acorde dreptul de 
liberă practică în medicină şi chirurgie lui Leht-

man Ihil 

doctor 70 

11028.  677/23.III.1929 Se solicită Direcţiei Generale a Serviciului Sanitar 

al Ministerului Sănătăţii să se acorde dreptul de li-
beră practică în medicină şi chirurgie lui Mătăsaru 

H. Moriţ Bernard 

doctor 70 

11029.  677/23.III.1929 Se solicită Direcţiei Generale a Serviciului Sanitar 

al Ministerului Sănătăţii să se acorde dreptul de 
liberă practică în medicină şi chirurgie lui Brocin 

M. Feivel 

doctor 70 

11030.  677/23.III.1929 Se solicită Direcţiei Generale a Serviciului Sanitar 

al Ministerului Sănătăţii să se acorde dreptul de li-
beră practică în medicină şi chirurgie lui Halpern 

T. Roza 

doctor 70 

11031.  691/5.IV.1929 Froimovici Meer solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă a anului al II-lea pentru armată  

student 74 

11032.  692/5.IV.1929 Velt Leivi solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă a anului al II-lea pentru armată  

student 74 

11033.  694/5.IV.1929 Heilpern Bernard solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă a anului al II-lea pentru armată  

student 74 

11034.  701/8.IV.1929 Ladman Zlata susţine examenul de licenţă în far-

macie 

farmacist 75 

11035.  701/8.IV.1929 Listic Beila susţine examenul de licenţă în far-

macie 

farmacist 75 

11036.  774/23.III.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Ministe-

rului Sănătăţii acordă dreptul de liberă practică în 
medicină şi chirurgie lui Craitman Ehil 

 

doctor 84 
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11037.  775/5.IV.1929 Oivide Mendel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată  

student 84 

11038.  776/5.IV.1929 Dulbergher Mendel solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată  

student 84 

11039.  776 bis/5.IV.1929 Groisman Meita solicită înscrierea în anul al II-lea 
la farmacie  

student 84 

11040.  795/24.IV.1929 Roitman Ihil solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului întîi pentru armată  

student 87 

11041.  843/6.V.1929 Fraer Sura susţine examenul de licenţă în farmacie farmacist 92 
11042.  843/6.V.1929 Şirota Estera susţine examenul de licenţă în farma-

cie 

farmacist 92 

11043.  868/13.V.1929 Leibovici Solomon solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă a anului întîi pentru armată  

student 96 

11044.  906/16.V.1929 Şraibman A. Pinhas susţine examenul de licenţă în 

farmacie 

farmacist 101 

11045.  906/16.V.1929 Reznic I. Pesia susţine examenul de licenţă în far-

macie 

farmacist 101 

11046.  913/17.V.1929 Bauer Leo efectuează practica în farmacia lui Bra-

novitzer Leopold din Cernăuţi 

farmacist 102 

11047.  918/18.V.1929 Serviciul Sanitar al oraşului Soroca informează că 

Ghemuriman Şulim a obţinut licenţa în farmacie 

farmacist 103 

11048.  918/18.V.1929 Serviciul Sanitar al oraşului Cernăuţi informează 

că Peisah Strul a obţinut licenţa în farmacie 

farmacist 103 

11049.  920/18.V.1929 Serviciul Sanitar al oraşului Soroca informează că 

Faerştein Şeindla a obţinut licenţa în farmacie 

farmacist 103 

11050.  938/24.V.1929 Serviciul Sanitar al oraşului Roman informează că 

Barat G. Dvoira efectuează practica în farmacia 
lui Horovitz 

farmacist 104 

11051.  947/25.V.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Ministe-
rului Sănătăţii acordă dreptul de liberă practică în 

farmacie lui Peisah I. Strul 

farmacist 105 

11052.  947/25.V.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Minis-

terului Sănătăţii acordă dreptul de liberă practică 
în farmacie lui Fraier A. Sara 

farmacist 105 

11053.  954/25.V.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Minis-
terului Sănătăţii acordă dreptul de liberă practică 

în medicină şi chirurgie lui Vaintraub Iulius 

doctor 107 

11054.  954/25.V.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Minis-

terului Sănătăţii acordă dreptul de liberă practică 
în medicină şi chirurgie lui Fridman Bercu 

doctor 107 

11055.  956/25.V.1929 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău acordă drep-
tul de liberă practică în medicină şi chirurgie lui 

Davidzon Lev 

doctor 107 

11056.  972/29.V.1929 Buium Strul obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului întîi pentru armată  

student 109 

11057.  973/29.V.1929 Rapaport Volf obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului întîi pentru armată  

student 109 

11058.  956/25.V.1929 Serviciul Sanitar al oraşului Piatra Neamţ acordă 

dreptul de efectuare a practicii lui Schor Luţa în 
farmacia „Aurora” 

student 107 

11059.  994/1.VI.1929 Profesorul Bălteanu Ion este preşedinte al comisiei 
de examinare la examenul de licenţă în medicină 

şi chirurgie susţinut de Bercovici Marcu 

doctor 111 

11060.  994/1.VI.1929 Profesorul Bălteanu Ion este preşedinte al comisiei 

de examinare la examenul de licenţă în medicină 

doctor 113 
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şi chirurgie susţinut de Tismeneţchi Nehama 
11061.  1022/3.VI.1929 Stolear Aron obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului întîi pentru armată  

student 114 

11062.  1023/3.VI.1929 Şraer Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului întîi pentru armată  

student 114 

11063.  1024/3.VI.1929 Zalţman Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului întîi pentru armată  

student 114 

11064.  1025/3.VI.1929 Grasgru Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului întîi pentru armată  

student 114 

11065.  1026/3.VI.1929 Treibicean Loti obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului întîi pentru armată  

student 114 

11066.  1027/3.VI.1929 Leibovici Şulim obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului întîi pentru armată  

student 114 

11067.  1028/3.VI.1929 Chigler Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului întîi pentru armată  

student 114 

11068.  1057/6.VI.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al 

Ministerului Sănătăţii aprobă echivalarea diplomei 
de doctor în medicină şi chirurgie acordată lui 

Ghitenştein Rafail de facultatea din Praga 

doctor 116 

11069.  1058/6.VI.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Minis-

terului Sănătăţii aprobă echivalarea diplomei de 
doctor în medicină şi chirurgie acordată lui Timar-

chin Serghei de facultatea din Viena 

doctor 116 

11070.  1059/6.VI.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Minis-

terului Sănătăţii aprobă echivalarea diplomei de 
doctor în medicină şi chirurgie acordată lui Solo-

mon Frank de facultatea din Viena 

doctor 116 

11071.  1061/8.VI.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Minis-

terului Sănătăţii acordă dreptul de liberă practică 
în medicină şi chirurgie lui Davidzon Lev 

doctor 118 

11072.  1061/8.VI.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Minis-
terului Sănătăţii acordă dreptul de liberă practică 

în medicină şi chirurgie lui Ochin H. Max 

doctor 118 

11073.  1061/8.VI.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Minis-

terului Sănătăţii acordă dreptul de liberă practică 
în medicină şi chirurgie lui Bercovici Marcu 

doctor 118 

11074.  1062/3.VI.1929 Şor Hava obţine o adeverinţă de frecvenţă a anului 
întîi pentru continuarea studiilor  

student 118 

11075.  1063/3.VI.1929 Perelman Roza obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi pentru continuarea studiilor  

student 118 

11076.  1082/8.VI.1929 Robacov Volf susţine examenul de licenţă şi i se 
acordă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 119 

11077.  1082/8.VI.1929 Verner Gherta susţine examenul de licenţă şi i se 
acordă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 119 

11078.  1082/8.VI.1929 Sax H. Beila susţine examenul de licenţă şi i se 
acordă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 119 

11079.  1082/8.VI.1929 Balter M. Ghenia susţine examenul de licenţă şi i 
se acordă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 119 

11080.  1082/8.VI.1929 Vainştein A. Iţic susţine examenul de licenţă şi i 
se acordă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 120 

11081.  1082/8.VI.1929 Sârbu G. Isidor susţine examenul de licenţă şi i se 
acordă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 120 

11082.  1082/8.VI.1929 Cletinici Şmul susţine examenul de licenţă şi i se 
acordă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 

 

doctor 120 
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11083.  1082/8.VI.1929 Perelroizen M. Bruha susţine examenul de licenţă 
şi i se acordă titlul de doctor în medicină şi chirur-

gie 

doctor 120 

11084.  1082/8.VI.1929 Roizentulev I. Şulim susţine examenul de licenţă 

şi i se acordă titlul de doctor în medicină şi chirur-
gie 

doctor 120 

11085.  1082/8.VI.1929 Zilberman I. Iancu susţine examenul de licenţă şi i 
se acordă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 120 

11086.  1082/8.VI.1929 Vainberg S. Tovia susţine examenul de licenţă şi i 
se acordă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 120 

11087.  1082/8.VI.1929 Cervinschi A. Volf susţine examenul de licenţă şi i 
se acordă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 120 

11088.  1082/8.VI.1929 Lechtman I. Ichil susţine examenul de licenţă şi i 
se acordă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 120 

11089.  1082/8.VI.1929 Bernard H. M. susţine examenul de licenţă şi i se 
acordă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 120 

11090.  1082/8.VI.1929 Halpern F. Roza susţine examenul de licenţă şi i 
se acordă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 120 

11091.  1082/8.VI.1929 Brocin M. Feivel susţine examenul de licenţă şi i 
se acordă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 120 

11092.  1083/8.VI.1929 Coifman Simâs Golda susţine examenul de licenţă 
şi i se acordă titlul de farmacist 

farmacist 120 

11093.  1083/8.VI.1929 Varcovici S. Paula susţine examenul de licenţă şi i 
se acordă titlul de farmacist 

farmacist 120 

11094.  1083/8.VI.1929 Rabinovici M. Haim susţine examenul de licenţă 
şi i se acordă titlul de farmacist 

farmacist 120 

11095.  1083/8.VI.1929 Catz G. Nadejda susţine examenul de licenţă şi i 
se acordă titlul de farmacist 

farmacist 120 

11096.  1083/8.VI.1929 Stern S. Adolf susţine examenul de licenţă şi i se 
acordă titlul de farmacist 

farmacist 120 

11097.  1083/8.VI.1929 Cohn Z. Burach susţine examenul de licenţă şi i se 
acordă titlul de farmacist 

farmacist 120 

11098.  1083/8.VI.1929 Stapler H. Gustav susţine examenul de licenţă şi i 
se acordă titlul de farmacist 

farmacist 120 

11099.  1083/8.VI.1929 Presner Kahan susţine examenul de licenţă şi i se 
acordă titlul de farmacist 

farmacist 120 

11100.  1083/8.VI.1929 Clarice E. susţine examenul de licenţă şi i se acor-
dă titlul de farmacist 

farmacist 120 

11101.  1083/8.VI.1929 Fihman Z. Hana Feiga susţine examenul de licenţă 
şi i se acordă titlul de farmacist 

farmacist 120 

11102.  1083/8.VI.1929 Hess V. Faiviş susţine examenul de licenţă şi i se 
acordă titlul de farmacist 

farmacist 120 

11103.  1083/8.VI.1929 Feinştein H. Moritz susţine examenul de licenţă şi 
i se acordă titlul de farmacist 

farmacist 120 

11104.  1083/8.VI.1929 Bronştein B. Ruhla susţine examenul de licenţă şi 
i se acordă titlul de farmacist 

farmacist 120 

11105.  1083/8.VI.1929 Feldman I. Haim susţine examenul de licenţă şi i 
se acordă titlul de farmacist 

farmacist 120 

11106.  1083/8.VI.1929 Cofman I. Şmul susţine examenul de licenţă şi i se 
acordă titlul de farmacist 

farmacist 120 

11107.  1083/8.VI.1929 Moscovici S. Avram susţine examenul de licenţă 
şi i se acordă titlul de farmacist 

farmacist 120 

11108.  1083/8.VI.1929 Glasman I. Moise susţine examenul de licenţă şi i 
se acordă titlul de farmacist 

 

farmacist 120 
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11109.  1083/8.VI.1929 Greciner H. Boruch susţine examenul de licenţă şi 
i se acordă titlul de farmacist 

farmacist 120 

11110.  1083/8.VI.1929 Sraibman Vexler Frederica susţine examenul de 
licenţă şi i se acordă titlul de farmacist 

farmacist 120 

11111.  1083/8.VI.1929 Ghelber H. Haia Sura susţine examenul de licenţă 
şi i se acordă titlul de farmacist 

farmacist 120 

11112.  1083/8.VI.1929 Adelsberg S. Emanoil susţine examenul de licenţă 
şi i se acordă titlul de farmacist 

farmacist 120 

11113.  1083/8.VI.1929 Goldştein Hammer Ietty susţine examenul de li-
cenţă şi i se acordă titlul de farmacist 

farmacist 120 

11114.  1110/10.VI.1929 Puterman Zenaida obţine o adeverinţă care a fost 
eliberată pentru obţinerea unui post 

student 122 

11115.  1111/10.VI.1929 Schor Ruvin obţine o adeverinţă care a fost elibe-
rată pentru armată 

student 122 

11116.  1112/10.VI.1929 Lerner Beirel obţine o adeverinţă care a fost elibe-
rată pentru armată 

student 122 

11117.  1113/10.VI.1929 Cleitman Haim obţine o adeverinţă care a fost eli-
berată pentru armată 

student 122 

11118.  1114/10.VI.1929 Lesnic Iuliu obţine o adeverinţă care a fost elibe-
rată pentru armată 

student 122 

11119.  1125/12.VI.1929 Serviciul Sanitar al oraşului Cetatea Albă înaintea-
ză matricola lui Sverdlic Lev care efectuează prac-

tica în farmacia lui Sverdlic M. 

farmacist 123 

11120.  1126/12.VI.1929 Hoffman Debora, soţia asistentului universitar 

Hoffman Emil, trimite o fotografie pentru permis 
de liberă circulaţie pe CFR 

farmacist 123 

11121.  1131/12.VI.1929 Pisarevschi Basia susţine examenele în sesiunea 
din 20 iunie 

student 124 

11122.  1131/12.VI.1929 Iagurschi Haim susţine examenele în sesiunea din 
20 iunie 

student 124 

11123.  1131/12.VI.1929 Vizin Rahil susţine examenele în sesiunea din 20 
iunie 

student 124 

11124.  1142/12.VI.1929 Gutman Zusi obţine o adeverinţă de student în 
anul al II-lea care a fost eliberată pentru armată 

student 125 

11125.  1143/12.VI.1929 Coifman Moise obţine o adeverinţă de student în 
anul întîi care a fost eliberată pentru armată 

student 125 

11126.  1144/12.VI.1929 Scharf Schlona Itzic obţine o adeverinţă de student 
în anul al II-lea care a fost eliberată pentru armată 

student 125 

11127.  1145/12.VI.1929 Sraiberman David obţine o adeverinţă de student 
în anul al II-lea care a fost eliberată pentru armată 

student 125 

11128.  1146/12.VI.1929 Sarf Şmul obţine o adeverinţă de student în anul al 
II-lea care a fost eliberată pentru armată 

student 125 

11129.  1147/12.VI.1929 Feinsilber Nathan obţine o adeverinţă de student 
în anul al II-lea care a fost eliberată pentru armată 

student 125 

11130.  1149/12.VI.1929 Beri Gherş obţine o adeverinţă de student în anul 
al IV-lea care a fost eliberată pentru armată 

student 125 

11131.  1150/12.VI.1929 Landau Iosif obţine o adeverinţă de student în anul 
al III-lea care a fost eliberată pentru armată 

student 125 

11132.  1151/12.VI.1929 Chişinevschi Estera obţine o adeverinţă care a fost 
eliberată pentru ocuparea unui post 

student 125 

11133.  1154/14.VI.1929 Sogalnic Etlea susţine examenul de asistenţă la 
farmacie 

student 126 

11134.  1155/14.VI.1929 Cofman Haia susţine examenul de asistenţă la 
farmacie 

 

student 126 
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11135.  1156/14.VI.1929 Berşadschi Haia susţine examenul de asistenţă la 
farmacie 

student 126 

11136.  1157/14.VI.1929 Braunştein Adela susţine examenul de asistenţă la 
farmacie 

student 126 

11137.  1158/14.VI.1929 Goldenberg Roza susţine examenul de asistenţă la 
farmacie 

student 126 

11138.  1159/14.VI.1929 Rozen Ruchenştein Henrieta susţine examenul de 
asistenţă la farmacie 

student 126 

11139.  1160/14.VI.1929 Merems Beer susţine examenul de asistenţă la far-
macie 

student 126 

11140.  1161/14.VI.1929 Sofian Mina obţine o adeverinţă care a fost elibe-
rată pentru ocuparea unui post 

student 126 

11141.  1176/14.VI.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Ministe-
rului Sănătăţii acordă dreptul de liberă practică în 

farmacie lui Ghemuriman Şulim 

farmacist 127 

11142.  1195/17.VI.1929 Moruzenschi Boruh obţine o adeverinţă care a fost 

eliberată pentru înscrierea la examenul de licenţă 

student 128 

11143.  1200/17.VI.1929 Starosta Ihil obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului al II-lea care a fost eliberată pentru armată 

student 129 

11144.  1201/17.VI.1929 Zaidman Moisei obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului al II-lea care a fost eliberată pentru armată 

student 129 

11145.  1202/17.VI.1929 Perevenschi Pinhas obţine o adeverinţă de frec-

venţă a anului al II-lea care a fost eliberată pentru 
armată 

student 129 

11146.  1203/17.VI.1929 Fleişman Zalman obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al II-lea care a fost eliberată pentru arma-

tă 

student 129 

11147.  1204/17.VI.1929 Parnas Iţic obţine o adeverinţă de frecvenţă a anu-

lui al II-lea care a fost eliberată pentru armată 

student 129 

11148.  1206/17.VI.1929 Sapoşnic Basea obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului al II-lea care a fost eliberată pentru ocupa-
rea unui post 

student 129 

11149.  1223/19.VI.1929 Ţucherman Şabsa obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al II-lea care a fost eliberată pentru arma-

tă 

student 131 

11150.  1228/19.VI.1929 Mareina Mareinis Hasea obţine o adeverinţă de 

frecvenţă a anului al II-lea care a fost eliberată 
pentru ocuparea unui post 

student 132 

11151.  1229/19.VI.1929 Gutman Zusi obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea care a fost eliberată pentru ocupa-

rea unui post 

student 132 

11152.  1230/19.VI.1929 Sadicov Ancel obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului al II-lea care a fost eliberată pentru armată 

student 132 

11153.  1231/19.VI.1929 Zeltman Sahna obţine o adeverinţă de frecvenţă 

care a fost eliberată pentru ocuparea unui post 

student 132 

11154.  1232/19.VI.1929 Enciu Şmil obţine o adeverinţă de frecvenţă care a 

fost eliberată pentru armată 

student 132 

11155.  1233/19.VI.1929 Bujor Ancel obţine o adeverinţă de frecvenţă care 

a fost eliberată pentru armată 

student 132 

11156.  1235/19.VI.1929 Gherşinzon Iţhoc obţine o adeverinţă de frecvenţă 

a anului al III-lea care a fost eliberată pentru arma-
tă 

student 132 

11157.  1236/19.VI.1929 Blanc Elimeleh obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al V-lea care a fost eliberată pentru armată 

student 132 

11158.  1237/19.VI.1929 Silcrot Abram susţine teza de licenţă doctor 133 
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11159.  1238/19.VI.1929 Finchelştein Iţic susţine examenul de asistenţă în 
farmacie 

student 133 

11160.  1258/21.VI.1929 Glijinschi Mordhai susţine teza de licenţă doctor 133 
11161.  1268/22.VI.1929 Erder Iosef obţine o adeverinţă de frecvenţă a anu-

lui al III-lea care a fost eliberată pentru ocuparea 
unui post 

student 134 

11162.  1271/22.VI.1929 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău informează 
că Frenchel Sara a susţinut examenul de licenţă în 

farmacie  

farmacist 134 

11163.  1284/22.VI.1929 Meerguz Mordco susţine teza de licenţă doctor 135 
11164.  1296/26.VI.1929 Cahan David obţine o adeverinţă de frecvenţă care 

a fost eliberată pentru armată 
student 136 

11165.  1298/26.VI.1929 Calihman Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al V-lea care a fost eliberată pentru 

armată 

student 136 

11166.  1300/26.VI.1929 Vechter Ianchel obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului al III-lea care a fost eliberată pentru armată 

student 136 

11167.  1301/26.VI.1929 Glasberg Rebeca obţine o adeverinţă de frecvenţă 

care a fost eliberată pentru ocuparea unui post 

student 136 

11168.  1302/26.VI.1929 Bacaleinic Golda obţine o adeverinţă de frecvenţă 

care a fost eliberată pentru ocuparea unui post 

student 136 

11169.  1303/26.VI.1929 Zalţman Roza obţine o adeverinţă de frecvenţă 

care a fost eliberată pentru ocuparea unui post 

student 136 

11170.  1304/26.VI.1929 Cauşanschi Haia obţine o adeverinţă de frecvenţă 

care a fost eliberată pentru ocuparea unui post 

student 136 

11171.  1305/26.VI.1929 Iacher Leizer obţine o adeverinţă de susţinere a 

examenului de licenţă pentru ocuparea unui post 

student 136 

11172.  1306/26.VI.1929 Coifman Ovşii obţine o adeverinţă de susţinere a 

examenului de licenţă pentru ocuparea unui post 

doctor 136 

11173.  1307/26.VI.1929 Milbourat Marcu obţine o adeverinţă de frecvenţă 

pentru armată 

student 136 

11174.  1313/26.VI.1929 Bergman Şulim obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului al II-lea pentru armată 

student 137 

11175.  1314/26.VI.1929 Grinouţchi Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 

a anului întîi pentru armată 

student 137 

11176.  1315/26.VI.1929 Jabschi Meilich obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului întîi pentru armată 

student 137 

11177.  1317/26.VI.1929 Faingold Moisei obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului al II-lea pentru armată 

student 137 

11178.  1318/26.VI.1929 Smucler Volf obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului al II-lea pentru armată 

student 137 

11179.  1321/26.VI.1929 Iosefsohn Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 

a anului al III-lea pentru armată 

student 137 

11180.  1323/26.VI.1929 Haimovici Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă 

a anului al III-lea pentru armată 

student 137 

11181.  1324/26.VI.1929 Talmaschi Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă 

a anului al IV-lea pentru armată 

student 137 

11182.  1325/26.VI.1929 Pipergal Moisei obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului al V-lea pentru armată 

student 137 

11183.  1326/26.VI.1929 Levin Iziel obţine o adeverinţă de frecvenţă a anu-

lui al V-lea pentru armată 

student 137 

11184.  1327/26.VI.1929 Simonovici Zalman obţine o adeverinţă de 

frecvenţă a anului al V-lea pentru armată 

student 137 

11185.  1329/26.VI.1929 Rabinovici Iacob obţine o adeverinţă de frecvenţă 

a anului al V-lea pentru armată 

student 137 
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11186.  1330/26.VI.1929 Coifman David obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al V-lea pentru armată 

student 137 

11187.  1331/26.VI.1929 Goldştein M. Otto obţine o adeverinţă de 
frecvenţă a anului al VI-lea pentru armată 

student 137 

11188.  1347/27.VI.1929 Dascal Şmuli obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al III-lea pentru armată 

student 139 

11189.  1348/27.VI.1929 Axelrad Sumer obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al III-lea pentru armată 

student 139 

11190.  1364/27.VI.1929 Laber Sara obţine o adeverinţă pentru ocuparea 
unui post 

student 140 

11191.  1369/27.VI.1929 Acherman David obţine o adeverinţă de absolvent 
pentru ocuparea unui post 

doctor 140 

11192.  1370/27.VI.1929 Abramovici Zalman obţine o adeverinţă de frec-
venţă a anului întîi pentru armată 

student 140 

11193.  1381/28.VI.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Ministe-
rului Sănătăţii acordă dreptul de liberă practică în 

medicină şi chirurgie lui Casvan Avner 

doctor 141 

11194.  1381/28.VI.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Ministe-

rului Sănătăţii acordă dreptul de liberă practică în 
medicină şi chirurgie lui Glijinschi G. Mordhai 

doctor 141 

11195.  1381/28.VI.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Ministe-
rului Sănătăţii acordă dreptul de liberă practică în 

medicină şi chirurgie lui Alter H. Iosef 

doctor 141 

11196.  1381/28.VI.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Ministe-

rului Sănătăţii acordă dreptul de liberă practică în 
medicină şi chirurgie lui Meerguz P. Mordco 

doctor 141 

11197.  1386/6.VII.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Ministe-
rului Sănătăţii acordă dreptul de liberă practică 

farmacie lui Nadler A. Nuhăm 

farmacist 142 

11198.  1386/6.VII.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Ministe-

rului Sănătăţii acordă dreptul de liberă practică 
farmacie lui Gleisman H. Leia 

farmacist 142 

11199.  1386/6.VII.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Ministe-
rului Sănătăţii acordă dreptul de liberă practică 

farmacie lui Frenchel Sura Leia 

farmacist 142 

11200.  1388/6.VII.1929 Sraibman A. Pinhas este absolvent al facultăţii de 

farmacie 

farmacist 143 

11201.  1388/6.VII.1929 Reznic I. Pesea este absolvent al facultăţii de far-

macie 

farmacist 143 

11202.  1388/6.VII.1929 Zilberman M. Toivi este absolvent al facultăţii de 

farmacie 

farmacist 143 

11203.  1388/6.VII.1929 Peisah I. Strul este absolvent al facultăţii de far-

macie 

farmacist 143 

11204.  1388/6.VII.1929 Faerştein Z. Şeindl este absolvent al facultăţii de 

farmacie 

farmacist 143 

11205.  1388/6.VII.1929 Ghemuriman Şulim este absolvent al facultăţii de 

farmacie 

farmacist 143 

11206.  1388/6.VII.1929 Fraer A. Sana este absolvent al facultăţii de far-

macie 

farmacist 143 

11207.  1388/6.VII.1929 Sraibman N. Etla este absolvent al facultăţii de 

farmacie 

farmacist 143 

11208.  1388/6.VII.1929 Sechter I. Isac este absolvent al facultăţii de far-

macie 

farmacist 143 

11209.  1388/6.VII.1929 Feller S. Freida este absolvent al facultăţii de far-

macie 

farmacist 143 
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11210.  1388/6.VII.1929 Nadler A. Nuchăm este absolvent al facultăţii de 
farmacie 

farmacist 143 

11211.  1388/6.VII.1929 Gleisman A. Leia este absolvent al facultăţii de 
farmacie 

farmacist 143 

11212.  1388/6.VII.1929 Frenchel Sura Leia este absolvent al facultăţii de 
farmacie 

farmacist 143 

11213.  1408/6.VII.1929 Goldştein David obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1928-1929 pentru armată 

student 144 

11214.  1409/6.VII.1929 Cohn Solomon obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1928-1929 pentru armată 

student 144 

11215.  1410/6.VII.1929 Berman Mihel obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1928-1929 pentru armată 

student 144 

11216.  1411/6.VII.1929 Idelovici Bercu obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1928-1929 pentru armată 

student 144 

11217.  1413/6.VII.1929 Iagurschi Haim depune teza de licenţă doctor 144 
11218.  1414/6.VII.1929 Gutman Golda obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului universitar 1928-1929 pentru ocuparea unui 
post 

student 144 

11219.  1415/6.VII.1929 Roizenberg Dina obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al III-lea pentru susţinerea examenului de 

licenţă 

farmacist 144 

11220.  1416/6.VII.1929 Bronştein Leia Malca obţine o adeverinţă de frec-

venţă a anului al III-lea pentru susţinerea exame-
nului de licenţă 

farmacist 144 

11221.  1417/6.VII.1929 Schaffer Siegfried obţine o adeverinţă de frec-
venţă a anului al III-lea pentru susţinerea exame-

nului de licenţă 

farmacist 144 

11222.  1418/6.VII.1929 Solomon Kiva Meer obţine o adeverinţă de frec-

venţă a anului universitar 1928-1929 pentru arma-
tă 

student 144 

11223.  1419/6.VII.1929 Cohn Aurel obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1928-1929 pentru armată 

student 144 

11224.  1422/6.VII.1929 Cercul de recrutare din Chişinău este informat că 
Landes Iţhoc este născut în anul 1903 

student 145 

11225.  1434/13.VII.1929 Silcrot Abram obţine o adeverinţă de absolvire a 
facultăţii, urmînd să depună teza de licenţă 

student 147 

11226.  1435/13.VII.1929 Solomon Mendel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului universitar 1928-1929 pentru armată 

student 147 

11227.  1436/13.VII.1929 Iancu Solomon obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1928-1929 pentru armată 

student 147 

11228.  1437/13.VII.1929 Mătăsaru Moritz obţine o adeverinţă de angajat al 
clinicii terapeutice 

doctor 147 

11229.  1440/13.VII.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Ministe-
rului Sănătăţii acordă dreptul de liberă practică în 

medicină şi chirurgie lui Robacov S. Volf 

doctor 148 

11230.  1441/13.VII.1929 Fainblat Israel obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului al VI-lea pentru armată 

student 148 

11231.  1485/22.VII.1929 Solomon Simon obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului universitar 1928-1929 pentru armată 

student 151 

11232.  1486/22.VII.1929 Aberman Albert obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului universitar 1928-1929 pentru armată 

student 151 

11233.  1487/22.VII.1929 Mosensohn Şaia obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului universitar 1928-1929 pentru armată 

student 151 

11234.  1489/22.VII.1929 Cahana David obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului universitar 1928-1929 pentru armată 

student 151 
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11235.  1489/22.VII.1929 Hutschnecher Iancu obţine o adeverinţă de frec-
venţă a anului universitar 1928-1929 pentru 

armată 

student 152 

11236.  1495/23.VII.1929 Orenştein Emilia obţine valuta necesară pentru 

studii în Franţa 

student 152 

11237.  1513/5.VIII.1929 Herşcu Herş obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului universitar 1928-1929 pentru armată 

student 154 

11238.  1514/5.VIII.1929 Ţoller Millo Henry obţine o adeverinţă de frec-

venţă a anului universitar 1928-1929 pentru 
armată 

student 154 

11239.  1516/5.VIII.1929 David S. Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1928-1929 pentru armată 

student 154 

11240.  1517/5.VIII.1929 Goldştein Carol obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1928-1929 pentru armată 

student 154 

11241.  1518/5.VIII.1929 Bercu Bernhard obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1928-1929 pentru armată 

student 154 

11242.  1519/5.VIII.1929 Schreifel Solomon obţine o adeverinţă de frecven-
ţă a anului universitar 1928-1929 pentru armată 

student 154 

11243.  1520/6.V.1929 Goldberg Iacob obţine titlul de doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Bruxelles şi solicită 

echivalarea studiilor 

doctor 154 

11244.  1521/5.VIII.1929 Held Pincu obţine o adeverinţă de frecvenţă a anu-

lui universitar 1928-1929 pentru armată 

student 154 

11245.  1522/5.VIII.1929 Nachman Marcu obţine o adeverinţă de frecvenţă 

a anului universitar 1928-1929 pentru armată 

student 154 

11246.  1538/12.VIII.1929 Fainboim Iţic obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului universitar 1928-1929 pentru armată 

student 155 

11247.  1540/12.VIII.1929 Breitman Şmil obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului universitar 1928-1929 pentru armată 

student 155 

11248.  1548/12.VIII.1929 Zischis Lev obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului universitar 1928-1929 pentru armată 

student 155 

11249.  1573/20.IX.1929 Toper Iosef obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului universitar 1928-1929 pentru abonament la 
CFR 

student 161 

11250.  1588/23.IX.1929 Schreibman Pinhas, absolvent a liceului din Cer-
năuţi, solicită înscrierea la facultate 

student 163 

11251.  1588/23.IX.1929 Peisah Strul, absolvent a liceului din Cernăuţi, so-
licită înscrierea la facultate 

student 163 

11252.  1588/23.IX.1929 Gleisman Leia, absolventă a liceului din Cernăuţi, 
solicită înscrierea la facultate 

student 163 

11253.  1597/1.X.1929 Chiperman Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului universitar 1928-1929 pentru armată 

student 165 

11254.  1599/1.X.1929 Schlafer Siegfried obţine o adeverinţă de admitere 
la examenul de asistenţă 

student 165 

11255.  1678/7.X.1929 Fălticineanu Achile obţine o adeverinţă de susţine-
rea examenului de licenţă în medicină şi chirurgie 

în 12 martie 

doctor 172 

11256.  1679/7.X.1929 Baer Henriette obţine o adeverinţă de înscriere la 

facultate 

student 172 

11257.  1686/7.X.1929 Gorssman Haim obţine o adeverinţă de înscriere la 

facultatea de ştiinţe 

student 172 

11258.  1691/10.X.1929 Treibicean Satz Iosef obţine o adeverinţă de frec-

venţă a anului universitar 1929-1930 pentru arma-
tă 

 

student 173 
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11259.  1708/15.X.1929 Vareta Frima obţine o adeverinţă necesară înscrie-
rii la examenul de licenţă 

farmacist 175 

11260.  1709/15.X.1929 Mosensohn Şaia obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1929-1930 pentru armată 

student 175 

11261.  1710/15.X.1929 Bachman Solomon obţine o adeverinţă de 
frecvenţă a anului universitar 1929-1930 pentru 

armată 

student 175 

11262.  1712/15.X.1929 Şarf Şmil obţine o adeverinţă de frecvenţă a anului 

universitar 1929-1930 pentru armată 

student 175 

11263.  1713/15.X.1929 Coifman David obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului universitar 1929-1930 pentru armată 

student 175 

11264.  1714/15.X.1929 Ciolac Iacob obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului universitar 1929-1930 pentru armată 

student 175 

11265.  1715/15.X.1929 Cramner Sadic Leib obţine o adeverinţă de frec-

venţă a anului universitar 1929-1930 pentru arma-
tă 

student 175 

11266.  1743/16.X.1929 Himelbrand Iancu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului universitar 1929-1930 pentru armată 

student 177 

11267.  1744/16.X.1929 Vaisman Aron obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1929-1930 pentru armată 

student 177 

11268.  1745/16.X.1929 Zaidman Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1929-1930 pentru armată 

student 177 

11269.  1747/16.X.1929 Freitag Uşer obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1929-1930 pentru armată 

student 177 

11270.  1748/16.X.1929 Gonigberg Rebeca obţine o adeverinţă de frecven-
ţă a anului universitar 1929-1930 pentru a-i servi 

la necesitate 

student 177 

11271.  1749/16.X.1929 Ghelerstein Brana obţine o adeverinţă de frecvenţă 

a anului universitar 1929-1930 pentru a-i servi la 
necesitate 

student 177 

11272.  1752/16.X.1929 Scharf Isac obţine o adeverinţă de frecvenţă a anu-
lui universitar 1929-1930 pentru armată 

student 177 

11273.  1753/16.X.1929 Faingold Moisei obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1929-1930 pentru armată 

student 177 

11274.  1754/16.X.1929 Şirota Feiga obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1929-1930 pentru a-i servi la 

necesitate 

student 177 

11275.  1755/16.X.1929 Lipstman Miranda obţine o adeverinţă de frecven-

ţă a anului universitar 1929-1930 pentru a-i servi 
la continuarea studiilor 

student 177 

11276.  1756/16.X.1929 Cogan Mihlea obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1929-1930 pentru armată 

student 177 

11277.  1767/18.X.1929 Rosendorfschi obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1929-1930 pentru armată 

student 178 

11278.  1768/18.X.1929 Reznic Perla obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1929-1930 pentru ocuparea unui 

post 

student 178 

11279.  1770/18.X.1929 Aron Clara obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului universitar 1929-1930 pentru reînscriere 

student 178 

11280.  1771/18.X.1929 Cohn Debora obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului universitar 1929-1930 pentru reînscriere 

student 178 

11281.  1773/18.X.1929 Steiman Herşcu obţine o adeverinţă de frecvenţă a 

anului universitar 1929-1930 pentru reînscriere 

student 178 

11282.  1789/19.X.1929 Beri Gherş obţine o adeverinţă de înscriere în anul 

universitar 1929-1930 pentru armată 

student 179 
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11283.  1792/19.X.1929 Iacher Leizer obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 179 

11284.  1793/19.X.1929 Parnas Iţic obţine o adeverinţă de înscriere în anul 
universitar 1929-1930 pentru armată 

student 179 

11285.  1801/21.X.1929 Ferdman Israil obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 180 

11286.  1802/21.X.1929 Baron Menea obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 180 

11287.  1803/21.X.1929 Berenştein Iosif Şmil obţine o adeverinţă de în-
scriere în anul universitar 1929-1930 pentru arma-

tă 

student 180 

11288.  1802/24.X.1929 Meierovici Daniel obţine o adeverinţă de înscriere 

în anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 181 

11289.  1806/24.X.1929 Picher Estera obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru ocuparea unui 
post 

student 181 

11290.  1820/24.X.1929 Mahimovici Ţivia obţine o adeverinţă de înscriere 
în anul universitar 1929-1930 pentru continuarea 

studiilor 

student 181 

11291.  1821/24.X.1929 Zaltghender Malca obţine o adeverinţă de înscrie-

re în anul universitar 1929-1930 pentru continua-
rea studiilor 

student 181 

11292.  1822/24.X.1929 Hună Moise obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor de asistenţă pentru ocuparea unui post 

student 181 

11293.  1823/24.X.1929 Recht Vidon obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 181 

11294.  1824/24.X.1929 Carlic Levenzon David obţine o adeverinţă de în-
scriere în anul universitar 1929-1930 pentru arma-

tă 

student 181 

11295.  1835/28.X.1929 Alta Hava obţine o adeverinţă de înscriere în anul 

universitar 1929-1930 pentru continuarea studiilor 

student 182 

11296.  1851/29.X.1929 Bron Iosef obţine o adeverinţă de înscriere în anul 

universitar 1929-1930 pentru armată 

student 183 

11297.  1853/24.X.1929 Ghelerstein Brana obţine o adeverinţă de înscriere 

în anul universitar 1929-1930 pentru ocuparea 
unui post 

student 183 

11298.  1855/29.X.1929 Sin Nahman Mihel obţine o adeverinţă de înscrie-
re în anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 183 

11299.  1856/29.X.1929 Suzana Grossi, asistentă la clinica de obstetrică şi 
ginecologie, obţine o nouă gradaţie 

doctor 183 

11300.  1863/29.X.1929 Goldner Jaques, şef de lucrări la histologie, obţine 
titularizarea pe post 

doctor 184 

11301.  1864/29.X.1929 Rosner Martin obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 184 

11302.  1866/29.X.1929 Reitenberg Ghetz obţine o adeverinţă de înscriere 
în anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 184 

11303.  1869/29.X.1929 Herşcovici David obţine o adeverinţă de înscriere 
în anul universitar 1929-1930 pentru abonament la 

CFR 

student 184 

11304.  1883/1.XI.1929 Cohn Nachman obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru continuarea stu-
diilor 

student 185 

11305.  1885/1.XI.1929 Mayer Boruch obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru biroul popu-

laţiei 

student 185 
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11306.  1886/1.XI.1929 Losner Bianca obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru abonament la 

CFR 

student 185 

11307.  1890/1.XI.1929 Iagurschi Haim obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 185 

11308.  1894/1.XI.1929 Rathaus Arnold obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 185 

11309.  1895/1.XI.1929 Videinic Ruvin obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 185 

11310.  1917/5.XI.1929 Brodschi Iacob obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 188 

11311.  1918/5.XI.1929 Titiner Boris obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 188 

11312.  1919/5.XI.1929 Lerner Beirel obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 188 

11313.  1920/5.XI.1929 Moscovici Leon obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 188 

11314.  1922/5.XI.1929 Stein Ema obţine o adeverinţă de înscriere în anul 

universitar 1929-1930 pentru ocuparea unui post 

student 188 

11315.  1923/5.XI.1929 Boghen Edith obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru necesitate 

student 188 

11316.  1924/5.XI.1929 Rapaport Debora obţine o adeverinţă de înscriere 

în anul universitar 1929-1930 pentru necesitate 

student 188 

11317.  1927/5.XI.1929 Lemet Iacob obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 188 

11318.  1928/5.XI.1929 Lipson Boris obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 188 

11319.  1930/5.XI.1929 Sarf Şmil obţine o adeverinţă de înscriere în anul 

universitar 1929-1930 pentru armată 

student 188 

11320.  1931/5.XI.1929 Aronovici S. Ionas obţine o adeverinţă de înscriere 

în anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 188 

11321.  1952/5.XI.1929 Moisă Leivi obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 189 

11322.  1953/5.XI.1929 Moisă Moisă obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 189 

11323.  1955/5.XI.1929 Ţucherman Şabsa obţine o adeverinţă de înscriere 

în anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 189 

11324.  1956/5.XI.1929 Streif Sigurd obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 189 

11325.  2043/12.XI.1929 Fişu Iosif obţine o adeverinţă de înscriere în anul 

universitar 1929-1930, în anul al VI-lea, pentru 
internat 

student 195 

11326.  2044/12.XI.1929 Zelţman Salma obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 195 

11327.  2047/12.XI.1929 Nusimovici Slioma obţine o adeverinţă de înscrie-
re în anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 195 

11328.  2050/12.XI.1929 Sterental Ioină obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 195 

11329.  2060/12.XI.1929 Grünşpan Eliza obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930  

student 196 

11330.  2061/12.XI.1929 Liberman Aron obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1929-1930 pentru înscrierea la 

drept  

student 196 

11331.  2084/13.XI.1929 Rosman Mendel obţine o adeverinţă de înscriere 

în anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 198 
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11332.  2085/13.XI.1929 Rosman Strul obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 198 

11333.  2086/13.XI.1929 Blanc Elimeleh obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 198 

11334.  2090/13.XI.1929 Moruzenschi Boruh obţine o adeverinţă de înscrie-
re în anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 198 

11335.  2147/19.XI.1929 Rabinovici Iacov obţine o adeverinţă de înscriere 
în anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 203 

11336.  2162/20.XI.1929 Schwartzenberg Manase obţine o adeverinţă de 
înscriere în anul universitar 1929-1930 pentru ar-

mată 

student 204 

11337.  2163/20.XI.1929 Enciu Şmil obţine o adeverinţă de înscriere în anul 

universitar 1929-1930 pentru armată 

student 204 

11338.  2164/20.XI.1929 Coifman Moisei obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 204 

11339.  2167/20.XI.1929 Volfenzon Haim obţine o adeverinţă de înscriere 

în anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 204 

11340.  2169/20.XI.1929 Herşcovici Max obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 204 

11341.  2172/20.XI.1929 Cohn Israel obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 204 

11342.  2173/20.XI.1929 Gheller Froim obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 204 

11343.  2209/20.XI.1929 Leiba Moise obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 207 

11344.  2210/20.XI.1929 Dulbergher Marcel obţine o adeverinţă de înscrie-

re în anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 207 

11345.  2211/20.XI.1929 Cahan Leizer obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 207 

11346.  2241/27.XI.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Ministe-

rului Sănătăţii acordă dreptul de liberă practică în 
medicină şi chirurgie lui Iudman P. Zlata 

doctor 209 

11347.  2241/27.XI.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Ministe-
rului Sănătăţii acordă dreptul de liberă practică în 

medicină şi chirurgie lui Sistar S. Beila 

doctor 209 

11348.  2241/27.XI.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Ministe-

rului Sănătăţii acordă dreptul de liberă practică în 
medicină şi chirurgie lui Vitner C. Virginia 

doctor 209 

11349.  2241/27.XI.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Ministe-
rului Sănătăţii acordă dreptul de liberă practică în 

medicină şi chirurgie lui Coniver L. Isac 

doctor 209 

11350.  2241/27.XI.1929 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Ministe-

rului Sănătăţii acordă dreptul de liberă practică în 
medicină şi chirurgie lui Blimes S. Emanoel 

doctor 209 

11351.  2267/28.XI.1929 Iuster Mendel obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 212, 217 

11352.  2268/28.XI.1929 Mendelsohn Mendel obţine o adeverinţă de în-
scriere în anul universitar 1929-1930 pentru ar-

mată 

student 212, 217 

11353.  2273/28.XI.1929 Mandel Avram obţine transferul la o altă facultate student 212 
11354.  2273/28.XI.1929 Finchelştein Şulim obţine transferul la o altă facul-

tate 
student 212 

11355.  2277/28.XI.1929 Profesorul Enescu Ion examinează pe Schreifel 
Solomon la clinica terapeutică 

 

student 213 
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11356.  2278/28.XI.1929 Profesorul Tănăsescu Ion examinează pe Schreifel 
Solomon la clinica terapeutică 

student 213 

11357.  2279/28.XI.1929 Profesorul Bacaloglu Constantin examinează pe 
Fainblatt Israil 

student 213 

11358.  2279/28.XI.1929 Profesorul Bacaloglu Constantin examinează pe 
Fainboim Iţic 

student 213 

11359.  2279/28.XI.1929 Profesorul Bacaloglu Constantin examinează pe 
Herşcu Herş 

student 213 

11360.  2280/28.XI.1929 Profesorul Hortolomei Nicolae examinează pe 
Fainblatt Israil 

student 213 

11361.  2280/28.XI.1929 Profesorul Hortolomei Nicolae examinează pe 
Fainboim Iţic 

student 213 

11362.  2280/28.XI.1929 Profesorul Hortolomei Nicolae examinează pe 
Herşcu Herş 

student 213 

11363.  2292/30.XI.1929 Vaisman Avram obţine o adeverinţă de înscriere 
în anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 215 

11364.  2293/30.XI.1929 Fuchelman Leib obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 215 

11365.  2294/30.XI.1929 Segal Sigmund obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 215 

11366.  2295/30.XI.1929 Croitoru Herşcu obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 215 

11367.  2298/30.XI.1929 Bercovici David obţine o adeverinţă de înscriere 
în anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 215 

11368.  2317/3.XII.1929 Sfarţ Pinhas obţine o adeverinţă că a depus docu-
mentele şcolare pentru înscriere 

student 217 

11369.  2318/3.XII.1929 Leizer Naftuli obţine o adeverinţă că a depus do-
cumentele şcolare pentru înscriere 

student 217 

11370.  2320/3.XII.1929 Grimberg Lupu obţine o adeverinţă de înscriere la 
o altă facultate 

student 217 

11371.  2344/4.XII.1929 Grossi Suzana obţine o adeverinţă de trecere la o 
altă gradaţie 

doctor 220 

11372.  2345/4.XII.1929 Gutman Zusi obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 220 

11373.  2373/6.XII.1929 Velt Leivi obţine o adeverinţă de înscriere în anul 
universitar 1929-1930 pentru a urma cursurile şi la 

facultatea de drept 

student 222 

11374.  2374/6.XII.1929 Chesler Leib obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru a urma 
cursurile şi la facultatea de drept 

student 222 

11375.  2395/10.XII.1929 Goldenberg Iosif obţine o adeverinţă de înscriere 
în anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 224 

11376.  2396/10.XII.1929 Herşcu S. Avram obţine o adeverinţă de înscriere 
în anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 224 

11377.  2398/10.XII.1929 Marcovici Roza obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru ocuparea unui 

post 

student 224 

11378.  2399/10.XII.1929 Froim Hună obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 224 

11379.  2400/10.XII.1929 Meerovici Haim obţine o adeverinţă de înscriere 

în anul universitar 1929-1930 pentru a urma 
cursurile şi la facultatea de drept 

student 224 

11380.  2425/12.XII.1929 Herman Max obţine diploma de licenţă în farma-
cie în 27 XI 

 

farmacist 226 
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11381.  2433/12.XII.1929 Nacht Martin obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 227 

11382.  2434/12.XII.1929 Bercovici David obţine o adeverinţă de înscriere 
în anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 227 

11383.  2435/12.XII.1929 Cobilanschi Iosif obţine o adeverinţă de înscriere 
în anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 227 

11384.  2436/12.XII.1929 Segal Cezar obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 227 

11385.  2437/12.XII.1929 Herşcovici Şmil obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 227 

11386.  2438/12.XII.1929 Aronovici Arnold obţine o adeverinţă de înscriere 
în anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 227 

11387.  2439/12.XII.1929 Cahane David obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 227 

11388.  2440/12.XII.1929 Cofman Isabela obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru ocuparea unui 

post 

student 227 

11389.  2460/14.XII.1929 Cogan Bercu obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 229 

11390.  2475/17.XII.1929 Bauer Ladislau obţine o adeverinţă de înscriere în 

anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 230 

11391.  2496/18.XII.1929 Klepper Pesia obţine carnetul de student student 231 
11392.  2506/18.XII.1929 Rosenthal George obţine o adeverinţă de angajare 

ca asistent 
doctor 232 

11393.  2524/18.XII.1929 Comisia disciplinară compusă din profesorii Baca-
loglu Constantin, Parhon Constantin, Slătineanu 

Alexandru, Mironescu E., Popa Grigore T., ana-
lizează tulburările studenţeşti de la cursul profe-

sorului Şumuleanu Constantin din 16-17 decem-
brie 

student 233 

11394.  2540/21.XII.1929 Avram Riven obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 235 

11395.  2541/21.XII.1929 Vaisman Avram obţine o adeverinţă de înscriere 
în anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 235 

11396.  2542/21.XII.1929 Ţoller Millo Henry obţine o adeverinţă de înscrie-
re în anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 235 

11397.  2544/21.XII.1929 Acherman David obţine o adeverinţă de înscriere 
în anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 235 

11398.  2546/21.XII.1929 Oivid Mendel obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 235 

11399.  2548/21.XII.1929 Aronovici Arnold obţine o adeverinţă de înscriere 
în anul universitar 1929-1930 pentru armată 

student 235 

11400.  2557/23.XII.1929 Herman Max obţine licenţa în farmacie farmacist 236 
11401.  2566/31.XII.1929 Pinchenzon Benţion obţine documentele şcolare în 

vederea continuării studiilor în străinătate 

student 238 

11402.  2567/21.XII.1929 Stern Filip obţine o adeverinţă de înscriere în anul 

universitar 1929-1930 pentru armată 

student 238 

  DOSAR 120/1930   
11403.  1930 Studenţi student  1, 21, 29, 

127, 131, 
106-107, 
639-642 

11404.  9/8.I.1930 Comisia disciplinară compusă din profesorii Baca-
loglu Constantin, Parhon Constantin, Slătineanu 
Alexandru, Mironescu E., Popa Grigore T., anali-
zează tulburările studenţeşti de la cursul de chimie 
medicală a profesorului Şumuleanu Constantin din 

student 16 
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16-17 decembrie 1929 în ziua de 10.I. şi 13.I.1930 
11405.  26/9.I.1930 Decanatul solicită catalogul anului al IV-lea pen-

tru echivalarea examenelor lui Benedeck Iosif 
student 17 

11406.  10/7.I.1930 Direcţia Generală a Serviciului Sanitar al Ministe-
rului Sănătăţii acordă dreptul de liberă practică în 
medicină şi chirurgie în ţară lui Silcrot P. Avram 

doctor 19 

11407.  612/13.I.1930 Fălcoianu Nicolae, preparator la Instituttul de 
Anatomie reclamă pe studentul Braunştein Henri 
din anul întîi pentru atitudine necuviincioasă, iar 
profesorul Popa T. Grigore înaintează plîngerea 
decanului 

doctor 31 

11408.  743/14.I.1930 Haimovici Avram obţine licenţa în farmacie farmacist 51 
11409.  743/14.I.1930 Rabinovici Feiga obţine licenţa în farmacie farmacist 51 
11410.  893/20.I.1930 Gherşcovici I. Ida trimite la minister recipisele de 

plată a taxelor universitare 
student 67 

11411.  894/20.I.1930 Cohn D. Israil trimite la minister recipisele de 
plată a taxelor universitare 

student 68 

11412.  894/20.I.1930 Pasternac Volf Elea trimite la minister recipisele 
de plată a taxelor universitare 

student 68 

11413.  894/20.I.1930 Erder Adolphe Ioseph trimite la minister recipisele 
de plată a taxeloo universitare 

student 68 

11414.  984/24.I.1930 Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Ocrotirilor Socia-
le acordă dreptul de liberă practică a medicinei şi 
chirurgiei în ţară lui Vizin M. Rachil 

doctor 88 

11415.  984/24.I.1930 Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Ocrotirilor Socia-
le acordă dreptul de liberă practică a medicinei şi 
chirurgiei în ţară lui Iagurschi L. Haim 

doctor 88 

11416.  985/24.I.1930 Gherşcovici Idel trimite recipisele de plată a taxe-
lor universitare Ministerului Sănătăţii, Muncii şi 
Ocrotirilor Sociale  

doctor 89 

11417.  985/24.I.1930 Schraifer Sahna trimite recipisele de plată a taxe-
lor universitare Ministerului Sănătăţii, Muncii şi 
Ocrotirilor Sociale  

doctor 89 

11418.  1033/28.I.1930 Techilovschi Berco solicită restituirea documente-
lor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 103 

11419.  1144/4.II.1930 Aronovici Elia solicită echivalarea studiilor urma-
te în străinătate 

doctor 129 

11420.  1144/4.II.1930 Mendelsohn Mendel solicită echivalarea studiilor 
urmate în străinătate 

doctor 129 

11421.  1144/4.II.1930 Gartenberg Iosif solicită echivalarea studiilor ur-
mate în străinătate 

doctor 129 

11422.  1144/4.II.1930 Waisman Avram solicită echivalarea studiilor ur-
mate în străinătate 

doctor 129 

11423.  1144/4.II.1930 Goldştein Solomon solicită echivalarea studiilor 
urmate în străinătate 

doctor 129 

11424.  1144/4.II.1930 Aizicovici Aizic solicită echivalarea studiilor ur-
mate în străinătate 

doctor 129 

11425.  1144/4.II.1930 Grünberg A. solicită echivalarea studiilor urmate 
în străinătate 

doctor 129 

11426.  1144/4.II.1930 Simîs Avram solicită echivalarea studiilor urmate 
în străinătate 

doctor 129 

11427.  1289/11.II.1930 Roizenberg Dina susţine examenul de licenţă în 
farmacie 

farmacist 164 

11428.  1289/11.II.1930 Bronştein Malca susţine examenul de licenţă în 
farmacie 
 

farmacist 164 
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11429.  1289/11.II.1930 Iacher Leizer susţine examenul de licenţă în far-
macie 

farmacist 164 

11430.  1528/18.II.1930 Şaiovici Ela obţine un ajutor bănesc pentru conti-
nuarea studiilor 

student 187 

11431.  1659/20.II.1930 Senatul Universităţii hotărăşte în şedinţa din 
15.II.1930: din declaraţiile studenţilor şi ale pro-
fesorului Şumuleanu Constantin reiese că la 
cursurile de chimie evreii stau separat de români, 
fapt ce contribuie la permanentizarea stării de 
iritare; se hotărăşte reorganizarea amfiteatrului 

student 191 

11432.  1802/24.II.1930 Braitman Ides obţine diploma de licenţiat în far-
macie 

farmacist 204 

11433.  1802/24.II.1930 Milbourat Marcu obţine diploma de licenţiat în 
farmacie 

farmacist 204 

11434.  1802/24.II.1930 Coifman Ovşii obţine diploma de licenţiat în far-
macie 

farmacist 204 

11435.  1892/27.II.1930 Profesorul Şumuleanu Constantin respinge ideea 
măririi amfiteatrului 

student 204 

11436.  1893/26.II.1930 Profesorul Şumuleanu Constantin înaintează o în-
tîmpinare la raportul comisiei de anchetă referi-
toare la incidentele de la laboratorul de chimie 
medicală din 16.XII.1929 în care se arată: comisia 
a făcut o anchetă incompletă, superficială; nu s-au 
cercetat acuzaţiile aduse de deputatul evreu Fi-
scher din partea Partidului Naţional Evreiesc în 
şedinţa Adunării Deputaţilor din 18.XII.1929; nu 
s-a cercetat acuzaţia că profesorul l-a lovit pe Mi-
sis Emanuel; nu s-a cercetat acuzaţia că laborantul 
Papoi G. ar fi secondat acţiunea studenţilor creş-
tini; nu s-a cercetat acuzaţia că studenţii creştini 
au început bătaia sub ochii profesorului; nu s-a 
cercetat acuzaţia că uşile au fost încuiate; comisia 
exagerează în privinţa lui Papoi Gheorghe şi Eliza 
şi a şefului de lucrări Claudatus Ion; au dispărut 
acuzaţiile asupra studentului Ţaţomir care sînt 
făcute de Alter Iancu, Talpalar Solomon, Scharf 
Michel, Zuckerman Mauriciu, Babici Moise, 
Breiman Şloim, Croitoru Herşcu, Haifetz Boris, 
Iancu David, Meyer Lazăr. 

student 215-217 

11437.  1896/27.II.1930 Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Ocrotirilor Sociale 
acordă dreptul de liberă practică a medicinei şi 
chirurgiei în ţară lui Cohn D. Israil 

doctor 223 

11438.  1998/5.III.1930 Vechter Ianchel obţine diploma de licenţiat în far-
macie 

farmacist 242 

11439.  1998/5.III.1930 Dechtear S. Ghitla obţine diploma de licenţiat în 
farmacie 

farmacist 242 

11440.  1998/5.III.1930 Mişcovici Ghizela obţine diploma de licenţiat în 
farmacie 

farmacist 242 

11441.  2001/6.III.1930 Nusimovici Slioma obţine diploma de licenţiat în 
farmacie 

farmacist 244 

11442.  2001/6.III.1930 Roşu Melania obţine diploma de licenţiat în 
farmacie 

farmacist 244 

11443.  2001/6.III.1930 Iosefsohn Moise obţine diploma de licenţiat în 
farmacie 

farmacist 244 

11444.  2022/7.III.1930 Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Ocrotirilor Sociale 
acordă dreptul de liberă practică a medicinei şi 
chirurgiei în ţară lui Cahane O. Raşela Ita 

doctor 249 
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11445.  2028/7.III.1930 Profesorul Popa T. Grigore informează decanatul 
că pe postul de şef de lucrări la histologie este de-
finitivat Goldner Jaques 

doctor 251 

11446.  1930 Rectorul universităţii îi invită la o şedinţă pe stu-
denţii: Sneerberg Elvira (anul întîi la fizico-chimi-
ce), Zilberg Estera (anul al II-lrea la fizico-chimi-
ce), Marcovici Leon (anul întîi la medicină), 
Hecht Sigmund (anul al III-lea la medicină), Co-
gan Avram (chimie industrială) 

student 286 

11447.  2217/26.III.1930 Sterental Basia obţine diploma de licenţiat în far-
macie 

farmacist 317 

11448.  2217/26.III.1930 Şirota Estera obţine diploma de licenţiat în farma-
cie 

farmacist 317 

11449.  2217/26.III.1930 Roitştein I. Leib obţine diploma de licenţiat în far-
macie 

farmacist 317 

11450.  2285/29.III.1930 Jaques Goldner funcţionează ca şef de lucrări la 
laboratorul de histologie 

doctor 328 

11451.  2318/26.III.1930 Laber Sara obţine diploma de licenţiat în farmacie farmacist 330 
11452.  2318/26.III.1930 Lajman Zusi obţine diploma de licenţiat în farma-

cie 
farmacist 330 

11453.  2322/3.IV.1930 In declaraţiile studenţilor Segal David (anul al 
II-lea medicină) şi a lui David Solomon (anul întîi 
medicină) cu privire la incidentele din 31.III şi 
1.IV. din curtea Insitutului de Anatomie se con-
semnează că şapte tineri cu bastoane au intrat în 
curte, probabil la solicitarea asistentului Petrescu 
C., de la laboratorul de fiziologie. Profesorul Popa 
T. Grigore solicită eliminarea studenţilor Varzaru 
Traian şi Ciofu T. Nicolae 

farmacist 362 

11454.  2293/31.III.1930 Varzaru Traian acuză pe studenţii evrei de a fi de-
clanşat incidentele, în special pe Grünspan 

student 330 

11455.  1930 Segal David (anul al II-lea medicină) declară că 
Ciofu T. Nicolae l-ar fi lovit pe Iancu Solomon 
dîndu-i o palmă 

student 364, 366 

11456.  1930 Ciofu T. Nicolae se apără student 365 
11457.  1930 Iancu Solomon declară că Ciofu T. Nicolae l-a lo-

vit 
student 367 

11458.  2380/8.IV.1930 Gutman Nety obţine diploma de licenţiat în farma-
cie 

farmacist 388 

11459.  2380/8.IV.1930 Grimberg Şaia David obţine diploma de licenţiat 
în farmacie 

farmacist 388 

11460.  2380/8.IV.1930 David Ladislau obţine diploma de licenţiat în far-
macie 

farmacist 388 

11461.  2380/8.IV.1930 Vareta Frima obţine diploma de licenţiat în far-
macie 

farmacist 388 

11462.  2454/15.IV.1930 Şeful poliţiei de siguranţă trimite tabelul cu nu-
mele membrilor Asociaţiei Studenţilor Creştini 

student 420-421 

11463.  2455/15.IV.1930 In copia raportului numărul 5133/1930 al Chestu-
rii de Poliţie Iaşi către Inspectoratul de Poliţie din 
Iaşi se consemnează:Varzaru Traian şi Manoliu E. 
au bătut pe strada Lăpuşneanu pe studentul Men-
del. În 30 martie la Teatrul Naţional studentul Ol-
teanu pălmuieşte pe studentul Zeilicovici. In 31 
martie Varzaru Traian şi Coifu T. Nicolae bat pe 
studentul Segal. Partaşcu şi Panaite bat în 1.03 pe 
Marcovici Leon, Sfarţ Isac şi Kisiler Şmil Hună; 

student 422 
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Ţalic Avram din strada Vasile Conta 6 a fost lovit 
de studenţii Popovici şi Tatu. 

11464.  2682/7.V.1930 Sofinboim Mirlea obţine diploma de licenţiat în 
farmacie 

farmacist 462 

11465.  2737/14.V.1930 Ripa Şulim obţine diploma de licenţiat în farmacie farmacist 496 
11466.  2737/14.V.1930 Picher Enta obţine diploma de licenţiat în farmacie farmacist 496 
11467.  2759/14.V.1930 Vechter Ianchel obţine diploma de licenţiat în 

farmacie 
farmacist 502 

11468.  2759/14.V.1930 Iacher Leizer obţine diploma de licenţiat în farma-
cie 

farmacist 502 

11469.  2759/14.V.1930 Dechtear S. Ghitla obţine diploma de licenţiat în 
farmacie 

farmacist 502 

11470.  2759/14.V.1930 Nusimovici Slioma obţine diploma de licenţiat în 
farmacie 

farmacist 502 

11471.  3727/30.VI.1930 Gherşensohn Iţoc obţine diploma de licenţiat în 
farmacie 

farmacist 632 

11472.  3727/30.VI.1930 Picher Enta obţine diploma de licenţiat în farmacie farmacist 632 
11473.  3727/30.VI.1930 Basian Rachil obţine diploma de licenţiat în far-

macie 
farmacist 632 

11474.  3727/30.VI.1930 Glasberg Rebeca obţine diploma de licenţiat în 
farmacie 

farmacist 632 

11475.  3727/30.VI.1930 Iosefsohn Moise obţine diploma de licenţiat în 
farmacie 

farmacist 632 

11476.  3727/30.VI.1930 Videmic Ruvin obţine diploma de licenţiat în far-
macie 

farmacist 632 

11477.  3727/30.VI.1930 Ripa Şulim obţine diploma de licenţiat în farmacie farmacist 632 
11478.  3727/30.VI.1930 Bacaleinic Golda obţine diploma de licenţiat în 

farmacie 
farmacist 632 

11479.  3727/30.VI.1930 Ripa Şulim obţine diploma de licenţiat în farmacie farmacist 632 
  DOSAR 121/1930: Procese verbale ale candida-

ţilor proclamaţi doctori ăn medicină şi chirurgie pe 
anul 1930 (Frumosul registru în care sînt scrise 
informaţiile este realizat în legătoria lui Rosenfeld 
din strada Mârzescu) 

  

11480.  Proc. verbal 
2850/19.V.1930 

Goldştein David este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul chistului hidatic” 

doctor 2 

11481.  Proc. verbal 
2825/19.V.1930 

Picher Isac este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la studiul 
determinării sucului gastric” 

doctor 3 

11482.  Proc. verbal 
2927/24.V.1930 

Reznic Mendel este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Infecţia urinară a 
pielii” 

doctor 4 

11483.  Proc. verbal 
3244/6.VI.1930 

Baserniţan Haim este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul anchilozei temporo-maxilare” 

doctor 13 

11484.  Proc. verbal 
7694/22.XII.1930 

Bibo Samuil este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la studiul 
complicaţiilor chirurgicale a otrăvirilor cu bioxid 
de radiu” 

doctor 32 

11485.  Proc. verbal 
106/15.01.1931 

Ghidalisohn B. Iulius este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii 
diagnosticul precoce al sarcinii” 

doctor 33 

11486.  Proc. verbal 
77/14.01.1931 

Benedeck Iosif este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Caria dentară la co-
pii” 

doctor 35 



23 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

11487.  Proc. verbal 
316/31.01.1931 

Kapri Marcel este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii asupra 
energiei nervoase motrice” 

doctor 36 

11488.  Proc. verbal 
221/26.01.1931 

Simonovici Zalman este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Azotermia 
ca indicaţiune operatorie în urologie” 

doctor 37 

11489.  Proc. verbal 
311/31.01.1931 

Şmil Iancu este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la modi-
ficările retromicroscopice ale fibrelor nervoase 
sub acţiunea anestezicelor periferice” 

doctor 38 

11490.  Proc. verbal 
312/31.01.1931 

Ritenberg Ghertz este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul adamantinoamelor” 

doctor 40 

11491.  Proc. verbal 
313/31.01.1931 

Bauer Ladislau este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii asupra 
oftalmiei simpatice” 

doctor 41 

11492.  Proc. verbal 
477/11.02.1931 

Mayer Bercu este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Röntgenoterapia lym-
fo-sarcomului” 

doctor 42 

11493.  Proc. verbal 
435/9.02.1931 

Camil Victor este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la diag-
nosticul litiazei biliare” 

doctor 43 

11494.  Proc. verbal 
428/7.02.1931 

Kleinman Zoltan este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii 
asupra conjunctivitei primare” 

doctor 44 

11495.  Proc. verbal 
784/24.02.1931 

Grimberg Beer este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii asupra 
metodelor de tratament în psoriasis” 

doctor 46 

11496.  Proc. verbal 
903/3.03.1931 

Levin Iziel este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii asupra 
ocluziei intestinale” 

doctor 47 

11497.  Proc. verbal 
896/2.03.1931 

Bartha Ladislau este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Angiomul orbitar” 

doctor 48 

11498.  Proc. verbal 
1038/16.03.1931 

Markovitz Adalbert este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Răspîndirea 
tracomului în judeţul Sălaj” 

doctor 52 

11499.  Proc. verbal 
1244/31.03.1931 

Grasgru Abram este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Xeroftalmia” 

doctor 59 

11500.  Proc. verbal 
1245/31.03.1931 

Stolear Aron este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Luxaţiile spontane ale 
cristalinului” 

doctor 62 

11501.  Proc. verbal 
1291/4.04.1931 

Pipergal Moisei este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la stu-
diul leucemiilor cornice cu ser leucolic” 

doctor 63 

11502.  Proc. verbal 
1293/4.04.1931 

Sraer Abram este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii asupra 
tratamentului peritonitelor apendiculare” 

doctor 65 

11503.  Proc. verbal 
1480/29.04.1931 

Cobilanschi Iosif este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Evoluţia parali-
ziei generale după tratamentul cu malaia” 

doctor 75 

11504.  Proc. verbal 
1571/6.05.1931 

Adam David este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Nefrozeele şi trata-
mentul lor” 

doctor 77 

11505.  Proc. verbal 
2110/6.06.1931 

Ghiltman Aron este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Acţiunea apei de 
Slănic asupra secreţiei pancreasului” 

doctor 79 
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11506.  Proc. verbal 
2132/9.06.1931 

Coifman David este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii la tra-
tamentul şancrului simplu şi complicaţiunile lui cu 
filtrat vaccin anti-Ducrey” 

doctor 80 

11507.  Proc. verbal 
2194/15.06.1931 

Sapirin Mindlea este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii asupra 
patogeniei accesului malaric” 

doctor 84 

11508.  Proc. verbal 
2503/27.06.1931 

Rapaport Volf este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii asupra 
tabagismului” 

doctor 85 

11509.  Proc. verbal 
2600/30.06.1931 

Vengherschi Liubovi este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii 
la studiul nefritelor scarlatinoase şi tratamentul 
lor” 

doctor 88 

11510.  Proc. verbal 
2663/30.06.1931 

Dulbergher Alexandrina este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Conside-
raţii asupra tratamentului chirurgical în splenome-
galiile cronice” 

doctor 95 

11511.  Proc. verbal 
4657/31.X.1931 

Blanc Elimelech este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul paraliziilor nervilor oculo-motori după 
rachianestezie” 

doctor 96 

11512.  Proc. verbal 
4886/4.XI.1931 

Rabinovici Iacov este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii 
asupra leucemiilor cu plasma Zellen” 

doctor 97 

11513.  Proc. verbal 
7097/16.XII.1931 

Simîş Avram este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii asupra 
unui caz de acromegalie cu diabet zaharat” 

doctor 99 

11514.  Proc. verbal 
6691/28.XI.1931 

Vechter Gherş este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la stu-
diul valorii semiologice a sistemului lui Chvos-
terk” 

doctor 102 

11515.  Proc. verbal 
7028/12.XII.1931 

Ferdman Moise este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii clinice 
şi anatomopatologice la studiul ganglioneuroane-
lor” 

doctor 104 

11516.  Proc. verbal 
7029/12.XII.1931 

Şapiro Malca este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la studiul 
hipertrofiei glandei tiroide la copiii crescuţi în 
internate” 

doctor 105 

11517.  Proc. verbal 
7174/14.XII.1931 

Himelbrand Reful este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul dilataţiei congenitale a choledocului” 

doctor 106 

11518.  Proc. verbal 
7175/19.XII.1931 

Iosipovici Maria este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul ocluziei intestinale produsă de sarcină” 

doctor 107 

11519.  Proc. verbal 
7098/16.XII.1931 

Pachmarschi Erwin este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Valoarea cor-
pusculilor lui Provaczek şi Halberstädter pentru 
diagnosticul tarcomului” 

doctor 108 

11520.  Proc. verbal 
148/23.I.1932 

Moise S. Moise este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Asupra chorioreti-
nitei juxtopapilare” 

doctor 113 

11521.  Proc. verbal 
342/8.II.1932 

Roth Coloman este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Valoarea compara-
tivă între rezecţie şi gastro-entro-anastomoză în 
tratamentul ulcerului gastro-duodenal” 

doctor 116 
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11522.  Proc. verbal 
539/13.II.1932 

Rosendorfschi Robert este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Fibrom şi 
sarcină” 

doctor 117 

11523.  Proc. verbal 
1155/5.III.1932 

Vainder Maton este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Osteochondrita şol-
dului şi tuberculoza” 

doctor 118 

11524.  Proc. verbal 
1194/3.I.1932 

Nachman Marcu este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Acetomuria, 
acetonemia şi lactocidermia la cardiaci” 

doctor 122 

11525.  Proc. verbal 
1360/19.III.1932 

Kelin Emeric este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Chestiunea tracomu-
lui şi răspîndirea lui în judeţul Maramureş” 

doctor 133 

11526.  Proc. verbal 
1487/1.IV.1932 

Ţoller Millo Henry este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul gastritei” 

doctor 128 

11527.  Proc. verbal 
1617/18.IV.1932 

Goldştein A. Carol este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Laparotouria 
în obstetrică şi ginecologie” 

doctor 133 

11528.  Proc. verbal 
1618/18.IV.1932 

Goldenştein Haim este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii 
asupra chistelor cancerului penian” 

doctor 138 

11529.  Proc. verbal 
1651/22.IV.1932 

Aberman Albert este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la stu-
diul clorurilor de natriu şi calciu asupra secreţiei 
gastrice” 

doctor 143 

11530.  Proc. verbal 
1782/14.V.1932 

David S. Avram este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Astrofitein morbu- 
lui Plot nefistulizat” 

doctor 147 

11531.  Proc. verbal 
2286/11.VI.1932 

Zalman Maria este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Studiul operativ 
asupra structurii antigenetice şi histochimice A. B. 
Eberth şi A. B. Enteritides Gärtner” 

doctor 151 

11532.  Proc. verbal 
2196/4.VI.1932 

Cozer Moisei este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii asupra 
ulcerului duodenal” 

doctor 153 

11533.  Proc. verbal 
2283/10.VI.1932 

Talmaschi Avram este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Hidronefroză 
prin vas aberant” 

doctor 157 

11534.  Proc. verbal 
2441/17.VI.1932 

Mughinştein Motel este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii la 
studiul complicaţiunilor chirurgicale ale cariilor 
dentare” 

doctor 155 

11535.  Proc. verbal 
2617/30.VI.1932 

Roizenberg Ihil este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Tratamentul pseu-
doartrozelor prin grefe osoase” 

doctor 166 

11536.  Proc. verbal 
2575/27.VI.1932 

Leibovici Aneta este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul circulaţiei sîngelui” 

doctor 168 

11537.  Proc. verbal 
2619/30.VI.1932 

Held Pincu este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii asupra 
hematocolpusului” 

doctor 172 

11538.  Proc. verbal 
5416/17.XI.1932 

Froim Hună este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Plăgile penetrante ale 
stomacului” 

doctor 177 

11539.  Proc. verbal 
5620/26.XI.1932 

Lazăr Vilhelm este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la stu-
diul cataractei traumatice” 

doctor 178 
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11540.  Proc. verbal 
5719/30.XI.1932 

Cohn Solomon este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Osteomielita orbi-
tară” 

doctor 179 

11541.  Proc. verbal 
5871/9.XII.1932 

Wiener Avram este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Osteosinteză în tra-
tamentul fracturii în claviculă” 

doctor 182 

11542.  Proc. verbal 
5980/14.XII.1932 

Vaisman Avram este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul colecistografiei” 

doctor 185 

11543.  Proc. verbal 
5981/14.XII.1932 

Finchelştein Ionel Lazăr este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribu-
ţii la studiul prolapsului rectal” 

doctor 186 

11544.  Proc. verbal 
6077/17.XII.1932 

Rotenberg Moses este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Modificările 
complexului ventricular” 

doctor 187 

11545.  Proc. verbal 
6079/19.XII.1932 

Pomârleanu Marcu este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie cu teza de licenţă „Cercetări asu-
pra colesterinocoliei în puerperalitate” 

doctor 190 

11546.  Proc. verbal 
6088/20.XII.1932 

Segall Cezar este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii asupra 
tratamentului artritelor gonococice” 

doctor 191 

11547.  Proc. verbal 
265/27.I.1933 

Cahana B. David este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la 
studiul regimului de tranziţie cu proteine vegetale” 

doctor 192 

11548.  Proc. verbal 
6123/22.XI.1932 

Gherbanovschi F. G. este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii 
la studiul anchilozelor temporo maxilare” 

doctor 194 

11549.  Proc. verbal 
174/19.I.1933 

Segal Marcu este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Consideraţii asupra 
abceselor cerebrale şi cerebeloase” 

doctor 196 

11550.  Proc. verbal 
201/20.I.1933 

Glinoer Leon este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Docrioadenitele” 

doctor 197 

11551.  Proc. verbal 
236/25.I.1933 

Goldştein B. I. Solomon este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie cu teza de licenţă „Trata-
mentul tuberculozei pulmonare” 

doctor 198 

11552.  Proc. verbal 
271/28.I.1933 

Milştein Şmul este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie cu teza de licenţă „Contribuţii la stu-
diul anomaliilor electro-cardiografice în cursul 
reumatismului articular acut” 

doctor 199 

11553.  Proc. verbal 
321/1.II.1933 

Streif Sigmund este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie  

doctor 201 

11554.  Proc. verbal 
386/7.II.1933 

Parnas Elie este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie cu teza de licenţă „Röntgenoterapia în 
eczeme”  

doctor 202 

  DOSAR 122/1930   
11555.  1930 Liste cu studenţi student 91-104 
11556.  4060/23.IX.1930 Cutter Froim solicită restituire documentelor şco-

lare deoarece se retrage din facultate 
student 122 

11557.  4208/3.X.1930 Goldştein Simon, născut la 12.V.1912, solicită a i 
se aproba să se înscrie la facultate 

student 143 

11558.  4268/6.X.1930 Gordon Meer, născut la 13.V.1911 la Cetatea Al-
bă, solicită a i se aproba să se înscrie la facultatea 
de medicină în anul întîi 

student 152 

11559.  4442/9.X.1930 Lipa Tobias, născut la 19.III.1910 la Covurlui, so-
licită a i se aproba să se înscrie la facultatea de 
medicină în anul întîi 

student 174 
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11560.  4443/9.X.1930 Leizerovici Froim, născut la 19.II.1911 la Huşi, 
solicită a i se aproba să se înscrie la facultatea de 
medicină în anul întîi 

student 175 

11561.  4588/10.X.1930 Steiner M. Paul Mauriciu, născut la 26.VI.1911 la 
Tecuci, solicită a i se aproba să se înscrie la facul-
tatea de medicină în anul întîi 

student 177 

11562.  4589/10.X.1930 Leizerovici Mauriciu, născut la 14.IX.1911 la 
Dorohoi, solicită a i se aproba să se înscrie la fa-
cultatea de medicină în anul întîi 

student 178 

11563.  4742/11.X.1930 Groisman E. Ianchel, născut la 22.III.1912 la 
Bălţi, solicită a i se aproba să se înscrie la faculta-
tea de medicină în anul întîi 

student 199 

11564.  4743/11.X.1930 Eidingher Lora, născută la 6.IX.1911 la Vaslui, 
solicită a i se aproba să se înscrie la facultatea de 
medicină în anul întîi 

student 200 

11565.  4711/13.VIII.1930  Blecher Mordco, născut la 30.VI.1913 la Cahul, 
solicită a i se aproba să se înscrie la facultatea de 
medicină în anul întîi 

student 211 

11566.  4817/13.VIII.1930 Gartenberg S. Iulian, născut la 5.VIII.1912 la Con-
stanţa, solicită a i se aproba să se înscrie la faculta-
tea de medicină în anul întîi 

student 212 

11567.  4818/13.VIII.1930 Sin Iosif Strul Sirchis, născut Tighina, solicită a i 
se aproba să se înscrie la facultatea de medicină în 
anul întîi 

student 213 

11568.  4861/13.X.1930 Dorfman Ester, născută la 24.VI.1909 la Călăraşi, 
solicită a i se aproba să se înscrie la facultatea de 
medicină în anul întîi 

student 223 

11569.  4828/13.X.1930 Iacher Ita, născută la IX.1907 la Orhei, solicită a i 
se aproba să se înscrie la facultatea de medicină în 
anul întîi 

student 220 

11570.  4865/13.VIII.1930 Iacher Aron Idel, născut la 21.XI.1911, la Tîrgu 
Neamţ, solicită a i se aproba să se înscrie la facul-
tatea de medicină în anul întîi 

student 225 

11571.  4912/15.X.1930 Roitman Beniamin, din Chiperceni, solicită a i se 
aproba să se înscrie la facultatea de medicină în 
anul întîi 

student 227 

11572.  4916/15.X.1930 Grimberg Pincu, născut VIII.1908, la Ştiubeieni, 
solicită a i se aproba să se înscrie la facultatea de 
medicină în anul întîi 

student 230 

11573.  4919/15.X.1930 Baras A. Leizer, născut la 12.VII.1909, la Boto-
şani, solicită a i se aproba să se înscrie la 
facultatea de medicină în anul întîi 

student 233 

11574.  4922/15.X.1930 Bârlădeanu Haim, născut la 1.IX.1912, la Leova, 
solicită a i se aproba să se înscrie la facultatea de 
medicină în anul întîi 

student 238 

11575.  4923/15.X.1930 Gojusneanu Avram, născut la 13.I.1909, la Rezi-
na, solicită a i se aproba să se înscrie la facultatea 
de medicină în anul întîi 

student 239 

11576.  4924/15.X.1930 Sterenbaum Henrych, născut la 19.IV.1911, la 
Dorohoi, solicită a i se aproba să se înscrie la 
facultatea de medicină în anul întîi 

student 241 

11577.  4931/15.X.1930 Leibovici Samuel, născut la 11.VI.1911, la Doro-
hoi, solicită a i se aproba să se înscrie la facultatea 
de medicină în anul întîi 

student 242 

11578.  4933/15.X.1930 Sudit Mendel, născut la 28.X.1911, la Rezina, so-
licită a i se aproba să se înscrie la facultatea de 
medicină în anul întîi 

student 245 
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11579.  4966/15.X.1930 Kern Max, născut la 1.IV.1911, la Cîmpulung, so-
licită a i se aproba să se înscrie la facultatea de 
medicină în anul întîi 

student 251 

11580.  5037/15.X.1930 Zelţman Efraim, născut la 18.II.1908, la Chişinău, 
solicită a i se aproba să se înscrie la facultatea de 
medicină în anul întîi 

student 256 

11581.  5089/15.X.1930 Svarţman Tauba, născută la 18.II.1908, la Chişi-
nău, solicită a i se aproba să se înscrie la facultatea 
de medicină în anul întîi 

student 263 

11582.  5090/15.X.1930 Rubinştein Rudolf, născut la 28.II.1913, la Moi-
neşti, solicită a i se aproba să se înscrie la faculta-
tea de medicină în anul întîi 

student 264 

11583.  5213/17.X.1930 Enovici Volf, născut la 5.IV.1912, la Vaslui, soli-
cită a i se aproba să se înscrie la facultatea de me-
dicină în anul întîi 

student 270 

11584.  5254/17.X.1930 Raţimov Mordco, născut la 12.X.1911, la Cetatea 
Albă, solicită a i se aproba să se înscrie la faculta-
tea de medicină în anul întîi 

student 271 

11585.  5215/17.X.1930 Berman Surica, născută la 20.X.1910, la Piatra 
Neamţ, solicită a i se aproba să se înscrie la facul-
tatea de medicină în anul întîi 

student 272 

11586.  5392/20.X.1930 Iagnov I. Albert, născut la 8.VIII.1912, la Craiova, 
solicită a i se aproba să se înscrie la facultatea de 
medicină în anul întîi 

student 282 

11587.  5432/21.X.1930 Bronştein Brucha solicită a fi reexaminată la chi-
mie analitică 

student 296 

11588.  5432/21.X.1930 Goldenberg Meniha solicită a fi reexaminată la 
chimie analitică 

student 296 

11589.  5432/21.X.1930 Rabinovici Miril solicită a fi reexaminată la chi-
mie analitică 

student 296 

11590.  5432/21.X.1930 Şoibman Lipa solicită a fi reexaminat la chimie 
analitică 

student 296 

11591.  5959/27.X.1930 Fridman Beatrice din anul al II-lea farmacie solici-
tă să fie promovată în anul al III-lea 

student 318 

11592.  5959/27.X.1930 Rosenfeld Ana din anul al II-lea farmacie solicită 
să fie promovată în anul al III-lea 

student 318 

11593.  5959/27.X.1930 Roisman Malvina din anul al II-lea farmacie soli-
cită să fie promovată în anul al III-lea 

student 318 

11594.  5960/27.X.1930 Menaşcovici Menaşe solicită să fie examinat de 
comisie 

student 319 

11595.  5960/27.X.1930 Froimovici Meyer solicită să fie examinat de 
comisie 

student 319 

11596.  5971/27.X.1930 Studenţii evrei nu pot promova la examenul de 
anatomie cu profesorul Popa T. Grigore din cauza 
lipsei cadavrelor pentru disecţie 

student 324 

11597.  6086/30.X.1930 Seilinger Marcu Heinrich, născut la 18.X.1911, la 
Galaţi, solicită a i se aproba să se înscrie la facul-
tatea de medicină în anul întîi 

student 338 

11598.  1930 Liste cu studenţi student 347 
11599.  6145/30.X.1930 Grodon Maer, născut la 13.II.1911, la Cetatea Al-

bă, solicită a i se aproba să se înscrie la facultatea 
de medicină în anul întîi 

student 351 

11600.  5216/17.X.1930 Malamud Ianchel, născut la 15.V.1911, la Orhei, 
solicită a i se aproba să se înscrie la facultatea de 
medicină în anul întîi 

student 352 

11601.  6221/1.XI.1930 Berenştein Davidel, născut la 22.VI.1900, la Foc- student 353, 355 
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şani, solicită a i se aproba să se înscrie la faculta-
tea de medicină în anul întîi 

11602.  6331/3.XI.1930 Deutsch Karl obţine titlul de farmacist la faculta-
tea din Praga şi solicită echivalarea studiilor 

farmacist 369 

11603.  5388/18.X.1930 Rubinştein Rudolf solicită a i se aproba să se în-
scrie la facultatea de medicină în anul întîi 

student 376 

11604.  6575/6.XI.1930 Săpunaru Zunda, născută la 12.II.1910, la Răspo-
peni, solicită a i se aproba să se retragă din facul-
tate 

student 385 

11605.  7642/18.XII.1930 Dulbergher Marcel solicită a fi reexaminat student 404 
11606.  7642/18.XII.1930 Lipa Ovşie solicită a fi reexaminat student 404 
11607.  7642/18.XII.1930 Menaşcovici Menaşe solicită a fi reexaminat student 404 
11608.  6764/13.XII.1930 Broitman Beniamin, născut la 17.III.1906, la Chi-

perceni, solicită a i se aproba să se retragă din fa-
cultate 

student 413, 424 

11609.  6640/7.XI.1930 Schächter Strul solicită să i se aprobe transferul la 
farmacie, la Iaşi 

student 434 

11610.  4831/13.X.1930 Cohn Marcel, născut la 1.XI.1912, la Iaşi, solicită 
a i se aproba să se înscrie la facultatea de farmacie 
în anul întîi 

student 446 

11611.  7138/26.XI.1930 Iosipovici Sofia susţine examenul de licenţă în far-
macie 

farmacist 457 

11612.  7138/26.XI.1930 Fradis Ruhla susţine examenul de licenţă în farma-
cie 

farmacist 457 

11613.  7292/1.XII.1930 La cursurile profesorului Şumuleanu Constantin 
absentează Marcu Marcel 

student 467 

11614.  7292/1.XII.1930 La cursurile profesorului Şumuleanu Constantin 
absentează Moise Leibiş Herman 

student 467 

11615.  7292/1.XII.1930 La cursurile profesorului Şumuleanu Constantin 
absentează Săpunariu Zunea 

student 467 

11616.  7292/1.XII.1930 La cursurile profesorului Şumuleanu Constantin 
absentează Zucker Luiza 

student 467 

11617.  4459/25.XI.1930 Braunştein Haim, student în anul întîi la medicină, 
absentează motivat 

student 479 

11618.  7363/5.XII.1930 Freiberg Liuba susţine examenul de licenţă în far-
macie 

farmacist 480 

11619.  7363/5.XII.1930 Chipercenschi Ruhla susţine examenul de licenţă 
în farmacie 

farmacist 480 

11620.  7363/5.XII.1930 Bercu Bernard susţine examenul de licenţă în far-
macie 

farmacist 480 

11621.  7364/5.XII.1930 Frucht Ester este respinsă la examen student 486 
11622.  7364/5.XII.1930 Ghelbrud Sima este respinsă la examen student 486 
11623.  7364/5.XII.1930 Toporov Iosif este respins la examen student 486 
11624.  7466/10.XII.1930 Sut Ihil obţine titlul de doctor la facultatea din 

Modena şi solicită echivalarea studiilor 
doctor 502 

11625.  7608/14.XII.1930 Studenţii evrei care nu trec la examenul de anato-
mie, din cauza lipsei cadavrelor pentru disecţie, 
solicită să fie înscrişi la examene în alte sesiuni 

doctor 517 

11626.  7655/19.XII.1930 Pascar David obţine titlul de farmacist la faculta-
tea din Praga şi solicită echivalarea studiilor 

farmacist 520 

11627.  7358/19.XII.1930 Bazian Rachil obţine titlul de farmacist la faculta-
tea din Iaşi şi solicită eliberarea diplomei 

farmacist 525 

11628.  4842/30.XII.1930 Elevii din farmacii student 550 
  DOSAR 123/1930   
11629.  Proc.verb. 

4030/9.XII.1930 
Universitatea din Iaşi. Proces verbal numărul 4030 
din 9.XII.11930. Subsemnaţii, profesori delegaţi 

doctor 1 
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(acelaşi text este 
şi pentru următorii 
candidaţi) 

de consiliul profesoral în comisiunea de echivalare 
a diplomelor eliberate de univerităţile din străină-
tate, întrunindu-ne azi pentru echivalarea diplomei 
lui Kriţman Şaia, eliberată de universitatea din 
Odesa, în conformitate cu articolul 50 din regula-
mentul pentru aplicarea legii Instrucţiunii Publice, 
declarăm echivalată prezenta diplomă cu diplome-
le eliberate de facultatea de medicină din Iaşi. 
Candidatul ataşează la diplomă: certificatul de 
naştere, certificat de maturitate, certificatul de stu-
dii şi diploma eliberată de Universitate, certificatul 
de naţionalitate. Semnează membrii comisiei 

11630.  Proc.verb. 
746/15.VI.1931 

Kleiderman Michel Moise este proclamat doctor 
în medicină şi chirurgie la facultatea din Geneva; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 1 

11631.  Proc.verb. 
810/25.VI.1923 

Gherţenbergher Eduard este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Marburg; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 1 

11632.  Proc.verb. 
10/2.II.1923 

Drucker Frederich Max este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Viena; ob-
ţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 2 

11633.  Proc.verb. 
11/2.II.1923 

Witziner Lipa este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 2 

11634.  Proc.verb. 
72/22.I.1923 

Heitel Leon este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 2 

11635.  Proc.verb. 
86/31.I.1923 

Hellering Hersch este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 2 

11636.  Proc.verb. 
87/31.I.1923 

Dietelfeld Scharf este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 2 

11637.  Proc.verb. 
88/31.I.1923 

Ossy Noe este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 2 

11638.  Proc.verb. 
820/1.IV.1921 

Gusan Noe este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Toulouse; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 3 

11639.  Proc.verb. 
6538/18.XI.1922 

Roth Ioseph este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 3 

11640.  Proc.verb. 
6540/18.XI.1922 

Labater Efroim este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 3 

11641.  Proc.verb. 
6538/18.XI.1922 

Simchen Emanoil este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 3 

11642.  Proc.verb. 
6542/18.XI.1922 

Retter Iacob Koppel este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 4 

11643.  Proc.verb. 
6543/18.XI.1922 

Salzinger Isac Hersch este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 4 

11644.  Proc.verb. 
6544/18.XI.1922 

Haber Efroim este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 4 
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11645.  Proc.verb. 
6545/18.XI.1922 

Zvergel Isidor este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 4 

11646.  Proc.verb. 
6546/18.XI.1922 

Sabath Samil este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 4 

11647.  Proc.verb. 
6547/18.XI.1922 

Ecştein Maier este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 4 

11648.  Proc.verb. 
89/31.I.1923 

Goldschlager Emanoil este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 5 

11649.  Proc.verb. 
90/31.I.1923 

Veinberg Iosif este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 5 

11650.  Proc.verb. 
91/31.I.1923 

Getzer Nathan este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 5 

11651.  Proc.verb. 
92/31.I.1923 

Kratenştein Iacob este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 5 

11652.  Proc.verb. 
93/31.I.1923 

Fischer Osias este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 5 

11653.  Proc.verb. 
139/10.II.1923 

Veiselberg David este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 5 

11654.  Proc.verb. 
133/10.II.1923 

Schkolnik Moritz este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 6 

11655.  Proc.verb. 
134/10.II.1923 

Reizenbein Leon este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 6 

11656.  Proc.verb. 
428/23.IV.1923 

Reicher Volf este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Bratislava; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 6 

11657.  Proc.verb. 
429/23.IV.1923 

Brettschneider Chaim este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 6 

11658.  Proc.verb. 
430/23.IV.1923 

Lieber Pinchas este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 6 

11659.  Proc.verb. 
538/19.V.1923 

Necker Albert este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Tübingen; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 7 

11660.  Proc.verb. 
207/25.I.1925 

Gotlieb Meyer este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 7 

11661.  Proc.verb. 
208/27.I.1925 

Fleischer NahmanVolf este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 7 

11662.  Proc.verb. 
209/27.I.1925 

Wisenthal Mendel este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 7 

11663.  Proc.verb. 
398/7.II.1925 

Gotlieb Ferdinand este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 7 
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11664.  Proc.verb. 
393/7.II.1925 

Baruch Beninert este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 8 

11665.  Proc.verb. 
391/7.II.1925 

Brill Bernhard este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 8 

11666.  Proc.verb. 
392/7.II.1925 

Lacher Iosef Meier este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 8 

11667.  Proc.verb. 
390/7.II.1925 

Godfried Labath este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 9 

11668.  Proc.verb. 
689/20.III.1925 

Verner David este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 9 

11669.  Proc.verb. 
2164/7.V.1925 

Dauber Mendel este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 9 

11670.  Proc.verb. 
2593/5.VI.1925 

Marienstraus Mechel Bertold este proclamat doc-
tor în medicină şi chirurgie la facultatea din Vie-
na; obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 10 

11671.  Proc.verb. 
3396/9.VII.1925 

Buxbaum Lazăr este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 10 

11672.  Proc.verb. 
3397/9.VII.1925 

Hollinger Iuda este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 10 

11673.  Proc.verb. 
4329/21.IX.1925 

Feldman Chegos este proclamat magistru în far-
macie la facultatea din Praga; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

farmacist 11 

11674.  Proc.verb. 
4389/26.IX.1925 

Korn Karl Jura este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 11 

11675.  Proc.verb. 
4592/6.X.1925 

Schachter Leizer este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 11 

11676.  Proc.verb. 
5982/21.IX.1925 

Boganov Gherş este proclamat magistru în farma-
cie la facultatea din Praga; obţine echivalarea stu-
diilor în ţară 

farmacist 11 

11677.  Proc.verb. 
4593/5.X.1925 

Grossberg Carol este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 12 

11678.  Proc.verb. 
6340/10.XII.1925 

Ştein Moritz este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 13 

11679.  Proc.verb. 
6582/20.XI.1925 

Ştein Moritz este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 13 

11680.  Proc.verb. 
7473/14.XII.1925 

Geller Zaharia este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 13 

11681.  Proc.verb. 
7474/14.XII.1925 

Reiser Nicolae este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 14 

11682.  Proc.verb. 
7475/14.XII.1925 

Ender Maximilian este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 14 
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11683.  Proc.verb. 
7476/14.XII.1925 

Veinberger Zoltan Paul este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 14 

11684.  Proc.verb. 
7477/14.XII.1925 

Ackerman Ferdinand este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 14 

11685.  Proc.verb. 
7478/15.XII.1925 

Deutsch Elmer este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Zurich; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 14 

11686.  Proc.verb. 
7604/18.XII.1925 

Reisch Isaia Marcus este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 15 

11687.  Proc.verb. 
36/11.I.1926 

Veitzer Adolf este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Padova; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 15 

11688.  Proc.verb. 
54/12.I.1926 

Kohman Alexandru este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Padova; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 16 

11689.  Proc.verb. 
56/12.I.1926 

Lay Philippe este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 16 

11690.  Proc.verb. 
85/13.I.1926 

Neuman Locher este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 16 

11691.  Proc.verb. 
144/18.I.1926 

Pupco Haim este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Gand; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 16 

11692.  Proc.verb. 
223/21.I.1926 

Rosentover Solomon este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 17 

11693.  Proc.verb. 
226/21.I.1926 

Haupt Heinrich este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Graz; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 18 

11694.  Proc.verb. 
227/21.I.1926 

Ruloff Pheiler este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Graz; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 18 

11695.  Proc.verb. 
230/21.I.1926 

Sneider Carol este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 19 

11696.  Proc.verb. 
223/4.II.1926 

Fuhrer Efraim este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 20 

11697.  Proc.verb. 
778/9.II.1926 

Lenart Ernest este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Wurzburg; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 20 

11698.  Proc.verb. 
934/16.II.1926 

Doifig Adolf este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 20 

11699.  Proc.verb. 
953/17.II.1926 

Darbis Faebus este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 21 

11700.  Proc.verb. 
1022/23.II.1926 

Kliffer Ioachim este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 21 

11701.  Proc.verb. 
1023/23.II.1926 

Parelştein Artur este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 21 
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11702.  Proc.verb. 
1342/29.III.1926 

Mang Otilia este proclamată doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 23 

11703.  Proc.verb. 
1355/29.III.1926 

Desideriu David este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 23 

11704.  Proc.verb. 
1375/16.IV.1926 

Ornştein Alexandru este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 24 

11705.  Proc.verb. 
1462/22.IV.1926 

Dvorzak Iosef este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 24 

11706.  Proc.verb. 
1577/3.V.1926 

Frenk Iuliu este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 25 

11707.  Proc.verb. 
1578/13.III.1926 

Binder I. Felice este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 25 

11708.  Proc.verb. 
1616/5.V.1926 

Geiniger Iuliu este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Budapesta; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 25 

11709.  Proc.verb. 
1617/5.V.1926 

Weinberg Emerich este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 26 

11710.  Proc.verb. 
1651/7.V.1926 

Lindenbaum Carol este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 26 

11711.  Proc.verb. 
1746/17.V.1926 

Birer Gideon este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 26 

11712.  Proc.verb. 
1753/18.V.1926 

Epstein Smul Gherş este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 26 

11713.  Proc.verb. 
1753/22.V.1926 

Berenştein Gherşen este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 27 

11714.  Proc.verb. 
1808/22.V.1926 

Kohn Nathan este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 27 

11715.  Proc.verb. 
2055/3.VI.1926 

Zaidman Lipa este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 27 

11716.  Proc.verb. 
2056/3.VI.1926 

Berşadschi Basia este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 28 

11717.  Proc.verb. 
2331/12.VI.1926 

Vig Gavril este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Segedin; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 28 

11718.  Proc.verb. 
2336/12.VI.1926 

Nusembaum Norbert este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 28 

11719.  Proc.verb. 
2345/14.VI.1926 

Lerner Şmil este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 28 

11720.  Proc.verb. 
2395/15.VI.1926 

Veinstoc Naftuli este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Lausanne; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 28 
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11721.  Proc.verb. 
2571/22.VI.1926 

Zimmer Hirsch este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 29 

11722.  Proc.verb. 
2632/24.VI.1926 

Brener Heinrich este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 29 

11723.  Proc.verb. 
2951/30.VI.1926 

Retter Israel este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 29 

11724.  Proc.verb. 
30.VI.1924 

Goldenberg Israil este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 30 

11725.  Proc.verb. 
4604/6.XI.1926 

Korski Vancşa este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Segedin; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 31 

11726.  Proc.verb. 
4859/13.XI.1926 

Iosepys Bernard este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Budapesta; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 31 

11727.  Proc.verb. 
4860/13.XI.1926 

Vagner George este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Budapesta; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 31 

11728.  Proc.verb. 
5622/9.XII.1926 

Ghivilberg Volf este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Liège; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 32 

11729.  Proc.verb. 
5712/13.XII.1926 

Lahmanovici Jacques este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Geneva; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 32 

11730.  Proc.verb. 
5793/15.XII.1926 

Ghendler Ghenrieta este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Liège; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 33 

11731.  Proc.verb. 
6029/23.XII.1926 

Grimberg Strul este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Liège; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 33 

11732.  Proc.verb. 
6031/23.XII.1926 

Ghelberg Ernestin este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Quinquecleisis; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 33 

11733.  Proc.verb. 
297/22.I.1927 

Rizler Iuliu este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Segedin; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 34 

11734.  Proc.verb. 
332/26.I.1927 

Fridman Leib este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Liège; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 34 

11735.  Proc.verb. 
333/26.I.1927 

Chifesman Hana este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Liège; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 34 

11736.  Proc.verb. 
395/29.I.1927 

Boincanschi Iosif este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Liège; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 34 

11737.  Proc.verb. 
396/27.I.1927 

Ghelman Leia este proclamată doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Liège; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 35 

11738.  Proc.verb. 
882/4.III.1927 

Cuşnir Iţco este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Liège; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 35 

11739.  Proc.verb. 
975/15.III.1927 

Fihman Reveca este proclamată doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Palermo; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 35 
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11740.  Proc.verb. 
976/15.III.1927 

Fihman Reveca este proclamată doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Palermo; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 35 

11741.  Proc.verb. 
976/15.III.1927 

Bilştein Iacob este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Liège; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 35 

11742.  Proc.verb. 
1111/26.III.1927 

Ghilfer Ţirlea este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Gand; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 36 

11743.  Proc.verb. 
1460/4.V.1927 

Ferdman Cearna este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Florenţa; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 36 

11744.  Proc.verb. 
1500/7.V.1927 

Lebenzon Nuchim este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 37 

11745.  Proc.verb. 
1501/7.V.1927 

Chitis Boruch este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 37 

11746.  Proc.verb. 
1567/16.V.1927 

Chivelberg Volf este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Liège; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 37 

11747.  Proc.verb. 
1910/28.V.1927 

Weisberger Alexandru este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Szeged; ob-
ţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 37 

11748.  Proc.verb. 
2338/28.VI.1927 

Halimschi Meer este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Liège; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 37 

11749.  Proc.verb. 
2497/30.VI.1927 

Meltzer Victor este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 39 

11750.  Proc.verb. 
3004/7.X.1927 

Teperman Volf este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Florenţa; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 40 

11751.  Proc.verb. 
3359/12.X.1927 

Landa Iosif este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Liège; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 40 

11752.  Proc.verb. 
4329/3.XI.1927 

Ghersowitsch Mendel este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Berna; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 40 

11753.  Proc.verb. 
4525/9.XI.1927 

Zilberman Abram este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 40 

11754.  Proc.verb. 
5929/14.XII.1927 

Orlik Tereza este proclamată doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 41 

11755.  Proc.verb. 
252/1.II.1928 

Ghelman Meer este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Liège; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 41 

11756.  Proc.verb. 
281/9.II.1928 

Axel Marcu este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 41 

11757.  Proc.verb. 
535/23.II.1928 

Catz Ovşie este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Liège; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 41 

11758.  Proc.verb. 
536/23.II.1928 

Landa Iosif este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Gand; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 42 



37 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

11759.  Proc.verb. 
727/15.III.1928 

Kohn Alexandru este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 42 

11760.  Proc.verb. 
728/15.III.1928 

Bakk Alexandru este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Budapesta; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 42 

11761.  Proc.verb. 
938/26.IV.1928 

Varona Isac este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Padova; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 42 

11762.  Proc.verb. 
1087/25.V.1928 

Neiman Iţhoc este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Toulouse; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 43 

11763.  Proc.verb. 
1088/25.V.1928 

Ornştein Clinghelman Raţa este proclamat doctor 
în medicină şi chirurgie la facultatea din Gand; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 43 

11764.  Proc.verb. 
1142/29.V.1928 

Flighelman Şoil este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Brno; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 43 

11765.  Proc.verb. 
3530/28.X.1928 

Iusim Haim este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Liège; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 44 

11766.  Proc.verb. 
4753/4.XII.1928 

Sharf Haim este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Nancy; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 44 

11767.  Proc.verb. 
185/16.I.1929 

Cuperman A. Iosub este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Modena; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 44 

11768.  Proc.verb. 
268/16.I.1929 

Roşu Carolina este proclamată doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

farmacist 44 

11769.  Proc.verb. 
296/28.I.1929 

Rabinovici Israil este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 45 

11770.  Proc.verb. 
718/18.II.1929 

Frenkel Francisc este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 45 

11771.  Proc.verb. 
719/18.II.1929 

Haler Ladislau este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 45 

11772.  Proc.verb. 
720/18.II.1929 

Hersonscaia Riva este proclamată doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 45 

11773.  Proc.verb. 
721/18.II.1929 

Pereli Isac este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Siena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 45 

11774.  Proc.verb. 
722/18.II.1929 

Fuhrer Emerich este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Siena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 45 

11775.  Proc.verb. 
981/8.III.1929 

Lederhandler Adolf este proclamat doctor în m-
edicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 46 

11776.  Proc.verb. 
1036/15.III.1929 

Surany Iosif este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 46 

11777.  Proc.verb. 
1037/15.III.1929 

Redlich Martin este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 46 



38 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

11778.  Proc.verb. 
1097/15.III.1929 

Sapiro Abram este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 46 

11779.  Proc.verb. 
1088/20.III.1929 

Steinberg Gherş este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 46 

11780.  Proc.verb. 
1090/20.III.1929 

Mendelovici Isac este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Siena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 47 

11781.  Proc.verb. 
1091/20.III.1929 

Schechter Ladislau este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Napoli; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 47 

11782.  Proc.verb. 
334/17.IV.1929 

Zilberman Mordhai este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Siena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 47 

11783.  Proc.verb. 
1540/6.V.1929 

Kessler Artur este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 47 

11784.  Proc.verb. 
1548/6.V.1929 

Mehelman Teodor este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 47 

11785.  Proc.verb. 
1593/6.V.1929 

Borsac Moise este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 47 

11786.  Proc.verb. 
1640/17.V.1929 

Lauer Olga este proclamată doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 48 

11787.  Proc.verb. 
1641/17.V.1929 

Aczel Arpad este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 48 

11788.  Proc.verb. 
1642/17.V.1929 

Hammer Ludovic este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Bassel; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 48 

11789.  Proc.verb. 
1719/25.V.1929 

Tobis Haia este proclamată doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Florenţa; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 48 

11790.  Proc.verb. 
1766/27.V.1929 

Krauzer Martin este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Padova; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 48 

11791.  Proc.verb. 
1930/5.VI.1929 

Altdorf Heinrich este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 49 

11792.  Proc.verb. 
1057/6.VI.1929 

Ghitenştein Rafail este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 49 

11793.  Proc.verb. 
1059/6.VI.1929 

Frank Solomon este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 49 

11794.  Proc.verb. 
2197/19.VI.1929 

Zilberman Uşer este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Roma; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 49 

11795.  Proc.verb. 
2347/26.VI.1929 

Barad Abram este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Modena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 50 

11796.  Proc.verb. 
2350/24.VI.1929 

Petersberg Victor este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 50 
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11797.  Proc.verb. 
2371/27.VI.1929 

Luttvak Emanoil este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 50 

11798.  Proc.verb. 
2372/24.VI.1929 

Meixler Ladislau este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 50 

11799.  Proc.verb. 
2592/24.VI.1929 

Goldenberg Iacob este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Bruxelles; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 51 

11800.  Proc.verb. 
2557/29.VII.1929 

Moscovici Isidor este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 52 

11801.  Proc.verb. 
2594/5.VIII.1929 

Bondar Iacov este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 52 

11802.  Proc.verb. 
174/2.IX.1929 

Vidman Marcus este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 52 

11803.  Proc.verb. 
175/2.IX.1929 

Arinovici Marcel este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 52 

11804.  Proc.verb. 
176/18.IX.1929 

Weinştein Meier este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 52 

11805.  Proc.verb. 
177/20.IX.1929 

Lazăr Ludovic este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Padova; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 53 

11806.  Proc.verb. 
179/20.IX.1929 

Brener Mauriciu este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Geneva; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 53 

11807.  Proc.verb. 
180/20.IX.1929 

Katzer Edmond este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 53 

11808.  Proc.verb. 
181/20.IX.1929 

Steiner Emil este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 53 

11809.  Proc.verb. 
182/20.IX.1929 

Zaidman Iacob este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Montpellier; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 53 

11810.  Proc.verb. 
183/20.IX.1929 

Getler Max este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 54 

11811.  Proc.verb. 
184/20.IX.1929 

Rapaport Moses Aron este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 54 

11812.  Proc.verb. 
185/25.IX.1929 

Rabinovici David este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 54 

11813.  Proc.verb. 
186/25.IX.1929 

Zucher Arthur este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 54 

11814.  Proc.verb. 
187/25.IX.1929 

Aizenştein Ihil este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 54 

11815.  Proc.verb. 
188/25.IX.1929 

Herman Max este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Pisa; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 54 
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11816.  Proc.verb. 
189/8.X.1929 

Chitis Iosif Leib este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 55 

11817.  Proc.verb. 
190/11.X.1929 

Levenzon Şabsa este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 55 

11818.  Proc.verb. 
191/11.X.1929 

Weisz Samuel este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Napoli; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 55 

11819.  Proc.verb. 
192/11.X.1929 

Veinştein Şulim este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Pavia; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 55 

11820.  Proc.verb. 
194/11.X.1929 

Tenenbaum Mordco este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Modena; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 55 

11821.  Proc.verb. 
195/11.X.1929 

Gross Alexandru este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Padova; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 56 

11822.  Proc.verb. 
195/11.X.1929 

Klein Iuliu este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 56 

11823.  Proc.verb. 
198/11.X.1929 

Groszfeld Lupu este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 56 

11824.  Proc.verb. 
199/11.X.1929 

Davidovici David este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 56 

11825.  Proc.verb. 
200/11.X.1929 

Roth Farcaş este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Modena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 56 

11826.  Proc.verb. 
201/11.X.1929 

Cogan Şulim este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 57 

11827.  Proc.verb. 
202/11.X.1929 

Loibman Iosif este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 57 

11828.  Proc.verb. 
203/11.X.1929 

Rosenfeld Solomon este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 57 

11829.  Proc.verb. 
205/10.XI.1929 

Gutman Ghinih este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 57 

11830.  Proc.verb. 
206/10.XI.1929 

Braester Iosif este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Pavia; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 57 

11831.  Proc.verb. 
207/10.XI.1929 

Davidovitz Eugen este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 58 

11832.  Proc.verb. 
209/20.XI.1929 

Făgădău Mochi este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 58 

11833.  Proc.verb. 
210/22.XI.1929 

Bernştein Paverman Raisa este proclamată doctor 
în medicină şi chirurgie la facultatea din Praga; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 58 

11834.  Proc.verb. 
211/22.XI.1929 

Itzig Leon este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 58 
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11835.  Proc.verb. 
212/27.XI.1929 

Gold Edvin Richard este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 58 

11836.  Proc.verb. 
213/27.XI.1929 

Feighel Morhai este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Strassbourg; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 58 

11837.  Proc.verb. 
214/3.XII.1929 

Apfel Bartolomeu este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 59 

11838.  Proc.verb. 
215/2.XII.1929 

Goldenberg D. Iosif este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Pavia; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 59 

11839.  Proc.verb. 
217/2.XII.1929 

Mecler David Leib este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 59 

11840.  Proc.verb. 
218/2.XII.1929 

Marvocici Bernard este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Roma; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 60 

11841.  Proc.verb. 
219/11.XII.1929 

Cerbeanu Sabina este proclamată doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 60 

11842.  Proc.verb. 
220/13.XII.1929 

Horovitz Naftali este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Roma; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 60 

11843.  Proc.verb. 
221/13.XII.1929 

Iosef Abraham este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Roma; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 60 

11844.  Proc.verb. 
222/17.XII.1929 

Rosenstreich Frederick este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Modena; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 60 

11845.  Proc.verb. 
223/18.XII.1929 

Mittelman Paul este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Roma; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 60 

11846.  Proc.verb. 
224/23.XII.1929 

Bronssman Tauba Rebeca este proclamată doctor 
în medicină şi chirurgie la facultatea din Praga; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 60 

11847.  Proc.verb. 
225/4.I.1930 

Deutsch Ludovic este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Padova; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 61 

11848.  Proc.verb. 
226/4.I.1930 

Adler Herman este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Berlin; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 61 

11849.  Proc.verb. 
227/7.I.1930 

Redemschi Nusem este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 61 

11850.  Proc.verb. 
228/7.I.1930 

Doliner Solomon este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 61 

11851.  Proc.verb. 
229/11.I.1930 

Şapsa Samuil este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Bologna; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 61 

11852.  Proc.verb. 
230/16.I.1930 

Zverker Siegfried este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Padova; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 61 

11853.  Proc.verb. 
231/16.I.1930 

Benedeck Luigi este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Padova; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 62 
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11854.  Proc.verb. 
232/16.I.1930 

Hirsch Tieme este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 62 

11855.  Proc.verb. 
233/16.I.1930 

Goliger Ştefan este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 62 

11856.  Proc.verb. 
234/20.I.1930 

Nahbar Beiriş este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 62 

11857.  Proc.verb. 
236/22.I.1930 

Brauman Clara este proclamată doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Genoa; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 62 

11858.  Proc.verb. 
237/23.I.1930 

Klein A. Solomon este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Roma; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 63 

11859.  Proc.verb. 
238/25.I.1930 

Nier David este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Padova; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 63 

11860.  Proc.verb. 
239/1.II.1930 

Fleişman Ita este proclamată doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Modena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 63 

11861.  Proc.verb. 
241/3.II.1930 

Bilici Ţudic este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 63 

11862.  Proc.verb. 
242/5.II.1930 

Zaidman Carol este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 63 

11863.  Proc.verb. 
243/12.II.1930 

Deutsch Martin este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 64 

11864.  Proc.verb. 
244/12.II.1930 

Rosenthal Samuil este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 64 

11865.  Proc.verb. 
245/12.II.1930 

Schlesinger Edmond este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 64 

11866.  Proc.verb. 
246/20.II.1930 

Golub Simion este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Modena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 64 

11867.  Proc.verb. 
247/12.II.1930 

Faerştein Strul este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Pavia; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 64 

11868.  Proc.verb. 
248/3.III.1930 

Schnirer Emil este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 65 

11869.  Proc.verb. 
249/7.III.1930 

Minialov Rudolf este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Padova; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 65 

11870.  Proc.verb. 
250/8.III.1930 

Katzer Isac este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Bologna; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 65 

11871.  Proc.verb. 
251/8.III.1930 

Kaszriel Blanca este proclamată doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 65 

11872.  Proc.verb. 
252/8.III.1930 

Resch H. Siegfried este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 65 
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11873.  Proc.verb. 
253/12.III.1930 

Flincher Robert este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 65 

11874.  Proc.verb. 
254/22.III.1930 

Spaer Nahman este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 66 

11875.  Proc.verb. 
255/26.III.1930 

Bruhis Isahar este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 66 

11876.  Proc.verb. 
256/26.III.1930 

Caplanschi Fişel este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Toulouse; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 66 

11877.  Proc.verb. 
257/26.III.1930 

Kelin Eugen este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 66 

11878.  Proc.verb. 
258/28.III.1930 

Lovinsohn Aron este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 66 

11879.  Proc.verb. 
259/2.IV.1930 

Stark Ernest este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Modena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 67 

11880.  Proc.verb. 
260/4.IV.1930 

Stern Mauriciu este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 67 

11881.  Proc.verb. 
261/2.IV.1930 

Omelschi Eugen este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 67 

11882.  Proc.verb. 
262/30.IV.1930 

Uciteli Iosef este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 67 

11883.  Proc.verb. 
264/6.V.1930 

Pincevschi Emanoil este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 67 

11884.  Proc.verb. 
266/6.V.1930 

Ghelman Iosif este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 68 

11885.  Proc.verb. 
268/14.V.1930 

Keller Isidor este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 68 

11886.  Proc.verb. 
269/26.V.1930 

Sanne Desideriu este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Wurtzburg; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 68 

11887.  Proc.verb. 
270/26.V.1930 

Rosenberg Zoltan este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Wurtzburg; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 68 

11888.  Proc.verb. 
272/4.VI.1930 

Harnic Roza este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Boulogne; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 69 

11889.  Proc.verb. 
273/4.VI.1930 

Zalţman Dorothea este proclamată doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Roma; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 69 

11890.  Proc.verb. 
274/14.VI.1930 

Stoltz Olga este proclamată doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 69 

11891.  Proc.verb. 
275/16.VI.1930 

Goldberger Ernest este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 69 
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11892.  Proc.verb. 
276/14.VI.1930 

Iampolschi Marcu este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 69 

11893.  Proc.verb. 
277/14.VI.1930 

Zaidman Elea este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Montpellier; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 69 

11894.  Proc.verb. 
278/14.VI.1930 

Corenfeld Iosef este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Strasbourg; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 70 

11895.  Proc.verb. 
279/14.VI.1930 

Rosemberg Emil este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 70 

11896.  Proc.verb. 
280/25.VI.1930 

Cohn Iancu este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Roma; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 70 

11897.  Proc.verb. 
281/14.VI.1930 

Aronovitz Lothe Elvira este proclamată doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 70 

11898.  Proc.verb. 
282/14.VI.1930 

Bronfman Lia este proclamată doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 70 

11899.  Proc.verb. 
283/14.VI.1930 

Klein Andrei este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 70 

11900.  Proc.verb. 
284/14.VI.1930 

Kleitsch N. Zoltan este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Innsbruck; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 71 

11901.  Proc.verb. 
285/16.VII.1930 

Strul Seril este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Roma; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 71 

11902.  Proc.verb. 
288/10.IX.1930 

Hammer Didier este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Florenţa; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 71 

11903.  Proc.verb. 
289/10.IX.1930 

Bordich Isidor este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Florenţa; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 71 

11904.  Proc.verb. 
290/10.IX.1930 

Menczer Iosif este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Florenţa; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 72 

11905.  Proc.verb. 
291/10.IX.1930 

Engelberg Anczel este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Florenţa; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 72 

11906.  Proc.verb. 
292/10.IX.1930 

Laufer Strul este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Napoli; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 72 

11907.  Proc.verb. 
293/12.IX.1930 

Tuttnauer Simon este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Roma; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 72 

11908.  Proc.verb. 
294/12.IX.1930 

Solomon Leopold este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Padova; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 72 

11909.  Proc.verb. 
295/12.IX.1930 

Gâtlan Noe este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Modena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 73 

11910.  Proc.verb. 
296/19.IX.1930 

Sobe Israel este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Padova; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 73 
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11911.  Proc.verb. 
297/20.IX.1930 

Honig Sane Meier este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 73 

11912.  Proc.verb. 
298/27.IX.1930 

Faingold Moisei este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 73 

11913.  Proc.verb. 
299/30.IX.1930 

Rapaport Haim este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 73 

11914.  Proc.verb. 
300/30.IX.1930 

Ţuckerman Iuda este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Montpellier; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 73 

11915.  Proc.verb. 
301/1.X.1930 

Grobman Haia Iţco este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 73 

11916.  Proc.verb. 
302/3.X.1930 

Greimer Noe este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Genoa; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 74 

11917.  Proc.verb. 
303/4.X.1930 

Borghiner Moisei este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 74 

11918.  Proc.verb. 
304/4.X.1930 

Gafter Manea este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Genoa; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 74 

11919.  Proc.verb. 
305/4.X.1930 

Burman Mendel este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Padova; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 74 

11920.  Proc.verb. 
306/6.X.1930 

Ebner Bernhard este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Napoli; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 74 

11921.  Proc.verb. 
307/6.X.1930 

Meilah Enta este proclamată doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Modena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 74 

11922.  Proc.verb. 
308/7.X.1930 

Weisz Iosif este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Padova; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 75 

11923.  Proc.verb. 
309/7.X.1930 

Klein Desideriu este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Padova; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 75 

11924.  Proc.verb. 
310/7.X.1930 

Mihaly Mauriţiu este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Roma; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 75 

11925.  Proc.verb. 
311/7.X.1930 

Grünfeld Herman este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Roma; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 75 

11926.  Proc.verb. 
312/7.X.1930 

Blau Zoltan este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Genoa; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 75 

11927.  Proc.verb. 
313/7.X.1930 

Mendel Hugo este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Padova; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 75 

11928.  Proc.verb. 
314/7.X.1930 

Klein Adalbert este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Roma; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 76 

11929.  Proc.verb. 
315/7.X.1930 

Ihasz Adalbert este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Roma; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 76 
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11930.  Proc.verb. 
316/7.X.1930 

Weisz Iuliu este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Padova; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 76 

11931.  Proc.verb. 
317/7.X.1930 

Braun Adalbert este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Torino; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 76 

11932.  Proc.verb. 
319/7.X.1930 

Osvald Friederich este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Insbruck; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 76 

11933.  Proc.verb. 
320/11.X.1930 

Schachter Simcha este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Padova; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 77 

11934.  Proc.verb. 
321/11.X.1930 

Meltzer Simon este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Padova; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 77 

11935.  Proc.verb. 
322/11.X.1930 

Holdengrober Herman este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Padova; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 77 

11936.  Proc.verb. 
323/17.X.1930 

Schachter Ignatz este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 77 

11937.  Proc.verb. 
324/18.X.1930 

Nagler Leon este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Padova; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 77 

11938.  Proc.verb. 
325/18.X.1930 

Goldenberg Israil este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Florenţa; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 77 

11939.  Proc.verb. 
326/31.X.1930 

Rosensomen Francisc este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Modena; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 78 

11940.  Proc.verb. 
327/6.XI.1930 

Kiszelink Nathan este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 78 

11941.  Proc.verb. 
328/10.XI.1930 

Goldenberg Bertha este proclamată doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 78 

11942.  Proc.verb. 
329/12.XI.1930 

Stareţ Iosif este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Padova; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 78 

11943.  Proc.verb. 
330/12.XI.1930 

Colpaci Moise este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Genoa; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 78 

11944.  Proc.verb. 
331/15.XI.1930 

Weiner Maximilian este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 78 

11945.  Proc.verb. 
332/15.XI.1930 

Deutsch Karl este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 79 

11946.  Proc.verb. 
333/15.XI.1930 

Weissbrod Maximilian este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 79 

11947.  Proc.verb. 
334/15.XI.1930 

Freidel Bernard este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Roma; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 79 

11948.  Proc.verb. 
335/18.XI.1930 

Sister David este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 79 
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11949.  Proc.verb. 
337/20.XI.1930 

Rabin Mirel este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 79 

11950.  Proc.verb. 
338/22.XI.1930 

Avram Ezre este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Genoa; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 80 

11951.  Proc.verb. 
339/26.XI.1930 

Gutman Wilhelm este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 80 

11952.  Proc.verb. 
340/26.XI.1930 

Wohfeld Isidor este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 80 

11953.  Proc.verb. 
341/26.XI.1930 

Gross Aron este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 80 

11954.  Proc.verb. 
342/26.XI.1930 

Bohmer Ernst este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 80 

11955.  Proc.verb. 
344/27.XI.1930 

Şut Ghenea este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 81 

11956.  Proc.verb. 
345/27.XI.1930 

Cunea Ovşii este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Montpellier; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 81 

11957.  Proc.verb. 
344/28.XI.1930 

Berger Nicolau este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 81 

11958.  Proc.verb. 
347/28.XI.1930 

Osztie Emeric este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Insbruck; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 81 

11959.  Proc.verb. 
348/28.XI.1930 

Braun Arpad este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 81 

11960.  Proc.verb. 
349/28.XI.1930 

Mandel Francisc este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 82 

11961.  Proc.verb. 
350/1.XII.1930 

Bruter Ovşie este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Strasbourg; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 82 

11962.  Proc.verb. 
351/1.XII.1930 

Boico Alta Hava este proclamată doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Strasbourg; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 82 

11963.  Proc.verb. 
352/1.XII.1930 

Pfefferman Eugen este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 82 

11964.  Proc.verb. 
353/1.XII.1930 

Sauer Conrad este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Graz; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 82 

11965.  Proc.verb. 
354/8.XII.1930 

Gutfleisch Meilich este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 82 

11966.  Proc.verb. 
355/8.XII.1930 

Goldenberg Uşer Haim este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 82 

11967.  Proc.verb. 
356/8.XII.1930 

Şut Ihil este proclamat doctor în medicină şi chi-
rurgie la facultatea din Modena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 83 
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11968.  Proc.verb. 
357/8.XII.1930 

Bereştein Chaim este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 83 

11969.  Proc.verb. 
359/10.XII.1930 

Fişer Avram este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 83 

11970.  Proc.verb. 
360/12.XII.1930 

Schviţez Max este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Modena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 83 

11971.  Proc.verb. 
361/20.XII.1930 

Pascar David este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 83 

11972.  Proc.verb. 
362/8.I.1931 

Nieder Iosif este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Padova; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 84 

11973.  Proc.verb. 
363/8.I.1931 

Klinger Jeanette este proclamată doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 84 

11974.  Proc.verb. 
364/8.I.1931 

Gheifen Ema este proclamată doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 84 

11975.  Proc.verb. 
365/9.I.1931 

Ortenberg Ianchel este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 84 

11976.  Proc.verb. 
366/13.I.1931 

Rabinovici Ruchel este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Roma; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 84 

11977.  Proc.verb. 
367/14.I.1931 

Ceac Pinhas este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Modena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 84 

11978.  Proc.verb. 
369/3.II.1931 

Meilman Pevţi este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Padova; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 85 

11979.  Proc.verb. 
370/3.II.1931 

Eisinger Isac este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 85 

11980.  Proc.verb. 
371/6.II.1931 

Friedman Ascher este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 85 

11981.  Proc.verb. 
372/6.II.1931 

Takacs Rostas Irene este proclamată doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Budapesta; ob-
ţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 85 

11982.  Proc.verb. 
373/13.II.1931 

Arabko Alfred Victor este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Insbruck; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 85 

11983.  Proc.verb. 
374/19.II.1931 

Super Berco este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Napoli; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 86 

11984.  Proc.verb. 
375/19.II.1931 

Kramer Hugo este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Siena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 86 

11985.  Proc.verb. 
376/25.II.1931 

Weissman Abraham este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 86 

11986.  Proc.verb. 
377/26.II.1931 

Culer Epştein Haia Clara este proclamată doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Liège; ob-
ţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 86 
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11987.  Proc.verb. 
378/26.II.1931 

Super Strul este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Napoli; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 86 

11988.  Proc.verb. 
379/26.II.1931 

Graz Debora este proclamată doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Brün; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 86 

11989.  Proc.verb. 
380/26.II.1931 

Bretler Adolf este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Berlin; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 87 

11990.  Proc.verb. 
381/16.III.1931 

Sneerschon Smerel este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 87 

11991.  Proc.verb. 
382/16.III.1931 

Cherelbrener Menase este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Modena; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 87 

11992.  Proc.verb. 
383/30.III.1931 

Talmaschi Fonea este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 87 

11993.  Proc.verb. 
384/1.IV.1931 

Barber Şaia este proclamată doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Padova; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 87 

11994.  Proc.verb. 
386/4.IV.1931 

Ungar Iacob este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Modena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 87 

11995.  Proc.verb. 
387/4.IV.1931 

Marian I. Salomon este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 87 

11996.  Proc.verb. 
388/4.IV.1931 

Schwartzlopf Carol este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 87 

11997.  Proc.verb. 
389/4.IV.1931 

Kalkstein Bernard este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Lipsca; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 87 

11998.  Proc.verb. 
393/21.IV.1931 

Vahfeld Clara este proclamată doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 89 

11999.  Proc.verb. 
394/24.IV.1931 

Redlich Lola este proclamată doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 89 

12000.  Proc.verb. 
395/25.IV.1931 

Wallerştein Emeric este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 89 

12001.  Proc.verb. 
396/5.V.1931 

Tenenbaum Max este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 90 

12002.  Proc.verb. 
399/18.V.1931 

Bercovici Veisz Hani este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 90 

12003.  Proc.verb. 
400/22.V.1931 

Landau Mariti Leonhardt este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 90 

12004.  Proc.verb. 
401/10.VI.1931 

Malomed Blima este proclamată doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 90 

12005.  Proc.verb. 
402/10.VI.1931 

Svarţ H. Avram este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Bari; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 90 
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12006.  Proc.verb. 
403/10.VI.1931 

Goldman Beila este proclamată doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 90 

12007.  Proc.verb. 
404/30.VI.1931 

Heller Moise este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 91 

12008.  Proc.verb. 
405/30.VI.1931 

Cheiter Mendel este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 91 

12009.  Proc.verb. 
406/30.VI.1931 

Schläfer Siegfried este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 91 

12010.  Proc.verb. 
407/2.VII.1931 

Schwartzman Adolf este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 91 

12011.  Proc.verb. 
409/13.VII.1931 

Ludmer Hanţia este proclamată doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 91 

12012.  Proc.verb. 
411/27.VII.1931 

Weiselberger Cirl este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 92 

12013.  Proc.verb. 
412/27.VII.1931 

Rudner Ana este proclamată doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 92 

12014.  Proc.verb. 
413/27.VII.1931 

Schmener Janina este proclamată doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 92 

12015.  Proc.verb. 
414/27.VII.1931 

Schächter Ettel este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 92 

12016.  Proc.verb. 
415/27.VII.1931 

Friedman Leizer Abraham este proclamat doctor 
în medicină şi chirurgie la facultatea din Praga; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 92 

12017.  Proc.verb. 
416/27.VII.1931 

Merdniger Emanoil este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 93 

12018.  Proc.verb. 
417/27.VII.1931 

Reitman Siegfried este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 93 

12019.  Proc.verb. 
418/27.VII.1931 

Klinger Herman este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 93 

12020.  Proc.verb. 
419/22.VIII.1931 

Rosemberg Sigmund este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 93 

12021.  Proc.verb. 
420/22.VIII.1931 

Schachter I. Haim este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 93 

12022.  Proc.verb. 
421/22.VIII.1931 

Silberştein Isac Marcu este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Napoli; ob-
ţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 93 

12023.  Proc.verb. 
422/4.IX.1931 

Mehel Adolf este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Torino; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 94 

12024.  Proc.verb. 
423/7.IX.1931 

Herschman Sucher este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Napoli; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 94 
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12025.  Proc.verb. 
424/7.IX.1931 

Bernştein Iţco este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Bologna; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 94 

12026.  Proc.verb. 
425/7.IX.1931 

Willey Ludvig este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Padova; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 94 

12027.  Proc.verb. 
426/7.IX.1931 

Diamant Clara este proclamată doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 94 

12028.  Proc.verb. 
427/7.IX.1931 

Goldştein Morel este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 94 

12029.  Proc.verb. 
428/7.IX.1931 

Jabschi Meilich este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 95 

12030.  Proc.verb. 
429/21.X.1931 

Cotic Tauba este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Modena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 95 

12031.  Proc.verb. 
430/24.X.1931 

Diner Vitea este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 95 

12032.  Proc.verb. 
431/24.X.1931 

Critman Dina este proclamată doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 95 

12033.  Proc.verb. 
432/29.X.1931 

Veksman Maria este proclamată doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Graz; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 95 

12034.  Proc.verb. 
434/30.X.1931 

Blechner M. Iancu este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 96 

12035.  Proc.verb. 
435/30.X.1931 

Weisz Gisela este proclamată doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 96 

12036.  Proc.verb. 
436/30.X.1931 

Mises M. Abraham este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 96 

12037.  Proc.verb. 
437/8.XII.1931 

Grinbaum Andrei este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Padova; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 96 

12038.  Proc.verb. 
438/12.I.1932 

Rozman Malvina este proclamată licenţiat în far-
macie la facultatea din Modena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

farmacist 96 

12039.  Proc.verb. 
440/12.I.1932 

Sobelman Brana este proclamată licenţiat în far-
macie la facultatea din Praga; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

farmacist 96 

12040.  Proc.verb. 
441/16.I.1932 

Rabinovici Lazăr este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Pavia; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 97 

12041.  Proc.verb. 
443/3.II.1932 

Taubcatz Margareta este proclamată licenţiat în 
farmacie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

farmacist 97 

12042.  Proc.verb. 
444/3.II.1932 

Natanzon Abram este proclamat licenţiat în farma-
cie la facultatea din Strasbourg; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

farmacist 97 

12043.  Proc.verb. 
445/18.II.1932 

Fröhlich Adalbert este proclamat licenţiat în far-
macie la facultatea din Praga; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

farmacist 97 
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12044.  Proc.verb. 
446/12.II.1932 

Klein Sigmund este proclamat licenţiat în farma-
cie la facultatea din Strassbourg; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

farmacist 98 

12045.  Proc.verb. 
447/29.II.1932 

Frank Barbara este proclamată licenţiat în farma-
cie la facultatea din Praga; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

farmacist 98 

12046.  Proc.verb. 
449/29.II.1932 

Bitenbinder Francisc este proclamat licenţiat în 
farmacie la facultatea din Graz; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

farmacist 98 

12047.  Proc.verb. 
450/26.III.1932 

Zalzburg David este proclamat licenţiat în farma-
cie la facultatea din Viena; obţine echivalarea stu-
diilor în ţară 

farmacist 98 

12048.  Proc.verb. 
451/1.IV.1932 

Vogel Michael este proclamat licenţiat în farmacie 
la facultatea din Praga; obţine echivalarea studiilor 
în ţară 

farmacist 99 

12049.  Proc.verb. 
452/5.IV.1932 

Brantz David este proclamat licenţiat în farmacie 
la facultatea din Praga; obţine echivalarea studiilor 
în ţară 

farmacist 99 

12050.  Proc.verb. 
454/9.V.1932 

Vaserman Vaisman Ianchel este proclamat licen-
ţiat în farmacie la facultatea din Modena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

farmacist 99 

12051.  Proc.verb. 
455/31.V.1932 

Katz Nathan este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Bâle; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 100 

12052.  Proc.verb. 
456/31.V.1932 

Fang Adolf este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 100 

12053.  Proc.verb. 
457/7.VII.1932 

Kliper Ernestina este proclamată doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 100 

12054.  Proc.verb. 
458/7.VII.1932 

Vogel Ionas este proclamat licenţiat în farmacie la 
facultatea din Praga; obţine echivalarea studiilor 
în ţară 

farmacist 101 

12055.  Proc.verb. 
458/7.VII.1932 

Rosenblatt Hidelgarde este proclamată licenţiat în 
farmacie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

farmacist 101 

12056.  Proc.verb. 
460/7.VII.1932 

Lutwak Clara Meila este proclamată licenţiat în 
farmacie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

farmacist 101 

12057.  Proc.verb. 
461/22.VII.1932 

Rathaus Arnold este proclamat licenţiat în farma-
cie la facultatea din Praga; obţine echivalarea stu-
diilor în ţară 

farmacist 101 

12058.  Proc.verb. 
462/22.VII.1932 

Frikenthal Akiba este proclamat licenţiat în farma-
cie la facultatea din Praga; obţine echivalarea stu-
diilor în ţară 

farmacist 101 

12059.  Proc.verb. 
463/18.VIII.1932 

Cohn Nahman este proclamat licenţiat în farmacie 
la facultatea din Modena; obţine echivalarea stu-
diilor în ţară 

farmacist 102 

12060.  Proc.verb. 
465/24.VIII.1932 

Rosiner Michel este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 102 

12061.  Proc.verb. 
466/1.IX.1932 

Runes Iosif este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 102 

12062.  Proc.verb. 
467/1.IX.1932 

Rendelştein Heinrich este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 103 
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12063.  Proc.verb. 
468/7.IX.1932 

Scharf Sieghardt este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 103 

12064.  Proc.verb. 
469/7.IX.1932 

Nagler Pinkas este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 103 

12065.  Proc.verb. 
470/23.IX.1932 

Logoza Abram este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Roma; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 104 

12066.  Proc.verb. 
472/23.IX.1932 

Meer Freida este proclamată doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Bologna; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 104 

12067.  Proc.verb. 
473/23.IX.1932 

Schachter I. David este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Napoli; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 104 

12068.  Proc.verb. 
474/23.IX.1932 

Hoch Emanoil este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 104 

12069.  Proc.verb. 
475/23.IX.1932 

Tenenbaum Alina este proclamată doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 104 

12070.  Proc.verb. 
476/23.IX.1932 

Fuchman Ernest este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 105 

12071.  Proc.verb. 
477/23.IX.1932 

Abramovici Nisel este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 105 

12072.  Proc.verb. 
478/28.IX.1932 

Elenbogen Henryk este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Padova; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 105 

12073.  Proc.verb. 
479/5.X.1932 

Klein Petru este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Graz; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 106 

12074.  Proc.verb. 
480/5.X.1932 

Klein Srul este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Torino; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 106 

12075.  Proc.verb. 
481/27.XI.1932 

Perlman Simion este proclamat licenţiat în farma-
cie la facultatea din Strassbourg; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

farmacist 106 

12076.  Proc.verb. 
482/31.X.1932 

Svarţman Adolf este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Napoli; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 106 

12077.  Proc.verb. 
484/31.X.1932 

Glasberg Iosif este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Roma; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 107 

12078.  Proc.verb. 
485/31.X.1932 

Cordonschi Haim Sahna este proclamată doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Modena; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 107 

12079.  Proc.verb. 
486/31.X.1932 

Farcaş Sigismund este proclamat licenţiat în far-
macie la facultatea din Viena; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

farmacist 107 

12080.  Proc.verb. 
487/9.XI.1932 

Mecz H. Marcel Iulius este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 107 

12081.  Proc.verb. 
488/9.XI.1932 

Botoşanschi Meer este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 107 
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12082.  Proc.verb. 
489/24.XII.1932 

Fişler Felix Leon este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 108 

12083.  Proc.verb. 
490/24.XII.1932 

Lacser Iţic este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 108 

12084.  Proc.verb. 
491/13.I.1933 

Haque Iuliu este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 108 

12085.  Proc.verb. 
492/3.II.1933 

Langman Pinhas este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 108 

12086.  Proc.verb. 
493/4.II.1933 

Mises Ghedalie este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 108 

12087.  Proc.verb. 
494/4.II.1933 

Pachter Calman este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Padova; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 109 

12088.  Proc.verb. 
495/4.II.1933 

Bremberg Nathan este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 109 

12089.  Proc.verb. 
496/15.II.1933 

Reicher Abraham este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 110 

12090.  Proc.verb. 
503/12.V.1933 

Pacht Marcus este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 110 

12091.  Proc.verb. 
504/12.V.1933 

Strattenfeld Artur Ludvig este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 110 

12092.  Proc.verb. 
505/18.V.1933 

Rapp Osias Volf este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 110 

12093.  Proc.verb. 
506/20.V.1933 

Adelsberg Samuil este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Strasbourg; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 111 

12094.  Proc.verb. 
507/20.V.1933 

Kopel Sali este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 111 

12095.  Proc.verb. 
508/27.V.1933 

Salzberg Arnold este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 111 

12096.  Proc.verb. 
509/3.VI.1933 

Siperştein Zaharia este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 111 

12097.  Proc.verb. 
510/7.VI.1933 

Flussig Filip este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Florenţa; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 111 

12098.  Proc.verb. 
511/7.VI.1933 

Herşcovici L. Simon este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Modena; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 111 

12099.  Proc.verb. 
513/14.VI.1933 

Roneschi Vincentz este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Graz; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 112 

12100.  Proc.verb. 
514/5.VII.1933 

Presser Gustav este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 112 
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12101.  Proc.verb. 
515/5.VII.1933 

Wiznitzer Nathan este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 112 

12102.  Proc.verb. 
516/5.VII.1933 

Rauch Iacob este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 112 

12103.  Proc.verb. 
517/5.VII.1933 

Sinreich Daniel Arthur este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Torino; ob-
ţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 112 

12104.  Proc.verb. 
518/27.VII.1933 

Gartenlaub B. Herman este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 113 

12105.  Proc.verb. 
519/27.VII.1933 

Copolovici I. Heinrich este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 113 

12106.  Proc.verb. 
520/27.VII.1933 

Harth Enric este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Torino; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 113 

12107.  Proc.verb. 
521/22.VIII.1933 

Rabinovici Şabsa este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 114 

12108.  Proc.verb. 
522/22.VIII.1933 

Güsinger Iacob este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Padova; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 114 

12109.  Proc.verb. 
525/22.VIII.1933 

Kohn Stella este proclamată doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 114 

12110.  Proc.verb. 
526/22.VIII.1933 

Fränkel Frederic este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 114 

12111.  Proc.verb. 
527/11.IX.1933 

Moldauer Iosif este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Berlin; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 114 

12112.  Proc.verb. 
528/11.IX.1933 

Kohn Febus este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 114 

12113.  Proc.verb. 
529/11.IX.1933 

Rubin Etty este proclamată doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Padova; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 114 

12114.  Proc.verb. 
530/19.IX.1933 

Storper Clara Sali este proclamată doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 115 

12115.  Proc.verb. 
531/20.IX.1933 

Baher Iulius este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 115 

12116.  Proc.verb. 
532/20.IX.1933 

Şamet Moriţ este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 115 

12117.  Proc.verb. 
533/29.IX.1933 

David I. Renée este proclamată doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 115 

12118.  Proc.verb. 
534/29.IX.1933 

Kern Ernest este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 115 

12119.  Proc.verb. 
535/14.X.1933 

Blinder Leon este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 115 
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12120.  Proc.verb. 
536/18.X.1933 

Nagel Pinhas este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 116 

12121.  Proc.verb. 
538/18.X.1933 

Dickman S. Isac este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 116 

12122.  Proc.verb. 
539/27.XI.1933 

Schieber Moise este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Roma; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 116 

12123.  Proc.verb. 
540/12.XII.1933 

Hellring Adolf este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 116 

12124.  Proc.verb. 
541/14.XII.1933 

Rosenţvaig Martin este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 116 

12125.  Proc.verb. 
542/15.XII.1933 

Tyndel Milo este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 117 

12126.  Proc.verb. 
543/15.XII.1933 

Rosenţvaig Moses este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 117 

12127.  Proc.verb. 
544/15.XII.1933 

Feldştein Iţhoc este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 117 

12128.  Proc.verb. 
545/16.I.1934 

Rosemberg Ilie este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 117 

12129.  Proc.verb. 
546/30.I.1934 

Şor Ghitla Hava este proclamată doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 117 

12130.  Proc.verb. 
547/5.II.1934 

Perelman Roza este proclamată doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 117 

12131.  Proc.verb. 
548/7.II.1934 

Maleţ Şmul este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 118 

12132.  Proc.verb. 
549/15.II.1934 

Tyndel Albert este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 118 

12133.  Proc.verb. 
550/15.II.1934 

Esigkovitz Leon Moritz este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 118 

12134.  Proc.verb. 
551/24.II.1934 

Sanbrand Iancu este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 118 

12135.  Proc.verb. 
552/6.III.1934 

Peisah Sara este proclamată doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 118 

12136.  Proc.verb. 
553/6.III.1934 

Steuerman Marcel este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 118 

12137.  Proc.verb. 
554/12.III.1934 

Bresnitz Berthold este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 119 

12138.  Proc.verb. 
554/12.III.1934 

Roth Carol este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 119 
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12139.  Proc.verb. 
556/13.III.1934 

Sommershein Arnold este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 119 

12140.  Proc.verb. 
557/13.III.1934 

Schattner Ludvig este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 119 

12141.  Proc.verb. 
558/13.III.1934 

Motneac I. Levine este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Milano; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 119 

12142.  Proc.verb. 
559/23.III.1934 

Ludmer Airil este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Siena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 119 

12143.  Proc.verb. 
561/23.III.1934 

Rosenwald Lilly este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Berlin; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 120 

12144.  Proc.verb. 
562/23.III.1934 

Katz Carol este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Strassbourg; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 120 

12145.  Proc.verb. 
563/23.III.1934 

Hacken Emanoil este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 120 

12146.  Proc.verb. 
564/30.III.1934 

Milberg Moisei este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Basel; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 120 

12147.  Proc.verb. 
565/11.IV.1934 

Fleschman Pavel este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 120 

12148.  Proc.verb. 
563/11.IV.1934 

Charap Eugen este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 121 

12149.  Proc.verb. 
568/18.IV.1934 

Klein Nicolae este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Modena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 121 

12150.  Proc.verb. 
569/7.V.1934 

Derner Michel este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 121 

12151.  Proc.verb. 
570/18.V.1934 

Kern Carol este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Wurzburg; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 121 

12152.  Proc.verb. 
571/18.V.1934 

Szilagyi Desideriu este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Roma; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 121 

12153.  Proc.verb. 
574/18.V.1934 

Schnitzer Arthur este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 122 

12154.  Proc.verb. 
575/18.V.1934 

Csazar L. Ladislau este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Graz; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 122 

12155.  Proc.verb. 
578/29.V.1934 

Greif Maier este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Bologna; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 122 

12156.  Proc.verb. 
579/29.V.1934 

Landman Zaharia este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 122 

12157.  Proc.verb. 
581/9.VI.1934 

Stern Solomon este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 122 
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12158.  Proc.verb. 
582/14.VI.1934 

Meirovici Bercu este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 122 

12159.  Proc.verb. 
583/15.VII.1934 

Kahan Armin este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 122 

12160.  Proc.verb. 
584/10.VII.1934 

Larber Margareta este proclamată doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 124 

12161.  Proc.verb. 
589/12.VII.1934 

Avram Z. Iancu este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Nancy; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 124 

12162.  Proc.verb. 
590/18.VII.1934 

Deligdisch Carol este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 124 

12163.  Proc.verb. 
592/18.VII.1934 

Schulman Francisc este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 124 

12164.  Proc.verb. 
593/18.VII.1934 

Schatzberg Solomon este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 124 

12165.  Proc.verb. 
594/11.IX.1934 

Iliezon M. Marcu este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Nancy; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 125 

12166.  Proc.verb. 
595/20.IX.1934 

Cohn Nahman este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 125 

12167.  Proc.verb. 
596/21.IX.1934 

Harnik Bernard este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Basel; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 125 

12168.  Proc.verb. 
597/21.IX.1934 

Harnik Finkenthal Freida este proclamată doctor 
în medicină şi chirurgie la facultatea din Basel; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 125 

12169.  Proc.verb. 
598/21.IX.1934 

Mitelman Moise este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Torino; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 125 

12170.  Proc.verb. 
599/21.IX.1934 

Scharf Estera este proclamată doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 125 

12171.  Proc.verb. 
600/25.IX.1934 

Zaharia Leon este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Modena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 126 

12172.  Proc.verb. 
601/26.IX.1934 

Drutman David este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Toulouse; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 126 

12173.  Proc.verb. 
602/4.X.1934 

Birnberg Osias Herman este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 126 

12174.  Proc.verb. 
603/10.X.1934 

Drucker Paulina este proclamată doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Graz; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 126 

12175.  Proc.verb. 
604/17.X.1934 

Druckman Adolf este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 126 

12176.  Proc.verb. 
605/17.X.1934 

Sager Melita este proclamată doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 127 
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12177.  Proc.verb. 
606/17.X.1934 

Barabasch Haie este proclamată doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 127 

12178.  Proc.verb. 
607/17.X.1934 

Hastel S. Isac este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 127 

12179.  Proc.verb. 
608/17.X.1934 

Barber Iosefa Ita este proclamată doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 127 

12180.  Proc.verb. 
609/17.X.1934 

Frik Carol este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 127 

12181.  Proc.verb. 
610/17.X.1934 

Meltzer Blum este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 127 

12182.  Proc.verb. 
611/17.X.1934 

Haber Osias Schaie este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 127 

12183.  Proc.verb. 
612/17.X.1934 

Perlotein Eduard este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 128 

12184.  Proc.verb. 
613/17.X.1934 

Dubs S. Siegfried este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 128 

12185.  Proc.verb. 
614/17.X.1934 

Blum Todres este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 128 

12186.  Proc.verb. 
615/30.X.1934 

Brauchfeld I. Leon este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 128 

12187.  Proc.verb. 
616/30.X.1932 

Şor Fanea este proclamată licenţiat în farmacie la 
facultatea din Modena; obţine echivalarea studiilor 
în ţară 

farmacist 128 

12188.  Proc.verb. 
617/30.X.1932 

Axelrad Sami este proclamat licenţiat în farmacie 
la facultatea din Modena; obţine echivalarea stu-
diilor în ţară 

farmacist 128 

12189.  Proc.verb. 
618/2.XI.1934 

Schwartz Arpad este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Basel; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 129 

12190.  Proc.verb. 
619/2.XI.1934 

Scheim A. Herşcu este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Napoli; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 129 

12191.  Proc.verb. 
620/22.XI.1934 

Rotenştein Hascal este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 129 

12192.  Proc.verb. 
624/26.XI.1934 

Veisman Marcus este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 130 

12193.  Proc.verb. 
625/10.XII.1934 

Bogner Hugo este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Tubingen; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 130 

12194.  Proc.verb. 
627/15.XII.1934 

Pitzinger G. Carol este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 130 

12195.  Proc.verb. 
628/8.I.1935 

Ebner Bruno este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 130 
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12196.  Proc.verb. 
630/21.I.1935 

Horovitz N. Avram este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Strasbourg; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 131 

12197.  Proc.verb. 
631/21.I.1935 

Harnisch Marcel este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Padova; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 131 

12198.  Proc.verb. 
633/21.I.1935 

Pritcher M. Boris este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Basel; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 131 

12199.  Proc.verb. 
634/21.I.1935 

Spirt H. Benedict este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 131 

12200.  Proc.verb. 
635/21.I.1935 

Solomon F. Mendel este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Napoli; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 131 

12201.  Proc.verb. 
636/13.III.1935 

Weissbrod Siegfried este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Strassbourg; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 132 

12202.  Proc.verb. 
637/22.III.1935 

Catz H. Haim este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 132 

12203.  Proc.verb. 
638/27.III.1935 

Brill Mihel este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 132 

12204.  Proc.verb. 
639/6.IV.1935 

Luher Terezi este proclamată doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 132 

12205.  Proc.verb. 
640/6.IV.1935 

Sifert Carol este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Graz; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 132 

12206.  Proc.verb. 
641/6.IV.1935 

Bischop Adam este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Kiel; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 132 

12207.  Proc.verb. 
642/6.IV.1935 

Theil Kune Edwin este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Leipzig; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 133 

12208.  Proc.verb. 
643/6.IV.1935 

Schreter Oscar este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 132 

12209.  Proc.verb. 
644/8.IV.1935 

Bergman Berthold este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Padova; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 132 

12210.  Proc.verb. 
647/20.IV.1935 

Stein Iosef este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Graz; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 132 

12211.  Proc.verb. 
648/20.IV.1935 

Fruchter B. Pöbus este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Napoli; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 134 

12212.  Proc.verb. 
649/22.IV.1935 

Creps Albert este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Berlin; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 134 

12213.  Proc.verb. 
651/6.V.1935 

Rapaport Avram este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 134 

12214.  Proc.verb. 
654/6.V.1935 

Freier I. Israil este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 135 
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12215.  Proc.verb. 
655/30.V.1935 

Rauchwerger Enric este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 135 

12216.  Proc.verb. 
656/30.V.1935 

Mecz I. Leopold este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 135 

12217.  Proc.verb. 
657/30.V.1935 

Landa I. Iacov este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 135 

12218.  Proc.verb. 
658/30.V.1935 

Alter B. Iosif este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 135 

12219.  Proc.verb. 
659/30.V.1935 

Heinis I. Simon este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 136 

12220.  Proc.verb. 
660/30.V.1935 

Teitler A. Nathan este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 136 

12221.  Proc.verb. 
661/30.V.1935 

Cligher Abram este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Nancy; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 136 

12222.  Proc.verb. 
662/30.V.1935 

Fainbarc Grabois Sara este proclamată doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 136 

12223.  Proc.verb. 
663/3.VI.1935 

Braunştein Max Albert este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 136 

12224.  Proc.verb. 
664/5.VI.1935 

Zapler Rudolf este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 136 

12225.  Proc.verb. 
665/15.VI.1935 

David D. Ghidale este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Nancy; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 137 

12226.  Proc.verb. 
666/15.VI.1935 

Graur B. Iancu este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 137 

12227.  Proc.verb. 
667/20.VI.1935 

Benţin Hascal este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Toulouse; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 137 

12228.  Proc.verb. 
668/15.VI.1935 

Schachter Michel este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Padova; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 137 

12229.  Proc.verb. 
669/27.VI.1935 

Vâvodţev Victor este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Strasbourg; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 138 

12230.  Proc.verb. 
672/1.VII.1935 

Chalfen Israel este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 138 

12231.  Proc.verb. 
674/2.VII.1935 

Gotlieb M. Alexandru este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Padova; ob-
ţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 138 

12232.  Proc.verb. 
672/2.VII.1935 

Pollac Stefan este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 138 

12233.  Proc.verb. 
679/2.VII.1935 

Rothenbacher Frederic este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 139 
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12234.  Proc.verb. 
681/2.VII.1935 

Neustadter Otto este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Königsburg; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 139 

12235.  Proc.verb. 
682/3.VII.1935 

Gotlieb Hugo este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 140 

12236.  Proc.verb. 
683/4.VII.1935 

Bart Robert este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 140 

12237.  Proc.verb. 
684/4.VII.1935 

Herman Emanoil este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 140 

12238.  Proc.verb. 
686/11.VII.1935 

Huttman Arnold este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 140 

12239.  Proc.verb. 
688/12.VII.1935 

Schaffer Melita este proclamată doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 140 

12240.  Proc.verb. 
689/19.VII.1935 

Kinsbruner Pado este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 141 

12241.  Proc.verb. 
690/1.IX.1935 

Uciteli Raisa este proclamată doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Modena; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 141 

12242.  Proc.verb. 
691/21.IX.1935 

Rosenfeld Iosep este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Parma; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 141 

12243.  Proc.verb. 
692/21.IX.1935 

Zimet Iacob este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Siena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 141 

12244.  Proc.verb. 
693/27.IX.1935 

Heiss Berthold este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 141 

12245.  Proc.verb. 
706/16.XII.1935 

Haimovici L. Buium este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Strasbourg; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 144 

12246.  Proc.verb. 
707/15.I.1936 

Colcher Michel este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Nancy; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 144 

12247.  Proc.verb. 
709/12.II.1936 

Bernfeld Arnold este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 144 

12248.  Proc.verb. 
710/14.II.1936 

Reiner Harold este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Kiel; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 144 

12249.  Proc.verb. 
711/19.II.1936 

Löbl Goldringer Elfreida este proclamată doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 144 

12250.  Proc.verb. 
712/19.II.1936 

Schnarch Siegfried este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 145 

12251.  Proc.verb. 
713/19.II.1936 

Anderman Erich este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 145 

12252.  Proc.verb. 
714/19.II.1936 

Velt Beno este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 145 
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12253.  Proc.verb. 
716/24.II.1936 

Calica Moise este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Napoli; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 145 

12254.  Proc.verb. 
717/24.II.1936 

Bercovici David este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Napoli; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 145 

12255.  Proc.verb. 
718/24.II.1936 

Weiner Dietrich este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 146 

12256.  Proc.verb. 
719/27.II.1936 

Brill Şulăm Iosef este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Strasbourg; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 146 

12257.  Proc.verb. 
720/5.III.1936 

Beniaminovici Mendel este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 146 

12258.  Proc.verb. 
722/2.IV.1936 

Falberth Iosif este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Graz; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 146 

12259.  Proc.verb. 
723/2.IV.1936 

Gherhard Paul este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Graz; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 146 

12260.  Proc.verb. 
724/2.IV.1936 

Buding Adalbert este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Graz; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 147 

12261.  Proc.verb. 
727/2.IV.1936 

Epştein Adalbert este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 147 

12262.  Proc.verb. 
728/2.IV.1936 

Deligdisch Gherhard este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 147 

12263.  Proc.verb. 
729/24.IV.1936 

Schiftech Emil Carol este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Budapesta; ob-
ţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 147 

12264.  Proc.verb. 
730/28.V.1936 

Schopp Wilhelm este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 148 

12265.  Proc.verb. 
731/2.VI.1936 

Lösch M. Wilhelm este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 148 

12266.  Proc.verb. 
733/2.VI.1936 

Klein A. Friederich este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 149 

12267.  Proc.verb. 
735/2.VI.1936 

Schäfer M. Ivan este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Insbruck; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 150 

12268.  Proc.verb. 
738/6.VI.1936 

Kissman Giseli este proclamată doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 152 

12269.  Proc.verb. 
739/27.VI.1936 

Peisah Peirel este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 152 

12270.  Proc.verb. 
741/30.VI.1936 

Roşu Pili este proclamat doctor în medicină şi chi-
rurgie la facultatea din Modena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 153 

12271.  Proc.verb. 
742/30.VI.1936 

Volfenzon Haim este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 154 
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12272.  Proc.verb. 
743/27.VII.1936 

Druckman E. Maier este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Strasbourg; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 154 

12273.  Proc.verb. 
745/27.VII.1936 

Dym Ionas Wolf este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Bratislava; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 155 

12274.  Proc.verb. 
746/30.VII.1936 

Lernovici D. Eugenia este proclamată doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Modena; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 156 

12275.  Proc.verb. 
749/27.VII.1936 

Kahn B. Arthur este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 157 

12276.  Proc.verb. 
750/27.VII.1936 

Zucher N. Saul este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 158 

12277.  Proc.verb. 
751/30.X.1936 

Ialer M. Iosif este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 158 

12278.  Proc.verb. 
752/30.X.1936 

Peckelman Solon Emanuel este proclamat doctor 
în medicină şi chirurgie la facultatea din Bologna; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 160 

12279.  Proc.verb. 
754bis/26.XI.1936 

Sussman Iosef este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Leipzig; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 160 

12280.  Proc.verb. 
755/30.XI.1936 

Sigal David este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 161 

12281.  Proc.verb. 
756/16.XII.1936 

Reiner H. Artvin este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Kiel; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 161 

12282.  Proc.verb. 
757/16.XII.1936 

Groisman Ianchel este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Lausanne; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 162 

12283.  Proc.verb. 
759/17.XII.1936 

Herşcovici Moise este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 164 

12284.  Proc.verb. 
760/17.XII.1936 

Calihman Samuil este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Strasbourg; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 164 

12285.  Proc.verb. 
761/18.XII.1936 

Tabak Filip este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 164 

12286.  Proc.verb. 
762/5.I.1937 

Schafer Ludwig este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 164 

12287.  Proc.verb. 
763/5.I.1937 

Bart Vilhelm este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 165 

12288.  Proc.verb. 
765/5.I.1937 

Schwartz Arnold este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Montpellier; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 166 

12289.  Proc.verb. 
767/5.I.1937 

Schajowicz Iacob este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 167 

12290.  Proc.verb. 
768/5.I.1937 

Schickler Oscar Iacob este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Hamburg; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 167 
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12291.  Proc.verb. 
769/5.I.1937 

Reinert Iosef este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Graz; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 168 

12292.  Proc.verb. 
771/5.I.1937 

Nazimoc Meer este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 169 

12293.  Proc.verb. 
772/22.I.1937 

Knoblanech M. Arthur este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Bologna; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 169 

12294.  Proc.verb. 
773/22.I.1937 

Gutman Iosef este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Montpellier; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 170 

12295.  Proc.verb. 
775/24.II.1937 

Haltrich Otto Iosef este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Graz; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 171 

12296.  Proc.verb. 
773/6.III.1937 

Gutman Oscar este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Florenţa; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 171 

12297.  Proc.verb. 
777/6.IV.1937 

Teperberg O. Klaus este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Halle; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 172 

12298.  Proc.verb. 
778/8.III.1937 

Steinberg Harold Pildner este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 172 

12299.  Proc.verb. 
779/9.III.1937 

Braeşşter H. Mircea este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Montpellier; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 173 

12300.  Proc.verb. 
780/9.III.1937 

Goldvert D. Emanoil este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 173 

12301.  Proc.verb. 
781/9.III.1937 

Kramer I. Siegfried este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Padova; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 174 

12302.  Proc.verb. 
782/17.IV.1937 

Gall I. Moses este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 174 

12303.  Proc.verb. 
783/19.IV.1937 

Koch F. Francisc Iacob este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din München; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 175 

12304.  Proc.verb. 
786/27.IV.1937 

Rozenboim E. David este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Nancy; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 176 

12305.  Proc.verb. 
788/13.V.1937 

Agatştein B. Emanoil este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Lyon; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 176 

12306.  Proc.verb. 
790/28.V.1937 

Mendelovici I. Meer este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Toulouse; obţi-
ne echivalarea studiilor în ţară 

doctor 178 

12307.  Proc.verb. 
791/5.VI.1937 

Pinchenzon I. Benţion este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 178 

12308.  Proc.verb. 
792/5.VI.1937 

Siegler B. Emil este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 178 

12309.  Proc.verb. 
793/9.VI.1937 

Scolnic L. Mordco este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Viena; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 180 
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12310.  Proc.verb. 
794/12.VI.1937 

Kulla I. Karl este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Genoa; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 180 

12311.  Proc.verb. 
794/12.VI.1937 

Strul M. Izidor este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Roma; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 181 

12312.  Proc.verb. 
796/14.VI.1937 

Klipper Abraham este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Milano; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 181 

12313.  Proc.verb. 
797/18.VI.1937 

Pilpel M. Gherşin este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 182 

12314.  Proc.verb. 
797/18.VI.1937 

Caufman I. Şaie este proclamată doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 182 

12315.  Proc.verb. 
799/22.VI.1937 

Gorenbuch V. Leivi este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Parma; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 183 

12316.  Proc.verb. 
800/22.VI.1937 

Nadel I. Ignat este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Viena; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 183 

12317.  Proc.verb. 
801/23.VI.1937 

Weinsich I. Herman este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Graz; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 184 

12318.  Proc.verb. 
802/25.VI.1937 

Osnas Şulim este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Padova; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 184 

12319.  Proc.verb. 
803/3.VII.1937 

Fischer Tauba zisă Fania este proclamată doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Lyon; ob-
ţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 185 

12320.  Proc.verb. 
804/6.VII.1937 

Ellenbogen Schäfer Bertha este proclamată doctor 
în medicină şi chirurgie la facultatea din Praga; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 185 

12321.  Proc.verb. 
805/7.VII.1937 

Vaidenfeld Iosif este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivala-
rea studiilor în ţară 

doctor 186 

12322.  Proc.verb. 
805/9.VII.1937 

Marcovici Avram este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 186 

12323.  Proc.verb. 
805/13.VII.1937 

Serebreinic Mauriciu este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Parma; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 186 

12324.  Proc.verb. 
805/13.VII.1937 

Werb Reimond este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Marbürg; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 186 

12325.  Proc.verb. 
811/13.VII.1937 

Bergoff M. Elias este proclamat doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 189 

12326.  Proc.verb. 
812/14.VII.1937 

Meltzer S. Elias este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 189 

12327.  Proc.verb. 
813/16.VII.1937 

Meltzer I. Nathan este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 190 

12328.  Proc.verb. 
814/22.II.1937 

Sandler A. Michael este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 190 
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12329.  Proc.verb. 
815/24.VII.1937 

Parola Iosif este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Praga; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 191 

12330.  Proc.verb. 
816/24.VII.1937 

Sagalla N. Albert este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Lausanne; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 191 

12331.  Proc.verb. 
817/20.VIII.1937 

Bülov M. Iosef este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Lausanne; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 192 

12332.  Proc.verb. 
818/2.VIII.1937 

Goldman L. Arpad este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Napole; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 192 

12333.  Proc.verb. 
819/10.VIII.1937 

Lang I. Anczel este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Berlin; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 193 

12334.  Proc.verb. 
820/10.VIII.1937 

Herşcu I. Leon este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 193 

12335.  Proc.verb. 
821/15.IX.1937 

Kalb Nathan este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Paris; obţine echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 194 

12336.  Proc.verb. 
822/20.IX.1937 

Hechler Mina este proclamată doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Strassbourg; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 194 

12337.  Proc.verb. 
824/23.IX.1937 

Gherşencron M. Leon este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Bologna; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 195 

12338.  Proc.verb. 
825/23.IX.1937 

Ordnung I. Filip este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 196 

12339.  Proc.verb. 
826/23.IX.1937 

Herşcovici S. Sami Lică este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie la facultatea din Bologna; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 196 

12340.  Proc.verb. 
827/2.X.1937 

Leibovici H. Samuel este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Bologna; 
obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 197 

12341.  Proc.verb. 
828/2.X.1937 

Rosental A. Aba este proclamată doctor în medici-
nă şi chirurgie la facultatea din Paris; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 197 

12342.  Proc.verb. 
829/4.X.1937 

Vecsler M. Avram este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Milano; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 198 

12343.  Proc.verb. 
830/4.X.1937 

Citry S. Israel este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Bologna; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 198 

12344.  Proc.verb. 
831/4.X.1937 

Berenştein S. Haim este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 199 

12345.  Proc.verb. 
832/5.X.1937 

Egher L. Jac este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Bologna; obţine echiva-
larea studiilor în ţară 

doctor 199 

12346.  Proc.verb. 
834/6.X.1937 

Deutsch I. Mariem este proclamată doctor în me-
dicină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 200 

12347.  Proc.verb. 
837/11.XI.1937 

Seinfeld O. Sofia este proclamată doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 202 
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12348.  Proc.verb. 
838/12.XI.1937 

Socolova Sosia Alexandra este proclamată doctor 
în medicină şi chirurgie la facultatea din Mont-
pellier; obţine echivalarea studiilor în ţară 

doctor 202 

12349.  Proc.verb. 
839/12.XI.1937 

Luţchi Mariam este proclamată doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Montpellier; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 203 

12350.  Proc.verb. 
840/17.XI.1937 

Şirota Reveca este proclamată doctor în medicină 
şi chirurgie la facultatea din Modena; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 203 

12351.  Proc.verb. 
841/18.XI.1937 

Haifrecht I. Hascal este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 203 

12352.  Proc.verb. 
842/18.XI.1937 

Sinder L. Naftule este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie la facultatea din Bologna; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 204 

12353.  Proc.verb. 
843/18.XI.1937 

Depner Thea este proclamată doctor în medicină şi 
chirurgie la facultatea din Hamburg; obţine echi-
valarea studiilor în ţară 

doctor 205 

  DOSAR 124: Procese verbale   
12354.  Proc. verb. 

4.X.1930 
Decanul pune în discuţie problema cadavrelor ne-
cesare disecţiilor la anatomie pentru studenţii 
evrei. Profesorul Răşcanu Vasile recomandă pro-
fesorului Popa T. Grigore să le pună la dispoziţie 
mai multe cadavre afirmînd că „e barbar să li se ia 
taxe fără ca să aibe material didactic”. Profesorul 
Şumuleanu Constantin recomandă să se efectueze 
disecţiile studenţilor evrei pe cadavre aparţinînd 
conaţionalilor. 
 

student 5-12 

  DOSAR 125   
12355.  1930 Studenţii anului întîi. Catalog 

 
student 1-21 

  DOSAR 126   
12356.  1930 Studenţii anului al II-lea şi al II-lea. Catalog 

 
student 1-100 

  DOSAR 128: Diplome de licenţă în farmacie în 
anul 1930 

  

12357.  351/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie nr. 351 lui Gro-
hovschi Lev, născut la 3.II.1899 la Rezina 

farmacist 1 

12358.  355/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie nr. 356 lui Roşu 
S. Salina Melania, născută la 20.07.1894 la Rezina 

farmacist 5 

12359.  357/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie nr. 357 lui Roit-
ştein A. Idel Leib, născut la 16.III.1901 la Came-
niţa 

farmacist 7 

12360.  359/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Bazian S. Ra-
hil (Rail), născută la 14.IV.1906 la Odesa 

farmacist 9 

12361.  360/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Picher L. Enta, 
născută la 17.III.1901 la Chişinău 

farmacist 10 

12362.  361/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Ripa M. Şu-
lim, născut la 10.VIII.1902 la Dumbrăveni 

farmacist 11 
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12363.  362/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Bacaleinic A. 
Golda, născută la 28.X.1904 la Tighina 

farmacist 12 

12364.  363/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Glasberg M. 
Rebeca, născută la 31.VIII.1903 la Cîmpulung 

farmacist 13 

12365.  366/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Abovici I. 
Malvina, născută la 26.IX.1904 la Iaşi 

farmacist 15 

12366.  368/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie Fradis A. Ruhla, 
născută la 9.IX.1907 la Edineţ 

farmacist 16 

12367.  369/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Iosipovici So-
fia, născută la 1.XI.1904 la Iaşi 

farmacist 17 

12368.  370/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Bercu P. Ber-
nard, născut la 22.III.1906 la Iaşi 

farmacist 18 

12369.  371/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Hutschnecker 
M. Iancu, născut la 27.V.1903 la Roman 

farmacist 20 

12370.  372/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Fraiberg O. 
Liba, născută la 20.VII.1907 la Hotin 

farmacist 21 

12371.  373/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Gross E. Ma-
tilda, născută la 2.I.1906 la Iaşi 

farmacist 22 

12372.  374/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui David H. Re-
ghina, născută la 2.VII.1904 la Negreşti 

farmacist 23 

12373.  375/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Fradis M. 
Seindlea, născută la 19.III.1905 la Tighina 

farmacist 24 

12374.  376/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Vizniveţchi T. 
Dvoira, născută la 27.VIII.1901 la Cetatea Albă 

farmacist 25 

12375.  377/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Chişinevschi 
Ester, născută la 31.V.1901 la Tighina 

farmacist 26 

12376.  378/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Şaiovici M. 
Abram, născută la 1.VI.1906 la Rezina 

farmacist 27 

12377.  379/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Roitman S. 
Reizea, născută la 20.XII.1907 la Bălţi 

farmacist 28 

12378.  381/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Vidernic S. 
Ruvin, născut la 6.I.1906 la Balta 

farmacist 29 

12379.  380/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Faingold I. Io-
sub, născut la 4.V.1905 la Iaşi 

farmacist 31 

12380.  383/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Cârmnos Sadic 
M. Leib, născut la 10.VIII.1903 la Bălţi 

farmacist 32 

12381.  384/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Finchelman O. 
Paula, născută la 3.XII.1905 la Bîrlad 

farmacist 33 
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12382.  385/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Pencovici D. 
S. Feghia, născută la 15.IX.1904 la Drăguşeni 

farmacist 34 

12383.  386/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Halimschi I. 
Udel, născut la 1.X.1906 la Vadu Roşcov 

farmacist 35 

12384.  387/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Ghidalovici L. 
Ghidale, născut la 5.III.1903 la Tătăruşi 

farmacist 36 

12385.  388/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Nitabach S. 
Cheila, născută la 7.IV.1903 la Chişinău 

farmacist 37 

12386.  390/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Fişman S. 
Boruch, născut la 31.XII.1903 la Buceşca 

farmacist 36 

12387.  389/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Horovitz F. 
Hanea, născută la 12. V.1905 la Hîrlău 

farmacist 39 

12388.  394/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Loşac M. Leia, 
născută la Soroca 

farmacist 40 

12389.  378bis/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Flitian Dvoira, 
născută la 15.I.1904 la Tighina 

farmacist 41 

12390.  393/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Gherşenzon A. 
Iţhoc, născut la 17. VI.1902 la Soroca 

farmacist 42 

12391.  391/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Ucitel T. 
Aron, născut la 19. V.1901 la Rezina 

farmacist 43 

12392.  397/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Reznic N. 
Beer, născut la 4. XI.1904 la Chişinău 

farmacist 44 

12393.  395/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Vaisman 
G.Aron, născut la 14. VIII.1906 la Hotin 

farmacist 45 

12394.  396/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Halfen A. Fra-
deli, născut la 28. IV.1903 la Hotin 

farmacist 46 

12395.  393/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Gherşel A. 
Enia, născută la 14. XI.1904 la Edineţ 

farmacist 47 

12396.  400/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Bron A. Iosif, 
născut la 8. VI.1903 la Podolsc 

farmacist 48 

12397.  401/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Mosenzon I. 
Şaia, născut la Canucea-Olgopol 

farmacist 49 

12398.  403/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Sofian I. Mina, 
născută la 11.XI.1902 la Lespezi-Baia 

farmacist 50 

  DOSAR 129: Diplome de licenţă în farmacie în 
anul 1930 

  

12399.  346/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor, Uni-
versitatea din Iaşi, Facultatea de Farmacie, în nu-
mele Măriei Sale Regelui Mihai Intîiul, Noi Mi-
nistrul Secretar de Stat la Departamentul Instruc-

farmacist 1, 9 
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ţiunii văzînd certificatul de aptitudine al Facultăţii 
de medicină care a fost aprobat de rectorul Uni-
versităţii conferim d-lui Iacher S. Liber, născut 
în1903 la Vlădicina-Hotin, diploma de licenţă în 
farmacie (precedentele şi următoarele diplome 
conţin acelaşi text, diferă numele şi datale de iden-
tificare) 

12400.  347/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Vehter C. Ian-
cheli, născut la 20.XII.1903 la Răşcani 

farmacist 2 

12401.  341/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Finche (Fein-
ştein) H. Roza, născută la 28.IX.1904 la Rînghi-
leşti 

farmacist 3 

12402.  344/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Dehtiar B. 
Ghitlea, născută la 6.VII.1906 la Soroca 

farmacist 4 

12403.  349/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Braracher M. 
Ruhla, născută la 11.III.1904 la Chiperceni 

farmacist 5 

12404.  348/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Bercovici Ia-
cob, născută la 18.XI.1902 la Iaşi 

farmacist 7 

12405.  326/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Mişcovici G. 
Ghisela, născută la 14.XI.1905 la Răducăneni 

farmacist 11 

12406.  334/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Grimberg A. 
Saca Dunea, născută la 24.III.1902 la Iampolie 

farmacist 10 

12407.  299/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Vaisman Roit-
man Sura, născută la 19.X.1903 la Ungheni 

farmacist 13-14 

12408.  372bis/1930 Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor conferă 
diploma de licenţiat în farmacie lui Chiperşenschi 
Haia Ruhla, născută la 10.VII.1905 la Chiperceni 

farmacist 17 

  DOSAR 130/1930-1931: Registru de intrare şi 
ieşire. Inscrieri la examene 

  

12409.  1/1.VI.1930 Studenţi la examene student 1-50 
12410.  1/1.VI.1930 Abramovici Ghisela solicită înscrierea la exame-

nul preparator la farmacie de la finele anului 
student 1 

12411.  3/1.VI.1930 Bercovici David solicită înscrierea la examenul 
preparator la farmacie de la finele anului 

student 1 

12412.  4/1.VI.1930 Averbuch Şaia solicită înscrierea la examenul 
preparator la farmacie de la finele anului 

student 1 

12413.  6/1.VI.1930 Blumenfeld Leonise solicită înscrierea la exame-
nul preparator la farmacie de la finele anului 

student 1 

12414.  7/1.VI.1930 Ball Raissa solicită înscrierea la examenul prepa-
rator la farmacie de la finele anului 

student 1 

12415.  8/1.VI.1930 Bogen Edith solicită înscrierea la examenul prepa-
rator la farmacie de la finele anului 

student 1 

12416.  9/1.VI.1930 Bondar Feiga solicită înscrierea la examenul pre-
parator la farmacie de la finele anului 

student 1 

12417.  10/1.VI.1930 Bercovici David solicită înscrierea la examenul 
preparator la farmacie de la finele anului 

student 1 

12418.  11/1.VI.1930 Braenştein Ana solicită înscrierea la examenul 
preparator la farmacie de la finele anului 

student 1 
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12419.  12/1.VI.1930 Blumenfeld Janeta solicită înscrierea la examenul 
preparator la farmacie de la finele anului 

student 1 

12420.  13/1.VI.1930 Blanck Berel solicită înscrierea la examenul pre-
parator la farmacie de la finele anului 

student 1 

12421.  14/1.VI.1930 Coifman Meer solicită înscrierea la examenul pre-
parator la farmacie de la finele anului 

student 1 

12422.  15/1.VI.1930 Caufman Şmil solicită înscrierea la examenul pre-
parator la farmacie de la finele anului 

student 1 

12423.  16/1.VI.1930 Cofman Isabela solicită înscrierea la examenul 
preparator la farmacie de la finele anului 

student 1 

12424.  18/1.VI.1930 Cru David Herş solicită înscrierea la examenul 
preparator la farmacie de la finele anului 

student 1 

12425.  19/1.VI.1930 Coifman Iţic solicită înscrierea la examenul pre-
parator la farmacie de la finele anului 

student 1 

12426.  20/1.VI.1930 Clepper Pesia solicită înscrierea la examenul pre-
parator la farmacie de la finele anului 

student 1 

12427.  21/1.VI.1930 Kleper Mindlea solicită înscrierea la examenul 
preparator la farmacie de la finele anului 

student 1 

  DOSAR 131/1930: Registru de intrare    
12428.  1/3.I.1930 Redenschi Nusim, cu diplomă obţinută la faculta-

tea din Praga, solicită echivalarea studiilor în ţară 
doctor 1 

12429.  2/3.I.1930 Deutsch Ludovic, cu diplomă obţinută la faculta-
tea din Praga, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 1 

12430.  7/3.I.1930 Dordic Feivel solicită o adeverinţă de înscriere în 
anul universitar 1928-1929 

student 1 

12431.  10/7.I.1930 Silcrot P. Avram obţine de la Ministerul Sănătăţii 
dreptul de liberă practică 

doctor 2 

12432.  11/7.I.1930 Ministerul Sănătăţii Publice şi al Ocrotirilor So-
ciale eliberează diploma lui Iudman Zlata 

farmacist 2 

12433.  11/7.I.1930 Ministerul Sănătăţii Publice şi al Ocrotirilor So-
ciale eliberează diploma lui Sustic Beila 

farmacist 2 

12434.  11/7.I.1930 Ministerul Sănătăţii Publice şi al Ocrotirilor So-
ciale eliberează diploma lui Vitner Virginia 

farmacist 2 

12435.  11/7.I.1930 Ministerul Sănătăţii Publice şi al Ocrotirilor So-
ciale eliberează diploma lui Coniver Isac 

farmacist 2 

12436.  11/7.I.1930 Ministerul Sănătăţii Publice şi al Ocrotirilor So-
ciale eliberează diploma lui Blimes Emanoil 

farmacist 2 

12437.  11/7.I.1930 Ministerul Sănătăţii Publice şi al Ocrotirilor So-
ciale eliberează diploma lui Grünspan Olga 

farmacist 2 

12438.  11/7.I.1930 Ministerul Sănătăţii Publice şi al Ocrotirilor So-
ciale eliberează diploma lui Moruzenschi Boruh 

farmacist 2 

12439.  16/8.I.1930 Milştein Şmul depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 2 

12440.  17/8.I.1930 Gologorschi Solomon depune declaraţia de supu-
nere la legile şi regulamentele universitare 

student 2 

12441.  18/8.I.1930 Froim Hună depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 2 

12442.  19/8.I.1930 Talmaschi Moisei depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 3 

12443.  20/8.I.1930 Leibovici Pinhas depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 3 

12444.  21/8.I.1930 Rapaport Ianchel depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 3 

12445.  22/8.I.1930 Vaisman Avram depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 3 

12446.  23/8.I.1930 Grimberg Beer depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 3 
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12447.  24/8.I.1930 Goldştein B. I. Solomon depune declaraţia de su-
punere la legile şi regulamentele universitare 

student 3 

12448.  25/8.I.1930 Rosner Martin depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 3 

12449.  27/8.I.1930 Aronovici Arnold depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 3 

12450.  30/8.I.1930 Dordic Faivel depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 3 

12451.  31/8.I.1930 Cohn Aurel depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 3 

12452.  32/8.I.1930 Fainsilber Nathan depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 3 

12453.  33/8.I.1930 Baron Menea depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 3 

12454.  34/8.I.1930 Goldenberg Iosif depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 3 

12455.  35/8.I.1930 Glaser Leia depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 3 

12456.  37/8.I.1930 Solomon K. Meer depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 3 

12457.  38/8.I.1930 Gheţel Enea depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 3 

12458.  40/8.I.1930 Aronovici Elias depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 3 

12459.  41/8.I.1930 Schwartzenberg Menase depune declaraţia de su-
punere la legile şi regulamentele universitare 

student 3 

12460.  42/8.I.1930 Mencel Eti depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 3 

12461.  44/8.I.1930 Sfarţ Moise depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 3 

12462.  45/8.I.1930 Faingold Iosub depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 3 

12463.  46/8.I.1930 Tercatin Alexandru depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 3 

12464.  47/8.I.1930 Zalman Maria depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 3 

12465.  48/8.I.1930 Milerand Amalia depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 3 

12466.  49/8.I.1930 Reznic Beer depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 3 

12467.  50/8.I.1930 Herman Alexandru depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 3 

12468.  51/8.I.1930 Feldman Nuţa depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 3 

12469.  52/8.I.1930 Şmil Iancu depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 3 

12470.  53/8.I.1930 Haller Mina depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 3 

12471.  54/8.I.1930 Held Pincu depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 3 

12472.  55/8.I.1930 Grimberg Clara depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 3 

12473.  61/8.I.1930 Froimovici Meer depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 3 

12474.  62/8.I.1930 Leiterovici Zusi depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 3 
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12475.  63/8.I.1930 Bronştein Haia depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 3 

12476.  65/8.I.1930 Bruchmaer Zalman depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 3 

12477.  66/8.I.1930 Flitman Paulina depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 3 

12478.  69/8.I.1930 Haham Reveca depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 3 

12479.  70/8.I.1930 Margulies Pavel depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 4 

12480.  72/8.I.1930 Gleizer Ruhla depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 4 

12481.  75/8.I.1930 Hascalovici Iosef depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 4 

12482.  77/8.I.1930 Pecher Herman depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 4 

12483.  78/8.I.1930 Dulberger Marcel depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 4 

12484.  79/8.I.1930 Rotenberg Moses depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 4 

12485.  80/8.I.1930 Chilţman Aron depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 4 

12486.  81/8.I.1930 Nedopaca Iacob depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 4 

12487.  82/8.I.1930 Zelţman Sahna depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 4 

12488.  83/8.I.1930 Moise Adela depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 4 

12489.  85/8.I.1930 Grimberg Avram depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 4 

12490.  86/8.I.1930 Starosta Ihil depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 4 

12491.  86/8.I.1930 Merems Beer depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 4 

12492.  88/8.I.1930 Bron Iosif depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 4 

12493.  89/8.I.1930 Duhovnoi Aron depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 4 

12494.  90/8.I.1930 Iancu Solomon depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 4 

12495.  94/8.I.1930 Seiberg Slioma depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 4 

12496.  95/8.I.1930 Groisman Samuil depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 4 

12497.  96/8.I.1930 Uciteli Aron depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 4 

12498.  97/8.I.1930 Vainder Nathan depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 4 

12499.  101/8.I.1930 Goldenberg Meniha depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 4 

12500.  102/8.I.1930 Kaner Rebeca depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 4 

12501.  104/8.I.1930 Pisarevici Leib depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 4 

12502.  105/8.I.1930 Goldberg Iosif depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 4 
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12503.  106/8.I.1930 Geller Froim depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 4 

12504.  107/8.I.1930 Bujor Ancel depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 4 

12505.  109/8.I.1930 Mughenştein Motel depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 4 

12506.  110/8.I.1930 Başcanschi Gherş depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 4 

12507.  111/8.I.1930 Moise Moise depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 4 

12508.  112/8.I.1930 Gorohvschi Moisei depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 4 

12509.  114/8.I.1930 Enciu Şmil depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 4 

12510.  119/8.I.1930 Levit Iacob depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 4 

12511.  120/8.I.1930 Herşcovici Adela depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 5 

12512.  122/8.I.1930 Frenkel Estera depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 5 

12513.  123/8.I.1930 Lipson Boris depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 5 

12514.  124/8.I.1930 Fiterman Feiga depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 5 

12515.  125/8.I.1930 Goldştein Iosif depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 5 

12516.  126/8.I.1930 Vainberg Sura depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 5 

12517.  127/8.I.1930 Treibicean Satz Iosif depune declaraţia de supu-
nere la legile şi regulamentele universitare 

student 5 

12518.  128/8.I.1930 Liebling Şeiva depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 5 

12519.  129/8.I.1930 Liebling Bluma depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 5 

12520.  130/8.I.1930 Fradis Ruhla depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 5 

12521.  134/8.I.1930 Gross Matilda depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 5 

12522.  137/8.I.1930 Abovici Mesalina depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 5 

12523.  138/8.I.1930 Bercovici Hana depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 5 

12524.  139/8.I.1930 Sviata Ruhla depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 5 

12525.  140/8.I.1930 Rosenţveig Gherşin depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 5 

12526.  141/8.I.1930 Goldştein David depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 5 

12527.  142/8.I.1930 Oivide Mendel depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 5 

12528.  143/8.I.1930 Horovitz Oişie depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 5 

12529.  144/8.I.1930 Mosenzon Şaia depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 5 

12530.  146/8.I.1930 Sfarţi Pincas depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 5 
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12531.  147/8.I.1930 Fişu Iosif depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 5 

12532.  148/8.I.1930 Abramovici Leia depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 5 

12533.  149/8.I.1930 Roitman Elias depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 5 

12534.  153/8.I.1930 Bercu Bernhard depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 5 

12535.  154/8.I.1930 David Avram depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 5 

12536.  156/8.I.1930 Rosenberg Ilie depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 5 

12537.  158/8.I.1930 David Reghina depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 5 

12538.  160/8.I.1930 Fişman Boruh depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 5 

12539.  164/8.I.1930 Mendelsohn Mendel depune declaraţia de supu-
nere la legile şi regulamentele universitare 

student 5 

12540.  165/8.I.1930 Grimberg Lupu depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 5 

12541.  166/8.I.1930 Rubinsohn Suhoi depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 5 

12542.  167/8.I.1930 Abramovici Ieti depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 5 

12543.  168/8.I.1930 Rapaport Leib depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 5 

12544.  169/8.I.1930 Imas Clara depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 5 

12545.  170/9.I.1930 Moise Solomon depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12546.  171/9.I.1930 Hună Moise depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 6 

12547.  172/9.I.1930 Cohn Paulina depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 6 

12548.  173/9.I.1930 Schafer I. Manea depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12549.  174/9.I.1930 Aron Sara depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 6 

12550.  175/9.I.1930 Horah Rifca depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 6 

12551.  176/9.I.1930 Stein Filip depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 6 

12552.  177/9.I.1930 Şor Rahil depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 6 

12553.  178/9.I.1930 Leibovici Ghidi Nathan depune declaraţia de su-
punere la legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12554.  179/9.I.1930 Aberman Albert depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12555.  180/9.I.1930 Bondar Feiga depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12556.  182/9.I.1930 Stein Sandu depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 6 

12557.  183/9.I.1930 Blumenfeld Louisa depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12558.  184/9.I.1930 Segal Salli depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 6 
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12559.  185/9.I.1930 Gherovici Feiga depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12560.  186/9.I.1930 Averbuch Şaia depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12561.  187/9.I.1930 Ornştein Luisa depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12562.  188/9.I.1930 Michelsohn Matilda depune declaraţia de supune-
re la legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12563.  189/9.I.1930 Rabinovici Marcus depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12564.  190/9.I.1930 Braunştein Adela depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12565.  191/9.I.1930 Vexman Betti depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 6 

12566.  192/9.I.1930 Litmanovici Beer depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12567.  193/9.I.1930 Natansohn Ghisela depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12568.  194/9.I.1930 Bercovici Dora depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12569.  195/9.I.1930 Caufman Şmil depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12570.  201/9.I.1930 Iţicovici Ana depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 6 

12571.  202/9.I.1930 Segal Sigmund depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12572.  203/9.I.1930 Coifman Iţic depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 6 

12573.  204/9.I.1930 Gruzel Hedviga depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12574.  205/9.I.1930 Idelovici Maria depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12575.  206/9.I.1930 Zilberman Rebeca depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12576.  207/9.I.1930 Fişman Şeindla depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12577.  209/9.I.1930 Moise Beti depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 6 

12578.  210/9.I.1930 Goldner Charlotte depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12579.  213/9.I.1930 Blanch Bernhard depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12580.  214/9.I.1930 Esiner Berta depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 6 

12581.  215/9.I.1930 Veis Filip depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 6 

12582.  216/9.I.1930 Soibelman Monea depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12583.  217/9.I.1930 Mehal Iosub depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 6 

12584.  218/9.I.1930 Kleper Pesia depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 6 

12585.  219/9.I.1930 Kleper Mindlea depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 6 

12586.  220/9.I.1930 Pincu Eva depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 7 
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12587.  221/9.I.1930 Rabinovici Mina depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 7 

12588.  222/9.I.1930 Cofman Meer depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 7 

12589.  227/9.I.1930 Segal Marcu depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 7 

12590.  229/9.I.1930 Meerovici Haim depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 7 

12591.  230/9.I.1930 Rapaport Volf depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 7 

12592.  231/9.I.1930 Perl Adela depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 7 

12593.  232/9.I.1930 Barber Şaia depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 7 

12594.  233/9.I.1930 Iospovici Henrieta depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 7 

12595.  235/9.I.1930 Baserniţan Haim depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 7 

12596.  237/9.I.1930 Aronovici Solomon Ionas depune declaraţia de su-
punere la legile şi regulamentele universitare 

student 7 

12597.  241/9.I.1930 Rudner Ana depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 7 

12598.  244/9.I.1930 Steinberg Bella depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 7 

12599.  245/9.I.1930 Losner Bianca depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 7 

12600.  246/9.I.1930 Rosental Rafail depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 7 

12601.  247/9.I.1930 Ruvin David depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 7 

12602.  249/9.I.1930 Meerovici Daniel depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 7 

12603.  250/9.I.1930 Idelovici Iancu depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 7 

12604.  255/9.I.1930 Zilberman Rachela depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 7 

12605.  258/9.I.1930 Glinoer Leo depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 7 

12606.  260/9.I.1930 Mates Amalia depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 7 

12607.  261/9.I.1930 Basman Hana depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 7 

12608.  262/9.I.1930 Nitabach Cheila depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 7 

12609.  263/9.I.1930 Dascal Şmuli depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 7 

12610.  264/9.I.1930 Blanc Elimeleh depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 7 

12611.  265/9.I.1930 Denker Paula depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 7 

12612.  266/9.I.1930 Iancu Herş depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 7 

12613.  268/9.I.1930 Fischler Frederichard depune declaraţia de supu-
nere la legile şi regulamentele universitare 

student 7 

12614.  269/9.I.1930 Brauchfeld Jean depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 8 
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12615.  277/9.I.1930 Coifman Ovşii depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 8 

12616.  280/9.I.1930 Levin Iziel depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 8 

12617.  281/9.I.1930 Mughenştein Zibenberg Mariam depune declaraţia 
de supunere la legile şi regulamentele universitare 

student 8 

12618.  282/9.I.1930 Mayer Bercu depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 8 

12619.  284/9.I.1930 Simîs Avram depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 8 

12620.  285/9.I.1930 Cazatcher Beila depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 8 

12621.  287/9.I.1930 Cazatcher Sara depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 8 

12622.  288/9.I.1930 Rabinovici Maria depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 8 

12623.  289/9.I.1930 Hillemschi Naftule depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 8 

12624.  293/9.I.1930 Iancovici Clara depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 8 

12625.  295/9.I.1930 Iosephsohn Iţic depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 8 

12626.  296/9.I.1930 Ball Raisa depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 8 

12627.  297/9.I.1930 Vexler Solomon depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 8 

12628.  298/9.I.1930 Cohn Frederic depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 8 

12629.  299/9.I.1930 Rahman Ţirlea depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 8 

12630.  300/9.I.1930 Peisah Milca depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 8 

12631.  301/9.I.1930 Beri Gherş depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 8 

12632.  302/9.I.1930 Hună Golda depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 8 

12633.  303/9.I.1930 Halinschi Udel depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 8 

12634.  307/9.I.1930 Sapirin Mindlea depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 8 

12635.  308/9.I.1930 Fih Ruvinlca depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 8 

12636.  314/9.I.1930 Marcus Ghisela depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 8 

12637.  315/9.I.1930 Glinoer Elena depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 8 

12638.  316/9.I.1930 Alucher Rahil depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 8 

12639.  317/9.I.1930 Pincovici Sura depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 8 

12640.  320/9.I.1930 Mareina Mareinis Hava depune declaraţia de su-
punere la legile şi regulamentele universitare 

student 9 

12641.  321/9.I.1930 Puterman Zenaida depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 9 

12642.  323/9.I.1930 Şapira Maria depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 9 
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12643.  326/9.I.1930 Grasgru Abram depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 9 

12644.  327/9.I.1930 Rabinovici Iacov depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 9 

12645.  328/9.I.1930 Ferdman Moise depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 9 

12646.  334/9.I.1930 Zeilicovici Zeilic depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 9 

12647.  335/9.I.1930 Leibovici Isidor depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 9 

12648.  338/9.I.1930 Feldştein Rozica depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 9 

12649.  339/3.I.1930 Doliner Solomon, cu diplomă obţinută la faculta-
tea din Praga, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 9 

12650.  340/9.I.1930 Riven David solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 9 

12651.  341/9.I.1930 Treibicean Satz Iosif solicită eliberarea documen-
telor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 9 

12652.  342/9.I.1930 Cahane David solicită scutirea de taxele şcolare student 9 
12653.  345/9.I.1930 Finchelştein Sara depune declaraţia de supunere la 

legile şi regulamentele universitare 
student 9 

12654.  346/9.I.1930 Leibovici Raşela depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 9 

12655.  347/9.I.1930 Velt Levin depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 10 

12656.  348/9.I.1930 Sarf Şmul depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 10 

12657.  349/9.I.1930 Sofian Mina depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 10 

12658.  350/9.I.1930 Halinschi Udel depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12659.  351/9.I.1930 Verner Nelly depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 10 

12660.  352/9.I.1930 Cahan Leizer depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 10 

12661.  353/9.I.1930 Branover Fani depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12662.  354/9.I.1930 Verner Honora depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12663.  355/9.I.1930 Braunştein Adela depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12664.  356/9.I.1930 Caufman Iosub depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12665.  357/9.I.1930 Herşcovici David depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12666.  358/9.I.1930 Talmaschi Avram depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12667.  359/9.I.1930 Goldştein Carol depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12668.  360/9.I.1930 Cotic Tauba depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 10 

12669.  361/9.I.1930 Simonovici Zalman depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12670.  362/9.I.1930 Toporov Iosif depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 10 

12671.  363/9.I.1930 Rabinovici Raisa depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 10 
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12672.  364/9.I.1930 Chiperman Nuhim depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12673.  367/9.I.1930 Topper Iosif depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 10 

12674.  368/9.I.1930 Lerman Nuhim depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12675.  369/9.I.1930 Rabin Moisei depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 10 

12676.  370/9.I.1930 Horovitz Hana depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12677.  372/9.I.1930 Segal David depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 10 

12678.  374/9.I.1930 Heilpern Bernard depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12679.  375/9.I.1930 Hilişanu Rebeca depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12680.  376/9.I.1930 Iuster David depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 10 

12681.  377/9.I.1930 Solomon Manole depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12682.  378/9.I.1930 Blumenfeld Hava depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12683.  379/9.I.1930 Lebensohn Leia depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12684.  380/9.I.1930 Pavis Udlea depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 10 

12685.  383/9.I.1930 Vaisman Aron depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12686.  385/9.I.1930 Chipersenschi Ruhla depune declaraţia de supune-
re la legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12687.  387/9.I.1930 Goldenberg Estera depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12688.  388/9.I.1930 Soihit Golda depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 10 

12689.  389/9.I.1930 Zaidman Manea depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12690.  390/9.I.1930 Ornştein Paula depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12691.  391/9.I.1930 Zaidman Moisei depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12692.  392/9.I.1930 Solomon Ana depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 10 

12693.  393/9.I.1930 Zisman Estera depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12694.  394/9.I.1930 Şmil Samoil depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 10 

12695.  395/9.I.1930 Ludvarg Enta depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 10 

12696.  396/9.I.1930 Coifman David depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 10 

12697.  397/9.I.1930 Tichinovschi Bercu depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12698.  400/9.I.1930 Dulbergher Alexandrina depune declaraţia de su-
punere la legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12699.  401/9.I.1930 Cononovici Mindel depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 11 
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12700.  402/9.I.1930 Dehtiar Ghitlea depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12701.  401/9.I.1930 Bercovici Haim depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12702.  404/9.I.1930 Segal Ţalel depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 11 

12703.  405/9.I.1930 Moise Marcu depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12704.  406/9.I.1930 Marcovici Reiza depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12705.  407/9.I.1930 Herdan Lionel depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12706.  408/9.I.1930 Hutschnecher Iancu depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12707.  409/9.I.1930 Schreiber Bartfeld Toni depune declaraţia de su-
punere la legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12708.  410/9.I.1930 Tani Feiga depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 11 

12709.  411/9.I.1930 Himelbrand Reful depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12710.  412/9.I.1930 Iosipovici Maria depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12711.  413/9.I.1930 Iosipovici Sofia depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12712.  415/9.I.1930 Grinouţchi Moise depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12713.  417/9.I.1930 Iacher Beila depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 11 

12714.  418/9.I.1930 Freitag Uşer depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 11 

12715.  420/9.I.1930 Moscovici Hana depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12716.  421/9.I.1930 Moscovici Ita depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 11 

12717.  422/9.I.1930 Şusterman Iahna depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12718.  423/9.I.1930 Cherman Balin Malca depune declaraţia de supu-
nere la legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12719.  424/9.I.1930 Leibovici Sarah depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12720.  425/9.I.1930 Blumenfeld Janeta depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12721.  426/9.I.1930 Rump Armin Egon depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12722.  427/9.I.1930 Milbourat Marcu depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12723.  428/9.I.1930 Fradis Ena depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 11 

12724.  429/9.I.1930 Vaserman Bernhard depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12725.  430/9.I.1930 Hună Ernestina depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12726.  431/9.I.1930 Zingman Leia depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 11 

12727.  432/9.I.1930 Baserniţan Haim depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 11 
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12728.  433/9.I.1930 Leiba Moise depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 11 

12729.  435/9.I.1930 Leibovici Fani depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12730.  436/9.I.1930 Vainberg Hana depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12731.  438/9.I.1930 Nachman Marcu depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12732.  439/9.I.1930 Adron David depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 11 

12733.  440/9.I.1930 Vasilcovschi Dvoira depune declaraţia de supu-
nere la legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12734.  441/9.I.1930 Reznic Beer depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 11 

12735.  443/9.I.1930 Micinic Mina depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 11 

12736.  444/9.I.1930 Crumnos Sadic Leib depune declaraţia de supu-
nere la legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12737.  445/9.I.1930 Hahamovici Boris depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 11 

12738.  447/9.I.1930 Klepper Lazăr depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 12 

12739.  448/9.I.1930 Schwartz Bercu depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 12 

12740.  449/9.I.1930 Chiperman Etla depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 12 

12741.  450/9.I.1930 Sterenstein Leia depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 12 

12742.  452/9.I.1930 Leibovici Aneta depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 12 

12743.  453/9.I.1930 Leibovici Berman depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 12 

12744.  454/9.I.1930 Hecht Sigmund depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 12 

12745.  456/9.I.1930 Solomon Simon depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 12 

12746.  458/9.I.1930 Buholţ Janeta depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 12 

12747.  459/9.I.1930 Gutman Neti depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 12 

12748.  462/9.I.1930 Stein Ema depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 12 

12749.  452/9.I.1930 Ifrim Raşela depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 12 

12750.  475/9.I.1930 Fainblat Israil solicită eliberarea unei adeverinţe 
de înscriere 

student 12 

12751.  476/9.I.1930 Hailpern Bernard solicită scutirea de taxele şcola-
re în anul 1929-1930  

student 12 

12752.  479/9.I.1930 Benedeck Iosef solicită eliberarea documentelor 
şcolare pentru a se transfera la Budapesta 

student 12 

12753.  489/9.I.1930 Şmilovici Ţipra depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 13 

12754.  490/10.I.1930 Cotlear Iţhoc depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 13 

12755.  491/10.I.1930 Moscovici Leon depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 13 
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12756.  492/10.I.1930 Segal Clara depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 13 

12757.  493/10.I.1930 Stolear Aron depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 13 

12758.  494/10.I.1930 Bercovici Tauba depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 13 

12759.  497/10.I.1930 Grimberg Aron solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 13 

12760.  502/10.I.1930 Milovici Frida depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 13 

12761.  503/10.I.1930 Cofman Isabela depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 13 

12762.  504/10.I.1930 Himelbrand Iancu depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 13 

12763.  505/10.I.1930 Sager Osias depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 13 

12764.  507/10.I.1930 Vengherschi Liubovi depune declaraţia de supune-
re la legile şi regulamentele universitare 

student 13 

12765.  508/10.I.1930 Horovitz Fani depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 13 

12766.  509/10.I.1930 Grimerman Portnoi Ita depune declaraţia de supu-
nere la legile şi regulamentele universitare 

student 13 

12767.  514/10.I.1930 Levit Avram depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 14 

12768.  515/10.I.1930 Fuhrer Iacob depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 14 

12769.  516/10.I.1930 Gutman Zusi depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 14 

12770.  517/10.I.1930 Gutman Golda depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 14 

12771.  519/10.I.1930 Zisman Ianchel depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 14 

12772.  520/10.I.1930 Rabinovici Sura depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 14 

12773.  521/10.I.1930 Feldman Zelda depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 14 

12774.  522/10.I.1930 Ferdman Israil depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 14 

12775.  524/10.I.1930 Dodi Ana depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 14 

12776.  525/10.I.1930 Tismeneţchi Haia depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 14 

12777.  526/10.I.1930 Viener Avram depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 14 

12778.  528/10.I.1930 Schaufle Richard depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 14 

12779.  530/10.I.1930 Vainştein Rebeca depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 14 

12780.  532/10.I.1930 Fridman Benţin depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 14 

12781.  533/10.I.1930 Zagăr Strul depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 14 

12782.  534/10.I.1930 Baier Seine depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 14 

12783.  540/10.I.1930 Fridman (Raţa) Roza depune declaraţia de supune-
re la legile şi regulamentele universitare 

student 14 
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12784.  544/10.I.1930 Goldştein M. Otto depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 14 

12785.  546/10.I.1930 Branover Ruhla depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 14 

12786.  547/10.I.1930 Bacaleinic Golda depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 14 

12787.  551/10.I.1930 Herşcovici Max solicită a se informa Direcţia Sa-
nitară că a susţinut examenul de licenţă 

farmacist 15 

12788.  552/10.I.1930 Geller Simon solicită a se informa Direcţia Sanita-
ră că a susţinut examenul de licenţă 

farmacist 15 

12789.  554/10.I.1930 Caufman Iulius solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 15 

12790.  558/10.I.1930 Profesorul Şumuleanu Constantin de la laboratorul 
de chimie medicală informează pe larg consiliul 
profesoral despre felul în care s-au produs inciden-
tele dintre studenţii creştini şi evrei în 16 decem-
brie, solicitînd ca să se efectueze cercetări de către 
comisia de disciplină 

student 15 

12791.  560/11.I.1930 Benedeck Iosef solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 15 

12792.  564/11.I.1930 Herşcu Herş depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 15 

12793.  570/11.I.1930 Bercovici David depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 15 

12794.  571/11.I.1930 Vaintraub Ana depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 15 

12795.  572/11.I.1930 Abramovici Ghizela depune declaraţia de supune-
re la legile şi regulamentele universitare 

student 16 

12796.  580/11.I.1930 Samoil Şapsa este absolvent cu examen de licenţă 
al Facultăţii din Bologna; solicită echivalarea stu-
diilor în ţară 

doctor 16 

12797.  583/11.I.1930 Rectorul Universităţii informează că se reiau 
cursurile şi laboratoarele de chimie întrerupte în 
decembrie din cauza incidentelor dintre studenţii 
creştini şi evrei, primiţi fiind la ele doar cei care 
au depus declaraţia de supunere la legile şi regula-
mentele universitare solicitată de Senat. Numai 
studenţii anului întîi rămîn încă în suspensie pînă 
la noi dispoziţiuni. 

student 16 

12798.  587/11.I.1930 Rectorul Universităţii convoacă comisia de dis-
ciplină pentru elucidarea dezordinilor de la cursu-
rile şi laboratoarele de chimie întrerupte în 16 
decembrie din cauza incidentelor dintre studenţii 
creştini şi evrei 

student 17 

12799.  590/11.I.1930 Elgurt Pesia depune declaraţia de supunere la legi-
le şi regulamentele universitare 

student 17 

12800.  591/11.I.1930 Iuster Mendel depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 17 

12801.  592/11.I.1930 Silberştein Estera depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 17 

12802.  595/11.I.1930 Fainboim Iţic depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 17 

12803.  595/11.I.1930 Fainblat Israel depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 17 

12804.  597/11.I.1930 Picher Isac depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 17 
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12805.  599/11.I.1930 Beri Gherş solicită să fie scutit de taxele şcolare student 17 
12806.  602/11.I.1930 Talmaschi Moisei solicită o adeverinţă de frecven-

ţă pentru armată 
student 17 

12807.  604/11.I.1930 Goldner H. Avram solicită o adeverinţă de frec-
venţă pentru armată 

student 17 

12808.  605/11.I.1930 Cohn Aurel solicită o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru armată 

student 17 

12809.  606/11.I.1930 Herşcu I. Herş solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 18 

12810.  609/11.I.1930 Benedeck Iosif depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 18 

12811.  610/11.I.1930 Ferdman Israil solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 19 

12812.  611/11.I.1930 Ghiltman Aron solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 19 

12813.  612/11.I.1930 Fălcoianu Nicolae, doctor la Institutul de Anato-
mie, solicită consiliului profesoral pedepsirea stu-
dentului Braunştein Haim pentru insultă 

student 19 

12814.  616/11.I.1930 Roitman Perla, absolventă a facultăţii de farmacie, 
susţine examenul de licenţă 

farmacist 19 

12815.  617/11.I.1930 Brauchfeld Jean solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 19 

12816.  618/11.I.1930 Herşcovici Moritz solicită o adeverinţă de frec-
venţă pentru armată 

student 19 

12817.  619/11.I.1930 Sager Alois solicită o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru armată 

student 19 

12818.  620/11.I.1930 Solomon Iosub solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru înscriere 

student 19 

12819.  621/11.I.1930 Grünspan Elise solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru înscriere în anul al III-lea 

student 19 

12820.  626/13.I.1930 Ministerul aprobă ca doctorul Hoffman Emil, asis-
tent la clinica a II-a chirurgie, să treacă examenul 
de capacitate şi numeşte în comisia de examen pe 
profesorul Anghel Paul 

doctor 20 

12821.  628/13.I.1930 Ministerul solicită achitarea taxei de publicare lui 
Vizin Rahil şi Iaruschi Haim pentru obţinerea 
autorizaţiei de liberă practică 

doctor 20 

12822.  632/13.I.1930 Herţan Raşela depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 20 

12823.  633/13.I.1930 Chiperman Moise depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 20 

12824.  637/13.I.1930 Goldenberg Raşela depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 20 

12825.  638/13.I.1930 Stivelman Dvoira depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 20 

12826.  639/13.I.1930 Peisah Milca depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 20 

12827.  640/13.I.1930 Ruchenştein Henriette depune declaraţia de supu-
nere la legile şi regulamentele universitare 

student 20 

12828.  641/13.I.1930 Zeitel Mindea depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 20 

12829.  643/13.I.1930 Halpern Fradel depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 20 

12830.  644/13.I.1930 Roizman Malvina depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 20 

12831.  645/13.I.1930 Pomârleanu Marcu depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 21 
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12832.  646/13.I.1930 Beider Sprinţa depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 21 

12833.  648/13.I.1930 Menaşcovici Menaşe depune declaraţia de supu-
nere la legile şi regulamentele universitare 

student 21 

12834.  649/13.I.1930 Fleişman Zelman depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 21 

12835.  650/13.I.1930 Finchelştein Iţic depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 21 

12836.  651/13.I.1930 Ţoller Milo Henri depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 21 

12837.  652/13.I.1930 Rosental Michel depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 21 

12838.  653/13.I.1930 Galperin Estera depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 21 

12839.  654/13.I.1930 Ghidalovici Ghidale depune declaraţia de supune-
re la legile şi regulamentele universitare 

student 21 

12840.  655/13.I.1930 Gherşinzon Isac depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 21 

12841.  656/13.I.1930 Gru Berta depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 21 

12842.  658/13.I.1930 Bercovici Iacob depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 21 

12843.  659/13.I.1930 Pochmarschi Ervin depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 21 

12844.  660/13.I.1930 Tepliţchi Dvoira depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 21 

12845.  661/13.I.1930 Melnic Ignatie depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 21 

12846.  662/13.I.1930 Rosendorfschi Robert depune declaraţia de supu-
nere la legile şi regulamentele universitare 

student 21 

12847.  663/13.I.1930 Bergman Ezra depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 21 

12848.  664/13.I.1930 Mandel Avram depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 21 

12849.  665/13.I.1930 Sraibman David depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 21 

12850.  666/13.I.1930 Gru David Herş depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 21 

12851.  669/13.I.1930 Cogan Rahil depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 22 

12852.  670/13.I.1930 Solganic Etlea depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 22 

12853.  671/13.I.1930 Grosman Haim depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 22 

12854.  672/13.I.1930 Berariu Eti depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 22 

12855.  673/13.I.1930 Gros Matilda depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 22 

12856.  674/13.I.1930 Iacobsohn Frederica depune declaraţia de supune-
re la legile şi regulamentele universitare 

student 22 

12857.  676/13.I.1930 Rosman Strul depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 22 

12858.  678/13.I.1930 Berşadschi Haia depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 22 

12859.  679/13.I.1930 Şapiro Malca depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 22 
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12860.  680/13.I.1930 Zeldman Feiga depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 22 

12861.  681/13.I.1930 Vaidergorn Ghitla depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 22 

12862.  684/13.I.1930 Cohn Haia Dvoira depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 22 

12863.  685/13.I.1930 Cohn Solomon depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 22 

12864.  686/13.I.1930 Rozen Şloim depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 22 

12865.  688/13.I.1930 Zaţ Sara depune declaraţia de supunere la legile şi 
regulamentele universitare 

student 22 

12866.  689/13.I.1930 Galanter Ruhla depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 22 

12867.  690/13.I.1930 Barbălat Volf depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 22 

12868.  694/13.I.1930 Levinton Reiza depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 22 

12869.  695/13.I.1930 Lerner Beirel depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 22 

12870.  700/13.I.1930 Roitştein Idel Leib solicită reînscrierea în anul 
1929-1930 şi eliberarea unei adeverinţe pentru 
armată 

student 22 

12871.  703/13.I.1930 Held Pincu solicită reînscrierea în anul 1929-1930 
şi eliberarea unei adeverinţe pentru armată 

student 22 

12872.  704/13.I.1930 Iancu Solomon solicită reînscrierea în anul 1929-
1930 şi eliberarea unei adeverinţe pentru armată 

student 22 

12873.  706/13.I.1930 Solomon K. Meer solicită reînscrierea în anul 
1929-1930 şi eliberarea unei adeverinţe pentru 
armată 

student 22 

12874.  707/13.I.1930 Idelovici Bercu solicită reînscrierea în anul 1929-
1930 şi eliberarea unei adeverinţe pentru armată 

student 22 

12875.  708/13.I.1930 Bercovici Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
cu situaţia şcolară 

student 22 

12876.  709/13.I.1930 Finchelştein Sura solicită eliberarea unei adeve-
rinţe cu situaţia şcolară pentru înscrierea la litere 

student 22 

12877.  710/13.I.1930 Roitştein Idel Leib solicită înscrierea la examenul 
de licenţă în farmacie 

farmacist 22 

12878.  712/13.I.1930 Babici Moise solicită scutirea de taxele universi-
tare 

student 23 

12879.  715/13.I.1930 Blumenfeld Ihil solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 23 

12880.  716/14.I.1930 Rosenthal Georges susţine examenul de capacitate 
la clinica infantilă 

doctor 23 

12881.  717/13.I.1930 Zingman Leia solicită scutirea de taxele universi-
tare 

student 23 

12882.  718/14.I.1930 Cohn Haia Debora depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 23 

12883.  719/14.I.1930 Sin Alter Rifca depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 23 

12884.  720/14.I.1930 Hecer Colomon Carol depune declaraţia de supu-
nere la legile şi regulamentele universitare 

student 23 

12885.  728/14.I.1930 Mişcovici Ghizela depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 24 

12886.  729/14.I.1930 Roizenberg Dina depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 24 
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12887.  730/14.I.1930 Iacher Leizer depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 24 

12888.  733/14.I.1930 Kerner Iancu depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 24 

12889.  734/14.I.1930 Barat Dvoira depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 24 

12890.  735/14.I.1930 Roitman Roza depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 24 

12891.  736/14.I.1930 Rabinovici Miril depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 24 

12892.  737/14.I.1930 Soibman Sifra depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 24 

12893.  739/14.I.1930 Zeilicovici Zigmund depune declaraţia de supune-
re la legile şi regulamentele universitare 

student 24 

12894.  743/14.I.1930 Laboratorul de farmacie trimite procesul verbal de 
susţinere a licenţei de Haimovici Avram 

farmacist 24 

12895.  743/14.I.1930 Laboratorul de farmacie trimite procesul verbal de 
susţinere a licenţei de Rabinovici Feiga 

farmacist 24 

12896.  749/14.I.1930 Laboratorulde chimie medicală, prin profesorul 
Şumuleanu Constantin, răspunde la adresa numă-
rul 4 privind afirmaţia deputatului evreu Fischer 
Isidor că ar fi lovit un student evreu cînd acesta 
i-ar fi răspuns negativ la întrebarea dacă nu se 
ruşinează cu originea sa; profesorul face cunoscut 
că a găsit la Parchetul Tribunalului din Iaşi de-
claraţia scrisă şi subscrisă de studentul Misis Ema-
noil din anul preparator care are îndrăzneala de a 
susţine „această enormitate” 

student 24 

12897.  751/13.I.1930 Colomon Manole solicită eliberarea unei adeve-
rinţe pentru armată 

student 25 

12898.  754/13.I.1930 Herdan Lionel solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 25 

12899.  755/13.I.1930 Groisman Samoil solicită eliberarea unei adeverin-
ţe pentru armată 

student 25 

12900.  755/13.I.1930 Leibovici Pinhas solicită eliberarea unei adeverin-
ţe pentru armată 

student 25 

12901.  757/13.I.1930 Blumenfeld Ihil solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 25 

12902.  758/13.I.1930 Lesner Sigmund solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 25 

12903.  759/14.I.1930 Herşcu I. Herş solicită eliberarea carnetului de stu-
dent 

student 26 

12904.  764/14.I.1930 Coifman Moise depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 26 

12905.  767/14.I.1930 Sraer Abram depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 26 

12906.  768/14.I.1930 Maier Boruh depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 26 

12907.  769/14.I.1930 Cozer Moisei solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 26 

12908.  770/14.I.1930 Velt Leivi solicită eliberarea unei adeverinţe pen-
tru armată 

student 26 

12909.  772/14.I.1930 Spaner Efim depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 26 

12910.  773/15.I.1930 Vehter Gherş depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 27 
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12911.  778/15.I.1930 Abramovici Avram depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 27 

12912.  779/15.I.1930 Hazins Mihail depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 27 

12913.  780/15.I.1930 Lichtenştein Tiberiu depune declaraţia de supune-
re la legile şi regulamentele universitare 

student 27 

12914.  781/15.I.1930 Bauer Ladislau depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 27 

12915.  782/15.I.1930 Streiff Sigmund depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 27 

12916.  784/15.I.1930 Acherman David depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 27 

12917.  786/15.I.1930 Roitenberg Gherţ depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 27 

12918.  787/15.I.1930 Jabschi Meilich depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 27 

12919.  788/15.I.1930 Simonovici Zalman depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 27 

12920.  790/15.I.1930 Leibovici Isidor depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 27 

12921.  792/15.I.1930 Şraer Abram solicită scutirea de taxele universi-
tare 

student 28 

12922.  796/15.I.1930 Coifman Moisei solicită eliberarea diplomei lui 
Rabinovici Haim 

farmacist 28 

12923.  797/15.I.1930 Sacagiu Simion depune o fotografie a carnetului 
de student 

student 28 

12924.  798/15.I.1930 Klepper Pesia solicită să i se elibereze o adeverin-
ţă pentru înscrierea la o altă facultate 

student 28 

12925.  799/15.I.1930 Hirsch Teme, cu diplomă obţinută la facultatea din 
Viena, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 28 

12926.  800/15.I.1930 Zvecker Siegfried, cu diplomă obţinută la faculta-
tea din Padova, solicită echivalarea studiilor în 
ţară 

doctor 28 

12927.  801/15.I.1930 Benedeck Ludovic, cu diplomă obţinută la faculta-
tea din Padova, solicită echivalarea studiilor în 
ţară 

doctor 28 

12928.  802/15.I.1930 Camincher Malca depune declaraţia de supunere 
la legile şi regulamentele universitare 

student 28 

12929.  808/16.I.1930 Ministerul Sănătăţii trimite procesul verbal de sus-
ţinere a licenţei de Şor Nina 

farmacist 28 

12930.  808/16.I.1930 Ministerul Sănătăţii trimite procesul verbal de sus-
ţinere a licenţei de Zilberman Herş 

farmacist 28 

12931.  814/15.I.1930 Pipergal Moisei depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 29 

12932.  815/15.I.1930 Bogen Edith depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 29 

12933.  818/15.I.1930 Rosenfeld Ana depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 29 

12934.  819/15.I.1930 David Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 29 

12935.  823/15.I.1930 Zaitz Raisa depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 29 

12936.  826/15.I.1930 Pascar David solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 30 

12937.  827/15.I.1930 Teper Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe pen-
tru armată 

student 30 
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12938.  851/17.I.1930 Barbălat Ianchel solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 31 

12939.  855/17.I.1930 Ministerul Sănătăţii trimite procesul verbal de sus-
ţinere a licenţei de Haimovici Avram 

farmacist 32 

12940.  865/18.I.1930 Levin Şlioma depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 33 

12941.  866/17.I.1930 Ministerul Sănătăţii trimite procesul verbal de sus-
ţinere a licenţei de Rabinovici Feiga 

farmacist 33 

12942.  868/17.I.1930 Ministerul Sănătăţii trimite procesul verbal de sus-
ţinere a licenţei de Haimovici Avram 

farmacist 33 

12943.  869/17.I.1930 Ministerul Sănătăţii trimite procesul verbal de sus-
ţinere a licenţei de Picher Basia 

farmacist 33 

12944.  870/17.I.1930 Ministerul Sănătăţii trimite procesul verbal de sus-
ţinere a licenţei de Pipergal Tatiana 

farmacist 33 

12945.  871/17.I.1930 Vainştein Moise depune declaraţia de supunere la 
legile şi regulamentele universitare 

student 33 

12946.  883/17.I.1930 Steiman Herşcu solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă 

student 33 

12947.  896/17.I.1930 Smil Iancu depune recipisa de plată a taxei de şco-
laritate 

student 35 

12948.  899/20.I.1930 Leibovici Şulim depune fotografia pentru carnet 
de student 

student 36 

12949.  900/20.I.1930 Rabinovici Raisa depune fotografia pentru carnet 
de student 

student 36 

12950.  901/20.I.1930 Gherşensohn Isac depune fotografia pentru carnet 
de student 

student 36 

12951.  902/17.I.1930 Halfel Fradel depune declaraţia de supunere la le-
gile şi regulamentele universitare 

student 36 

12952.  908/20.I.1930 Grinşpan Elise depune fotografia pentru carnet de 
student 

student 36 

12953.  910/20.I.1930 Nahbar Boris, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Praga, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 36 

12954.  914/20.I.1930 Froimovici Meier depune fotografia pentru carnet 
de student 

student 36 

12955.  917/20.I.1930 Leia Malca depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 36 

12956.  918/20.I.1930 Segal Ţalel depune declaraţia de supunere la legile 
şi regulamentele universitare 

student 36 

12957.  926/21.I.1930 Areşteanu Iacob solicită înscrierea la examenul ul-
timului doctorat 

student 36 

12958.  931/21.I.1930 David Reghina solicită scutirea de taxe şcolare student 38 
12959.  932/21.I.1930 Cofman Haia solicită eliberarea canetului de stu-

dent 
student 38 

12960.  934/21.I.1930 Nachman Marcu solicită eliberarea unei adeverin-
ţe pentru armată 

student 38 

12961.  939/22.I.1930 Toporov Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru ocuparea unui post 

student 38 

12962.  940/22.I.1930 Riven David solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru înscrierea la drept 

student 38 

12963.  942/22.I.1930 Brauman Clara, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Genoa, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 38 

12964.  943/20.I.1930 Hoffman Emil este angajat ca asistent la radiolo-
gie 

doctor 38 

12965.  950/22.I.1930 Tepliţchi Dvoira solicită înscrierea la examenul de 
limbă 

student 39 

12966.  951/22.I.1930 Schaufle Richard solicită înscrierea la examenul 
de limbă 

student 39 
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12967.  953/22.I.1930 Toporov Iosif solicită înscrierea la examenul de 
limbă 

student 39 

12968.  954/22.I.1930 Reznic Mendel solicită înscrierea la examenul de 
limbă 

student 39 

12969.  957/22.I.1930 Segal Clara solicită eliberarea canetului de student student 39 
12970.  958/22.I.1930 Chipercenschi Ruhla solicită eliberarea canetului 

de student 
student 39 

12971.  960/22.I.1930 Nachman Marcu solicită eliberarea canetului de 
student 

student 39 

12972.  965/26.I.1930 Videinic Ruvin este respins la examenul de licenţă  student 40 
12973.  965/26.I.1930 Copelman Leia este respins la examenul de licenţă student 40 
12974.  971/26.I.1930 Branover Ruhla solicită eliberarea unei adeverinţe 

pentru ocuparea unui post 
student 40 

12975.  972/26.I.1930 Pavis Udlea solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru ocuparea unui post 

student 40 

12976.  973/26.I.1930 Gherşinsohn Isac solicită eliberarea unei adeve-
rinţe pentru ocuparea unui post 

student 40 

12977.  975/24.I.1930 Klein Solomon, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Roma, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 41 

12978.  976/24.I.1930 Fradia Ema solicită înscrierea la examenul de li-
cenţă în farmacie 

farmacist 41 

12979.  977/24.I.1930 Chişinevschi Estera solicită înscrierea la examenul 
de licenţă în farmacie 

farmacist 41 

12980.  979/24.I.1930 Kleper Pesia solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

farmacist 41 

12981.  980/24.I.1930 Hutschneker Iancu prezintă recipisa de plată a ta-
xelor şcolare 

student 41 

12982.  981/24.I.1930 Averbuh Şaia solicită scutirea de taxele şcolare student 41 
12983.  982/24.I.1930 Klepper Şulim prezintă recipisa de plată a taxelor 

şcolare pentru Klepper Mindlea 
student 41 

12984.  988/24.I.1930 Laboratorul de chimie medicală atrage atenţia asu-
pra declaraţiei studenţilor evrei culpabili de de-
nunţare calomnioasă prin care vor să arate că pro-
fesorul Şumuleanu Constantin a premeditat masa-
crul studenţilor evrei din 16 decembrie 1929. 
Gherşenzon Gherş susţine că studenţii creştini 
s-au ridicat în picioare şi, cu bîte în mîini, au în-
ceput să-i bată pe studenţii evrei de faţă fiind pro-
fesorul Şumuleanu Constantin; un coleg evreu 
Mayer leşinînd, profesorul a refuzat să-i dea apă. 

student 42 

12985.  991/25.I.1930 Nier David, cu diplomă obţinută la facultatea din 
Padova, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 42 

12986.  992/25.I.1930 Moisă I. Leivi solicită înscrierea la examenul ulti-
mului doctorat 

student 42 

12987.  996/25.I.1930 Cleiman Nadejda solicită să se comunice la Minis-
ter că a susţinut examenul de licenţă 

doctor 43 

12988.  1002/27.I.1930 Segal Cezar solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 43 

12989.  1002/27.I.1930 Avram Ezre solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 44 

12990.  1022/28.I.1930 Camera de Comerţ şi Industrie din Cetatea Albă 
solicită relaţii despre Goldştein Sigismund, soli-
citant al unui ajutor financiar 

student 45 

12991.  1024/27.I.1930 Avram Ezre solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 45 

12992.  1026/27.I.1930 Bazian Rahil solicită înscrierea la examenul de 
licenţă în farmacie 

farmacist 46 
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12993.  1031/27.I.1930 Marcovici Leon solicită scutirea de taxele şcolare student 46 
12994.  1032/27.I.1930 Talmaschi Moisei solicită să susţină examenele la 

o altă dată 
student 46 

12995.  1033/27.I.1930 Techinovischi Bercu solicită eliberarea documen-
telor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 46 

12996.  1038/27.I.1930 Calihman Abrtam solicită să fie înscris la exame-
nul de licenţă 

farmacist 46 

12997.  1039/27.I.1930 Menaşcovici Menaşe solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă pentru armată 

student 47 

12998.  1043/29.I.1930 Lazarovici Leizer solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 47 

12999.  1044/27.I.1930 Bercovici Iacob solicită să fie înscris la examenul 
de licenţă 

farmacist 47 

13000.  1045/29.I.1930 Grimberg Şaia David solicită eliberarea carnetului 
de student 

student 47 

13001.  1050/29.I.1930 Solomon Mina solicită să fie înscris la examenul 
de licenţă 

farmacist 48 

13002.  1050/29.I.1930 Tubis Etlea solicită să fie înscris la examenul de 
licenţă 

farmacist 48 

13003.  1050/29.I.1930 Zalţman Roza solicită să fie înscris la examenul de 
licenţă 

farmacist 48 

13004.  1054/29.I.1930 Fişu Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru bursă 

student 48 

13005.  1055/29.I.1930 Vogel Marcel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru continuarea studiilor 

student 48 

13006.  1057/27.I.1930 Iuster Mendel solicită scutirea de taxele şcolare student 48 
13007.  1063/29.I.1930 Bacaleinic Golda solicită să fie înscris la exame-

nul de licenţă 
farmacist 49 

13008.  1064/29.I.1930 Goldştein David solicită să fie înscris la examenul 
de doctorat 

student 49 

13009.  1065/29.I.1930 Vengherschi Liubovi solicită să fie înscris la exa-
menul de doctorat 

student 49 

13010.  1069/31.I.1930 Benedeck Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 49 

13011.  1070/31.I.1930 Fleşman Ita, cu diplomă obţinută la facultatea din 
Modena, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 49 

13012.  1071/31.I.1930 Ester Perla solicită înscrierea la examene student 50 

13013.  1072/31.I.1930 Gherşinzon Iţic solicită înscrierea la examene student 50 
13014.  1073/31.I.1930 Ghelerştein Brana solicită înscrierea la examene student 50 
13015.  1077/31.I.1930 Haler Mina solicită eliberarea carnetului de stu-

dent 
student 50 

13016.  1078/1.II.1930 Solomon Mina solicită să se comunice Serviciului 
Sanitar din Vaslui că a susţinut examenul de licen-
ţă 

farmacist 50 

13017.  1082/1.II.1930 Calihman Abram solicită să fie înscris la exame-
nul de licenţă  

doctor 50 

13018.  1084/1.II.1930 Cobilanschi Iosif solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru armată 

student 51 

13019.  1085/1.II.1930 Gorohovschi Lev solicită să fie înscris la exame-
nul de licenţă  

doctor 51 

13020.  1101/3.II.1930 Solomon Mina a susţinut examenul de licenţă farmacist 52 

13021.  1102/3.II.1930 Zalţman Roza a susţinut examenul de licenţă farmacist 52 
13022.  1103/3.II.1930 Tubis Etlea a susţinut examenul de licenţă farmacist 52 
13023.  1104/3.II.1930 Clinica de obstetrică informează că asistenta uni-

versitară Suzana Grosi a obţinut o nouă gradaţie 
doctor 53 

13024.  1105/1.II.1930 Torpel Iulius solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 53 
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13025.  1106/1.II.1930 Lichtenştein Tiberiu solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 53 

13026.  1107/1.II.1930 Grosman Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 53 

13027.  1109/1.II.1930 Iagăr Strul solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 53 

13028.  1110/1.II.1930 Lobel Bubi solicită eliberarea carnetului de stu-
dent 

student 53 

13029.  1111/1.II.1930 Axelrad Somer solicită eliberarea carnetului de 
student 

student 56 

13030.  1117/4.II.1930 Rosenthal Georges este numit de minister în pos-
tul de asistent 

doctor 56 

13031.  1220/4.II.1930 Şaiovici Ella solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru bursă 

student 56 

13032.  1125/4.II.1930 Ţudic Beila, cu diplomă obţinută la facultatea din 
Praga, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 56 

13033.  1130/4.II.1930 Mosensohn Şaia prezintă chitanţa de plată a taxei 
şcolare 

doctor 56 

13034.  1137/4.II.1930 Iuster Isidor prezintă chitanţa de plată a taxei şco-
lare 

doctor 56 

13035.  1140/4.II.1930 Vaintraub Ana prezintă chitanţa de plată a taxei 
şcolare 

student 56 

13036.  1141/4.II.1930 Ghelburi Sima solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie 

student 56 

13037.  1142/4.II.1930 Branover Rahil solicită înscrierea la facultatea de 
farmacie 

student 56 

13038.  1143/4.II.1930 Zaidman Carol, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Paris, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 56 

13039.  1152/5.II.1930 Robinsohn Suhăr solicită motivarea absenţelor student 57 
13040.  1153/5.II.1930 Feinblat Israel solicită înscrierea la examenele 

ultimului doctorat 
student 57 

13041.  1167/6.II.1930 Ochs Hary Martin prezintă chitanţa de plată a ta-
xei şcolare 

student 56 

13042.  1170/6.II.1930 Rosen Martin prezintă chitanţa de plată a taxei 
şcolare 

student 56 

13043.  1172/6.II.1930 Vexler Solomon prezintă chitanţa de plată a taxei 
şcolare 

student 56 

13044.  1177/6.II.1930 Iosephsohn Iţic prezintă chitanţa de plată a taxei 
şcolare 

student 56 

13045.  1178/6.II.1930 Gross Matilda prezintă chitanţa de plată a taxei 
şcolare 

student 56 

13046.  1179/6.II.1930 Horovitz Ana prezintă chitanţa de plată a taxei 
şcolare 

student 56 

13047.  1180/6.II.1930 Aronovici Ionas prezintă chitanţa de plată a taxei 
şcolare 

student 56 

13048.  1181/6.II.1930 Uciteli Aron prezintă chitanţa de plată a taxei şco-
lare 

student 56 

13049.  1182/7.II.1930 Fainsilber Nathan solicită înscrierea la examenele 
sesiunii 

student 59 

13050.  1184/7.II.1930 Capri Marcel solicită înscrierea la examenele ulti-
mului doctorat 

student 59 

13051.  1186/7.II.1930 Robinsohn Suhar prezintă chitanţa de plată a taxei 
şcolare 

student 59 

13052.  1188/7.II.1930 Rosenthal Rafail prezintă chitanţa de plată a taxei 
şcolare 

student 59 

13053.  1190/7.II.1930 Blau Elimeleh prezintă chitanţa de plată a taxei 
şcolare 

student 59 
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13054.  1192/7.II.1930 Bercu Bernhard prezintă chitanţa de plată a taxei 
şcolare 

student 59 

13055.  1194/7.II.1930 Abramovici Ietty prezintă chitanţa de plată a taxei 
şcolare 

student 59 

13056.  1197/6.II.1930 Fuchelman Leib solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru obţinerea bursei 

student 59 

13057.  1201/7.II.1930 Rectorul Universităţii informează că Senatul, în 
şedinţa din 6.II.1930, în baza raportului comisiei 
de disciplină şi cel al profesorului Şumuleanu 
Constantin, pedepseşte cu pierderea dreptului de a 
se prezenta la sesiunea de examene din iunie 1930 
pe studenţii Baldovicescu Aurel, Bordeanu Vladi-
mir, Ciofu Neculai, ş.a., indicaţi de comisia dis-
ciplinară; au fost deferiţi justiţiei Gheorghiasa P. 
Mihai, Ţaţomir Alexandru, Blumenfeld Ichil; 
pierd dreptul la examenele sesiunii din iunie: Blu-
menfeld Iacob, Croitoru Herşcu, Gherşinsohn 
Herş ş.a.; Braunştein Haim şi Mises Emanoil pierd 
dreptul de a se prezenta în sesiunea din iunie şi 
octombrie, iar Hecht Sigmund, Ghelbert Gilda şi 
Segal Strul pierd sesiunea din iunie  

student 60 

13058.  1202/7.II.1930 Adam David depune chitanţa de plată a taxei şco-
lare 

student 61 

13059.  1204/7.II.1930 Freitag Sender Uşer depune chitanţa de plată a ta-
xei şcolare 

student 61 

13060.  1207/7.II.1930 Leventer Reizea depune chitanţa de plată a taxei 
şcolare 

student 61 

13061.  1209/7.II.1930 Rapaport Debora depune chitanţa de plată a taxei 
şcolare 

student 61 

13062.  1210/10.II.1930 Spaniel Zoltan, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Budapesta, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 61 

13063.  1211/10.II.1930 Kleiman Zoltan, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Budapesta, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 61 

13064.  1212/10.II.1930 Moscovici Idel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă 

student 61 

13065.  1213/10.II.1930 Baron Manea solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă 

student 61 

13066.  1214/10.II.1930 Gutman Zusi solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă 

student 61 

13067.  1219/10.II.1930 Barber Şaia solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă 

student 62 

13068.  1225/10.II.1930 Mayer Marcel susţine examenul de licenţă în far-
macie 

farmacist 63 

13069.  1225/10.II.1930 Bober Ghenia susţine examenul de licenţă în far-
macie 

farmacist 63 

13070.  1225/10.II.1930 Sifris Haia Sura susţine examenul de licenţă în 
farmacie 

farmacist 63 

13071.  1230/10.II.1930 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale înaintea-
ză adeverinţa de liberă practică a medicinii în ţară 
lui Gherşcovici Colel 

doctor 63 

13072.  1230/10.II.1930 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale înaintea-
ză adeverinţa de liberă practică a medicinii în ţară 
lui Mani Maria 

doctor 63 

13073.  1230/10.II.1930 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale înaintea-
ză adeverinţa de liberă practică a medicinii în ţară 
lui Haimovici Avram 

doctor 63 

13074.  1230/10.II.1930 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale înaintea-
ză adeverinţa de liberă practică lui Herşcovici 

farmacist 63 
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Max 
13075.  1230/10.II.1930 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale înaintea-

ză adeverinţa de liberă practică lui Geller Simion 
farmacist 63 

13076.  1233/10.II.1930 Avram Maria depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 63 

13077.  1234/10.II.1930 Kamner Rebeca depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 63 

13078.  1234/10.II.1930 Hilişanu Rebeca depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 63 

13079.  1236/10.II.1930 Zilberman Raşela depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 63 

13080.  1237/10.II.1930 Beruchmaier Zalman depune recipisa de plată a 
taxei şcolare pe anul 1929-1930 

student 63 

13081.  1240/10.II.1930 Salomon Manole depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 63 

13082.  1241/10.II.1930 Rabinovici Marcus depune recipisa de plată a ta-
xei şcolare pe anul 1929-1930 

student 63 

13083.  1242/10.II.1930 Coifman Moise depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 63 

13084.  1246/10.II.1930 Sifris Haia Sura solicită să se înainteze adeverinţa 
de liberă practică Serviciului Sanitar al oraşului 
Orhei 

farmacist 64 

13085.  1247/10.II.1930 Bober Ghenia solicită să se înainteze adeverinţa de 
liberă practică Serviciului Sanitar al oraşului Se-
cureni 

farmacist 64 

13086.  1251/10.II.1930 Schwartzenberg Manase solicită eliberarea unei 
adeverinţe pentru înscrierea la examenul de exter-
nat 

student 64 

13087.  1254/10.II.1930 Bibo Samuil solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 64 

13088.  1255/10.II.1930 Lesner Sigmund solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 64 

13089.  1256/10.II.1930 Hună Ernestina depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 64 

13090.  1257/10.II.1930 Schwartzenberg Manase solicită eliberarea unei 
adeverinţe pentru înscrierea la examenul de exter-
nat 

student 64 

13091.  1258/11.II.1930 Liebling Dina depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 64 

13092.  1259/11.II.1930 Liebling Şeiva depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 64 

13093.  1264/11.II.1930 Şapira Maria depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 64 

13094.  1264/11.II.1930 Rabinovici Raisa depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 64 

13095.  1267/11.II.1930 Nedopaca Iacob depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 64 

13096.  1274/11.II.1930 Zilberman Herş solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 64 

13097.  1276/11.II.1930 Mayer F. Marcel susţine examenul de licenţă în 
farmacie 

farmacist 65 

13098.  1277/11.II.1930 Bober Ghenia susţine examenul de licenţă în far-
macie 

farmacist 65 

13099.  1278/11.II.1930 Sifris Haia Sura susţine examenul de licenţă în 
farmacie 

farmacist 65 

13100.  1289/11.II.1930 Roizenberg Dina susţine examenul de licenţă în 
farmacie 

farmacist 66 
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13101.  1289/11.II.1930 Bronştein Malca susţine examenul de licenţă în 
farmacie 

farmacist 66 

13102.  1289/11.II.1930 Iacher Leizer susţine examenul de licenţă în far-
macie 

farmacist 66 

13103.  1294/11.II.1930 Nacht Matrin solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 66 

13104.  1295/12.II.1930 Rosenthal Samuil, cu diplomă obţinută la facul-
tatea din Paris, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 66 

13105.  1296/12.II.1930 Schlesinger Herman, cu diplomă obţinută la facul-
tatea din Paris, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 66 

13106.  1297/12.II.1930 Deutsch Martin, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Paris, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 66 

13107.  1301/12.II.1930 Başcanschi Gherş depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 66 

13108.  1302/12.II.1930 Sraibman David depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 66 

13109.  1303/12.II.1930 Glinoer Elena depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 66 

13110.  1305/12.II.1930 Feldştein Roza depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 66 

13111.  1306/12.II.1930 Dulbergher Alexandrina depune recipisa de plată a 
taxei şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13112.  1307/12.II.1930 Palic Marta depune recipisa de plată a taxei şcola-
re pe anul 1929-1930 

student 67 

13113.  1308/12.II.1930 Sârbu Liubovi depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13114.  1310/12.II.1930 Engel Hedviga depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13115.  1311/12.II.1930 Sandovici Maria depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13116.  1312/12.II.1930 Fişman Boruh depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13117.  1314/12.II.1930 Pisarevici Leib depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13118.  1315/12.II.1930 Cazaţcher Beti depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13119.  1317/12.II.1930 Haham Rebeca depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13120.  1318/12.II.1930 Sager Alois depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 67 

13121.  1319/12.II.1930 Cazaţcher Sara depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13122.  1321/12.II.1930 Goligorschi Solomon depune recipisa de plată a 
taxei şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13123.  1326/12.II.1930 Abramovici Leia depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13124.  1327/12.II.1930 Rudner Ana depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 67 

13125.  1331/12.II.1930 Halfen Fradel depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 67 

13126.  1332/12.II.1930 Gherşel Ema depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 67 

13127.  1333/12.II.1930 Şor Rahil depune recipisa de plată a taxei şcolare 
pe anul 1929-1930 

student 67 

13128.  1334/12.II.1930 Orenştein Paula depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 
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13129.  1335/12.II.1930 Salomon Ana depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13130.  1336/12.II.1930 Puterman Zenaida depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13131.  1337/12.II.1930 Moreina Moreinis Hava depune recipisa de plată a 
taxei şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13132.  1338/12.II.1930 Lebenson Leia depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13133.  1339/12.II.1930 Crumnos Sadic Leib depune recipisa de plată a ta-
xei şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13134.  1340/12.II.1930 Feldman Nuţă depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13135.  1341/12.II.1930 Glijinschi Sura depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13136.  1342/12.II.1930 Chiperman Etlea depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13137.  1343/12.II.1930 Groisman Samoil depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13138.  1344/12.II.1930 Merems Ber depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 67 

13139.  1345/12.II.1930 Leibovici Raşela depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13140.  1350/12.II.1930 Finchelştein Itin depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13141.  1351/12.II.1930 Vehter Gherş depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 67 

13142.  1352/12.II.1930 Hilemschi Naftuli depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13143.  1353/12.II.1930 Nitabach Cheila depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 67 

13144.  1354/12.II.1930 Basiman Hana depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 68 

13145.  1355/12.II.1930 Barbălat Volf depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 68 

13146.  1356/12.II.1930 Losac Lia depune recipisa de plată a taxei şcolare 
pe anul 1929-1930 

student 68 

13147.  1358/12.II.1930 Starosta Ihil depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 68 

13148.  1359/12.II.1930 Şirota Ruhla depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 68 

13149.  1360/12.II.1930 Zeitel Mindlea depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 68 

13150.  1361/12.II.1930 Bronştein Haia depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 68 

13151.  1362/12.II.1930 Hascalovici Boris depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 68 

13152.  1363/12.II.1930 Zeldman Feiga depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 68 

13153.  1364/12.II.1930 Vaidergorn Ghitla depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 68 

13154.  1365/12.II.1930 Gherşenzon Herş solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 68 

13155.  1366/12.II.1930 Iacher Leizer solicită eliberarea documentelor şco-
lare aparţinînd lui Hes Faiviş deoarece acesta se 
retrage din facultate 

student 68 

13156.  1369/12.II.1930 Gutman Zusia solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă 

student 68 
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13157.  1372/12.II.1930 Leibovici Aneta depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 68 

13158.  1373/12.II.1930 Leibovici Berman depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 68 

13159.  1376/12.II.1930 Rozemberg Ilie depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 69 

13160.  1377/12.II.1930 Segal Sigmund depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 69 

13161.  1378/12.II.1930 Lesnic Iuliu depune recipisa de plată a taxei şcola-
re pe anul 1929-1930 

student 69 

13162.  1379/12.II.1930 Binder Leon depune o fotografie pentru obţinerea 
carnetului de student 

student 69 

13163.  1381/13.II.1930 Reznic Mendel susţine examenele ultimului docto-
rat 

student 69 

13164.  1382/13.II.1930 Areşteanu Iacob susţine examenele ultimului doc-
torat 

student 69 

13165.  1383/13.II.1930 Moise I. Leivi susţine examenele ultimului docto-
rat 

student 69 

13166.  1386/13.II.1930 Cotlear Iţhoc depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 69 

13167.  1390/13.II.1930 Iacher Leizer solicită înscrierea la examenul de 
licenţă 

farmacist 69 

13168.  1391/13.II.1930 Morghenstern Frada solicită să i se aprobe repeta-
rea anului al II-lea la farmacie 

student 69 

13169.  1392/13.II.1930 Merems Beer solicită să i se echivaleze examenele 
de la facultatea de ştiinţe 

student 69 

13170.  1401/13.II.1930 Vainberg Hana depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 71 

13171.  1402/13.II.1930 Gru Bertha depune recipisa de plată a taxei şcolare 
pe anul 1929-1930 

student 71 

13172.  1404/13.II.1930 Sogalnic Etla depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 71 

13173.  1405/13.II.1930 Baier Sernic depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 71 

13174.  1406/13.II.1930 Goian Liubovic depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 71 

13175.  1408/13.II.1930 Krakauer Charlotte depune recipisa de plată a ta-
xei şcolare pe anul 1929-1930 

student 71 

13176.  1410/13.II.1930 Glinoer Leo depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 71 

13177.  1411/13.II.1930 Mates Amalia depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 71 

13178.  1412/13.II.1930 Rabinschi Mina depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 71 

13179.  1413/13.II.1930 Klepper Lazăr depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 71 

13180.  1415/13.II.1930 Fridman Beatrice depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 71 

13181.  1416/13.II.1930 Fişman Estera depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 71 

13182.  1421/13.II.1930 Hecter Solomon depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 71 

13183.  1422/13.II.1930 Grimberg Clara depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 71 

13184.  1423/13.II.1930 Segal Clara depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 71 
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13185.  1424/13.II.1930 Soibelman Manea depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 71 

13186.  1425/13.II.1930 Zaţ Sara depune recipisa de plată a taxei şcolare 
pe anul 1929-1930 

student 71 

13187.  1426/13.II.1930 Imas Clara depune recipisa de plată a taxei şcolare 
pe anul 1929-1930 

student 71 

13188.  1428/13.II.1930 Horovitz Oişie depune rezumatul tezei de licenţă student 71 
13189.  1433/13.II.1930 Stivelman Dvoira depune recipisa de plată a taxei 

şcolare pe anul 1929-1930 
student 72 

13190.  1436/13.II.1930 Marcus Ghizela depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 72 

13191.  1437/13.II.1930 Bogen Edith depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 72 

13192.  1438/13.II.1930 Danker Paula depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 72 

13193.  1440/13.II.1930 Rosendorfschi Robert depune recipisa de plată a 
taxei şcolare pe anul 1929-1930 

student 72 

13194.  1442/13.II.1930 Blumenfeld Luiza depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 72 

13195.  1444/13.II.1930 Veinştein Moise depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 72 

13196.  1446/14.II.1930 Zalman Maria depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 72 

13197.  1451/14.II.1930 Cohn Paulina depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 72 

13198.  1452/14.II.1930 Fleişman Zelman depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 72 

13199.  1455/14.II.1930 Pincovici Sura Feiga depune recipisa de plată a 
taxei şcolare pe anul 1929-1930 

student 72 

13200.  1456/14.II.1930 Blumenfeld Hana depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 72 

13201.  1457/14.II.1930 Ruchenştein Henrieta depune recipisa de plată a 
taxei şcolare pe anul 1929-1930 

student 72 

13202.  1458/14.II.1930 Dehtiar Ghitlea depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 72 

13203.  1459/14.II.1930 Cononovici Mindeli depune recipisa de plată a ta-
xei şcolare pe anul 1929-1930 

student 72 

13204.  1460/14.II.1930 Zeitel Reiza depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 72 

13205.  1461/14.II.1930 Beider Sprinţa depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 72 

13206.  1462/14.II.1930 Roizman Malvina depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 72 

13207.  1463/14.II.1930 Hună Moise depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 72 

13208.  1471/15.II.1930 Fih Ruvin depune recipisa de plată a taxei şcolare 
pe anul 1929-1930 

student 72 

13209.  1473/15.II.1930 Haizin Rifca depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 72 

13210.  1474/15.II.1930 Iţicovici Ana depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 72 

13211.  1477/15.II.1930 Goldenberg Iosif depune o fotografie pentru elibe-
rarea carnetului de student 

student 74 

13212.  1479/15.II.1930 Viner Avram depune o fotografie pentru elibera-
rea carnetului de student 

student 74 

13213.  1481/15.II.1930 Grinspan Eliza depune o fotografie pentru elibera-
rea carnetului de student 

student 74 
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13214.  1482/15.II.1930 Zilberman Rebeca depune o fotografie pentru eli-
berarea carnetului de student 

student 74 

13215.  1483/15.II.1930 Iancu Solomon depune o fotografie pentru elibera-
rea carnetului de student 

student 74 

13216.  1484/15.II.1930 Caufman Iosub depune o fotografie pentru elibera-
rea carnetului de student 

student 74 

13217.  1485/15.II.1930 Gherman B. Malca depune o fotografie pentru eli-
berarea carnetului de student 

student 74 

13218.  1486/15.II.1930 Iacher Beila depune o fotografie pentru eliberarea 
carnetului de student 

student 74 

13219.  1487/15.II.1930 Iulis Ita depune o fotografie pentru eliberarea car-
netului de student 

student 74 

13220.  1488/15.II.1930 Binder Leon depune o fotografie pentru eliberarea 
carnetului de student 

student 74 

13221.  1489/15.II.1930 Segal Marcu depune o fotografie pentru eliberarea 
carnetului de student 

student 74 

13222.  1490/15.II.1930 Cohn Solomon depune o fotografie pentru elibera-
rea carnetului de student 

student 74 

13223.  1491/15.II.1930 Soibman Lipa depune o fotografie pentru elibera-
rea carnetului de student 

student 74 

13224.  1492/15.II.1930 Rabinovici Miril depune o fotografie pentru elibe-
rarea carnetului de student 

student 74 

13225.  1493/15.II.1930 Pincu Eva depune o fotografie pentru eliberarea 
carnetului de student 

student 74 

13226.  1494/15.II.1930 Zelţman Sahna depune o fotografie pentru elibera-
rea carnetului de student 

student 74 

13227.  1495/15.II.1930 Rotenberg Moses solicită o adeverinţă pentru în-
scrierea la externat 

student 74 

13228.  1498/15.II.1930 Vaisman Aron depune o fotografie pentru elibera-
rea carnetului de student 

student 74 

13229.  1499/15.II.1930 Reznic Beer depune o fotografie pentru eliberarea 
carnetului de student 

student 74 

13230.  1500/15.II.1930 Milerand Amalia depune o fotografie pentru elibe-
rarea carnetului de student 

student 74 

13231.  1502/15.II.1930 Oivid Mendel depune o fotografie pentru elibera-
rea carnetului de student 

student 74 

13232.  1503/15.II.1930 Alucher Rahil depune o fotografie pentru elibera-
rea carnetului de student 

student 74 

13233.  1504/15.II.1930 Natansohn Ghisela depune o fotografie pentru eli-
berarea carnetului de student 

student 74 

13234.  1515/15.II.1930 Lazarovici Leizer solicită eliberarea duplicatului 
după foaia matricolă 

student 74 

13235.  1513/15.II.1930 Areşteanu Iacob solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru înscrierea la externat 

student 75 

13236.  1528/18.II.1930 Şaiovici Ela primeşte un ajutor material student 77 

13237.  1534/18.II.1930 Ornştein Luiza depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13238.  1535/18.II.1930 Fiterman Feiga depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13239.  1536/18.II.1930 Schafer S. Manea depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13240.  1537/18.II.1930 Toper Iosif depune recipisa de plată a taxei şcolare 
pe anul 1929-1930 

student 78 

13241.  1538/18.II.1930 Rapaport Ianchel depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13242.  1535/18.II.1930 Fiterman Feiga depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 
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13243.  1536/18.II.1930 Schafer S. Manea depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13244.  1537/18.II.1930 Toper Iosif depune recipisa de plată a taxei şcolare 
pe anul 1929-1930 

student 78 

13245.  1538/18.II.1930 Rapaport Ianchel depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13246.  1540/18.II.1930 Glasberg Iosif depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13247.  1542/18.II.1930 Pipergal Moise depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13248.  1544/18.II.1930 Vainberg Sura depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13249.  1545/18.II.1930 Berşadschi Haia depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13250.  1546/18.II.1930 Levinton Reizea depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13251.  1547/18.II.1930 Mughenştein Motel depune recipisa de plată a 
taxei şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13252.  1548/18.II.1930 Mughenştein Zibemberg Mariam depune recipisa 
de plată a taxei şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13253.  1549/18.II.1930 Segal David depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 78 

13254.  1550/18.II.1930 Bvercovici Hana depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13255.  1551/19.II.1930 Halinschi Udel depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13256.  1552/19.II.1930 Rabinovici Maria depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13257.  1553/19.II.1930 Galanter Ruhla depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13258.  1554/19.II.1930 Rapaport Leib depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13259.  1555/19.II.1930 Perl Adela depune recipisa de plată a taxei şcolare 
pe anul 1929-1930 

student 78 

13260.  1556/19.II.1930 Iancu Herş depune recipisa de plată a taxei şcolare 
pe anul 1929-1930 

student 78 

13261.  1555/19.II.1930 Moise Solomon depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13262.  1558/19.II.1930 Blank Bernard depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13263.  1559/19.II.1930 Gleizer Ruhla depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 78 

13264.  1561/19.II.1930 Gutman Golda depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13265.  1562/19.II.1930 Nahman Marcu depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13266.  1564/19.II.1930 Aron Sara depune recipisa de plată a taxei şcolare 
pe anul 1929-1930 

student 78 

13267.  1565/19.II.1930 Şmilovici Ţipora depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13268.  1567/19.II.1930 Perlmuter Mircea depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13269.  1568/19.II.1930 Gherovici Feiga depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 

13270.  1569/19.II.1930 Cobilanschi Iosif depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 78 
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13271.  1570/19.II.1930 Sfarţ Avram depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 78 

13272.  1571/19.II.1930 Levit Avram depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 78 

13273.  1575/19.II.1930 Barat Debora depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 79 

13274.  1575/19.II.1930 Bron Iosif depune recipisa de plată a taxei şcolare 
pe anul 1929-1930 

student 79 

13275.  1579/19.II.1930 Branover Fani depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 79 

13276.  1580/19.II.1930 Stein Ema solicită scutirea de plată a taxei şcolare 
pe anul 1929-1930 

student 79 

13277.  1581/19.II.1930 Dehtiar Cheila solicită eliberarea carnetului de 
student 

student 79 

13278.  1583/19.II.1930 Vaserman Bernard depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 79 

13279.  1583/19.II.1930 Rumpf Armin Egon depune recipisa de plată a ta-
xei şcolare pe anul 1929-1930 

student 79 

13280.  1585/19.II.1930 Goldştein Carol depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 79 

13281.  1587/19.II.1930 Bondar Feiga depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 79 

13282.  1589/19.II.1930 Moise Adela depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 79 

13283.  1590/19.II.1930 Leibovici Ghidi Natan depune recipisa de plată a 
taxei şcolare pe anul 1929-1930 

student 79 

13284.  1591/19.II.1930 Bergman Ezra depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 79 

13285.  1592/19.II.1930 Vainştein Sabina depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 79 

13286.  1593/19.II.1930 Meerovici Haim depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 79 

13287.  1595/19.II.1930 Mihal Iosub depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 79 

13288.  1597/19.II.1930 Ghidalovici Ghidale depune recipisa de plată a 
taxei şcolare pe anul 1929-1930 

student 79 

13289.  1600/19.II.1930 Braunştein Ana depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 79 

13290.  1601/19.II.1930 Şraier Abram depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 79 

13291.  1603/19.II.1930 Marcovici Lazăr depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 79 

13292.  1604/19.II.1930 Cofman Isabela depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 79 

13293.  1615/19.II.1930 Roizneberg Dina obţine diploma de farmacist farmacist 80 
13294.  1616/19.II.1930 Bronştein Leia Malca obţine diploma de farmacist farmacist 80 
13295.  1622/19.II.1930 Averbuch Şaia depune recipisa de plată a taxei 

şcolare pe anul 1929-1930 
student 80 

13296.  1623/19.II.1930 Litmanovici Beer depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 81 

13297.  1624/19.II.1930 Zelicovici Zelic depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 81 

13298.  1625/19.II.1930 Coifman Iţic depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 81 

13299.  1626/19.II.1930 Herdan Lionel depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 81 
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13300.  1627/19.II.1930 Dodi Ana depune recipisa de plată a taxei şcolare 
pe anul 1929-1930 

student 81 

13301.  1628/19.II.1930 Leibovici Isidor depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 81 

13302.  1630/19.II.1930 Hascalovici Iosif depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 81 

13303.  1631/19.II.1930 Baserniţan Haim depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 81 

13304.  1632/19.II.1930 Froimovici Meer depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 81 

13305.  1633/19.II.1930 Levit Iacob depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 81 

13306.  1634/19.II.1930 Fainsilber Natan depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 81 

13307.  1635/19.II.1930 Leizerovici Zusi depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 81 

13308.  1636/19.II.1930 Lipson Boris depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 81 

13309.  1637/19.II.1930 Cahan David depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 81 

13310.  1641/19.II.1930 Moscovici Leon depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 81 

13311.  1642/19.II.1930 Hazins Mihail depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 81 

13312.  1643/19.II.1930 Parnas Iţic depune recipisa de plată a taxei şcolare 
pe anul 1929-1930 

student 81 

13313.  1644/19.II.1930 Mendelsohn Mendel depune recipisa de plată a ta-
xei şcolare pe anul 1929-1930 

student 81 

13314.  1645/19.II.1930 Streif Sigmund depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 81 

13315.  1646/19.II.1930 Fischler Friedchart depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 81 

13316.  1647/19.II.1930 Rosentzveig Gherş depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 81 

13317.  1651/19.II.1930 Horah Rifca depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 81 

13318.  1653/19.II.1930 Ifrim Raşela depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 81 

13319.  1654/19.II.1930 Vasilovschi Dvoira depune recipisa de plată a ta-
xei şcolare pe anul 1929-1930 

student 81 

13320.  1655/19.II.1930 Elgrut Pesia depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 81 

13321.  1656/19.II.1930 Mencel Eti depune recipisa de plată a taxei şcolare 
pe anul 1929-1930 

student 81 

13322.  1657/19.II.1930 Terkatin Alexandru depune recipisa de plată a ta-
xei şcolare pe anul 1929-1930 

student 81 

13323.  1658/19.II.1930 Rais Victor depune recipisa de plată a taxei şcola-
re pe anul 1929-1930 

student 81 

13324.  1659/19.II.1930 Rectorul Universităţii face cunoscut Senatului ra-
portul comisiei de disciplină care a constatat că 
studenţii evrei ocupă în amifiteatru locuri separate 
de studenţii creştini; se propune construirea unui 
nou amfiteatru 

student 81 

13325.  1670/20.II.1930 Branover Fani solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru înscrierea în anul al IV-lea 

student 83 

13326.  1671/20.II.1930 Finchelştein I. Lazăr solicită eliberarea unei ade-
verinţe pentru armată 

student 83 
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13327.  1676/20.II.1930 Heilpern Bernard solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 84 

13328.  1677/20.II.1930 Duhovnîi Aron depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 84 

13329.  1678/20.II.1930 Seinberg Slioma depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 84 

13330.  1679/20.II.1930 Zaidman Manea depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 84 

13331.  1680/20.II.1930 Zaidman Moise depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 84 

13332.  1681/20.II.1930 Roitman Roza depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 84 

13333.  1682/20.II.1930 Rahman Ţirlea depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 84 

13334.  1683/20.II.1930 Peisah Milca depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 84 

13335.  1684/20.II.1930 Brauchfeld Jean depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 84 

13336.  1685/20.II.1930 Rosman B. Mendel depune recipisa de plată a ta-
xei şcolare pe anul 1929-1930 

student 84 

13337.  1686/20.II.1930 Iosipovici Henrieta depune recipisa de plată a ta-
xei şcolare pe anul 1929-1930 

student 84 

13338.  1687/20.II.1930 Leibovici Sara depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 84 

13339.  1689/20.II.1930 Herşcovici Moise depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 84 

13340.  1690/20.II.1930 Froim Hună depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 84 

13341.  1692/20.II.1930 Barmac Aron depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 84 

13342.  1696/20.II.1930 Leibovici Pinhas depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 84 

13343.  1720/22.II.1930 Aschenazi Iosif depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 86 

13344.  1722/22.II.1930 Rosenfeld Ana depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 86 

13345.  1723/22.II.1930 Michelsohn Matilda depune recipisa de plată a 
taxei şcolare pe anul 1929-1930 

student 86 

13346.  1724/22.II.1930 Şoihit Golda depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 86 

13347.  1725/22.II.1930 Jabschi Meilah depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 86 

13348.  1726/22.II.1930 Halinschi Udel depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 86 

13349.  1727/22.II.1930 Cotic Tauba depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 86 

13350.  1728/22.II.1930 Iancovici Clara depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 86 

13351.  1729/22.II.1930 Bal Raisa depune recipisa de plată a taxei şcolare 
pe anul 1929-1930 

student 86 

13352.  1730/22.II.1930 Rabinovici Sura depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 86 

13353.  1732/22.II.1930 Bercovici Dora depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 86 

13354.  1733/22.II.1930 Stein Sandu depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 86 
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13355.  1734/22.II.1930 Cofman Maier depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 87 

13356.  1739/22.II.1930 Aisman Sofia depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 87 

13357.  1740/22.II.1930 Finchelman Leib depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 87 

13358.  1741/22.II.1930 Goldştein Sigismund depune recipisa de plată a 
taxei şcolare pe anul 1929-1930 

student 87 

13359.  1742/22.II.1930 Haller Mina depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 87 

13360.  1743/22.II.1930 Camil Adela depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 87 

13361.  1745/22.II.1930 Leizerovici Leizer depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 87 

13362.  1748/22.II.1930 Sobelman Mahlea depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 87 

13363.  1749/22.II.1930 Davidsohn Moritz depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 87 

13364.  1751/22.II.1930 Sobelman Iosif depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 87 

13365.  1752/22.II.1930 Camincher Malca depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 87 

13366.  1753/22.II.1930 Goldenberg Estera depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 87 

13367.  1758/22.II.1930 Segal Strul depune recipisa de plată a taxei şcolare 
pe anul 1929-1930 

student 87 

13368.  1759/22.II.1930 Talpalar Solomon depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 87 

13369.  1760/22.II.1930 Laden Leonie depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 87 

13370.  1762/22.II.1930 Goldştein Iosif depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 87 

13371.  1763/22.II.1930 Fuhrer Iacob depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 87 

13372.  1764/22.II.1930 Roizenboim David depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 87 

13373.  1766/22.II.1930 Horovitz Oişie depune concluziile tezei de licenţă 
„Sărurile de mercur şi clorurile” 

student 87 

13374.  1770/23.II.1930 Finchel I. Lascăr solicită eliberarea unei adeverin-
ţe pentru armată 

student 88 

13375.  1771/23.II.1930 Breitman Ides solicită eliberarea diplomei lui 
Feldman Haim 

farmacist 88 

13376.  1773/23.II.1930 Fradis Ruhla depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 88 

13377.  1775/23.II.1930 Galperin Estera depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 88 

13378.  1776/23.II.1930 Faingold Iosub depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 88 

13379.  1777/23.II.1930 Abovici Malvina depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 88 

13380.  1778/23.II.1930 Fişu Pincu depune recipisa de plată a taxei şcolare 
pe anul 1929-1930 

student 88 

13381.  1779/24.II.1930 Riven David depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 88 

13382.  1780/24.II.1930 Held Pincu depune recipisa de plată a taxei şcolare 
pe anul 1929-1930 

student 88 
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13383.  1781/24.II.1930 Gorohovschi Moisei depune recipisa de plată a ta-
xei şcolare pe anul 1929-1930 

student 88 

13384.  1782/24.II.1930 Şusterman Iahna depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 88 

13385.  1783/24.II.1930 Blumen Ana depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 88 

13386.  1784/24.II.1930 Gamburd Reful depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 88 

13387.  1786/24.II.1930 Moscovici Liviu depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 88 

13388.  1787/24.II.1930 Pascariu Isidor depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 88 

13389.  1788/24.II.1930 Lernovici Eugenia depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 88 

13390.  1789/24.II.1930 Himelbrand Iancu depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 88 

13391.  1780/24.II.1930 Danilof Bercu depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 88 

13392.  1783/24.II.1930 Herşcovici Adela depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 88 

13393.  1784/24.II.1930 Goldenberg Roza depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 88 

13394.  1785/24.II.1930 Sin Alter Rifca depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 88 

13395.  1786/24.II.1930 Cohn Haia Dvoira depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 88 

13396.  1797/24.II.1930 Golub Simon, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Modena, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 88 

13397.  1801/24.II.1930 Gleisman Perla solicită reînscrierea la farmacie student 89 
13398.  1802/24.II.1930 Coifman Ovşii susţine examenul de licenţă în far-

macie 
farmacist 89 

13399.  1802/24.II.1930 Breitman Ides susţine examenul de licenţă în far-
macie 

farmacist 89 

13400.  1802/24.II.1930 Milbaurat Marcu susţine examenul de licenţă în 
farmacie 

farmacist 89 

13401.  1811/25.II.1930 Leibovici Fani depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 89 

13402.  1812/25.II.1930 Silberştein Estera depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 89 

13403.  1815/25.II.1930 Levin Haim depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 89 

13404.  1816/25.II.1930 Lupu C. Mina depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 89 

13405.  1817/25.II.1930 Milovici Frida depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 89 

13406.  1818/25.II.1930 Feldman Z. depune recipisa de plată a taxei şcola-
re pe anul 1929-1930 

student 89 

13407.  1819/25.II.1930 Goldberg Meniha depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 89 

13408.  1820/25.II.1930 Chiperman Moise depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 89 

13409.  1821/25.II.1930 Chiperman Nuhim depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 89 

13410.  1822/25.II.1930 Treibicean Sat Iosif depune recipisa de plată a ta-
xei şcolare pe anul 1929-1930 

student 91 

13411.  1823/25.II.1930 Moise Marcu depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 91 
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13412.  1824/25.II.1930 Lerman Nuhim depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 91 

13413.  1825/25.II.1930 Balbarev Ihil depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 91 

13414.  1827/25.II.1930 Bercovici David depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 91 

13415.  1828/25.II.1930 Rabin Moisei depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 91 

13416.  1830/25.II.1930 Moscovici Ana depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 91 

13417.  1831/25.II.1930 Şapira Ruvin depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 91 

13418.  1832/25.II.1930 Simon Isidor depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 91 

13419.  1833/25.II.1930 Babici Moise depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 91 

13420.  1839/25.II.1930 Vaserman Lazăr depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 91 

13421.  1840/25.II.1930 Löbel Rebeca depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 91 

13422.  1841/25.II.1930 Berariu Ietty depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 91 

13423.  1842/25.II.1930 Bercovici Tauba depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 91 

13424.  1843/25.II.1930 Calica Moise depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 91 

13425.  1845/25.II.1930 Ghelman Rahil depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 91 

13426.  1849/25.II.1930 Lazarovici Ihil depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 91 

13427.  1850/25.II.1930 Liba Moise depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 91 

13428.  1852/25.II.1930 Blumenfeld Jeanette depune recipisa de plată a ta-
xei şcolare pe anul 1929-1930 

student 91 

13429.  1851/25.II.1930 Blumenfeld I. Elias depune recipisa de plată a ta-
xei şcolare pe anul 1929-1930 

student 91 

13430.  1853/25.II.1930 Cru David Herş depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 91 

13431.  1854/25.II.1930 Fişman Ghinda depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 92 

13432.  1855/25.II.1930 Fridman Abram depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 92 

13433.  1856/25.II.1930 Vexman Betty depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 92 

13434.  1857/25.II.1930 Sfraţ Bercu depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 92 

13435.  1860/25.II.1930 Haifetz Boris depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 92 

13436.  1861/25.II.1930 Iţicovici Moise depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 92 

13437.  1863/25.II.1930 Horovitz Natan depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 92 

13438.  1867/25.II.1930 Alter Iancu depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 92 

13439.  1870/25.II.1930 Beziman Lev depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 92 
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13440.  1871/25.II.1930 Ghelbert Golda depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 92 

13441.  1872/25.II.1930 Buholtz Janeta depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 92 

13442.  1873/25.II.1930 Sfratz Pinhas depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 92 

13443.  1874/25.II.1930 Goldştein Clara depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 92 

13444.  1875/25.II.1930 Breiman Şlioma depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 92 

13445.  1876/25.II.1930 Cogan Rahil depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 92 

13446.  1878/25.II.1930 Goldştein Moise depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 92 

13447.  1879/25.II.1930 Herman Alexandru depune recipisa de plată a ta-
xei şcolare pe anul 1929-1930 

student 92 

13448.  1880/25.II.1930 Glimebrg Moise depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 92 

13449.  1882/27.II.1930 Zoltan Kliman solicită reînscrierea în anul 1929-
1930 şi eliberarea unei adeverinţe pentru armată 

student 92 

13450.  1883/27.II.1930 Zoltan Spaniel solicită reînscrierea în anul 1929-
1930 şi eliberarea unei adeverinţe pentru armată 

student 92 

13451.  1884/27.II.1930 Levenzon Ihil solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru înscrierea la drept 

student 92 

13452.  1894/27.II.1930 Milbourat Marcu solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de absolvire pentru Cercul de Recrutare din 
Botoşani 

farmacist 94 

13453.  1895/27.II.1930 Bunurile lui Vexler Solomon sînt sechestrate student 94 
13454.  1901/27.II.1930 Zoltan Kleiman depune o fotografie pentru obţine-

rea carnetului de student 
student 95 

13455.  1902/27.II.1930 Abramovici Gherta depune recipisa de plată a ta-
xei şcolare pe anul 1929-1930 

student 95 

13456.  1904/27.II.1930 Grimberg Lupu depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 95 

13457.  1905/27.II.1930 Klepper Mindea depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 95 

13458.  1906/27.II.1930 Hună Golda depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 95 

13459.  1907/27.II.1930 Goldner Charlotte depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 95 

13460.  1909/27.II.1930 Haimovici Iosif depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 95 

13461.  1910/27.II.1930 Idelovici Maria depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 95 

13462.  1912/27.II.1930 Lesner Bianca depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 95 

13463.  1913/27.II.1930 Mayer Boruh depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 95 

13464.  1917/27.II.1930 Zagher Strul depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 95 

13465.  1918/27.II.1930 Moise Betty depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 95 

13466.  1920/27.II.1930 Leizer Naftuli depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 95 

13467.  1921/27.II.1930 Zoltan Spaniel depune o fotografie pentru obţine-
rea carnetului de student 

student 95 
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13468.  1923/28.II.1930 Horovitz M. Oişie susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma 

doctor 95 

13469.  1924/28.II.1930 Coifman Ovşii susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma 

farmacist 95 

13470.  1925/28.II.1930 Breitman Idel susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma 

farmacist 95 

13471.  1926/28.II.1930 Milbourat Marcu susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma 

farmacist 95 

13472.  1928/28.II.1930 Milştein Strul solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 96 

13473.  1929/27.II.1930 Roşu Pili Perla depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 96 

13474.  1930/27.II.1930 Grosman Haia depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 96 

13475.  1932/27.II.1930 Sternbaum Pepi depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 96 

13476.  1933/27.II.1930 Steiberg Bella depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 96 

13477.  1934/27.II.1930 Soibelman Iţic depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 96 

13478.  1937/27.II.1930 Volfenzon Haim depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 96 

13479.  1938/27.II.1930 Zamvilovici Strul depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 96 

13480.  1941/1.III.1930 Breitman Ides solicită să se comunice Serviciului 
Sanitar al oraşului Cernăuţi că este cu licenţa sus-
ţinută 

farmacist 96 

13481.  1942/1.III.1930 Iuster David solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 96 

13482.  1943/1.III.1930 Şarf Leiba solicită eliberarea unei adeverinţe pen-
tru armată 

student 96 

13483.  1944/1.III.1930 Iacobsohn Frederica solicită eliberarea unei ade-
verinţe  

student 96 

13484.  1949/3.III.1930 Iacobsohn Frederica solicită eliberarea documen-
telor şcolare deoarece se retrage din facultate  

student 97 

13485.  1950/3.III.1930 Schnirer Emil, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Paris, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 97 

13486.  1951/3.III.1930 Faerştein Strul, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Pavia, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 97 

13487.  1953/28.II.1930 Dehtiar Ghitla susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma 

farmacist 97 

13488.  1954/28.II.1930 Vehter Ianchel susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma 

farmacist 97 

13489.  1955/28.II.1930 Mişcovici Ghizela susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma 

farmacist 97 

13490.  1957/28.II.1930 Bober S. Ghenia susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma 

farmacist 97 

13491.  1971/3.III.1930 Sager Alois solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 98 

13492.  1976/4.III.1930 Chisilev Şmil depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 100 

13493.  1977/4.III.1930 Sterenstein Lia depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 100 

13494.  1979/4.III.1930 Rabinovici Nusem depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 100 

13495.  1980/4.III.1930 Moscovici Leon depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 100 
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13496.  1982/4.III.1930 Goldner Aron depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 100 

13497.  1983/4.III.1930 Klepper Pesia depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 100 

13498.  1984/4.III.1930 Croitoru Herşcu depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 100 

13499.  1989/4.III.1930 Spaner Efim solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 100 

13500.  1990/4.III.1930 Başcanschi Gherş solicită eliberarea unei adeve-
rinţe pentru armată 

student 100 

13501.  1992/5.III.1930 Liebling Blima solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru ocuparea unui post 

student 100 

13502.  1993/5.III.1930 Bărbuţă Rubin solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 101 

13503.  1995/5.III.1930 Şaiovici Ella depune teza de licenţă student 101 

13504.  1998/5.III.1930 Vechter Ianchel susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma 

farmacist 101 

13505.  1998/5.III.1930 Dehtiar S. Ghitlea susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma 

farmacist 101 

13506.  2001/6.III.1930 Nusimovici Slioma susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma 

farmacist 102 

13507.  2001/6.III.1930 Roşu Melania susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma 

farmacist 102 

13508.  2001/6.III.1930 Iosefsohn Moise susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma 

farmacist 102 

13509.  2008/6.III.1930 Goldştein David susţine examenul ultimului doc-
torat 

doctor 102 

13510.  2011/6.III.1930 Rabinovici Mina solicită o adeverinţă pentru obţi-
nerea permisului pe CFR 

student 102 

13511.  2012/6.III.1930 Vechter Ianchel depune o fotografie pentru obţine-
rea carnetului de student 

student 102 

13512.  2017/7.III.1930 Simon Isidor solicită o adeverinţă pentru armată student 103 
13513.  2018/7.III.1930 Coifman Ovşii susţine examenul de licenţă şi ob-

ţine diploma, solicită să se aducă la cunoştinţă 
acest fapt şi Serviciului Sanitar al oraşului Iaşi 

farmacist 103 

13514.  2019/7.III.1930 Sugurenschi Avram solicită o adeverinţă de frec-
venţă pentru armată 

student 103 

13515.  2021/7.III.1930 Levenzon Ihil solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 103 

13516.  2033/7.III.1930 Katzer Isac, cu diplomă obţinută la facultatea din 
Bologna, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 104 

13517.  2034/7.III.1930 Hauca Kasreil, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Praga, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 104 

13518.  2035/7.III.1930 Glaser Leia solicită eliberarea unui duplicat al di-
plomei 

student 104 

13519.  2040/10.III.1930 Şarf Michel solicită o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru armată 

student 104 

13520.  2043/10.III.1930 Zeilicovici Zeilic solicită o adeverinţă de frecven-
ţă pentru armată 

student 105 

13521.  2043/10.III.1930 Coifman David solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 105 

13522.  2046/11.III.1930 Culiş Leiba solicită eliberarea documentelor şcola-
re deoarece se retrage din facultate 

student 105 

13523.  2047/10.III.1930 Stuleanu Bernard solicită o adeverinţă de frecven-
ţă pentru armată 

student 105 

13524.  2034/7.III.1930 Şaiovici Ella depune teza de licenţă „Consideraţii 
asupra miopiei” 

doctor 105 
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13525.  2061/10.III.1930 Velt Levin solicită o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru bursă 

student 106 

13526.  2066/12.III.1930 Flicher Robert, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Viena, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 106 

13527.  2063/12.III.1930 Torpel Iulius solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 109 

13528.  2088/12.III.1930 Binder Leon solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 109 

13529.  2095/14.III.1930 Nacht Martin depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 110 

13530.  2096/14.III.1930 Iuster Mindel depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 110 

13531.  2097/14.III.1930 Cleitman Haim depune o fotografie pentru obţine-
rea carnetului de student 

student 110 

13532.  2109/15.III.1930 Şaiovici Ella susţine examenul de licenţă şi obţine 
diploma 

doctor 110 

13533.  2112/17.III.1930 Tercatin Alexandru solicită o adeverinţă de frec-
venţă pentru armată 

student 110 

13534.  2120/17.III.1930 Abramovici Avram susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma 

doctor 112 

13535.  2127/18.III.1930 Milbourat D. Marcu susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13536.  2127/18.III.1930 Breitman D. Ides susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13537.  2127/18.III.1930 Coifman D. Ovşii susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13538.  2127/18.III.1930 Sifris M. Haia Sura susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13539.  2127/18.III.1930 Bronştein M. Leia Malca susţine examenul de li-
cenţă şi obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13540.  2127/18.III.1930 Roizenberg M. Dina susţine examenul de licenţă 
şi obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13541.  2127/18.III.1930 Maier Fr. Marcel susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13542.  2127/18.III.1930 Bober Ghenia susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13543.  2127/18.III.1930 Zalţman L. Haza susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13544.  2127/18.III.1930 Solomon M. Mina susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13545.  2127/18.III.1930 Picher L. Basea susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13546.  2127/18.III.1930 Cauşanscaia I. Hana susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13547.  2127/18.III.1930 Rabinovici I. Feiga susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13548.  2127/18.III.1930 Roitman A. Perlea susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13549.  2127/18.III.1930 Haimovici I. Avram susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13550.  2127/18.III.1930 Herşcovici I. Max susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13551.  2127/18.III.1930 Ghelber O. Simon susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13552.  2127/18.III.1930 Şor S. Mina susţine examenul de licenţă şi obţine 
diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 
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13553.  2127/18.III.1930 Zilberman M. Herş susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13554.  2127/18.III.1930 Pasternac Volf Elia susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13555.  2127/18.III.1930 Cohn D. Israel susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13556.  2127/18.III.1930 Erder Adolphe Ioseph susţine examenul de licenţă 
şi obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13557.  2127/18.III.1930 Cahane O. Raşela Ita susţine examenul de licenţă 
şi obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13558.  2127/18.III.1930 Moruzenschi S. Boruh susţine examenul de licenţă 
şi obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13559.  2127/18.III.1930 Herman I. Max susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13560.  2127/18.III.1930 Veinştein M. Sofia susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13561.  2127/18.III.1930 Grinspan N. Olga susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13562.  2127/18.III.1930 Blimes S. Emanoil susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13563.  2127/18.III.1930 Coniver L. Isac susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13564.  2127/18.III.1930 Vitner L. Virginia susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13565.  2127/18.III.1930 Listic S. Beila susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13566.  2127/18.III.1930 Ludman P. Zlata susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 113 

13567.  2131/18.III.1930 Rabinovici Iacov depune o fotografie pentru obţi-
nerea carnetului de student  

student 113 

13568.  2141/18.III.1930 Şaiovici Abram solicită diploma eliberată de rec-
torat pentru Listic S. Beila  

farmacist 115 

13569.  2143/18.III.1930 Beri Gherş solicită o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru armată 

student 115 

13570.  2149/20.III.1930 Lazarovici Leizer primeşte duplicatul foii matrico-
le la Galaţi 

student 116 

13571.  2157/20.III.1930 Mayer Boruch depune o fotografie pentru obţine-
rea carnetului de student  

student 116 

13572.  2161/20.III.1930 Goldştein M. Otto depune teza de licenţă spre sus-
ţinere 

doctor 116 

13573.  2182/22.III.1930 Bucştein Iudit depune teza de licenţă spre susţine-
re 

doctor 120 

13574.  2183/22.III.1930 Sterental Basia susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma eliberată de rectorat 

farmacist 120 

13575.  2183/22.III.1930 Şirota Ester susţine examenul de licenţă şi obţine 
diploma eliberată de rectorat 

farmacist 120 

13576.  2183/22.III.1930 Ractştein Idel Leib susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 120 

13577.  2186/22.III.1930 Herşcovici Max susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 120 

13578.  2187/22.III.1930 Levin Şlioma solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 121 

13579.  2188/22.III.1930 Markovitz Adalbert depune o fotografie pentru 
obţinerea carnetului de student 

student 121 

13580.  2195/24.III.1930 Marcovici Lazăr, cu studii în Ungaria, solicită în-
scrierea în anul al VI-lea şi eliberarea unei adeve-

student 121 
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rinţe pentru armată 
13581.  2198/24.III.1930 Herşcovici David solicită înscrierea în anul al VI-

lea şi eliberarea unei adeverinţe pentru armată 
student 122 

13582.  2199/24.III.1930 Feldman Aron solicită înscrierea în anul al VI-lea 
şi eliberarea unei adeverinţe pentru armată 

student 122 

13583.  2200/24.III.1930 Glinoer Leon solicită înscrierea în anul al VI-lea şi 
eliberarea unei adeverinţe pentru armată 

student 122 

13584.  2201/24.III.1930 Chelman Hascal solicită restituirea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 122 

13585.  2202/24.III.1930 Goldştein M. Otto depune teza de licenţă „Trata-
mentul chirurgical în litiaza choledocului”  

doctor 122 

13586.  2212/24.III.1930 Burchis Israil, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Praga, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 122 

13587.  2212/24.III.1930 Caplanschi Fişel, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Toulouse, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 122 

13588.  2224/24.III.1930 Varga Morel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
studii pe anul 1922-1923 

student 122 

13589.  2227/24.III.1930 Feinblatt Israel depune teza de licenţă  doctor 122 
13590.  2228/24.III.1930 Avram Mendel depune teza de licenţă „Radiotera-

pia profundă şi taratamentul osteosarcomului”  
doctor 122 

13591.  2232/26.III.1930 Silcrot P. Avram susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

doctor 127 

13592.  2232/26.III.1930 Vizin M. Rahil susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma eliberată de rectorat 

doctor 127 

13593.  2232/26.III.1930 Iaruschi S. Haim susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

doctor 127 

13594.  2232/26.III.1930 Schreifel M. Solomon susţine examenul de licenţă 
şi obţine diploma eliberată de rectorat 

doctor 127 

13595.  2232/26.III.1930 Gherşcovici I. Idel susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

doctor 127 

13596.  2232/26.III.1930 Cleitman D. Nadejda susţine examenul de licenţă 
şi obţine diploma eliberată de rectorat 

doctor 127 

13597.  2232/26.III.1930 Calihman L. Abram susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

doctor 127 

13598.  2223
bis

/26.III.1930 Goldştein David solicită înscrierea la examenul ul-
timului doctorat 

doctor 127 

13599.  2253/27.III.1930 Lovinsohn Aron, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Paris, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 127 

13600.  2256/27.III.1930 Grossi Suzana funcţionează ca asistent la clinica 
de obstetrică 

doctor 127 

13601.  2256/27.III.1930 Rosenthal Zenobia funcţionează ca asistent la cli-
nica de obstetrică 

doctor 127 

13602.  2265/30.III.1930 Robinsohn Suhăr solicită eliberarea unei adeverin-
ţe pentru armată 

student 128 

13603.  2293/31.III.1930 In declaraţia prezentată de Varzaru Traian, referi-
toare la tulburarile studenţeşti, se arată că 15 stu-
denţi evrei îl loveau pe colegul lui Ciofu T. Nico-
lae 

student 131 

13604.  2294/31.III.1930 Stolear Aron solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 131 

13605.  2295/31.III.1930 Grasgru Abram solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 131 

13606.  2318/2.IV.1930 Laber Sara susţine examenul de licenţă şi obţine 
diploma eliberată de rectorat 

farmacist 134 

13607.  2318/2.IV.1930 Lozneanu Zusi susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 134 
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13608.  2232/3.IV.1930 In declaraţia prezentată de Segal David şi Iancu 
Solomon din anul al II-lea sînt relatate violenţele 
de la Institutul de Anatomie, iar Varzaru Traian şi 
colegul lui Ciofu T. Nicolae sînt eleiminaţi 

student 135 

13609.  2357/7.IV.1930 Herşcu I. Herş depune teza de licenţă „Studiul ste-
nozelor”  

doctor 138 

13610.  2360/7.IV.1930 Segal Clara solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru obţinerea unui post 

student 138 

13611.  2364/7.IV.1930 Breitman Roza solicită eliberarea duplicatului foii 
matricole 

student 139 

13612.  2370/7.IV.1930 Levensohn I. Ihil solicită eliberarea unei adeverin-
ţe pentru armată 

student 139 

13613.  2379/8.IV.1930 Copelman Leia solicită înscrierea la examenul de 
licenţă  

farmacist 140 

13614.  2386/8.IV.1930 Grimberg S. David susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 140 

13615.  2386/8.IV.1930 David Ladislau susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat 

farmacist 140 

13616.  2386/8.IV.1930 Vareta Frima susţine examenul de licenţă şi obţine 
diploma eliberată de rectorat 

farmacist 140 

13617.  2386/8.IV.1930 Guttman Netty susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma eliberată de rectorat 

farmacist 140 

13618.  2392/9.IV.1930 Ruchenştein Henrieta solicită eliberarea unui du-
plicat al carnetului de student 

student 141 

13619.  2393/8.IV.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea 
diplomei eliberată de rectorat de Fainblatt Israil 

doctor 141 

13620.  2394/8.IV.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea di-
plomei eliberată de rectorat de Herşcu I. Herş 

doctor 141 

13621.  2396/8.IV.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea di-
plomei eliberată de rectorat de Segal Ţalel 

doctor 141 

13622.  2416/10.IV.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea di-
plomei eliberată de rectorat de Acherman David 

doctor 143 

13623.  2417/10.IV.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea di-
plomei eliberată de rectorat de Bercovici Haim 

doctor 143 

13624.  2419/10.IV.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea di-
plomei eliberată de rectorat de Lazarovici Ilie 

doctor 143 

13625.  2420/10.IV.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea di-
plomei eliberată de rectorat de Vaserman Lazăr 

doctor 143 

13626.  2432/11.IV.1930 Ludvarg Enta solicită eliberarea carnetului de stu-
dent 

student 145 

13627.  2451/15.IV.1930 David Jean solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 147 

13628.  2464/26.IV.1930 Kendler Silvia solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă  

student 149 

13629.  2466/26.IV.1930 Bucştein Iudit solicită informarea serviciului sa-
nitar că a susţinut examenul de licenţă  

doctor 149 

13630.  2472/28.IV.1930 Herşcovici Moisei solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 150 

13631.  2473/28.IV.1930 Dehtiar Ghitla solicită înscrierea la examenul de 
licenţă 

farmacist 150 
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13632.  2474/28.IV.1930 Nusimovici Slioma solicită înscrierea la examenul 
de licenţă 

farmacist 150 

13633.  2485/28.IV.1930 Moise Leivi solicită înscrierea la examenul ulti-
mului doctorat 

student 151 

13634.  2487/28.IV.1930 Reznic Mendel solicită înscrierea la examenul ul-
timului doctorat 

student 151 

13635.  2489/28.IV.1930 Areşteanu Iacob solicită înscrierea la examenul ul-
timului doctorat 

student 151 

13636.  2491/29.IV.1930 Bercovici Haim solicită informarea serviciului sa-
nitar al armatei că a susţinut examenul de licenţă  

doctor 151 

13637.  2500/29.IV.1930 Rabinovici Miril solicită eliberarea diplomei de 
licenţă pentru Cauşanschi Hana  

farmacist 152 

13638.  2518/30.X.1930 Reisel Goldina solicită eliberarea diplomei de li-
cenţă  

farmacist 153 

13639.  2522/1.V.1930 Başcanschi Gherş solicită înscrierea la examenele 
de sfîrşit de an din sesiunea organizată în martie 

student 154 

13640.  2524/1.V.1930 Alucher Rahil solicită înscrierea la examenele de 
sfîrşit de an din sesiunea organizată în martie 

student 154 

13641.  2528/1.V.1930 Mosevschi Eugenia solicită înscrierea la exame-
nele de sfîrşit de an din sesiunea organizată în 
martie 

student 154 

13642.  2530/1.V.1930 Menaşcovici Menaşe solicită înscrierea la exame-
nele de sfîrşit de an din sesiunea organizată în 
martie 

student 154 

13643.  2532/1.V.1930 Leibovici Sara solicită înscrierea la examenele de 
sfîrşit de an din sesiunea organizată în martie 

student 154 

13644.  2533/1.V.1930 Sofian Mina solicită înscrierea la examenele de 
sfîrşit de an din sesiunea organizată în martie 

student 154 

13645.  2534/1.V.1930 Ludvarg Enta solicită înscrierea la examenele de 
sfîrşit de an din sesiunea organizată în martie 

student 154 

13646.  2536/1.V.1930 Gansfein Aniuta solicită înscrierea la examenele 
de sfîrşit de an din sesiunea organizată în martie 

student 154 

13647.  2537/1.V.1930 Frenchel Leia solicită înscrierea la examenele de 
sfîrşit de an din sesiunea organizată în martie 

student 154 

13648.  2564/1.V.1930 Mencel Etti solicită înscrierea la examenele de 
sfîrşit de an din sesiunea organizată în martie 

student 156 

13649.  2607/1.V.1930 Leibovici Berman solicită înscrierea la examenele 
de sfîrşit de an din sesiunea organizată în martie 

student 156 

13650.  2618/1.V.1930 Simonovici Zalman solicită înscrierea la exame-
nele de sfîrşit de an, sesiunea organizată în martie 

student 156 

13651.  2620/1.V.1930 Stolear Aron solicită înscrierea la examenele de 
sfîrşit de an din sesiunea organizată în martie 

student 156 

13652.  2622/1.V.1930 Coifman David solicită înscrierea la examenele de 
sfîrşit de an din sesiunea organizată în martie 

student 156 

13653.  2625/1.V.1930 Blanc Elimeleh solicită înscrierea la examenele de 
sfîrşit de an din sesiunea organizată în martie 

student 156 

13654.  2666/6.V.1930 Roşu Melania solicită înscrierea la examenul de 
licenţă  

farmacist 160 

13655.  2667/6.V.1930 Gutman Netty solicită înscrierea la examenul de 
licenţă  

farmacist 160 

13656.  2676/6.V.1930 Gorohovschi Moisei solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă  

student 160 

13657.  2678/6.V.1930 Vareta Frima solicită să se informeze Serviciul 
Sanitar al oraşului Soroca că a susţinut examenul 
de licenţă  

farmacist 160 

13658.  2685/7.V.1930 Rosman Strul depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student 162 
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13659.  2685/7.V.1930 Pisarevschi Basia depune recipisa de plată a taxei 
de şcolaritate 

student 162 

13660.  2703/9.V.1930 Farmacistul Herold Gustav, proprietarul farmaciei 
„Coroana” din Cernăuţi, solicită eliberarea dupli-
catului foii matricole aparţinînd lui Reiter Sofia 

farmacist 165 

13661.  2705/9.V.1930 Cleitman Aron depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student 165 

13662.  2713/12.V.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea di-
plomei eliberată de rectorat de Ferinştein Roza 

farmacist 166 

13663.  2714/12.V.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea di-
plomei eliberată de rectorat de Copelman Leia 

farmacist 166 

13664.  2715/12.V.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea di-
plomei eliberată de rectorat de Berman Michel 

farmacist 166 

13665.  2717/12.V.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea di-
plomei eliberată de rectorat de Safenboim Mirlea 

farmacist 166 

13666.  2718/12.V.1930 Goldştein David depune concluziile tezei sale de 
licenţă intitulate „Chistul pulmonar” 

doctor 166 

13667.  2721/12.V.1930 Moise Marcu solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată  

student 166 

13668.  2727/12.V.1930 Silcrot Boris solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată  

student 167 

13669.  2729/12.V.1930 Picher Isac depune concluziile tezei sale de licenţă 
intitulate „Contribuţii la studiul determinării acti-
vităţii sucului gastric” 

doctor 167 

13670.  2737/14.V.1930 Laboratorul de farmacie trimite procesul verbal cu 
numărul alăturat; consemnează susţinerea exame-
nului de licenţă şi obţinerea diplomei eliberată de 
rectorat de Ripa Şulim 

farmacist 167 

13671.  2737/14.V.1930 Laboratorul de farmacie trimite procesul verbal cu 
numărul alăturat; consemnează susţinerea exame-
nului de licenţă şi obţinerea diplomei eliberată de 
rectorat de Picher Enta 

farmacist 167 

13672.  2740/14.V.1930 Laboratorul de farmacie trimite procesul verbal cu 
numărul alăturat; consemnează susţinerea exame-
nului de licenţă şi obţinerea diplomei eliberată de 
rectorat de Copelman Lia 

farmacist 168 

13673.  2740/14.V.1930 Laboratorul de farmacie trimite procesul verbal cu 
numărul alăturat; consemnează susţinerea exame-
nului de licenţă şi obţinerea diplomei eliberată de 
rectorat de Copelman Lia 

farmacist 168 

13674.  2741/14.V.1930 Laboratorul de farmacie trimite procesul verbal cu 
numărul alăturat; consemnează susţinerea exame-
nului de licenţă şi obţinerea diplomei eliberată de 
rectorat de Berman Michel 

farmacist 168 

13675.  2742/14.V.1930 Laboratorul de farmacie trimite procesul verbal cu 
numărul alăturat; consemnează susţinerea exame-
nului de licenţă şi obţinerea diplomei eliberată de 
rectorat de Feinştein Roza 

farmacist 168 

13676.  2743/14.V.1930 Laboratorul de farmacie trimite procesul verbal cu 
numărul alăturat; consemnează susţinerea exame-
nului de licenţă şi obţinerea diplomei eliberată de 
rectorat de Safenboim Mirlea 

farmacist 168 
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13677.  2759/14.V.1930 Laboratorul de farmacie trimite procesul verbal cu 
numărul alăturat; consemnează susţinerea exame-
nului de licenţă şi obţinerea diplomei eliberată de 
rectorat de Iacher Leizer 

farmacist 170 

13678.  2740/14.V.1930 Laboratorul de farmacie trimite procesul verbal cu 
numărul alăturat; consemnează susţinerea exame-
nului de licenţă şi obţinerea diplomei eliberată de 
rectorat de Nusimovici Slioma 

farmacist 170 

13679.  2740/14.V.1930 Laboratorul de farmacie trimite procesul verbal cu 
numărul alăturat; consemnează susţinerea exame-
nului de licenţă şi obţinerea diplomei eliberată de 
rectorat de Dehtiar S. Ghitlea 

farmacist 170 

13680.  2761/14.V.1930 Chirvai Estera depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student 170 

13681.  2763/14.V.1930 Lichtenştein Tiberiu depune recipisa de plată a ta-
xei de şcolaritate 

student 170 

13682.  2764/14.V.1930 Benedeck Iosif depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student 170 

13683.  2770/15.V.1930 Godlştein David depune teza de licenţă intitulată 
„Contribuţii la studiul chistului hidatic” 

doctor 171 

13684.  2773/15.V.1930 Picher Isac depune teza de licenţă intitulată „Con-
tribuţii la studiul determinării activităţii sucului 
gastric” 

doctor 171 

13685.  2795/14.V.1930 Bibo Samuil depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student 174 

13686.  2798/14.V.1930 Zoltan Spaniel depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student 174 

13687.  2801/17.V.1930 Goligorschi Solomon solicită eliberarea unui du-
plicat al carnetului de student 

student 174 

13688.  2802/15.V.1930 Reznic Mendel depune teza de licenţă intitulată 
„Contribuţii la studiul infecţiei urinare” 

doctor 174 

13689.  2807/15.V.1930 Ştirbu Aurel depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student 175 

13690.  2808/15.V.1930 Areşteanu Iacob depune teza de licenţă intitulată 
„Contribuţii la studiul iritei şi iriociclitei” 

doctor 175 

13691.  2816/19.V.1930 Zoltan Kelin depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student 175 

13692.  2820/19.V.1930 Laboratorul de farmacie trimite procesul verbal cu 
numărul alăturat; consemnează susţinerea exame-
nului de licenţă şi obţinerea diplomei eliberată de 
rectorat de Dehtiar S. Ghitlea 

farmacist 176, 179 

13693.  2821/19.V.1930 Laboratorul de farmacie trimite procesul verbal cu 
numărul alăturat; consemnează susţinerea exame-
nului de licenţă şi obţinerea diplomei eliberată de 
rectorat de Nusimovici Slioma 

farmacist 176, 179 

13694.  2822/19.V.1930 Laboratorul de farmacie trimite procesul verbal cu 
numărul alăturat; consemnează susţinerea exame-
nului de licenţă şi obţinerea diplomei eliberată de 
rectorat de Iacher Leizer 

farmacist 176, 179 

13695.  2823/19.V.1930 Laboratorul de farmacie trimite procesul verbal cu 
numărul alăturat; consemnează susţinerea exame-
nului de licenţă şi obţinerea diplomei eliberată de 
rectorat de Vechter Iancchel 

farmacist 176, 179 

13696.  2842/20.V.1930 Cozer Moisei solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată  

student 178 

13697.  2848/20.V.1930 Litovschi Ita solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru angajare 

student 178 
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13698.  2895/22.V.1930 Areşteanu Iacob susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma eliberată de rectorat  

doctor 182 

13699.  2903/23.V.1930 Mendel Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată  

student 183 

13700.  2906/23.V.1930 Poplicher Iancu depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student 183 

13701.  2908/23.V.1930 Iosephson Moise solicită înscrierea la examene student 184 
13702.  2926/24.V.1930 Pisarevici Basea depune teza de licenţă intitulată 

„Consideraţii asupra tratamentului la alienaţi” 
doctor 184 

13703.  2927/22.V.1930 Reznic G. Mendel susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat  

doctor 185 

13704.  2943/26.V.1930 Vehter Ianchel solicită a se comunica Sreviciului 
Sanitar al oraşului Bucureşti că a susţinut licenţa 

farmacist 186 

13705.  2944/26.V.1930 Toporov Iosif solicită a i se elibera diploma dom-
nişoarei Zaltman Roza 

farmacist 186 

13706.  2905/23.V.1930 Perelmuter Mircea solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată  

student 186 

13707.  2947/23.V.1930 Rosemberg Zoltan, cu diplomă obţinută la faculta-
tea din Würtzburg, solicită echivalarea studiilor în 
ţară 

doctor 186 

13708.  2948/23.V.1930 Desideriu Samuil, cu diplomă obţinută la faculta-
tea din Würtzburg, solicită echivalarea studiilor în 
ţară 

doctor 186 

13709.  2966/26.V.1930 Flitman Paulina depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student 186 

13710.  2975/26.V.1930 Aizicovici Aizic depune recipisa de plată a taxei 
de şcolaritate 

student 186 

13711.  2976/26.V.1930 Aronovici Elias depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student 186 

13712.  2978/26.V.1930 Bauer Ladislau depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student 186 

13713.  2979/26.V.1930 Stein Filip depune recipisa de plată a taxei de şco-
laritate 

student 186 

13714.  2980/26.V.1930 Rabinovici Iacob depune recipisa de plată a taxei 
de şcolaritate 

student 186 

13715.  2981/26.V.1930 Marcovici Avram depune recipisa de plată a taxei 
de şcolaritate 

student 186 

13716.  2982/26.V.1930 Goldştein Solomon depune recipisa de plată a ta-
xei de şcolaritate 

student 186 

13717.  2983/26.V.1930 Vaisman Aron depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student 186 

13718.  2984/26.V.1930 Gartenberg Iosif depune recipisa de plată a taxei 
de şcolaritate 

student 186 

13719.  2985/26.V.1930 Cohn Frederic depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student 186 

13720.  3032/28.V.1930 Chipercenschi Ruhla solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă pentru angajare 

student 186 

13721.  3051/30.V.1930 Baserniţan Haim solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

student 191 

13722.  3052/30.V.1930 Ludvarg Enta solicită înscrierea la examenele ulti-
mului doctorat 

student 191 

13723.  3053/28.V.1930 Merems Beer solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 191 

13724.  3071/31.V.1930 Levenson David Carlic solicită eliberarea carnetu-
lui de student 

student 192 

13725.  3077/31.V.1930 Alter Perla depune teza de licenţă intitulată „Con-
tribuţii la rolul inhibiţiei” 

doctor 192 



120 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

13726.  3092/2.VI.1930 Schor Luţa solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 194 

13727.  3093/2.VI.1930 Bogen Beno solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 194 

13728.  3094/2.VI.1930 Löbel Bercu solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 194 

13729.  3102/2.VI.1930 Rechler Carol solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 194 

13730.  3105/2.VI.1930 Rechler Carol solicită scutirea de plata taxei de 
şcolaritate 

student 194 

13731.  3110/2.VI.1930 Şarf Şmul solicită înscrierea la examenele de asis-
tenţă 

student 196 

13732.  3111/2.VI.1930 Vainştein Sosea solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă 

student 196 

13733.  3112/2.VI.1930 Bachman Solomon solicită înscrierea la examene-
le de asistenţă 

student 196 

13734.  3113/2.VI.1930 Gherţman Hana solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 196 

13735.  3115/2.VI.1930 Rathaus Arnold solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 196 

13736.  3116/2.VI.1930 Segal Matilda solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 196 

13737.  3117/2.VI.1930 Seigenreich Feiga solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă 

student 196 

13738.  3118/2.VI.1930 Vaisman Malca solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 196 

13739.  3119/2.VI.1930 Baratz Sofia solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 196 

13740.  3120/2.VI.1930 Solomon Burăh solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 196 

13741.  3121/2.VI.1930 Abramovici Roza solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă 

student 196 

13742.  3122/2.VI.1930 Rosen Mihal solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 196 

13743.  3123/2.VI.1930 Herşcovici Şmil solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă 

student 196 

13744.  3124/2.VI.1930 Kendler Silviu solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 196 

13745.  3125/3.VI.1930 Rudner Ana solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru înscrierea la o altă facultate 

student 196 

13746.  3135/2.VI.1930 Veisman Toni solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 197 

13747.  3136/2.VI.1930 Baier Harietta solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 197 

13748.  3137/2.VI.1930 Drukăr Sofia solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 197 

13749.  3138/2.VI.1930 Leibovici Edviga solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă 

student 197 

13750.  3139/2.VI.1930 Torpel Iulius solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 197 

13751.  3140/2.VI.1930 Reiter Sofia solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 197 

13752.  3141/2.VI.1930 Leibovici Şulim solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă 

student 197 

13753.  3151/11.VI.1930 Treibicean Sat Iosif solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 198 
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13754.  3152/11.VI.1930 Coifman Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 198 

13755.  3153/11.VI.1930 Rosenblat Hildegard solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă pentru armată 

student 198 

13756.  3154/4.VI.1930 Pildis Ghenia solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student 198 

13757.  3155/4.VI.1930 Zelţerman Estera solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă 

student 198 

13758.  3156/4.VI.1930 Gleisman Perla solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 198 

13759.  3157/4.VI.1930 Rosenblat Hildegard solicită înscrierea la exame-
nele de asistenţă 

student 198 

13760.  3158/4.VI.1930 Opincaru Leia solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 198 

13761.  3160/4.VI.1930 Aron Hana solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 198 

13762.  3161/4.VI.1930 Ioină Reiza solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student 198 

13763.  3162/4.VI.1930 Buium Strul solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student 198 

13764.  3163/4.VI.1930 Schachter Etty solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student 198 

13765.  3164/4.VI.1930 Kanter Raşela solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student 198 

13766.  3165/4.VI.1930 Aron Clara solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student 198 

13767.  3166/4.VI.1930 Tismeneţchi Nehama solicită înscrierea la exame-
nele de asistenţă în sesiunea din iunie 

student 198 

13768.  3167/4.VI.1930 Grobocopatel Meier solicită înscrierea la exame-
nele de asistenţă în sesiunea din iunie 

student 198 

13769.  3168/4.VI.1930 Kaufman Iulius solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student 198 

13770.  3165/4.VI.1930 Stuleanu Bernard solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă în sesiunea din iunie 

student 198 

13771.  3192/4.VI.1930 Lazarovici Leizer solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă în sesiunea din iunie 

student 200 

13772.  3193/4.VI.1930 Perelman Beniamin solicită înscrierea la exame-
nele de asistenţă în sesiunea din iunie 

student 200 

13773.  3194/4.VI.1930 Lieblich Charlotte solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă în sesiunea din iunie 

student 200 

13774.  3195/4.VI.1930 Haisenhandler Ietty solicită înscrierea la exame-
nele de asistenţă în sesiunea din iunie 

student 200 

13775.  3196/4.VI.1930 Cohn Debora solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student 200 

13776.  3197/4.VI.1930 Rovner David solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student 200 

13777.  3200/4.VI.1930 Aberman Moise solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă în sesiunea din iunie 

student 200 

13778.  3201/24.V.1930 Baserniţan Haim depune teza de licenţă intitulată 
„Contribuţii la tratamentul anchilozei temporo-
maxilare” 

doctor 200 

13779.  3202/4.VI.1930 Popovici Belţer Estera solicită înscrierea la exa-
menele de asistenţă în sesiunea din iunie 

student 200 

13780.  3205/4.VI.1930 Şraier Cheila solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student 200 

13781.  3206/4.VI.1930 Herşcovici Rebeca solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă în sesiunea din iunie 

student 200 
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13782.  3207/4.VI.1930 Herşcovici Strul solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă în sesiunea din iunie 

student 200 

13783.  3215/5.VI.1930 Lazarovici Idel depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 201 

13784.  3218/5.VI.1930 Blanck Elimeleh depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 201 

13785.  3219/5.VI.1930 Gutman Zusi depune recipisa de plată a taxei şco-
lare 

student 201 

13786.  3223/5.VI.1930 Cahane Leizer depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 201 

13787.  3244/6.VI.1930 Baserniţan Haim susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat  

doctor 203 

13788.  3245/6VI.1930 Ludvarg Enta depune teza de licenţă intitulată 
„Consideraţii medico-legale asupra sufocaţiunii 
minimale” 

doctor 203 

13789.  3246/6VI.1930 Alter Perla depune teza de licenţă intitulată „Con-
tribuţii la rolul inhibiţiunii în moartea prin asfixie” 

doctor 203 

13790.  3260/7.VI.1930 Aberman Albert depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 203 

13791.  3263/7.VI.1930 Avram Riven depune recipisa de plată a taxei şco-
lare 

student 203 

13792.  3264/7.VI.1930 David Jean depune recipisa de plată a taxei şcolare student 203 
13793.  3266/7.VI.1930 Dulbergher Marcel depune recipisa de plată a ta-

xei şcolare 
student 203 

13794.  3269/7.VI.1930 Zuckerman Mauriciu depune recipisa de plată a 
taxei şcolare 

student 203 

13795.  3291/10.VI.1930 Rovner David solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 206 

13796.  3292/10.VI.1930 Frenckel Estera depune teza de licenţă intitulată 
„Consideraţii medico-legale asupra pruncuciderii” 

doctor 206 

13797.  3293/10.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenuluide licenţă şi obţinerea di-
plomei eliberată de rectorat de Bercovici Iacob 

farmacist 206 

13798.  3294/10.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenuluide licenţă şi obţinerea di-
plomei eliberată de rectorat de Branover Ruhla 

farmacist 206 

13799.  3296/10.VI.1930 Orenştein Luiza solicită eliberarea unui duplicat al 
caietului de cursuri 

student 206 

13800.  3303/10.VI.1930 Calihman Abram depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 206 

13801.  3305/10.VI.1930 Glaser Leia depune recipisa de plată a taxei şcola-
re 

student 206 

13802.  3311/11.VI.1930 Losner Bianca solicită amînarea sesiunii de exa-
mene 

student 208 

13803.  3326/11.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenuluide licenţă şi obţinerea di-
plomei eliberată de rectorat de Gorohovschi Lev 

farmacist 208 

13804.  3326/11.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenuluide licenţă şi obţinerea di-
plomei eliberată de rectorat de Chişinevschi Estera 

farmacist 208 

13805.  3332/11.VI.1930 Bachman Solomon solicită eliberarea carnetului 
de student 

student 209 

13806.  3333/11.VI.1930 Kendler Silvia solicită eliberarea carnetului de 
student 

student 209 

13807.  3343/12.VI.1930 Torpel Iuliu solicită eliberarea carnetului de stu-
dent 

student 210 
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13808.  3344/12.VI.1930 Reiter Sofia solicită eliberarea carnetului de stu-
dent 

student 210 

13809.  3345/12.VI.1930 Breitman Roza solicită eliberarea carnetului de 
student 

student 210 

13810.  3346/12.VI.1930 Branover Ruhla solicită să se informeze Serviciul 
Sanitar că a susţinut examenul de licenţă în farma-
cie 

farmacist 210 

13811.  3370/14.VI.1930 Bruder Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 212 

13812.  3371/14.VI.1930 Averbuch Şaia solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 212 

13813.  3372/14.VI.1930 Rathaus Arnold solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 212 

13814.  3373/14.VI.1930 Carlic Levenson David solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă pentru armată 

student 212 

13815.  3375/14.VI.1930 Torpel Iulius solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 212 

13816.  3385/14.VI.1930 Abramovici Roza solicită eliberarea carnetului de 
student 

student 213 

13817.  3406/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 
lui Grobocopatel Meer 

student 214 

13818.  3407/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 
lui Gleisman Perla 

student 214 

13819.  3408/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 
lui Ghelber Şeindla 

student 214 

13820.  3409/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 
lui Gherţman Hana 

student 214 

13821.  3410/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 
lui Herşcovici Strul 

student 214 

13822.  3412/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 
lui Herşcovici Rifca 

student 214 

13823.  3413/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 
lui Herşcovici Şmil 

student 214 

13824.  3414/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 
lui Haisenhendler Ietty 

student 214 

13825.  3415/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 
lui Hârtopeanu David 

student 214 

13826.  3416/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 
lui Ioină Roza 

student 214 

13827.  3417/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 
lui Kaufman Iulius 

student 214 

13828.  3418/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 
lui Kendler Sylvia 

student 214 

13829.  3419/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 

student 214 
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lui Leibovici Şulim 
13830.  3420/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 

validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 
lui Lazarovici Leizer 

student 214 

13831.  3421/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 
lui Leiblich Charlotte 

student 214 

13832.  3422/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 
lui Leibovici Edviga 

student 214 

13833.  3423/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 
lui Löbel Paulina 

student 214 

13834.  3424/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 
lui Löbel S. Bercu 

student 214 

13835.  3426/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 
lui Opincaru Leia 

student 214 

13836.  3453/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 
lui Torpel Iulius 

student 215 

13837.  3454/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 
lui Vaisman Malca 

student 215 

13838.  3455/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 
lui Vaisman Toni 

student 215 

13839.  3456/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 
lui Vainştein Sosea 

student 215 

13840.  3456/14.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului elevat de practică în farmacie a 
lui Zelţerman Estera 

student 215 

13841.  3460/14.VI.1930 Başcanschi Gherş solicită eliberarea unei adeve-
rinţe pentru armată 

student 215 

13842.  3461/14.VI.1930 Goldberg Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 215 

13843.  3462/14.VI.1930 Spaner Efim solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 215 

13844.  3478/16.VI.1930 Litmanovici Beer solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de admitere la examenul preparator la farma-
cie 

student 216 

13845.  3479/16.VI.1930 Bogen Edith solicită eliberarea unei adeverinţe de 
admitere la examenul preparator la farmacie 

student 216 

13846.  3481/16.VI.1930 Marcovici Reiza solicită eliberarea unei adeverinţe 
de absolvire a anului preparator la farmacie 

student 216 

13847.  3482/16.VI.1930 Segal Sigismund solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de absolvire a anului preparator la farmacie 

student 216 

13848.  3483/16.VI.1930 Goldştein Sigismund solicită eliberarea unei ade-
verinţe de absolvire a anului preparator la farma-
cie 

student 216 

13849.  3484/16.VI.1930 Fleişman Zelman solicită eliberarea unei adeve-
rinţe pentru armată 

student 216 

13850.  3485/16.VI.1930 Şraiberman David solicită eliberarea unei adeve-
rinţe pentru armată 

student 216 
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13851.  3486/16.VI.1930 Braunştein Ana solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru angajare 

student 216 

13852.  3498/17.VI.1930 Aschenazi Isac solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 217 

13853.  3502/17.VI.1930 Grossi Suzana funcţionează la clinica de obstetrică 
şi ginecologie ca asistent 

doctor 217 

13854.  3507/17.VI.1930 Chişinevschi Estera solicită eliberarea unei adeve-
rinţe pentru angajare 

student 218 

13855.  3508/17.VI.1930 Zilberman Rebeca solicită eliberarea unei adeve-
rinţe pentru angajare 

student 218 

13856.  3509/17.VI.1930 Ghiltman Aron solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 218 

13857.  3521/18.VI.1930 Rosemberg Emil, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Viena, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 219 

13858.  3522/18.VI.1930 Orenştei Luiza solicită eliberarea unui duplicat al 
carnetului de student 

student 219 

13859.  3523/18.VI.1930 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău solicită rela-
ţii despre Gorenbuch Rahil 

student 219 

13860.  3524/18.VI.1930 Şarf Michel solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 219 

13861.  3525/18.VI.1930 Cofman Meer solicită eliberarea unei adeverinţe 
de absolvire a anului preparator la farmacie pentru 
angajare 

student 219 

13862.  3546/19.VI.1930 Frenckel Estera deune teza de licenţă pentru susţi-
nere 

student 221 

13863.  3547/19.VI.1930 Kendler Sylvia solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 224 

13864.  3549/19.VI.1930 Parnas Iţic solicită eliberarea unei adeverinţe pen-
tru armată 

student 224 

13865.  3575/21.VI.1930 Lichtenştein Tiberiu solicită eliberarea unei ade-
verinţe pentru armată 

student 224 

13866.  3575
bis

/23.VI.1930 Gansfein Aniuta depune teza de licenţă pentru sus-
ţinere 

student 224 

13867.  3592/23.VI.1930 Zeldman Feiga solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 224 

13868.  3593/23.VI.1930 Cozer Moisei solicită eliberarea carnetului de stu-
dent 

student 224 

13869.  3594/23.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenuluide licenţă şi obţinerea di-
plomei eliberată de rectorat de Chişinevschi Estera 

farmacist 224 

13870.  3594/23.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea di-
plomei eliberată de rectorat de Ghelburd Sima 

farmacist 224 

13871.  3594/23.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea di-
plomei eliberată de rectorat de Fradis Ena 

farmacist 224 

13872.  3607/25.VI.1930 Enciu I. Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 225 

13873.  3608/25.VI.1930 Treibicean Sat Iosif solicită eliberarea unei adeve-
rinţe pentru armată 

student 225 

13874.  3609/25.VI.1930 Cobilanschi Iosif solicită eliberarea unei adeverin-
ţe pentru armată 

student 225 

13875.  3612/25.VI.1930 Levin Isiel solicită eliberarea unei adeverinţe pen-
tru armată 

student 225 

13876.  3613/25.VI.1930 Rosental Rafail solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 225 
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13877.  3614/25.VI.1930 Javschi Meilich solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 225 

13878.  3615/25.VI.1930 Talmaschi Avram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe pentru armată 

student 225 

13879.  3620/25.VI.1930 Rosendorfschi Robert solicită eliberarea unei ade-
verinţe pentru armată 

student 225 

13880.  3632/25.VI.1930 Ciliac Iacob solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 227 

13881.  3633/25.VI.1930 Steinberg Şlioma solicită eliberarea unei adeverin-
ţe pentru armată 

student 227 

13882.  3635/25.VI.1930 Ferdman Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 227 

13883.  3636/25.VI.1930 Grimberg Beer solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 227 

13884.  3637/25.VI.1930 Dascal S. solicită eliberarea unei adeverinţe pentru 
armată 

student 227 

13885.  3638/25.VI.1930 Bauer Ladislau solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 227 

13886.  3639/25.VI.1930 Moscovici Adalbert solicită eliberarea unei ade-
verinţe pentru armată 

student 227 

13887.  3640/25.VI.1930 Zoltan Kleiman solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 227 

13888.  3641/25.VI.1930 Zoltan Spaniel solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 227 

13889.  3642/25.VI.1930 Cozer Moisei solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 227 

13890.  3659/26.VI.1930 Rabinovici Iacob solicită eliberarea unei adeverin-
ţe pentru armată 

student 229 

13891.  3662/26.VI.1930 Goldman Malca solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru angajare 

student 229 

13892.  3663/26.VI.1930 Halfen Fradel solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru angajare 

student 229 

13893.  3665/26.VI.1930 Roşu Melania solicită să se informeze Serviciul 
Sanitar al oraşului Huşi că a susţinut examenul de 
licenţă 

farmacist 229 

13894.  3671/27.VI.1930 Schaufeli Richard solicită eliberarea unei adeve-
rinţe pentru armată 

student 230 

13895.  3672/27.VI.1930 Sfarţ Pinhas solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 230 

13896.  3674/27.VI.1930 Simionovici Zalman solicită eliberarea unei ade-
verinţe pentru armată 

student 230 

13897.  3675/27.VI.1930 Ritemberg Ghertz solicită eliberarea unei adeve-
rinţe pentru armată 

student 230 

13898.  3693/27.VI.1930 Rosner Martin solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 231 

13899.  3694/27.VI.1930 Sraer Abram solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 231 

13900.  3695/27.VI.1930 Stein Filip solicită eliberarea unei adeverinţe pen-
tru armată 

student 231 

13901.  3697/27.VI.1930 Vainder Nathan solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 231 

13902.  3698/27.VI.1930 Gansfein Aniuta depune teza de licenţă intitulată 
„Consideraţii medico-legale asupra leziunilor trau-
matice” 

doctor 231 

13903.  3713/28.VI.1930 Mosensohn Şaia solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 231 
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13904.  3714/28.VI.1930 Herşcovici Moritz solicită eliberarea unei adever-
inţe pentru armată 

student 231 

13905.  3715/28.VI.1930 Fişler Friedhardt solicită eliberarea unei adeverin-
ţe pentru armată 

student 231 

13906.  3716/28.VI.1930 Milştein Şmul solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru angajare 

student 231 

13907.  3722/28.VI.1930 Solomon Iosub solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 233 

13908.  3740/30.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea di-
plomei eliberată de rectorat de Tepliţchi Dvoira 

farmacist 234 

13909.  3741/30.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea di-
plomei eliberată de rectorat de Gherşinsohn Iţic 

farmacist 234 

13910.  3742/30.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea di-
plomei eliberată de rectorat de Picher Enta 

farmacist 234 

13911.  3743/30.VI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea di-
plomei eliberată de rectorat de Gansfein Aniuta 

farmacist 234 

13912.  3751/30.VI.1930 Sfarţ Moriţ solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 234 

13913.  3752/30.VI.1930 Solomon Kiva Meer solicită eliberarea unei ade-
verinţe pentru armată 

student 234 

13914.  3753/30.VI.1930 Leibovici Pinhas solicită eliberarea unei adeve-
rinţe pentru armată 

student 234 

13915.  3754/30.VI.1930 Simis Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 234 

13916.  3755/30.VI.1930 Grimberg Avram solicită eliberarea unei adeverin-
ţe pentru armată 

student 234 

13917.  3756/30.VI.1930 Idelovici Bercu solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 234 

13918.  3757/30.VI.1930 David Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 234 

13919.  3758/30.VI.1930 Aberman Albert solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 234 

13920.  3759/30.VI.1930 Rosentzveig Gherşin solicită eliberarea unei 
adeverinţe pentru armată 

student 234 

13921.  3760/30.VI.1930 Held Pincu solicită eliberarea unei adeverinţe pen-
tru armată 

student 235 

13922.  3761/30.VI.1930 Oivid Mendel solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 235 

13923.  3763/30.VI.1930 Ghidalovici Ghidale solicită eliberarea unei adeve-
rinţe pentru armată 

student 235 

13924.  3764/26.VI.1930 Bercovici Iacob solicită să se informeze Serviciul 
Sanitar al oraşului Iaşi că a susţinut examenul de 
licenţă 

farmacist 235 

13925.  3779/30.VI.1930 Kleitsch N. Zoltan, cu diplomă obţinută la faculta-
tea din Innsbruck, solicită echivalarea studiilor în 
ţară 

doctor 235 

13926.  3786/1.VII.1930 Rosemblat Hildegard solicită eliberarea unei ade-
verinţe  

student 237 

13927.  3800/2.VII.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea 
diplomei eliberată de rectorat de Roşu Melania 

farmacist 238 

13928.  3801/2.VII.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea 

farmacist 238 
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diplomei eliberată de rectorat de Iosefsohn Moisei 
13929.  3802/2.VII.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 

susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea di-
plomei eliberată de rectorat de Ractştein Idel Leivi 

farmacist 238 

13930.  3804/2.VII.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea 
diplomei eliberată de rectorat de Bazian Rahil 

farmacist 238 

13931.  3805/2.VII.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea 
diplomei eliberată de rectorat de Picher Enta 

farmacist 238 

13932.  3806/2.VII.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea 
diplomei eliberată de rectorat de Ripa Şulim 

farmacist 238 

13933.  3807/2.VII.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea 
diplomei eliberată de rectorat de Bacaleinic Golda 

farmacist 238 

13934.  3808/2.VII.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi obţinerea 
diplomei eliberată de rectorat de Glasberg Rebeca 

farmacist 238 

13935.  3815/3.VII.1930 Goldştein Carol solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată  

student 239 

13936.  3816/3.VII.1930 Rump Armin solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată  

student 239 

13937.  3817/3.VII.1930 Rabinovici Florica solicită eliberarea diplomei lui 
Sifris Haia Sura  

farmacist 239 

13938.  3818/3.VII.1930 Moisă Moisei solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată  

student 239 

13939.  3824/3.VII.1930 Simis Avram depune recipisa de plată a taxei şco-
lare pe anul 1929-1930 

student 240 

13940.  3834/4.VII.1930 Coifman David depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

student 240 

13941.  3836/4.VII.1930 Pipergal Moisei depune recipisa de plată a taxei 
şcolare pe anul 1929-1930 

farmacist 241 

13942.  3839/4.VII.1930 David Ladislau solicită să se informeze Spitalul 
Militar al Corpului 4 Armată că a susţinut exame-
nul de licenţă 

farmacist 241 

13943.  3847/7.VII.1930 Perelmuter Mircea solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată  

student 242 

13944.  3848/7.VII.1930 Klepper Lazăr solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată  

student 242 

13945.  3855/8.VII.1930 Gutman Golda solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru angajare 

student 242 

13946.  3372/12.VI.1930 Bercovici I. Haim susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat  

doctor 242 

13947.  3372/12.VI.1930 Moisă S. Iţic Leivi susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat  

doctor 242 

13948.  3372/12.VI.1930 Picher A. Isac susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma eliberată de rectorat  

doctor 242 

13949.  3372/12.VI.1930 Goldştein M. David susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat  

doctor 242 

13950.  3372/12.VI.1930 Areşteanu D. Iacob susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat  

doctor 242 

13951.  3372/12.VI.1930 Reznic G. Mendel susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat  

doctor 242 

13952.  3372/12.VI.1930 Pisarevschi D. Basia susţine examenul de licenţă 
şi obţine diploma eliberată de rectorat  

doctor 242 
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13953.  3372/12.VI.1930 Baserniţan N. Haim susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat  

doctor 242 

13954.  3372/12.VI.1930 Belţer H. Perla susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma eliberată de rectorat  

doctor 242 

13955.  3386/14.VII.1930 Faingold Iosub solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată  

student 247 

13956.  3387/14.VII.1930 Gherşinzohn Iţhoc susţine examenul de licenţă şi 
nu obţine diploma  

student 247 

13957.  3907/23.VII.1930 Sterental F. Basia susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat  

farmacist 250 

13958.  3907/23.VII.1930 Lajman Zusi susţine examenul de licenţă şi obţine 
diploma eliberată de rectorat  

farmacist 250 

13959.  3907/23.VII.1930 Grimberg Şaia susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma eliberată de rectorat  

farmacist 250 

13960.  3907/23.VII.1930 David Ladislau susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma eliberată de rectorat  

farmacist 250 

13961.  3907/23.VII.1930 Guttman Netty susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma eliberată de rectorat  

farmacist 250 

13962.  3907/23.VII.1930 Reisel Goldina susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma eliberată de rectorat  

farmacist 250 

13963.  3907/23.VII.1930 Vareta Frima susţine examenul de licenţă şi obţine 
diploma eliberată de rectorat  

farmacist 250 

13964.  3907/23.VII.1930 Copelman Leia susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma eliberată de rectorat  

farmacist 250 

13965.  3907/23.VII.1930 Berman A. Michel susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat  

farmacist 250 

13966.  3907/23.VII.1930 Şirota Ester Perla susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat  

farmacist 250 

13967.  3907/23.VII.1930 Sofenboim Mirlea susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat  

farmacist 250 

13968.  3907/23.VII.1930 Nusimovici Şlioma susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat  

farmacist 250 

13969.  3907/23.VII.1930 Iacher Leizer susţine examenul de licenţă şi obţine 
diploma eliberată de rectorat  

farmacist 250 

13970.  3907/23.VII.1930 Vehter Iancheli susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma eliberată de rectorat  

farmacist 250 

13971.  3907/23.VII.1930 Feinştein Roza susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma eliberată de rectorat  

farmacist 250 

13972.  3907/23.VII.1930 Dehtiar Ghitla susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma eliberată de rectorat  

farmacist 250 

13973.  3907/23.VII.1930 Branover Ruhla susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma eliberată de rectorat  

farmacist 250 

13974.  3907/23.VII.1930 Kobori Ladislau susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma eliberată de rectorat  

farmacist 250 

13975.  3907/23.VII.1930 Bercovici Iacob susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma eliberată de rectorat  

farmacist 250 

13976.  3907/23.VII.1930 Mişcovici Ghizela susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat  

farmacist 250 

13977.  3909/21.VII.1930 Vainştein Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată  

student 250 

13978.  3910/21.VII.1930 Cotlear Iţhoc solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată  

student 250 

13979.  3911/21.VII.1930 Sverdlic Cleiman solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru continuarea studiilor 

student 250 

13980.  3915/22.VII.1930 Frachlich Gustav solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată  

student 251 
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13981.  3915/22.VII.1930 Binderman Fişov Hava solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă pentru angajare 

student 251 

13982.  3958/14.VIII.1930 Mişcovici Ghizela susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma eliberată de rectorat şi obţine 
dreptul de liberă practică în ţară  

farmacist 256 

13983.  3958/14.VIII.1930 Reisel Goldina susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma eliberată de rectorat, obţine dreptul de 
liberă practică în ţară  

farmacist 256 

13984.  3979/27.VII.1930 Zeilicovici Zeilic solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru continuarea studiilor 

student 259 

13985.  3985/27.VII.1930 Roitman Sura devine prin căsătorie Vaisman student 260 
13986.  3994/1.IX.1930 Perelman Beniamin solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru armată 
student 260 

13987.  3995/1.IX.1930 Zeilicovici Zeilic solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru armată 

student 260 

13988.  4014/1.IX.1930 Zischis Lev solicită înscrierea în anul al III-lea 
elevat la farmacie 

student 263 

13989.  4026/12.IX.1930 Solomon Simon solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 264 

13990.  4027/12.IX.1930 Bercovici M. solicită eliberarea diplomei lui Buc-
ştein Iudith 

doctor 264 

13991.  4034/15.IX.1930 Schafer Manea solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 264 

13992.  4035/15.IX.1930 Leibovici Edviga solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de admitere la examenele de asistenţă 

student 194 

13993.  4039/19.IX.1930 Löbel Israel, cu diplomă obţinută la facultatea din 
Padova, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 266 

13994.  4040/12.IX.1930 Maier Boruh solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 266 

13995.  4041/12.IX.1930 Stein Sandu solicită eliberarea unei adeverinţe de 
efectuare a anului de practică 

student 266 

13996.  4040/20.IX.1930 Cogan Rahil solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă  

student 266 

13997.  4048/20.IX.1930 Iuster A. David solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 267 

13998.  4049/20.IX.1930 Goldner H. Aron solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru armată 

student 267 

13999.  4050/20.IX.1930 Buchbinder Crenţa solicită eliberarea documen-
telor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 267 

14000.  4051/20.IX.1930 Zisman Ianchel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 267 

14001.  4055/20.IX.1930 Goldştein Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru obţinerea unei burse 

student 267 

14002.  4059/23.IX.1930 Eremia Emil şi Dănilă sînt reclamaţi de Legiunea 
de Jandarmi din Năsăud că, în timpul vacanţei, au 
făcut propagandă antisemită tulburînd liniştea pu-
blică, ei fiind membri ai organizaţiei Arhanghelul 
Mihail 

student 268 

14003.  4060/23.IX.1930 Cruter Frima solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 268 

14004.  4062/23.IX.1930 Zisman Ianchel depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 268 

14005.  4063/23.IX.1930 Feldan Paul depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 268 

14006.  4083/26.IX.1930 Zeitel Mindlea solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru obţinerea carnetului de student 

student 269 
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14007.  4084/26.IX.1930 Simon Isidor solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru obţinerea carnetului de student 

student 269 

14008.  4092/27.IX.1930 Feldman Zelda solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru continuarea studiilor 

student 271 

14009.  4112/30.IX.1930 Ţucherman Iuda, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Montpellier, solicită echivalarea studiilor în 
ţară 

doctor 273 

14010.  4113/30.IX.1930 Rapaport Haim, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Praga, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 273 

14011.  4114/30.IX.1930 Sverdlic Moise solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 273 

14012.  4121/30.IX.1930 Titiner Boris solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 274 

14013.  4122/30.IX.1930 Aschenazi Isac solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 274 

14014.  4123/30.IX.1930 Cotlear Iţhoc solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 274 

14015.  4124/30.IX.1930 Bramac Aron solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru angajare 

student 274 

14016.  4138/1.X.1930 Marcovici Leon solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă  

student 274 

14017.  4147/1.X.1930 Sverdlic Lev solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru înscrierea la examenul de asistenţă  

student 276 

14018.  4148/1.X.1930 Cogan Haia solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru înscrierea la examenul de asistenţă  

student 276 

14019.  4173/2.X.1930 Iosef Leiba Şmil este exmatriculat  student 278 

14020.  4174/2.X.1930 Staif Seindlea solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru înscrierea la examenul de asistenţă  

student 278 

14021.  4175/2.X.1930 Seiberg Slioma solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată  

student 278 

14022.  4183/3.X.1930 Rosental Rafail solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată  

student 279 

14023.  4206/3.X.1930 Hârtopeanu David solicită înscrierea la examenul 
de asistenţă  

student 280 

14024.  4208/3.X.1930 Goldştein Simon solicită înscrierea în anul întîi  student 280 

14025.  4213/3.X.1930 Meierovici Haim solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 280 

14026.  4214/3.X.1930 Grimberg Avram solicită echivaalarea examenului 
de anatomie topografică 

student 280 

14027.  4215/3.X.1930 Bercovici Abraham, cu studii la facultatea din 
Modena, solicită echivalarea studiilor în ţară şi în-
scrierea în anul al V-lea 

doctor 280 

14028.  4227/4.X.1930 Mahlis Ghitla Brana solicită eliberarea documen-
telor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 280 

14029.  4228/3.X.1930 Ghelman Sara solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă  

student 281 

14030.  4238/3.X.1930 Caiserman Elisa solicită înscrierea în anul întîi  student 282 
14031.  4239/3.X.1930 Iagăr Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă pentru armată  
student 282 

14032.  4240/4.X.1930 Grossman Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru reînscrierea la facultate  

student 282 

14033.  4241/4.X.1930 Iuster David solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru reînscrierea la facultate  

student 282 

14034.  4243/4.X.1930 Levin Iuliu solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru reînscrierea la facultate  

student 282 

14035.  4244/4.X.1930 Sin Alter Rifca solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru reînscrierea la facultate  

student 282 
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14036.  4245/4.X.1930 Herşcovici Adela solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru reînscrierea la facultate  

student 282 

14037.  4246/4.X.1930 Cophn Haia Dvoira solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă pentru reînscrierea la facultate  

student 282 

14038.  4247/4.X.1930 Batişevschi Lia solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru reînscrierea la facultate  

student 282 

14039.  4260/6.X.1930 Schulimsohn Haim solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru reînscrierea la facultate  

student 283 

14040.  4267/6.X.1930 Lehrer I. Silvia solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru reînscrierea la facultate  

student 284 

14041.  4268/6.X.1930 Gordon Meer solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru reînscrierea la facultate  

student 283 

14042.  4270/6.X.1930 Feldman Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru reînscrierea la facultate  

student 284 

14043.  4273/6.X.1930 Falicov Şoil solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru reînscrierea la facultate  

student 284 

14044.  4274/6.X.1930 Sofovici Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru reînscrierea la facultate  

student 284 

14045.  4275/6.X.1930 Roitman B. Freida solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru reînscrierea la facultate  

student 284 

14046.  4278/6.X.1930 Cobilanschi Iosif solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată  

student 284 

14047.  4296/7.X.1930 Klein Desideriu, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Padova, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 286 

14048.  4297/7.X.1930 Mendel Hugo, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Padova, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 286 

14049.  4298/7.X.1930 Keisz Iuliu, cu diplomă obţinută la facultatea din 
Padova, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 286 

14050.  4299/7.X.1930 Ihas Adalbert, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Roma, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 286 

14051.  4301/7.X.1930 Grinfeld Herman, cu diplomă obţinută la faculta-
tea din Roma, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 286 

14052.  4302/7.X.1930 Mihaly Mauriţiu, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Roma, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 286 

14053.  4303/7.X.1930 Blau Zoltan, cu diplomă obţinută la facultatea din 
Genoa, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 286 

14054.  4304/7.X.1930 Braun Adalbert, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Torino, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 286 

14055.  4305/7.X.1930 Angele Iosif, cu diplomă obţinută la facultatea din 
Berlin, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 286 

14056.  4306/7.X.1930 Osvald Friederich, cu diplomă obţinută la faculta-
tea din Innsbruck, solicită echivalarea studiilor în 
ţară 

doctor 286 

14057.  4322/7.X.1930 Simson Feiga solicită înscrierea în anul întîi  student 287 
14058.  4326/7.X.1930 Berşadschi Pinhas solicită eliberarea documente-

lor şcolare ale lui Crimer Brana  
student 288 

14059.  4327/7.X.1930 Stoleru Bernard solicită înscrierea în anul întîi  student 288 
14060.  4328/7.X.1930 Ghidalovici Ghidale solicită înscrierea în anul întîi  student 288 
14061.  4329/7.X.1930 Segal Marcu solicită înscrierea în anul întîi  student 288 
14062.  4350/7.X.1930 Hutsnecker Iancu solicită înscrierea în anul întîi  student 288 
14063.  4351/7.X.1930 Sternştein Lia solicită înscrierea în anul întîi  student 288 
14064.  4352/7.X.1930 Sin Avram Maria solicită înscrierea în anul întîi  student 288 
14065.  4353/7.X.1930 Mendelovici Rabinschi Mina solicită înscrierea în 

anul întîi  
student 288 

14066.  4367/8.X.1930 Held Pincu solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată  

student 289 
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14067.  4368/8.X.1930 Himelbrand Reful solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 289 

14068.  4369/8.X.1930 Feldman Moise solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 289 

14069.  4372/8.X.1930 Dembinschi Mariam solicită înscrierea la exame-
nul de licenţă 

student 289 

14070.  4373/8.X.1930 Heifit Boris solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată  

student 289 

14071.  4400/8.X.1930 Natansohn Ghizela solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de absolvent al anului preparator la farmacie 
pentru angajare  

student 289 

14072.  4403/8.X.1930 Bogen Edith Terese solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 291 

14073.  4404/8.X.1930 Himelbrand Reful solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 291 

14074.  4405/8.X.1930 Leibovici Raşela solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 291 

14075.  4408/8.X.1930 Held Pincu solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 291 

14076.  4412/8.X.1930 Iurman Clara solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 291 

14077.  4413/8.X.1930 Reznic Perla solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 291 

14078.  4414/8.X.1930 Chiperman Nusim solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 291 

14079.  4415/8.X.1930 Chiperman Moise solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 291 

14080.  4417/8.X.1930 Ruchenştein Henrieta solicită înscrierea în anul 
universitar 1930-1931  

student 291 

14081.  4428/9.X.1930 Iosef Netty solicită înscrierea în anul întîi prepa-
rator la farmacie în 1930-1931  

student 292 

14082.  4431/9.X.1930 Rosman Mendel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată  

student 292 

14083.  4432/9.X.1930 Rosman Strul solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată  

student 292 

14084.  4433/9.X.1930 Riven David solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată  

student 292 

14085.  4449/10.X.1930 Levin Slioma solicită eliberarea unei adeverinţe de 
absolvire a anului preparator la farmacie  

student 293 

14086.  4451/10.X.1930 Zilberman Rebeca solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 293 

14087.  4452/10.X.1930 Breitman Roza solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 293 

14088.  4454/10.X.1930 Caufman Iosub solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 293 

14089.  4455/10.X.1930 Vexler Solomon solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 293 

14090.  4456/10.X.1930 Braunştein Adela solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 293 

14091.  4457/10.X.1930 Opincar Liza solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 293 

14092.  4458/10.X.1930 Lazarovici Moise solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 293 

14093.  4560/10.X.1930 Halfen Fradel solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 293 

14094.  4561/10.X.1930 Marcu Avram solicită înscrierea în anul întîi pre-
parator la farmacie în 1930-1931  

student 293 



134 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

14095.  4571/10.X.1930 Roşu Melania solicită eliberarea unei adeverinţe 
de absolvire a facultăţii  

doctor 294 

14096.  4572/10.X.1930 Rabinovici Sura solicită eliberarea unei adeverinţe 
de absolvent al anului preparator la farmacie pen-
tru angajare  

student 294 

14097.  4573/10.X.1930 Löbel Bercu solicită eliberarea unei adeverinţe de 
absolvent al anului preparator la farmacie pentru 
angajare  

student 294 

14098.  4574/10.X.1930 Reiter Sofia solicită eliberarea unei adeverinţe de 
absolvent al anului preparator la farmacie pentru 
angajare  

student 294 

14099.  4576/10.X.1930 Roitman Brana solicită eliberarea unei adeverinţe 
de absolvent al anului preparator la farmacie pen-
tru angajare  

student 294 

14100.  4577/10.X.1930 Segal Salli solicită eliberarea unei adeverinţe de 
absolvent al anului preparator la farmacie pentru 
angajare  

student 294 

14101.  4578/10.X.1930 Caufman Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe 
de absolvent al anului preparator la farmacie 
pentru angajare  

student 294 

14102.  4580/10.X.1930 Cahan David solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată  

student 294 

14103.  4581/10.X.1930 Vainder Nathan solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată  

student 294 

14104.  4582/10.X.1930 Moisă Moisă solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată  

student 294 

14105.  4598/10.X.1930 Ferdman Izrail solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată  

student 294 

14106.  4600/10.X.1930 Simon Isidor solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru anul universitar 1929-1930 

student 295 

14107.  4605/10.X.1930 Zaiţ Roza solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 295 

14108.  4606/10.X.1930 Ghertman Hana solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 295 

14109.  4631/10.X.1930 Ferdman Israil solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 296 

14110.  4636/10.X.1930 Zisman Estera solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 

student 296 

14111.  4638/10.X.1930 Cahane David solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 

student 296 

14112.  4639/10.X.1930 Abramovici Ietty solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 296 

14113.  4640/10.X.1930 Hilişanu Rebeca solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 296 

14114.  4641/10.X.1930 Cohn Solomon solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 

student 296 

14115.  4642/10.X.1930 Aizicovici Aizic solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 296 

14116.  4648/10.X.1930 Frenckel Tauba solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 

student 297 

14117.  4649/10.X.1930 Doliner Alexandrina solicită înscrierea în anul 
preparator 1930-1931 

student 297 

14118.  4650/10.X.1930 Solomonovici Henrieta solicită înscrierea în anul 
preparator 1930-1931 

student 297 

14119.  4651/10.X.1930 Sobelman Malca solicită înscrierea tardivă la 
examene 

student 297 
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14120.  4652/10.X.1930 Reiter Sofia solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 297 

14121.  4653/10.X.1930 Rechtman Ghena solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 297 

14122.  4654/10.X.1930 Solomon Sima solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 

student 297 

14123.  4655/10.X.1930 Vexler Corneliu solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 297 

14124.  4656/11.X.1930 Schachter Simcha, cu diplomă obţinută la faculta-
tea din Padova, solicită echivalarea studiilor în 
ţară 

doctor 297 

14125.  4656/11.X.1930 Meltzer Simon, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Padova, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 297 

14126.  4678/11.X.1930 Este validat stagiul de practică din sesiunea oc-
tombrie 1930 pentru Buium Strul 

student 298 

14127.  4679/11.X.1930 Este validat stagiul de practică din sesiunea oc-
tombrie 1930 pentru Barati Sofia 

student 298 

14128.  4680/11.X.1930 Este validat stagiul de practică din sesiunea oc-
tombrie 1930 pentru Braitman Şmil 

student 298 

14129.  4682/11.X.1930 Este validat stagiul de practică din sesiunea oc-
tombrie 1930 pentru Bahman Strul 

student 298 

14130.  4683/11.X.1930 Este validat stagiul de practică din sesiunea oc-
tombrie 1930 pentru Calmanovici Luiza 

student 298 

14131.  4684/11.X.1930 Este validat stagiul de practică din sesiunea oc-
tombrie 1930 pentru Cogan Haia 

student 298 

14132.  4685/11.X.1930 Este validat stagiul de practică din sesiunea oc-
tombrie 1930 pentru Cupcic Rahil 

student 298 

14133.  4686/11.X.1930 Este validat stagiul de practică din sesiunea oc-
tombrie 1930 pentru Copolovici Samoil 

student 298 

14134.  4687/11.X.1930 Este validat stagiul de practică din sesiunea oc-
tombrie 1930 pentru Cuzminer Şeindla 

student 298 

14135.  4688/11.X.1930 Este validat stagiul de practică din sesiunea oc-
tombrie 1930 pentru Fişman Volf 

student 298 

14136.  4689/11.X.1930 Este validat stagiul de practică din sesiunea oc-
tombrie 1930 pentru Gherţman Hana 

student 298 

14137.  4689bis/11.X.1930 Este validat stagiul de practică din sesiunea oc-
tombrie 1930 pentru Ghelman Sara 

student 298 

14138.  4690/11.X.1930 Este validat stagiul de practică din sesiunea oc-
tombrie 1930 pentru Hârtopeanu David 

student 298 

14139.  4691/11.X.1930 Este validat stagiul de practică din sesiunea oc-
tombrie 1930 pentru Haisenhendler Ietty 

student 298 

14140.  4692/11.X.1930 Este validat stagiul de practică din sesiunea oc-
tombrie 1930 pentru Herşcovici Rifca 

student 298 

14141.  4694/11.X.1930 Este validat stagiul de practică din sesiunea oc-
tombrie 1930 pentru Löbel Bercu 

student 298 

14142.  4695/11.X.1930 Este validat stagiul de practică din sesiunea oc-
tombrie 1930 pentru Lieblich Charlotte 

student 298 

14143.  4696/11.X.1930 Este validat stagiul de practică din sesiunea oc-
tombrie 1930 pentru Löbel Paulina 

student 298 

14144.  4697/11.X.1930 Este validat stagiul de practică din sesiunea oc-
tombrie 1930 pentru Man Iosif 

student 298 

14145.  4698/11.X.1930 Este validat stagiul de practică din sesiunea oc-
tombrie 1930 pentru Rovner David 

student 298 

14146.  4699/11.X.1930 Este validat stagiul de practică din sesiunea oc-
tombrie 1930 pentru Rechtman Ghenia 

student 298 

14147.  4716/11.X.1930 Rectoratul Universităţii informează că Serbrinschi 
M. a susţinut bacalaureatul în Basarabia 

student 299 
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14148.  4716/11.X.1930 Rectoratul Universităţii informează că Goldştein 
Haim a susţinut examenul de bacalaureat la Chişi-
nău 

student 299 

14149.  4718/11.X.1930 Lerner Beirel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 299 

14150.  4731/11.X.1930 Levensohn Carlic solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931 

student 300 

14151.  4734/11.X.1930 Şoihit Golda solicită înscrierea la sesiunea de exa-
mene 

student 300 

14152.  4735/11.X.1930 Moisă Solomon solicită eliberarea unei adeverinţe 
de absolvent al cursului preparator în farmacie 

student 300 

14153.  4771/13.X.1930 Blecher Mordco solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 300 

14154.  4772/13.X.1930 Roitman Reiza solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 

student 300 

14155.  4773/13.X.1930 Levensohn Carlic solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931 

student 300 

14156.  4778/13.X.1930 Solomon Anatolie solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931 

student 302 

14157.  4779/13.X.1930 Rosendorfschi Robert solicită înscrierea în anul 
universitar 1930-1931 

student 302 

14158.  4780/13.X.1930 Pahmarschi Erwin solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931 

student 302 

14159.  4781/13.X.1930 Sibila Margareta solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 302 

14160.  4783/13.X.1930 Vaisman Aron solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 

student 302 

14161.  4785/13.X.1930 Tepliţchi Dvoira solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 302 

14162.  4786/13.X.1930 Fradis Eva solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 302 

14163.  4787/13.X.1930 Bergman Ezra solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 

student 302 

14164.  4788/13.X.1930 Moscovici Leon solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 302 

14165.  4789/13.X.1930 Gartenberg Iosif solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 302 

14166.  4790/13.X.1930 Rumpf Egon Armin solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931 

student 302 

14167.  4791/13.X.1930 Copolovici Şmil solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 302 

14168.  4809/11.X.1930 Leibovici Şulim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 303 

14169.  4827/13.X.1930 Iacher Ita solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 303 

14170.  4830/13.X.1930 Fruchtman Isac solicită înscrierea la cursul prepa-
rator în farmacie 

student 304 

14171.  4831/13.X.1930 Cohn Mendel solicită înscrierea la cursul prepara-
tor în farmacie 

student 304 

14172.  4832/13.X.1930 Corijenschi Henrieta solicită înscrierea la cursul 
preparator în farmacie 

student 304 

14173.  4833/13.X.1930 Roşcovan Moise solicită înscrierea la cursul pre-
parator în farmacie 

student 304 

14174.  4834/13.X.1930 Druckman M. Salo solicită înscrierea la cursul 
preparator în farmacie 
 

student 304 
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14175.  4836/13.X.1930 Hilişanu Rebeca depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 304 

14176.  4837/13.X.1930 Abramovici Ietty depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 304 

14177.  4853/13.X.1930 Hună Moise solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 305 

14178.  4854/13.X.1930 Segal Cezar solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 305 

14179.  4855/13.X.1930 Segal David solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 305 

14180.  4856/13.X.1930 Danilof Bercu solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 

student 305 

14181.  4859/13.X.1930 Schachter Ietty solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 

student 305 

14182.  4861/13.X.1930 Dorfman Estera solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 305 

14183.  4862/13.X.1930 Herşcovici Şmil solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 305 

14184.  4865/13.X.1930 Sacht Aron Idel solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 305 

14185.  4866/13.X.1930 Soibelman Manea solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931 

student 305 

14186.  4895/15.X.1930 Şor Rahil solicită eliberarea unei adeverinţe de 
absolvire a anului preparator în farmacie pentru 
angajare 

student 306 

14187.  4897/15.X.1930 Michelsohn Matilda solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de absolvire a anului preparator în farmacie 
pentru angajare 

student 306 

14188.  4898/15.X.1930 Veinberg Hana solicită eliberarea unei adeverinţe 
de absolvire a anului preparator în farmacie pentru 
angajare 

student 306 

14189.  4899/15.X.1930 Aronovici Solomon solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de absolvire a anului preparator în farmacie 
pentru angajare 

student 306 

14190.  4900/15.X.1930 Treibicean Satz Iosif solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă pentru armată 

student 306 

14191.  4901/15.X.1930 Solomon Manole solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 306 

14192.  4902/15.X.1930 Şmil Iancu solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 306 

14193.  4906/15.X.1930 Steiman Herşcu solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 306 

14194.  4907/15.X.1930 Litmanovici Beer solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru armată 

student 306 

14195.  4908/15.X.1930 Iancovici Clara solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 306 

14196.  4931/13.X.1930 Leibovici Samoil solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 307 

14197.  4932/13.X.1930 Steuerman Leon solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 307 

14198.  4933/13.X.1930 Sudit Mendel solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 307 

14199.  4933/15.X.1930 Lahmantel Sara solicită înscrierea în anul prepara-
tor la farmacie  

student 307 

14200.  4936/15.X.1930 Nurnberg Iulian solicită înscrierea în anul prepara-
tor la farmacie  

student 307 
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14201.  4937/15.X.1930 Becher Sofia solicită înscrierea în anul preparator 
la farmacie  

student 307 

14202.  4939/15.X.1930 Neder Sosea solicită înscrierea în anul preparator 
la farmacie  

student 307 

14203.  4940/15.X.1930 Zecler Liba solicită înscrierea în anul preparator la 
farmacie  

student 307 

14204.  4942/15.X.1930 Benedeck Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 307 

14205.  4943/15.X.1930 Reznic Beer solicită înscrierea în anul preparator 
la farmacie  

student 307 

14206.  4944/15.X.1930 Fichman Boruch solicită înscrierea în anul prepa-
rator la farmacie  

student 307 

14207.  4976/15.X.1930 Brauchfeld Jean solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 309 

14208.  4980/15.X.1930 Merems Beer solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 309 

14209.  4981/15.X.1930 Veisman Toni solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 

student 309 

14210.  4982/15.X.1930 Gleizer Ruhla solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 

student 309 

14211.  4983/15.X.1930 Şarf Leib solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 309 

14212.  4984/15.X.1930 Sibila Magdalena solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931 

student 309 

14213.  4985/15.X.1930 Zilberman Raşela solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931 

student 309 

14214.  4986/15.X.1930 Brauchfeld Jean solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 309 

14215.  4989/15.X.1930 Cohn Aurel solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 309 

14216.  4990/15.X.1930 Reznic Beer solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 309 

14217.  5004/15.X.1930 Mihal M. Iosub solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru înscrierea la drept 

student 310 

14218.  5005/15.X.1930 Vexman Beti solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru înscrierea la drept 

student 310 

14219.  5006/15.X.1930 Bondar Feiga solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru înscrierea la drept 

student 310 

14220.  5008/15.X.1930 Reitenberg Ghertz solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 310 

14221.  5009/15.X.1930 Simonivici Zalman solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 310 

14222.  5013/15.X.1930 Şraier Abram solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 310 

14223.  5014/15.X.1930 Grasgru Abram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 310 

14224.  5015/15.X.1930 Idelovici Beer solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 310 

14225.  5036/15.X.1930 Soibelman Uşer solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 311 

14226.  5037/15.X.1930 Zelţman Efroim solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 311 

14227.  5040/15.X.1930 Haimovici Naftuli solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină 

student 311 

14228.  5045/15.X.1930 Ianchilovici Beatrice solicită înscrierea în anul 
întîi la farmacie 

student 311 
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14229.  5046/15.X.1930 Fisler Haim solicită înscrierea în anul întîi la far-
macie 

student 311 

14230.  5047/15.X.1930 Borsuţchi Feiga solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 311 

14231.  5048/15.X.1930 Redler Ietty solicită înscrierea în anul întîi la far-
macie 

student 311 

14232.  5049/15.X.1930 Zilberman Roza solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 311 

14233.  5051/15.X.1930 Ianchilovici Beatrice solicită înscrierea în anul în-
tîi la farmacie 

student 311 

14234.  5052/15.X.1930 Dorneanu Frida solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 311 

14235.  5056/15.X.1930 Brener Sofia solicită înscrierea în anul întîi la far-
macie 

student 311 

14236.  5057/15.X.1930 Iţicovici Şeindla solicită înscrierea în anul întîi la 
farmacie 

student 311 

14237.  5083/15.X.1930 Beri Gherş solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 312 

14238.  5085/15.X.1930 Herşcu Avram solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 

student 312 

14239.  5087/15.X.1930 Levin Iziel solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 312 

14240.  5111/15.X.1930 Canter Rahela solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 

student 312 

14241.  5114/15.X.1930 Idelovici Bercu solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 

student 312 

14242.  5115/15.X.1930 Reitenberg Gherţ solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 312 

14243.  5116/15.X.1930 Simonovici Zalman solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931 

student 312 

14244.  5117/15.X.1930 Pildis Ghenia solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 312 

14245.  5118/15.X.1930 Grobocopatel Meer solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931 

student 313 

14246.  5119/15.X.1930 Bercu Bernard solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 

student 313 

14247.  5120/15.X.1930 Fleişman Zelman solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931 

student 313 

14248.  5121/15.X.1930 Feldştein Roza solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 

student 313 

14249.  5122/15.X.1930 Glinoer Leo solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 313 

14250.  5123/15.X.1930 Ghidalisohn Iuliu solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931 

student 313 

14251.  5124/15.X.1930 Axelrad Sumer solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 

student 313 

14252.  5128/15.X.1930 Braunştein Ana solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 

student 313 

14253.  5130/15.X.1930 Aberman Maria solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 313 

14254.  5131/15.X.1930 Pomârleanu Marcu solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931 

student 313 

14255.  5134/15.X.1930 Aronovici Solomon Ionas solicită înscrierea în 
anul universitar 1930-1931 

student 313 

14256.  5160/15.X.1930 Zelţman Efraim solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 314 
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14257.  5161/15.X.1930 Bibo Samuil solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student 314 

14258.  5162/15.X.1930 Necşer Solomon Carol solicită înscrierea în anul 
universitar 1930-1931 

student 314 

14259.  5164/15.X.1930 Steiman Herşcu solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 314 

14260.  5165/15.X.1930 Coifman I. Moise solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931 

student 314 

14261.  5166/15.X.1930 Treibicean Saţ Iosif solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931 

student 314 

14262.  5171/15.X.1930 Löbel Bercu solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 314 

14263.  5172/15.X.1930 Nutov Şlima solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 314 

14264.  5173/15.X.1930 Boico Riva solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 314 

14265.  5175/15.X.1930 Vaisman Avram solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 314 

14266.  5177/15.X.1930 Eisner Bertha solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 314 

14267.  5178/15.X.1930 Veinberg Hana solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 

student 314 

14268.  5179/15.X.1930 Mehal Iosub solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 314 

14269.  5180/15.X.1930 Hausenhandler Ietty solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931 

student 314 

14270.  5190/17.X.1930 Schachter Ignatz, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Bologna, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 315 

14271.  5191/17.X.1930 Solomonov Anatolie solicită înscrierea în anul 
universitar 1930-1931 

student 314 

14272.  5205/17.X.1930 Capri Marcel achită ratele doctor 316 
14273.  5206/17.X.1930 Sarf Şmul solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă pentru armată 
student 316 

14274.  5207/17.X.1930 Sraiberman David solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 316 

14275.  5208/17.X.1930 Markovitz Adalbert solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 316 

14276.  5209/17.X.1930 Rosner Martin solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 316 

14277.  5210/17.X.1930 Popovici Alter Pesia solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931 la farmacie 

student 316 

14278.  5223/17.X.1930 Maier Boruch solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 317 

14279.  5223/17.X.1930 Grimberg Beer solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 317 

14280.  5224/17.X.1930 Mendel Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru a urma o altă facultate 

student 317 

14281.  5226/17.X.1930 Goldner Charlotte solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă  

student 317 

14282.  5227/17.X.1930 Caufman Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 317 

14283.  5229/17.X.1930 Robinsohn Suhăr solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 317 

14284.  5231/17.X.1930 Hilemschi Naftule solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru angajare 

student 317 

14285.  5232/17.X.1930 Halimschi Idel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru angajare 

student 317 
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14286.  5233/17.X.1930 Rabinovici Malca solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru angajare 

student 317 

14287.  5254/17.X.1930 Enciu Şmil solicită reînscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 319 

14288.  5256/17.X.1930 Leibovici Aneta solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 319 

14289.  5257/17.X.1930 Leibovici Berman solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 319 

14290.  5258/17.X.1930 Haham Reveca solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 319 

14291.  5259/17.X.1930 Rabinovici Miril solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 319 

14292.  5260/17.X.1930 Rais Victor solicită reînscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 319 

14293.  5263/17.X.1930 Bercovici Dora solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 319 

14294.  5264/17.X.1930 Barad Dvoira solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 319 

14295.  5266/17.X.1930 Finchelştein I. solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 319 

14296.  5267/17.X.1930 Hascalovici Iosif solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 319 

14297.  5269/17.X.1930 Michelsohn Matilda solicită reînscrierea în anul 
universitar 1930-1931  

student 319 

14298.  5270/17.X.1930 Pincu Eva solicită reînscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 319 

14299.  5274/17.X.1930 Adam David solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 319 

14300.  5304/17.X.1930 Sfarţi Moritzi solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 320 

14301.  5305/17.X.1930 Rosenthal Mihel solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 320 

14302.  5306/17.X.1930 Gamburd Reful solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 320 

14303.  5307/17.X.1930 Milştein Şmil solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 320 

14304.  5308/17.X.1930 Toporov Iosif solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 320 

14305.  5309/17.X.1930 Leibovici Pinhas solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 320 

14306.  5311/17.X.1930 Halimschi Udel solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 320 

14307.  5312/17.X.1930 Rabinovici Malca solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 320 

14308.  5313/17.X.1930 Hilemschi Naftule solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 320 

14309.  5314/17.X.1930 Ghelber Şeindlea solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 320 

14310.  5315/17.X.1930 Ifrim Raşela solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 320 

14311.  5319/17.X.1930 Ianchilovici Fani prezintă recipisa de plată a taxei 
în anul universitar 1930-1931  

student 320 

14312.  5322/17.X.1930 Mehr Mina prezintă recipisa de plată a taxei în 
anul universitar 1930-1931  

student 320 

14313.  5337/18.X.1930 Zatz Sara solicită eliberarea documentelor şcolare 
pentru Ostrovschi Frederica, care se retrage 

student 321 
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14314.  5338/18.X.1930 Marcovici Leon solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 321 

14315.  5340/18.X.1930 Cormanschi Eva solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 321 

14316.  5341/18.X.1930 Perl Adela solicită reînscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 321 

14317.  5343/18.X.1930 Iosipovici Hanrieta solicită reînscrierea în anul 
universitar 1930-1931  

student 321 

14318.  5347/18.X.1930 Marcus Ghizela solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 321 

14319.  5348/18.X.1930 Lader Leonie solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 321 

14320.  5349/18.X.1930 Groisman Samuil solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 321 

14321.  5351/18.X.1930 Zatz Sara solicită reînscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 321 

14322.  5352/18.X.1930 Oivide Mendel solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 321 

14323.  5353/18.X.1930 Velt Leivi solicită reînscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 321 

14324.  5354/18.X.1930 Fischler Fridhardt solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 321 

14325.  5355/18.X.1930 Beider Sprinţa solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 321 

14326.  5380/18.X.1930 Basman Hana solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 322 

14327.  5381/18.X.1930 Losac Lia solicită reînscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 322 

14328.  5382/18.X.1930 Nitabach Cheila solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 322 

14329.  5383/18.X.1930 Binim Leon solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 la farmacie în anul preparator  

student 322 

14330.  5384/18.X.1930 Solomon Beti solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 la farmacie în anul preparator  

student 322 

14331.  5385/18.X.1930 Maier Adrian solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 la farmacie în anul preparator  

student 322 

14332.  5388/18.X.1930 Rubinştein Rudolf solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931 la medicină 

student 322 

14333.  5389/18.X.1930 Sperber Greti solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 la farmacie 

student 322 

14334.  5390/18.X.1930 Aberman Albert solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 322 

14335.  5392/18.X.1930 Grimberg Lupu solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 322 

14336.  5402/20.X.1930 Chişinevschi Estera solicită eliberarea diplomei de 
licenţă în farmacie  

farmacist 323 

14337.  5403/20.X.1930 Bercovici Hana solicită eliberarea diplomei de li-
cenţă în farmacie  

farmacist 323 

14338.  5404/20.X.1930 Moise Leibiş Herşcu solicită eliberarea unui abo-
nament pe CFR  

farmacist 323 

14339.  5405/20.X.1930 Basman Hana solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru angajare  

farmacist 323 

14340.  5406/20.X.1930 Rabinovici Iacov solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

farmacist 323 

14341.  5409/20.X.1930 Meer Freida solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 la medicină în anul al VI-lea 
 

student 323 
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14342.  5410/20.X.1930 Şoifer Iacov solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 la farmacie în anul pregătitor 

student 323 

14343.  5411/20.X.1930 Şaiovici Avram solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 la farmacie în anul pregătitor 

student 323 

14344.  5412/20.X.1930 Veintraub Ana solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 la farmacie în anul pregătitor 

student 323 

14345.  5423/20.X.1930 Lupu Mina solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru înscrierea la facultatea de ştiinţe 

student 324 

14346.  5448/21.X.1930 Jabschi Meilih solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă  

student 326 

14347.  5449/20.X.1930 Zelţerman Estera solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru înscrierea la altă facultate 

student 326 

14348.  5450/30.VI.1930 Goldenberg Israel, cu diplomă obţinută la faculta-
tea din Florenţa, solicită echivalarea studiilor în 
ţară 

doctor 326 

14349.  5451/20.X.1930 Breitman S. solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 326 

14350.  5462/21.X.1930 Starosta Ihil solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 327 

14351.  5463/21.X.1930 Gorohovschi Moisei solicită reînscrierea în anul 
universitar 1930-1931  

student 327 

14352.  5468/21.X.1930 Froimovici Meer solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 327 

14353.  5470/21.X.1930 Simîs Avram solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 327 

14354.  5471/21.X.1930 Dulbergher Marcel solicită reînscrierea în anul 
universitar 1930-1931  

student 327 

14355.  5472/21.X.1930 Rosman Strul solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 327 

14356.  5473/21.X.1930 Rosman Mendel solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 327 

14357.  5474/21.X.1930 Hună Golda solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 327 

14358.  5481/21.X.1930 Cleitman Haim solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 327 

14359.  5482/21.X.1930 Blau Elimeleh solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 327 

14360.  5473/21.X.1930 Bron Iosif solicită reînscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 327 

14361.  5513/21.X.1930 Haizen Riva solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 328 

14362.  5514/21.X.1930 Bruckmaier Zalman solicită reînscrierea în anul 
universitar 1930-1931  

student 328 

14363.  5515/21.X.1930 Roitman Elia solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 328 

14364.  5516/21.X.1930 Goligorschi Solomon solicită reînscrierea în anul 
universitar 1930-1931  

student 328 

14365.  5517/21.X.1930 Chiperman Etlea solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 328 

14366.  5518/21.X.1930 Grünspan Elise solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 328 

14367.  5519/21.X.1930 Himelbrand Iancu solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 328 

14368.  5520/21.X.1930 Vaserman Lazăr solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 328 

14369.  5522/21.X.1930 Levit Iacob solicită reînscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 328 
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14370.  5523/21.X.1930 Hazins Mihal solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 328 

14371.  5524/21.X.1930 Solganic Etlea solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 328 

14372.  5527/21.X.1930 Fainsilber Nathan solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 328 

14373.  5529/21.X.1930 Tismeneţchi Nehama solicită reînscrierea în anul 
universitar 1930-1931  

student 328 

14374.  5551/22.X.1930 Aizicovici Hună depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 329 

14375.  5552/22.X.1930 Braitman Udlea depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 329 

14376.  5578/22.X.1930 Starosta Ihil solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 330 

14377.  5579/22.X.1930 Padova Dina solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă  

student 330 

14378.  5580/22.X.1930 Sirchis Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 330 

14379.  5587/22.X.1930 Esenfeld Emanoil solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 330 

14380.  5605/22.X.1930 Aronovici Aron solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 la farmacie în anul pregătitor  

student 331 

14381.  5607/22.X.1930 Koffler Florica solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 331 

14382.  5613/22.X.1930 Herşcu Leia solicită să fie scutită de plata taxelor 
şcolare  

student 331 

14383.  5633/22.X.1930 Cogan Rahil solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 332 

14384.  5636/22.X.1930 Şvarţman Sosea solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 332 

14385.  5637/22.X.1930 Fiterman Feiga solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 332 

14386.  5638/22.X.1930 Şor Rahil solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 332 

14387.  5640/22.X.1930 Solomon Ana solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 332 

14388.  5641/22.X.1930 Pincovici Feiga solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 332 

14389.  5642/22.X.1930 Orenştein Paula solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 332 

14390.  5644/22.X.1930 Losac Leia solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 332 

14391.  5646/23.X.1930 Solomon Ana solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 332 

14392.  5647/23.X.1930 Orenştein Paula solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 332 

14393.  5648/23.X.1930 Pincovici Sura Feiga solicită înscrierea în anul 
universitar 1930-1931 

student 332 

14394.  5649/23.X.1930 Scharf A. Leon solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 la farmacie în anul pregătitor 

student 332 

14395.  5653/23.X.1930 Pincovici Sura Feiga solicită înscrierea în anul 
universitar 1930-1931 

student 332 

14396.  5680/23.X.1930 Barat Otilia solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 la farmacie în anul pregătitor 

student 334 

14397.  5681/23.X.1930 Babei Mahlea solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 la farmacie în anul pregătitor 

student 334 
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14398.  5682/23.X.1930 Fiterman Feiga solicită înscrierea la examenul de 
licenţă la farmacie 

farmacist 334 

14399.  5687/23.X.1930 Abramovici Samy solicită eliberarea documente-
lor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 334 

14400.  5687/23.X.1930 Halpern Clara solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 334 

14401.  5700/24.X.1930 Coifman Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 335 

14402.  5701/24.X.1930 Levit Iacob solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 335 

14403.  5702/24.X.1930 Aronovici Aron solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 335 

14404.  5704/24.X.1930 Zaidman Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru angajare 

student 335 

14405.  5705/24.X.1930 Susterman Iahna solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru angajare 

student 335 

14406.  5706/24.X.1930 Moreina Moreinis Hana solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă pentru angajare 

student 335 

14407.  5709/24.X.1930 Leibovici Ghidi solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 la farmacie în anul pregătitor 

student 335 

14408.  5710/24.X.1930 Blanc Berel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru înscrierea la drept 

student 335 

14409.  5711/24.X.1930 Meierovici Haim solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru angajare 

student 335 

14410.  5726/24.X.1930 Goldştein Haim, cu studii la facultatea din Praga, 
solicită transferul în anul al VI-lea la Iaşi 

doctor 336 

14411.  5731/24.X.1930 Brofman Maria solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 336 

14412.  5732/24.X.1930 Braunştein Haia solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 336 

14413.  5733/24.X.1930 Rovner David solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 336 

14414.  5734/24.X.1930 Glijenschi Sara solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 336 

14415.  5735/24.X.1930 Veinştein Rebeca solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 336 

14416.  5736/24.X.1930 Goldenberg Roza solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 336 

14417.  5737/24.X.1930 Abramovici Ghizela solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 336 

14418.  5738/24.X.1930 Milovici Frida solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 336 

14419.  5764/24.X.1930 Grinouţchi Moise solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 337 

14420.  5765/24.X.1930 Cleiman Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 337 

14421.  5767/24.X.1930 Rahman Ţirlea solicită înscrierea la examenul de 
licenţă la farmacie 

farmacist 337 

14422.  5768/24.X.1930 Halimschi Udel solicită înscrierea la examenul de 
licenţă la farmacie 

farmacist 337 

14423.  5769/24.X.1930 Iulius Ita solicită înscrierea la examenul de licenţă 
la farmacie 

farmacist 337 

14424.  5770/24.X.1930 Rabinovici Malia solicită înscrierea la examenul 
de licenţă la farmacie 

farmacist 337 

14425.  5771/24.X.1930 Losac Lia solicită înscrierea la examenul de licen-
ţă la farmacie 

farmacist 337 
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14426.  5772/24.X.1930 Nitabach Cheila solicită înscrierea la examenul de 
licenţă la farmacie 

farmacist 337 

14427.  5787/25.X.1930 Brener Edgard depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 338 

14428.  5788/25.X.1930 Iuster David depune recipisa de plată a taxei şco-
lare 

student 338 

14429.  5792/25.X.1930 Perelmuter Mircea depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 338 

14430.  5793/25.X.1930 Falicov Şoil depune recipisa de plată a taxei şco-
lare 

student 338 

14431.  5794/25.X.1930 Safonovici Haim depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 338 

14432.  5795/25.X.1930 Simson Etlis depune recipisa de plată a taxei şco-
lare 

student 338 

14433.  5797/25.X.1930 Roitman Freida depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 338 

14434.  5800/25.X.1930 Gordon Meer depune recipisa de plată a taxei şco-
lare 

student 338 

14435.  5801/25.X.1930 Sterenstein Leia depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 338 

14436.  5802/25.X.1930 Chiperman Moise depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 338 

14437.  5803/25.X.1930 Feldman Moisei depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 338 

14438.  5804/25.X.1930 Leibovici Şulim depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 338 

14439.  5830/25.X.1930 Lazarovici Leizer solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru înscrierea la altă facultate 

student 339 

14440.  5831/25.X.1930 Meierovici Daniel solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru înscrierea la altă facultate 

student 339 

14441.  5832/25.X.1930 Rachman Solomon depune recipisa de plată a ta-
xei şcolare 

student 339 

14442.  5833/25.X.1930 Staif Şeindla solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă  

student 339 

14443.  5835/25.X.1930 Sverdlic Leib depune recipisa de plată a taxei şco-
lare 

student 339 

14444.  5836/25.X.1930 Zisman Estera depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 339 

14445.  5838/25.X.1930 Man Iosif depune recipisa de plată a taxei şcolare student 339 
14446.  5841/25.X.1930 Vexler Solomon depune recipisa de plată a taxei 

şcolare 
student 339 

14447.  5848/25.X.1930 Enciu I. Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 340 

14448.  5849/25.X.1930 Moise Solomon solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru înscrierea la drept 

student 340 

14449.  5851/25.X.1930 Bărbuţă Rubin solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 341 

14450.  5853/25.X.1930 Schwartzenberg Manase solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă pentru armată 

student 341 

14451.  5868/25.X.1930 Fradis Ana depune recipisa de plată a taxei şcolare student 341 
14452.  5870/25.X.1930 Leibovici Areta solicită eliberarea permisului CFR student 341 
14453.  5871/25.X.1930 Leibovici Berman solicită eliberarea permisului 

CFR 
student 341 

14454.  5873/25.X.1930 Ifrim Raşela solicită eliberarea permisului CFR student 341 
14455.  5874/25.X.1930 Şmil Iancu solicită eliberarea permisului CFR student 341 
14456.  5878/25.X.1930 Bauer Ladislau solicită eliberarea permisului CFR student 341 
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14457.  5879/25.X.1930 Berta Ladislau solicită eliberarea permisului CFR student 341 
14458.  5880/25.X.1930 Bibo Samuil solicită eliberarea permisului CFR student 341 
14459.  5881/25.X.1930 Zoltan Kleiman solicită eliberarea permisului CFR student 341 
14460.  5883/25.X.1930 Marcovici Adalbert solicită eliberarea permisului 

CFR 
student 341 

14461.  5912/27.X.1930 Fiterman Feiga solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru angajare 

student 342 

14462.  5914/27.X.1930 Grinştein Olga solicită înscrierea în anul prepara-
tor la farmacie 

student 342 

14463.  5915/27.X.1930 Leizerovici Froim depune recipisa de plată a taxei 
de şcolaritate 

student 342 

14464.  5916/27.X.1930 Caufman Iosub depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student 342 

14465.  5917/27.X.1930 Levin David depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student 342 

14466.  5918/27.X.1930 Zelţer Zina depune recipisa de plată a taxei de şco-
laritate 

student 342 

14467.  5945/27.X.1930 Leibovici Samoil depune recipisa de plată a taxei 
de şcolaritate 

student 342 

14468.  5946/27.X.1930 Baras Leizer depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student 343 

14469.  5946/27.X.1930 Sudit Mendel depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student 343 

14470.  5951/27.X.1930 Nurnberg Iulian depune recipisa de plată a taxei 
de şcolaritate 

student 343 

14471.  5952/27.X.1930 Cupcic Beniamin depune recipisa de plată a taxei 
de şcolaritate 

student 343 

14472.  5953/27.X.1930 Becher Sifra depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student 343 

14473.  5954/27.X.1930 Moscovici Heinrich depune recipisa de plată a ta-
xei de şcolaritate 

student 343 

14474.  5907/27.X.1930 Sugurevschi Avram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 344 

14475.  5908/27.X.1930 Talmaschi Avram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 344 

14476.  5987/27.X.1930 Uciteli Aron solicită înscrierea la examenul de 
licenţă în farmacie 

farmacist 345 

14477.  5988/27.X.1930 Flitan Dvoira solicită înscrierea la examenul de 
licenţă în farmacie 

farmacist 345 

14478.  5989/27.X.1930 Zaidman Moisei solicită înscrierea la examenul de 
licenţă în farmacie 

farmacist 345 

14479.  5990/27.X.1930 Iacher Beila solicită înscrierea la examenul de 
licenţă în farmacie 

farmacist 345 

14480.  5991/27.X.1930 Staiman Herşcu depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

farmacist 345 

14481.  5992/27.X.1930 Rabinovici Etla depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

farmacist 345 

14482.  5998/27.X.1930 Cozer Moisei solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 346 

14483.  6001/27.X.1930 Fucs Solomon solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 în anul întîi  

student 346 

14484.  6002/27.X.1930 Svarţ Abram solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 346 

14485.  6003/27.X.1930 Başcanschi Gherş solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 346 

14486.  6005/27.X.1930 Cahan Leizer solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 346 
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14487.  6006/27.X.1930 Tallamschi Abram solicită reînscrierea în anul 
universitar 1930-1931  

student 346 

14488.  6007/27.X.1930 Froim Hună solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 346 

14489.  6030/27.X.1930 Friedhardt Fischler depune recipisa de plată a ta-
xei şcolare 

farmacist 347 

14490.  6034/27.X.1930 Herdan Lionel depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

farmacist 347 

14491.  6065/28.X.1930 Rozen Mihal solicită eliberarea unei adeverinţe de 
practică în farmacie 

student 349 

14492.  6066/28.X.1930 Lupu Mina solicită reînscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 349 

14493.  6067/28.X.1930 Losner Bianca solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 349 

14494.  6069/28.X.1930 Lichtenştein Tiberiu solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă pentru armată 

student 349 

14495.  6072/28.X.1930 Berall Marcel solicită înscrierea în anul pregătitor 
de practică în farmacie 

student 349 

14496.  6079/29.X.1930 David Jean solicită reînscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 349 

14497.  6080/29.X.1930 Şapira Maria solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 349 

14498.  6086/29.X.1930 Seilinger I. Marcu solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931, la medicină în anul întîi  

student 351 

14499.  6087/29.X.1930 Săpunaru Zunea solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931, la medicină în anul întîi  

student 351 

14500.  6092/30.X.1930 Uciteli Aron solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru angajare 

student 351 

14501.  6095/30.X.1930 Calica Moise solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 351 

14502.  6096/30.X.1930 Gru David solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 351 

14503.  6098/30.X.1930 Coifman Iţic solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 351 

14504.  6099/30.X.1930 Ball Raisa solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 351 

14505.  6112/30.X.1930 Marcu S. Iţic solicită înscrierea în anul pregătitor 
de practică în farmacie 

student 352 

14506.  6137/30.X.1930 Rabin Moisei solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 352 

14507.  6141/30.X.1930 Roitman Beniamin solicită înscrierea în anul pre-
gătitor la farmacie 

student 353 

14508.  6142/30.X.1930 Gonigman Ester solicită înscrierea în anul pregăti-
tor la farmacie 

student 353 

14509.  6143/30.X.1930 Goldştein Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de înscriere la examenul de asistenţă 

student 354 

14510.  6145/30.X.1930 Herşcovici David solicită eliberarea unei adeve-
rinţe pentru înscrierea la drept 

student 354 

14511.  6146/30.X.1930 Roitman Beniamin solicită eliberarea unei adeve-
rinţe pentru înscrierea la drept 

student 354 

14512.  6147/30.X.1930 Camincher Malca solicită eliberarea unei adeve-
rinţe pentru angajare 

student 354 

14513.  6148/30.X.1930 Hilişanu Rebeca solicită eliberarea unei adeverinţe 
de înscriere la examenul de asistenţă 

student 354 

14514.  6159/30.X.1930 Leibovici Ida solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru continuarea studiilor 

student 354 
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14515.  6160/30.X.1930 Abramovici Ietty solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de înscriere la examenul de asistenţă 

student 354 

14516.  6176/31.X.1930 Sfaţi Moreti solicită eliberarea unei adeverinţe de 
înscriere în anul universitar 1930-1931 

student 354 

14517.  6177/31.X.1930 Roiter Sofia solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 în anul întîi la farmacie 

student 354 

14518.  6179/31.X.1930 Cupcic Beniamin solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931 în anul întîi la farmacie 

student 354 

14519.  6180/31.X.1930 Elias Solomon solicită transferul în anul universi-
tar 1930-1931 în anul al V-lea la medicină de la 
Bologna 

student 355 

14520.  6182/31.X.1930 Bernştein David solicită transferul în anul univer-
sitar 1930-1931 în anul al V-lea la medicină de la 
Reims 

student 355 

14521.  6184/31.X.1930 Goldştein Simon solicită scutirea de taxele şcolare student 355 

14522.  6202/1.XI.1930 Kovacs Bella solicită transferul în anul universitar 
1930-1931 de la Segedin 

doctor 355 

14523.  6227/1.XI.1930 Şraier Cheila solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 357 

14524.  6228/1.XI.1930 Kamner Rebeca solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 357 

14525.  6230/1.XI.1930 Davidsohn Moritz solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 357 

14526.  6231/1.XI.1930 Lazarovici Idel solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 357 

14527.  6232/1.XI.1930 Dencher Paula solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 357 

14528.  6233/1.XI.1930 Staif Şeidlea solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 357 

14529.  6234/1.XI.1930 Herşcovici Iosif solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 357 

14530.  6235/1.XI.1930 Nedopaca Iacov solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 357 

14531.  6236/1.XI.1930 Şapira Riven Strul solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 357 

14532.  6239/1.XI.1930 Solomon Iosub solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 357 

14533.  6240/1.XI.1930 Binder Leon solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 357 

14534.  6241/1.XI.1930 Rapaport Leib solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 357 

14535.  6243/1.XI.1930 Moscovici Liviu solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 357 

14536.  6246/1.XI.1930 Stivelman Dvoira solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 357 

14537.  6247/1.XI.1930 Schwartz Bercu solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 357 

14538.  6248/1.XI.1930 Klepper Lazăr solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 357 

14539.  6249/1.XI.1930 Liebling Blima solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 357 

14540.  6250/1.XI.1930 Liebling Şeina solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 357 

14541.  6279/1.XI.1930 Goldştein Clara solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 357 

14542.  6281/1.XI.1930 Glasberg Iosif solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 357 



150 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

14543.  6282/1.XI.1930 Sfarţi Pinhas solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 357 

14544.  6284/1.XI.1930 Ghelbert Golda solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 357 

14545.  6286/1.XI.1930 Goldberg Iosif solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 357 

14546.  6287/1.XI.1930 Sternbaum Pepi solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 357 

14547.  6289/1.XI.1930 Leizerovici Leizer solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 357 

14548.  6290/1.XI.1930 Croitoru Herşcu solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 357 

14549.  6291/1.XI.1930 Avram Riven solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 357 

14550.  6292/1.XI.1930 Herşcovici Moritz solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 357 

14551.  6293/1.XI.1930 Goldştein Carol solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 357 

14552.  6294/1.XI.1930 Picher Herşcu solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 357 

14553.  6295/1.XI.1930 Babici Moise solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 357 

14554.  6299/1.XI.1930 Cleitman Haia solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 357 

14555.  6299/1.XI.1930 Cleitman Haia solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 357 

14556.  6306/1.XI.1930 Mehal M. Iosub solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru înscrierea la drept 

student 357 

14557.  6307/1.XI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
participarea lui Mayer Adrian la examenul de asis-
tenţă în seisunea din octombrie 

student 359 

14558.  6308/1.XI.1930 Sirchis Iosif solicită înscrierea în anul preparator 
la farmacie 

student 359 

14559.  6309/1.XI.1930 Coifman Roza solicită a i se aproba efectuarea 
practicii în farmacie 

student 359 

14560.  6310/1.XI.1930 Braunştein Haim solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 359 

14561.  6312/1.XI.1930 Stein Ema solicită reînscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 359 

14562.  6314/1.XI.1930 Mandel Avram solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 359 

14563.  6315/1.XI.1930 Solomon Meer solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 359 

14564.  6353/3.XI.1930 Sternbaum Heinrich solicită înscrierea în anul pre-
parator la farmacie 

student 361 

14565.  6358/3.XI.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
participarea lui Bauer Ladislau la examenul ulti-
mului doctorat 

doctor 361 

14566.  6370/4.XI.1930 Sobelman Iosif solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 362 

14567.  6371/4.XI.1930 Herşcovici Moise solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 362 

14568.  6372/4.XI.1930 Schevach David solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 362 

14569.  6378/4.XI.1930 Pili Roza solicită reînscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 362 
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14570.  6379/4.XI.1930 Rabinovici Nusem solicită reînscrierea în anul 
universitar 1930-1931  

student 362 

14571.  6380/4.XI.1930 Şor Mihel solicită reînscrierea în anul universitar 
1930-1931  

student 362 

14572.  6381/4.XI.1930 Ghelman Rahil solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 362 

14573.  6383/4.XI.1930 Fruchtman Isac solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru înscrierea la ştiinţe  

student 363 

14574.  6403/4.XI.1930 Spaner Efim solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1930-1931  

student 363 

14575.  6404/4.XI.1930 Sontag Moise solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 363 

14576.  6406/4.XI.1930 Moisă Marcu solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 363 

14577.  6407/4.XI.1930 Sobelman Mahlea solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 363 

14578.  6409/4.XI.1930 Soibelman Iţic solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 363 

14579.  6436/5.XI.1930 Şarf Mihel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 364 

14580.  6462/5.XI.1930 Reiter Sofia solicită eliberarea carnetului de stu-
dent 

student 365 

14581.  6464/5.XI.1930 Solomon Anatolie solicită eliberarea carnetului de 
student 

student 365 

14582.  6465/5.XI.1930 Rosenţveig Gherşin solicită eliberarea carnetului 
de student 

student 365 

14583.  6466/5.XI.1930 Brauchfeld Jean solicită eliberarea carnetului de 
student 

student 365 

14584.  6468/5.XI.1930 Şapira Malca solicită eliberarea carnetului de stu-
dent 

student 365 

14585.  6471/5.XI.1930 Friedhard Fischler solicită eliberarea carnetului de 
student 

student 365 

14586.  6473/5.XI.1930 Gartenberg Iosif solicită eliberarea carnetului de 
student 

student 365 

14587.  6475/5.XI.1930 Coifman David solicită eliberarea carnetului de 
student 

student 365 

14588.  6476/5.XI.1930 Zalman Leopold solicită eliberarea carnetului de 
student 

student 365 

14589.  6478/5.XI.1930 Sfarţi Moriţi solicită eliberarea carnetului de stu-
dent 

student 365 

14590.  6480/5.XI.1930 Aizicovici Aizic solicită eliberarea carnetului de 
student 

student 365 

14591.  6481/5.XI.1930 Iulius Ita solicită eliberarea carnetului de student student 365 
14592.  6482/5.XI.1930 Canţer Raşela solicită eliberarea carnetului de stu-

dent 
student 365 

14593.  6500/4.XI.1930 Zelţman Sahna solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 366 

14594.  6502/4.XI.1930 Sternberg Strul solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 366 

14595.  6504/4.XI.1930 Ghidalovici Iuliu solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931  

student 366 

14596.  6506/5.XI.1930 Kiszerlink Natan, cu diplomă obţinută la faculta-
tea din Praga, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 366 

14597.  6538/6.XI.1930 Bercovici Alexandru solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă pentru armată 

student 366 

14598.  6548/6.XI.1930 Gheller Froim solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 368 
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14599.  6575/6.XI.1930 Săpunaru Zunea solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 368 

14600.  6576/5.XI.1930 Chirvai Estera depune o fotografie şi solicită eli-
berarea carnetului de călătorie pe CFR 

student 368 

14601.  6577/5.XI.1930 Gleizer Ruhla depune o fotografie şi solicită elibe-
rarea carnetului de călătorie pe CFR 

student 368 

14602.  6581/5.XI.1930 Rosiner Martin depune o fotografie şi solicită eli-
berarea carnetului de călătorie pe CFR 

student 368 

14603.  6582/5.XI.1930 Mendelsohn H. Mendel depune o fotografie şi so-
licită eliberarea carnetului de călătorie pe CFR 

student 368 

14604.  6584/5.XI.1930 Ghelţer Froim depune o fotografie şi solicită elibe-
rarea carnetului de călătorie pe CFR 

student 368 

14605.  6589/5.XI.1930 Held Pincu depune o fotografie şi solicită elibera-
rea carnetului de călătorie pe CFR 

student 368 

14606.  6594/5.XI.1930 Sontag Moise depune o fotografie şi solicită elibe-
rarea carnetului de călătorie pe CFR 

student 368 

14607.  6595/5.XI.1930 Soifer Iancu depune o fotografie şi solicită elibera-
rea carnetului de călătorie pe CFR 

student 368 

14608.  6596/5.XI.1930 Rabinovici Malia depune o fotografie şi solicită 
eliberarea carnetului de călătorie pe CFR 

student 368 

14609.  6597/5.XI.1930 Zilberman Raşela depune o fotografie şi solicită 
eliberarea carnetului de călătorie pe CFR 

student 368 

14610.  6626/7.XI.1930 Sobelman Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 370 

14611.  6631/7.XI.1930 Roizman Malvina solicită înscrierea la examene student 370 
14612.  6634/7.XI.1930 Iancu David solicită scutire de taxe şcolare student 370 
14613.  6640/7.XI.1930 Schachter Strul solicită înscrierea la farmacie în 

anul întîi 
student 371 

14614.  6643/7.XI.1930 Moise Adela solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student 371 

14615.  6644/7.XI.1930 Ferdman Abram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 371 

14616.  6667/10.XI.1930 Lipson Boris solicită înscrierea la examenele  student 373 
14617.  6672/10.XI.1930 Goldenberg Berta, cu diplomă obţinută la faculta-

tea din Paris, solicită echivalarea studiilor în ţară 
doctor 373 

14618.  6687/10.XI.1930 Braunştein Haim solicită scutirea absenţelor  student 374 
14619.  6688/10.XI.1930 Vehter Gherş solicită eliberarea diplomei lui La-

ber Sara  
farmacist 374 

14620.  6690/6.XI.1930 Gorimberg Sofia solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931  

student 374 

14621.  6692/6.XI.1930 Gherovici Mirlea Feiga solicită înscrierea în anul 
universitar 1930-1931  

student 374 

14622.  6693/6.XI.1930 Stareţ H. Iosef, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Padova, solicită echivalarea studiilor în ţară 

student 374 

14623.  6695/6.XI.1930 Merems Beer solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată  

student 374 

14624.  6711/12.XI.1930 Colpacci Moise, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Genoa, solicită echivalarea studiilor în ţară 

student 374 

14625.  6712/12.XI.1930 Fihman Sprinţa solicită eliberarea unei adeverinţe 
de efectuarea practicii în farmacie 

student 375 

14626.  6722/12.XI.1930 Cohn Solomon solicită scutirea de taxele şcolare student 375 
14627.  6727/6.XI.1930 Rosendorfschi Robert solicită eliberarea unei ade-

verinţe de frecvenţă pentru armată  
student 376 

14628.  6757/13.XI.1930 Halimschi Naftule solicită înscrierea la examenul 
de licenţă în farmacie 

farmacist 376 

14629.  6758/13.XI.1930 Ghidalisohn Iuliu solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

doctor 376 
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14630.  6759/13.XI.1930 Simonovici Zalman solicită înscrierea la exame-
nele ultimului doctorat 

doctor 376 

14631.  6760/13.XI.1930 Şmil Iancu solicită înscrierea la examenele ultimu-
lui doctorat 

doctor 376 

14632.  6761/13.XI.1930 Camil Victor solicită înscrierea la examenele ulti-
mului doctorat 

doctor 378 

14633.  6763/13.XI.1930 Grimberg Beer solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

doctor 378 

14634.  6764/13.XI.1930 Rotaru Beniamin solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

doctor 378 

14635.  6770/13.XI.1930 Isidor Benţion solicită acordarea dreptului de 
practică în obstetrică 

doctor 379 

14636.  6778/13.XI.1930 Alter Samuil solicită înscrierea în anul întîi la far-
macie 

student 379 

14637.  6779/13.XI.1930 Goldenberg Estera solicită reînscrierea în anul 
universitar 1930-1931 

student 379 

14638.  6782/13.XI.1930 Veiner Maximilian solicită reînscrierea în anul 
universitar 1930-1931 

student 379 

14639.  6796/14.XI.1930 Verner Nelly solicită scutirea de taxele şcolare student 380 
14640.  6797/14.XI.1930 Verner Honora solicită scutirea de taxele şcolare student 380 
14641.  6802/14.XI.1930 Zeldman Feiga solicită eliberarea documentelor 

şcolare deoarece se retrage din facultate 
student 380 

14642.  6820/15.XI.1930 Zecler Lisa depune recipisa de plată a taxei şcola-
re 

student 381 

14643.  6821/15.XI.1930 Nedner Sosia depune recipisa de plată a taxei şco-
lare 

student 381 

14644.  6822/15.XI.1930 Rovner David depune recipisa de plată a taxei şco-
lare 

student 381 

14645.  6825/15.XI.1930 Roşcovanu Moise depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 381 

14646.  6831/15.XI.1930 Vainştein Rebeca depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 381 

14647.  6834/15.XI.1930 Goldenberg Roza depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 381 

14648.  6835/15.XI.1930 Pascar David depune recipisa de plată a taxei şco-
lare 

student 381 

14649.  6836/15.XI.1930 Sternberg Nahman depune recipisa de plată a taxei 
şcolare 

student 381 

14650.  6839/15.XI.1930 Cotlear Iţhoc solicită eliberarea carnetului de călă-
torie pe CFR 

student 381 

14651.  6872/15.XI.1930 Glasberg Iosif solicită eliberarea carnetului de că-
lătorie pe CFR 

student 381 

14652.  6874/15.XI.1930 Cupcic Beniamin solicită eliberarea carnetului de 
călătorie pe CFR 

student 381 

14653.  6875/15.XI.1930 Şraiberman David solicită eliberarea carnetului de 
călătorie pe CFR 

student 381 

14654.  6878/15.XI.1930 Pachmarschi Ervin solicită eliberarea carnetului de 
călătorie pe CFR 

student 381 

14655.  6881/15.XI.1930 Talmaschi Abram solicită eliberarea carnetului de 
călătorie pe CFR 

student 381 

14656.  6882/15.XI.1930 Treibicean Sat Iosef solicită eliberarea carnetului 
de călătorie pe CFR 

student 381 

14657.  6885/15.XI.1930 Sin Alter Rifca solicită eliberarea carnetului de că-
lătorie pe CFR 

student 381 

14658.  6886/15.XI.1930 Schachter Etty solicită eliberarea carnetului de că-
lătorie pe CFR 

student 381 
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14659.  6888/15.XI.1930 Sin David Solomon solicită eliberarea carnetului 
de călătorie pe CFR 

student 381 

14660.  6889/15.XI.1930 Gutman Mindlea solicită eliberarea carnetului de 
călătorie pe CFR 

student 381 

14661.  6890/15.XI.1930 Vaisman Malca solicită eliberarea carnetului de 
călătorie pe CFR 

student 381 

14662.  6891/15.XI.1930 Grosman Haim solicită eliberarea carnetului de 
călătorie pe CFR 

student 381 

14663.  6892/15.XI.1930 Spaner Efim solicită eliberarea carnetului de călă-
torie pe CFR 

student 381 

14664.  6893/15.XI.1930 Lazarovici Idel solicită eliberarea carnetului de că-
lătorie pe CFR 

student 381 

14665.  6894/15.XI.1930 Hazins Mihail solicită eliberarea carnetului de că-
lătorie pe CFR 

student 381 

14666.  6896/15.XI.1930 Vehter Gherş solicită eliberarea carnetului de călă-
torie pe CFR 

student 381 

14667.  6897/15.XI.1930 Augutştein Şmil solicită eliberarea carnetului de 
călătorie pe CFR 

student 381 

14668.  6932/15.XI.1930 Axelrad Sumer solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 383 

14669.  6935/15.XI.1930 Benedeck Iosif solicită înscrierea la exemenele 
ultimului doctorat 

doctor 383 

14670.  6937/15.XI.1930 Şraier Abram solicită înscrierea la exemenele ulti-
mului doctorat 

doctor 383 

14671.  6939/15.XI.1930 Lichtenştein Tiberiu solicită înscrierea la exeme-
nele ultimului doctorat 

doctor 383 

14672.  6940/15.XI.1930 Zoltan Spaniel solicită înscrierea la exemenele 
ultimului doctorat 

doctor 383 

14673.  6943/15.XI.1930 Cotic Tauba solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

doctor 383 

14674.  6944/17.XI.1930 Weisbrod Max, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Praga, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 384 

14675.  6979/17.XI.1930 Şusterman Iahna solicită înscrierea la exemenul de 
licenţă în farmacie 

farmacist 385 

14676.  6980/17.XI.1930 Zoltan Kleitman solicită înscrierea la exemenele 
ultimului doctorat 

doctor 385 

14677.  6985/17.XI.1930 Herman Leib solicită înscrierea în anul pregătitor 
la farmacie 

student 385 

14678.  6988/17.XI.1930 Rectoratul Universităţii trimite o citaţie lui Horo-
vitz Nathan 

studetn 385 

14679.  6989/18.XI.1930 Iosipovici Maria, internă la Spitalul Israelit, solici-
tă scutirea de efectuare a stagiului 

student 385 

14680.  7011/18.XI.1930 Vainberg Sura solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 

student 386 

14681.  7012/18.XI.1930 Şusterman Iahna solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 386 

14682.  7017/18.XI.1930 Herşcovici Strul solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 386 

14683.  7018/18.XI.1930 Herşcovici Avram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 386 

14684.  7052/19.XI.1930 Marcu S. Iţic solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru înscrierea la ştiinţe 

student 388 

14685.  7053/19.XI.1930 Solomon Iosub solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 388 

14686.  7054/19.XI.1930 Caufman Iosub solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 388 
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14687.  7056/19.XI.1930 Rabinovici Ihil solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 388 

14688.  7061/19.XI.1930 Şister David, cu diplomă obţinută la facultatea din 
Praga, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 388 

14689.  7062/19.XI.1930 Rabin Miril, cu diplomă obţinută la facultatea din 
Praga, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 388 

14690.  7063/19.XI.1930 Biro Mauriţiu, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Padova, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 388 

14691.  7071/20.XI.1930 Videinic Ruvin solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 389 

14692.  7074/19.XI.1930 Simis Avram, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Modena, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 389 

14693.  7083/21.XI.1930 Braunştein Haim solicită motivarea absenţelor student 390 
14694.  7084/21.XI.1930 Leiba Moisă solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă pentru armată 
student 390 

14695.  7086/21.XI.1930 Moreina Moreinis Hava solicită reînscrierea în 
anul universitar 1930-1931 

student 390 

14696.  7094/22.XI.1930 Gutman Golda solicită înscrierea la examenul de 
licenţă 

farmacist 391 

14697.  7096/22.XI.1930 Grimberg Lupu solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 391 

14698.  7097/22.XI.1930 Goldştein Carol solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 391 

14699.  7101/22.XI.1930 Avram Ezra, cu diplomă obţinută la facultatea din 
Genoa, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 391 

14700.  7107/24.XI.1930 Goldştein Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 392 

14701.  7108/24.XI.1930 Veinberg Sara solicită înscrierea la examene student 392 
14702.  7122/25.XI.1930 Leibovici Isidor se retrage din facultate şi solicită 

restituire documentelor 
student 392 

14703.  7123/25.XI.1930 Calihman Abram solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 392 

14704.  7124/25.XI.1930 Fih Ruvin solicită înscrierea în anul universitar 
1930-1931 

student 392 

14705.  7125/25.XI.1930 Bercovic Hava solicită înscrierea în anul universi-
tar 1930-1931 

student 392 

14706.  7144/26.XI.1930 Bomher Ernest, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Praga, solicită echivalarea studiilor în ţară 

farmacist 394 

14707.  7145/26.XI.1930 Gross Aron, cu diplomă obţinută la facultatea din 
Praga, solicită echivalarea studiilor în ţară 

farmacist 394 

14708.  7146/26.XI.1930 Gutman Wilhelm, cu diplomă obţinută la faculta-
tea din Praga, solicită echivalarea studiilor în ţară 

farmacist 394 

14709.  7147/26.XI.1930 Vohfeld Isidor, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Praga, solicită echivalarea studiilor în ţară 

farmacist 394 

14710.  7149/26.XI.1930 Zoltan Kleiman, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Praga, solicită echivalarea studiilor în ţară 

farmacist 394 

14711.  7160/27.XI.1930 Sut Ghenea, cu diplomă obţinută la facultatea din 
Praga, solicită echivalarea studiilor în ţară 

farmacist 395 

14712.  7163/27.XI.1930 Cunea Ovşii, cu diplomă obţinută la facultatea din 
Montpellier, solicită echivalarea studiilor în ţară 

farmacist 395 

14713.  7185/27.XI.1930 Ghitis Clara solicită scutirea de taxele şcolare student 396 
14714.  7186/27.XI.1930 Brener Sofia solicită scutirea de taxele şcolare student 396 

14715.  7187/27.XI.1930 Hună Moise solicită scutirea de taxele şcolare student 396 
14716.  7191/27.XI.1930 Benedeck Iosif solicită înscrierea la examenele 

ultimului doctorat 
doctor 396 

14717.  7194/27.XI.1930 Abovici Melania susţine licenţa în farmacie farmacist 396 
14718.  7196/27.XI.1930 Fradis Ruhla susţine licenţa în farmacie farmacist 396 
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14719.  7206/28.XI.1930 Davidovici Moise solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 397 

14720.  7208/28.XI.1930 Mendel Francisc, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Viena, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 397 

14721.  7209/28.XI.1930 Baum Arpad, cu diplomă obţinută la facultatea din 
Praga, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 397 

14722.  7210/28.XI.1930 Berger Nicolae, cu diplomă obţinută la facultatea 
din Praga, solicită echivalarea studiilor în ţară 

doctor 397 

14723.  7213/28.XI.1930 Fişu Iosif solicită înscrierea la examenele ultimu-
lui doctorat 

doctor 397 

14724.  7216/28.XI.1930 Maier Bercu solicită înscrierea la examenele ulti-
mului doctorat 

doctor 397 

14725.  7217/28.XI.1930 Levin Iziel solicită înscrierea la examenele ultimu-
lui doctorat 

doctor 397 

14726.  7218/28.XI.1930 Rittenberg Cleiss solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

doctor 397 

14727.  7219/28.XI.1930 Poplicher Iancu solicită scutirea de taxele şcolare student 398 
14728.  7236/29.XI.1930 Bachman Solomon solicită scutirea de taxele 

şcolare 
student 398 

14729.  7237/29.XI.1930 Nedopaca Iacob solicită scutirea de taxele şcolare student 398 
14730.  7246/29.XI.1930 Zeltman Sahna solicită scutirea de taxele şcolare student 398 
14731.  7247/29.XI.1930 Pochmarschi Erwin solicită scutirea de taxele şco-

lare 
student 398 

14732.  7247/29.XI.1930 Poplicher Iancu solicită scutirea de taxele şcolare student 398 
14733.  7251/29.XI.1930 Rosendorfschi Robert solicită scutirea de taxele 

şcolare 
student 398 

14734.  7264/1.XII.1930 Herşcovici Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru înscrierea la drept 

student 399 

14735.  7276/1.XII.1930 Goldştein Iosif solicită scutirea de taxele şcolare student 400 
14736.  7279/1.XII.1930 Buium Strul solicită scutirea de taxele şcolare student 400 
14737.  7280/1.XII.1930 Rosenştein Haim solicită scutirea de taxele şcolare student 400 
14738.  7281/1.XII.1930 Meierovici Daniel solicită scutirea de taxele şco-

lare 
student 400 

14739.  7285/1.XII.1930 Balaban Ihil solicită scutirea de taxele şcolare student 400 
14740.  7286/1.XII.1930 Feldman Nuţă solicită scutirea de taxele şcolare student 400 

14741.  7301/2.XII.1930 Perlmuter Mircea solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 401 

14742.  7302/2.XII.1930 Lauer Friederich solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru armată 

student 401 

14743.  7304/2.XII.1930 Zoltan Spaniel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 401 

14744.  7307/2.XII.1930 Gorohovschi Moise solicită înscrierea la examenul 
de licenţă la farmacie 

farmacist 402 

14745.  7326/2.XII.1930 Cogan Manea solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 402 

14746.  7329/2.XII.1930 Maier Boruch solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru evidenţa populaţiei 

student 402 

14747.  7330/2.XII.1930 Horovitz Ana solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru angajare 

farmacist 402 

14748.  7331/2.XII.1930 Roitman Reizea solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru angajare 

farmacist 402 

14749.  7332/2.XII.1930 Freitag Sender Uşer solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 402 

14750.  7333/2.XII.1930 Vaserman S. Bernhard solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă pentru armată 

student 402 

14751.  7336/4.XII.1930 Boico Alta Hava, cu diploma eliberată de faculta-
tea din Modena, solicită echivalarea studiilor 

doctor 404 
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14752.  7337/4.XII.1930 Pfeferman Eugen, cu diploma eliberată de faculta-
tea din Viena, solicită echivalarea studiilor 

doctor 404 

14753.  7338/4.XII.1930 Rectoratul Universităţii solicită relaţii despre Tis-
meneţchi Nehama 

student 404 

14754.  7338/4.XII.1930 Rectoratul Universităţii solicită relaţii despre Ca-
lica Moise 

student 404 

14755.  7338/4.XII.1930 Rectoratul Universităţii solicită relaţii despre Am-
binder Mindlea 

student 404 

14756.  7339/4.XII.1930 Grimberg Avram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 404 

14757.  7361/4.XII.1930 Zoltan Kleiman solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 404 

14758.  7378/5.XII.1930 Talmaschi Moise solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru continuarea studiilor 

student 405 

14759.  7389/5.XII.1930 Lichtenştein Tiberiu depune teza de licenţă „Con-
tribuţii la patogenia ulcerului gastric” 

doctor 406 

14760.  7390/5.XII.1930 Zoltan Spaniel susţine teza de licenţă doctor 406 
14761.  7391/5.XII.1930 Gherşinsohn Iţhoc solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru armată 
student 406 

14762.  7392/5.XII.1930 Lazarovici Iţic solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 406 

14763.  7393/5.XII.1930 Goian Liubovi solicită scutirea de taxele şcolare student 406 
14764.  7397/5.XII.1930 Iacher Ita solicită scutirea de taxele şcolare student 406 
14765.  7410/8.XII.1930 Poplicher Iancu solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată 
student 407 

14766.  7411/8.XII.1930 Rotenberg Moses solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 407 

14767.  7412/8.XII.1930 Şaraga F. Simon solicită scutirea de absenţe student 407 
14768.  7413/8.XII.1930 Leizer Naftuli solicită scutirea de absenţe student 407 
14769.  7414/8.XII.1930 Iacher Mirlea solicită eliberarea diplomei lui 

Iacher Leizer 
farmacist 407 

14770.  7424/8.XII.1930 Liezer Naftuli solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 408 

14771.  7425/8.XII.1930 Herşcovici Moise solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 408 

14772.  7426/8.XII.1930 Lichtenştein Tiberiu depune diploma de licenţă doctor 408 
14773.  7428/8.XII.1930 Hârtopeanu David solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru armată 
student 408 

14774.  7429/8.XII.1930 Rosental Mihel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 408 

14775.  7430/8.XII.1930 Rosenţveig Gherşin solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 408 

14776.  7444/8.XII.1930 Gherşinsohn Iţhoc solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931 

student 408 

14777.  7445/8.XII.1930 Rosenfeld Ana solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1930-1931 

student 408 

14778.  7447/8.XII.1930 Zeilicovici Zeilic solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1930-1931 

student 408 

14779.  7448/8.XII.1930 Sager Osias solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru continuarea studilor 

student 409 

14780.  7450/8.XII.1930 Gherşinsohn Iţhoc solicită înscrierea la farmacie 
în anul universitar 1930-1931 

student 408 

14781.  7463/9.XII.1930 Mendelsohn Mendel solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă pentru armată 

student 410 

14782.  7470/10.XII.1930 Aberman Albert solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 411 
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14783.  7471/10.XII.1930 Bernştein Haim, cu diploma eliberată de facultatea 
din Viena, solicită echivalarea studiilor 

farmacist 411 

14784.  7483/11.XII.1930 Solomon Manole solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru angajare 

student 411 

14785.  7492/11.XII.1930 Marcu S. Iţic solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 413 

14786.  7496/11.XII.1930 Pascar David solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 413 

14787.  7497/11.XII.1930 Falicov Şoil solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 413 

14788.  7499/11.XII.1930 Iosefsohn Iţic solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 413 

14789.  7500/11.XII.1930 David Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 413 

14790.  7502/11.XII.1930 Schvitzer Max, cu diploma eliberată de facultatea 
din Modena, solicită echivalarea studiilor 

farmacist 413 

14791.  7518/13.XII.1930 Goldştein B. I. Solomon solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă pentru armată 

student 414 

14792.  7519/13.XII.1930 Gartenberg Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 414 

14793.  7520/13.XII.1930 Rosner Şloim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 414 

14794.  7521/13.XII.1930 Schvarţ Bercu solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 414 

14795.  7522/13.XII.1930 Sterental Brana solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 414 

14796.  7530/13.XII.1930 Herşcovici Moritz solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 415 

14797.  7532/13.XII.1930 Toper Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 415 

14798.  7534/13.XII.1930 Leibovici Avram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 415 

14799.  7535/13.XII.1930 Alter Iţic solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 415 

14800.  7537/13.XII.1930 Talmaschi Avram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 415 

14801.  7538/13.XII.1930 Pascar David solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 415 

14802.  7548/13.XII.1930 Capri I. Marcel are o sumă reţinută pe statul de 
plată 

doctor 416 

14803.  7558/13.XII.1930 Sofonovici Haim solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 417 

14804.  7559/13.XII.1930 Goldberg Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 417 

14805.  7560/13.XII.1930 Spaner Efim solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 417 

14806.  7561/13.XII.1930 Başcanschi Gherş solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 417 

14807.  7563/13.XII.1930 Rapaport Volf solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 417 

14808.  7564/13.XII.1930 Buium Strul solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 417 

14809.  7568/13.XII.1930 Dascălu Şmuli solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 417 

14810.  7588/15.XII.1930 Cohn Frederic solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 417 
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14811.  7589/15.XII.1930 Fişu Iosif este menţionat în procesul verbal cu nu-
mărul alăturat că a susţinut examenele ultimului 
doctorat 

doctor 418 

14812.  7605/15.XII.1930 Cohn Frederic solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 419 

14813.  7606/15.XII.1930 Lazea Hana solicită reînscrierea la facultate în 
anul universitar 1930-1931 

student 419 

14814.  7607/15.XII.1930 Ţucherman Leib solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru obţinerea unei burse 

student 419 

14815.  7615/17.XII.1930 Rosenţveig Gherşin solicită scutirea de taxele şco-
lare 

student 419 

14816.  7616/17.XII.1930 Himelbrand Iancu solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 419 

14817.  7617/17.XII.1930 Menaşcovici Menaşe solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă pentru armată 

student 419 

14818.  7619/17.XII.1930 Iuster Mendel solicită scutirea de taxele şcolare student 419 
14819.  7631/19.XII.1930 Bibo Samuil depune teza de licenţă doctor 421 
14820.  7633/19.XII.1930 Reitenberg Gherţ solicită înscrierea la examenele 

ultimului doctorat 
doctor 421 

14821.  7635/19.XII.1930 Levin Iziel solicită înscrierea la examenele ultimu-
lui doctorat 

doctor 421 

14822.  7636/19.XII.1930 Maier Bercu solicită înscrierea la examenele ulti-
mului doctorat 

doctor 421 

14823.  7649/19.XII.1930 Blumenfeld S. Elias solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student 422 

14824.  7650/19.XII.1930 Solomon Meier solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 422 

14825.  7651/19.XII.1930 Leibovici Pinhas solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru armată 

student 422 

14826.  7654/19.XII.1930 Pascar David, cu diploma eliberată de facultatea 
din Praga, solicită echivalarea studiilor 

farmacist 422 

14827.  7665/20.XII.1930 Ţin Iosif obţine nota 10 la susţinerea tezei de li-
cenţă 

doctor 422 

14828.  7665/20.XII.1930 Bibo Samuil depune teza de licenţă intitulată 
„Contribuţii la studilu complicaţiilor chirurgicale a 
otrăvirilor cu hidroxid de sodiu” 

doctor 423 

14829.  7676/20.XII.1930 Glasberg M. Rebeca susţine examenul de licenţă 
şi obţine diploma 

farmacist 424 

14830.  7676/20.XII.1930 Bacaleinic A. Golda susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma 

farmacist 424 

14831.  7676/20.XII.1930 Ripa M. Şulim susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma 

farmacist 424 

14832.  7676/20.XII.1930 Picher L. Enta susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma 

farmacist 424 

14833.  7676/20.XII.1930 Roitştein A. susţine examenul de licenţă şi obţine 
diploma 

farmacist 424 

14834.  7676/20.XII.1930 Iosefsohn S. Moise susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma 

farmacist 424 

14835.  7676/20.XII.1930 Roşu S. Sabina Melania susţine examenul de li-
cenţă şi obţine diploma 

farmacist 424 

14836.  7676/20.XII.1930 Gorohovschi N. Lev susţine examenul de licenţă 
şi obţine diploma 

farmacist 424 

14837.  7676/20.XII.1930 Tubis P. Etla susţine examenul de licenţă şi obţine 
diploma 

farmacist 424 

14838.  7676/20.XII.1930 Vaisman Roitman Sura susţine examenul de li-
cenţă şi obţine diploma 

farmacist 424 
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14839.  7685/20.XII.1930 Himelbrand Moritz depune recipisa de plată a ta-
xelor 

student 425 

14840.  7689/20.XII.1930 Ifrim Raşela solicită scutirea de plată a taxelor student 425 
14841.  7699/23.XII.1930 Finchelştein I. Lascăr solicită eliberarea unei ade-

verinţe de frecvenţă pentru armată 
student 426 

14842.  7700/23.XII.1930 Ghiltman Aron solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 426 

14843.  7702/23.XII.1930 Vaisman Aron susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma 

farmacist 426 

14844.  7702/23.XII.1930 Fişman Boruh susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma 

farmacist 426 

14845.  7702/23.XII.1930 Reznic Beer susţine examenul de licenţă şi obţine 
diploma 

farmacist 426 

14846.  7702/23.XII.1930 Halfen Fradel susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma 

farmacist 426 

14847.  7702/23.XII.1930 Şaiovici Avram susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma 

farmacist 426 

14848.  7702/23.XII.1930 Chişinevschi Ester susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma 

farmacist 426 

14849.  7702/23.XII.1930 Flitian Dvoira susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma 

farmacist 426 

14850.  7703/23.XII.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Vaisman Aron 

farmacist 426 

14851.  7704/23.XII.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Fişman Boruh 

farmacist 426 

14852.  7705/23.XII.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Reznic Beer 

farmacist 426 

14853.  7706/23.XII.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Halfen Fradel 

farmacist 426 

14854.  7718/23.XII.1930 Goldştein Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 427 

14855.  7728/24.XII.1930 Horovitz Nathan solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru armată 

student 428 

14856.  7729/24.XII.1930 Bogen Edith solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 428 

14857.  7736/31.XII.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
titlului de licenţiat lui Fradis Şendlea 

farmacist 428 

14858.  7737/31.XII.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
titlului de licenţiat lui Tepliţchi Dvoira 

farmacist 428 

14859.  7738/31.XII.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
titlului de licenţiat lui Chişinevschi Estera 

farmacist 428 

14860.  7739/31.XII.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
titlului de licenţiat lui Flitian Dvoira 

farmacist 428 

14861.  7740/31.XII.1930 Ghiltman Aron solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 428 

14862.  772/31.XII.1930 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
titlului de licenţiat lui Videinic Ruvin 

farmacist 428 

14863.  7744-8314/ 
31.XII.1930 

Carnete CFR student 428-440 

  DOSAR 133/1931   
14864.  76/13.I.1931 Anul preparator solicită sprijinul conducerii  student 4 
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14865.  88/14.I.1931 Herdan Lionel, anul al V-lea, solicită stabilirea da-
tei susţinerii examenului de chirurgie 

student 8 

14866.  88/14.I.1931 Leibovici Aneta, anul al V-lea, solicită stabilirea 
datei susţinerii examenului de chirurgie 

student 8 

14867.  88/14.I.1931 Leibovici Bernard, anul al V-lea, solicită stabilirea 
datei susţinerii examenului de chirurgie 

student 8 

14868.  92/15.I.1931 Feldman Moise, Cetatea Albă, solicită să i se acor-
de bursă 

student 14 

14869.  93/15.I.1931 Falicov Şoil, Cetatea Albă, solicită să i se acorde 
bursă 

student 14 

14870.  94/15.I.1931 Fuchelman Leib, Cetatea Albă, solicită să i se 
acorde bursă 

student 14 

14871.  95/15.I.1931 Ritenberg Gherţ, Cetatea Albă, solicită să i se 
acorde bursă 

student 17 

14872.  96/15.I.1931 Sofonovici Haim, Cetatea Albă, solicită să i se 
acorde bursă 

student 17 

14873.  97/14.I.1931 Studenţii anului al IV-lea solicită stabilirea datei 
susţinerii examenului de anatomie topografică pe 
data de 21.I.1931 

student 22 

14874.  135/17.I.1931 Levin Şlioma primeşte foaia matricolă student 30 

14875.  135/17.I.1931 Horach Rivca primeşte foaia matricolă student 30 
14876.  135/17.I.1931 Galperin Estera primeşte foaia matricolă student 30 
14877.  135/17.I.1931 Vainberg Şeindla primeşte foaia matricolă student 30 
14878.  135/17.I.1931 Elghert Reizea primeşte foaia matricolă student 30 

14879.  135/17.I.1931 Rabinovici Sura primeşte foaia matricolă student 30 
14880.  57/13.I.1931 Se eliberează o adeverinţă din care rezultă că Ra-

binovici Ruhla a absolvit liceul la Tighina în anul 
1921 

student 60 

14881.  214/26.I.1931 Videinic Ruvin susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma 

farmacist 81 

14882.  229/26.I.1931 Im memoriul prezentat conducerii facultăţii de 
către studenţii evrei la medicină se arată că nepre-
zentarea lor la examenul de anatomie, în sesiunile 
ordinare, se datorează lipsei cadavrelor pentru di-
secţie 

student 84-91 

14883.  243/28.I.1931 Bercovici David încetează efectuarea practicii în 
farmacia din Săveni după plecarea în Italia 

student 92 

14884.  451/10.II.1931 Fih I. M., proprietar de farmacie la Dondocşeni, 
are pe Fih Ruvin practicant 

student 139 

14885.  352/4.II.1931 Crumnos Sadic Leib susţine examenul de licenţă 
şi obţine diploma 

farmacist 140 

14886.  352/4.II.1931 Orenştein Paula susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma 

farmacist 140 

14887.  352/4.II.1931 Pincovici Sura susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma 

farmacist 140 

14888.  462/10.II.1931 Boghen Edith Therese primeşte foaia matricolă 
pentru efectuarea practicii în farmacie 

student 143 

14889.  487/12.II.1931 Halinschi Udel este admis la examenul de licenţă  farmacist 147 

14890.  487/12.II.1931 Ghidalovici Ghidale este admis la examenul de 
licenţă  

farmacist 147 

14891.  487/12.II.1931 Haimovici Boris este respins la examenul de li-
cenţă  

student 147 

14892.  527/16.II.1931 Levit Abram primeşte foaia matricolă pentru efec-
tuarea practicii în farmacie la Tighina de la medi-
cul primar 

student 155 

14893.  527/16.II.1931 Schwartz Abram primeşte foaia matricolă pentru 
efectuarea practicii în farmacie la Tighina de la 

student 155 
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medicul primar 
14894.  589/18.II.1931 Soibelman Manea primeşte foaia matricolă pentru 

efectuarea practicii în farmacie la Bălţi de la me-
dicul primar 

student 156 

14895.  589/18.II.1931 Şor Ruhel primeşte foaia matricolă pentru efec-
tuarea practicii în farmacie la Bălţi de la medicul 
primar 

student 156 

14896.  589/18.II.1931 Coifman Iţic primeşte foaia matricolă pentru efec-
tuarea practicii în farmacie la Bălţi de la medicul 
primar 

student 156 

14897.  590/18.II.1931 Ionas Clara primeşte foaia matricolă pentru efec-
tuarea practicii în farmacie la Bălţi de la medicul 
primar 

student 156 

14898.  593/18.II.1931 Dulbergher Marcel solicită înscrierea în anul al 
IV-lea, fiind declarat repetent din cauza lipsei ca-
davrelor pentru disecţie necesare susţinerii exame-
nului de anatomie topografică 

student 160 

14899.  593/18.II.1931 Menaşcovici Menaşe solicită înscrierea în anul al 
IV-lea, fiind declarat repetent din cauza lipsei ca-
davrelor pentru disecţie necesare susţinerii exame-
nului de anatomie topografică 

student 160 

14900.  593/18.II.1931 Lipovan Boris solicită înscrierea în anul al IV-lea, 
fiind declarat repetent din cauza lipsei cadavrelor 
pentru disecţie necesare susţinerii examenului de 
anatomie topografică 

student 160 

14901.  696/21.II.1931 Leibovici Ghidi Natan este invitat la rectorat student 185 
14902.  937/5.III.1931 Zaidman Moise susţine examenul de licenţă şi ob-

ţine diploma 
farmacist 236 

14903.  937/5.III.1931 Solomon Ana este respinsă examenul de licenţă şi 
nu obţine diploma 

student 236 

14904.  1234/31.III.1931 Ghelburd Sima susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma 

farmacist 282 

14905.  1234/31.III.1931 Gherşensohn Strul susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma 

farmacist 282 

14906.  1252/1.IV.1931 Cercul de recrutare din Bălţi solicită relaţii despre 
Sternberg Strul 

student 284 

14907.  1181/27.II.1931 Sharf Leon este invitat la rectorat student 298 
14908.  1135/24.III.1931 Teitel Alfred, doctor în Bucureşti, solicită înscrie-

rea la examenul de docenţă cu lucrarea „Patologie 
experimentală” 

doctor 302 

14909.  690/23.III.1931 Teitel Alfred, doctor în Bucureşti, solicită înscrie-
rea la examenul de docenţă cu lucrarea „Patologie 
experimentală”; se specializează în obstetrică şi 
ginecologie 

doctor 309 

14910.  690/23.III.1931 Goldenberg Bayler se specializează în obstetrică şi 
ginecologie 

doctor 309 

14911.  1050/17.III.1931 Uciteli Aron susţine examenul de licenţă şi obţine 
diploma 

farmacist 317 

14912.  1050/17.III.1931 Peisah Milca susţine examenul de licenţă şi nu ob-
ţine diploma 

student 317 

14913.  1063/18.III.1931 Sager Oscar susţine examenul de docenţă la clini-
ca de boli ale sistemului nervos 

doctor 321 

14914.  1302/6.IV.1931 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău trimite foaia 
matricolă a practicantului Soihit G. 

student 346 

14915.  1302/6.IV.1931 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău trimite foaia 
matricolă a practicantului Ball Raisa 

student 346 
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14916.  1302/6.IV.1931 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău trimite foaia 
matricolă a practicantului Goldenberg Ester 

student 346 

14917.  1333/16.IV.1931 Şusterman Iahna susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma 

farmacist 358 

14918.  1333/16.IV.1931 Iacher Beila susţine examenul de licenţă şi obţine 
diploma 

farmacist 358 

14919.  1333/16.IV.1931 Gutman Golda susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma 

farmacist 358 

14920.  1380/21.IV.1931 Serviciul Sanitar al oraşului Soroca trimite foaia 
matricolă a practicantului Gru Berta, elevă la far-
macia lui Gru Zusi din Zguriţa 

student 360 

14921.  1460/28.IV.1931 Bron Iosif susţine examenul de licenţă şi obţine 
diploma 

farmacist 377 

14922.  1460/28.IV.1931 Mosensohn Şaia susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma 

farmacist 377 

14923.  1464/28.IV.1931 Ghehman Balin Malca susţine examenul de licenţă 
şi obţine diploma 

farmacist 377 

14924.  1464/28.IV.1931 Gherşel Enia susţine examenul de licenţă şi obţine 
diploma 

farmacist 377 

14925.  1464/28.IV.1931 Löbel Rebeca susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma 

farmacist 377 

14926.  1472/29.IV.1931 Pavis Udel susţine examenul de licenţă şi obţine 
diploma 

farmacist 377 

14927.  1492/30.IV.1931 Şarf Leon, din anul întîi, este invitat la rectorat student 383 
14928.  1562/6.V.1931 Sofian Mina susţine examenul de licenţă şi obţine 

diploma 
farmacist 411 

14929.  1562/6.V.1931 Blumenfeld Ana susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma 

farmacist 411 

14930.  1562/6.V.1931 Ghelerştein Ana susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma 

farmacist 411 

14931.  1562/6.V.1931 Löbel Rebeca susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma 

farmacist 411 

14932.  1994/3.VI.1931 Kaufman David tipăreşte teza de licenţă cu spriji-
nul rectoratului 

student 501 

14933.  2150/11.VI.1931 Solomon Ana susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma 

farmacist 517 

14934.  2150/11.VI.1931 Zaidman Moise susţine examenul de licenţă şi ob-
ţine diploma 

farmacist 517 

14935.  2403/22.VI.1931 Peisah Milca susţine examenul de licenţă şi obţine 
diploma 

farmacist 546 

14936.  2403/22.VI.1931 Iulius Ita susţine examenul de licenţă şi obţine di-
ploma 

farmacist 546 

14937.  2403/22.VI.1931 Halimschi Naftuli susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma 

farmacist 546 

14938.  2461/25.VI.1931 Lerner Berl susţine examenul de licenţă şi obţine 
diploma 

farmacist 553 

14939.  2461/25.VI.1931 Iacher Beila susţine examenul de licenţă şi obţine 
diploma 

farmacist 553 

14940.  2461/25.VI.1931 Susterman Iahna susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma 

farmacist 553 

14941.  2461/25.VI.1931 Rabinovici Malca susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma 

farmacist 553 

14942.  2512/27.VI.1931 Reznic Natalia solicită eliberarea certificatului de 
liberă practică 
 
 

farmacist 558 
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  DOSAR 134/19931   
14943.  2638/3.VII.1931 Rapaport Volf primeşte un ajutor financiar de la 

rectorat pentru tipărirea tezei de licenţă 
student 1 

14944.  2774/13.VIII.1931 Stamer Rahila este angajată la manufactura de tu-
tun din Iaşi 

doctor 48 

14945.  4664/31.X.1931 Brener Sonia, studentă la facultatea de farmacie, 
efectuează practica la Chişinău; solicită să fie 
transferată de la farmacia Rabinovici la farmacia 
Ball 

student 49 

14946.  4055/17.X.1931 Soibelman Manea, student la facultatea de farma-
cie, solicită să fie reexaminat la chimie 

student 161 

14947.  4055/17.X.1931 Mandel Aron, student la facultatea de farmacie, 
solicită să fie reexaminat la chimie 

student 161 

14948.  4055/17.X.1931 Robinsohn Suhăr, student la facultatea de farma-
cie, solicită să fie reexaminat la chimie 

student 161 

14949.  4055/17.X.1931 Şoihet Şeiva, student la facultatea de farmacie, 
solicită să fie reexaminat la chimie 

student 161 

14950.  4055/17.X.1931 Levin Şloima, student la facultatea de farmacie, 
solicită să fie reexaminat la chimie 

student 161 

14951.  4068/27.X.1931 Nacht Lucia Etlea susţine examenul de licenţă; 
solicită eliberarea unei adeverinţe de absolvent 

doctor 165 

14952.  4116/28.X.1931 Şmil Iancu susţine examenul de licenţă cu teza 
„Contribuţii la modificările ultramicroscopice ale 
fibrelor nervoase” 

doctor 166 

14953.  4116/28.X.1931 Kapri Marcel susţine examenul de licenţă cu teza 
„Cercetări asupra energiei nervoase materne” 

doctor 166 

14954.  4159/19.X.1931 Libman Matilda, văduvă de război, „soţul fiind 
mort în primul război pentru patrie”, cu domiciliul 
în Chişinău, strada Mihai Viteazul 23, roagă pe 
rector ca fiica ei, Libman Esfir, să fie înscrisă la 
facultate  

student 171-173 

14955.  4913/4.XI.1931 Horovitz Natan, student în anul al II-lea, nu se 
poate prezenta la examenul de anatomie topogra-
fică din cauza neefectuării disceţiei pe cadavre 
care lipsesc 

doctor 213 

14956.  4913/4.XI.1931 Rabinovici N., student în anul al II-lea, nu se 
poate prezenta la examenul de anatomie topogra-
fică din cauza neefectuării disceţiei pe cadavre 
care lipsesc 

doctor 213 

14957.  1714/XI.1931 Membrii Societăţii Studenţilor în Medicină solici-
tă rectorului să invalideze comitetul de conducere 
din cauza descompletării sale, iar preşedintele din 
cauza însuşirii unor cărţi aparţinînd laboratorului 
de fiziologie, cît şi din cauza declanşării grevei; el 
a adus în 4 noiembrie elemente străine care i-au 
alungat pe evrei, provocînd scandal şi bătaie în 
interiorul facultăţii. Semnează: Dimitriu C., Po-
pescu D., Timofte D. ş.a.  

student 230 

14958.  5595/12.XI.1931 Bercovici H. Tauba solictă înscrierea la facultate student 244 
14959.  5968/13.XI.1931 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 

susţinerea examenului de licenţă în farmacie de 
Chiperman Nuhim 

farmacist 254 

14960.  2646/14.XI.1931 Abramovici Zalman solictă să i se aprobe trans-
ferul la o facultate din Italia 

student 255 

14961.  2646/14.XI.1931 Bergman Iuliu solictă să i se aprobe transferul la o 
facultate din Italia 

student 255 
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14962.  2646/14.XI.1931 Copilovici Sofia solictă să i se aprobe transferul la 
o facultate din Italia 

student 255 

14963.  2646/14.XI.1931 Cohn Friederich solictă să i se aprobe transferul la 
o facultate din Italia 

student 255 

14964.  2646/14.XI.1931 Idelovici Bercu solictă să i se aprobe transferul la 
o facultate din Italia 

student 255 

14965.  2646/14.XI.1931 Moscovici Carol solictă să i se aprobe transferul la 
o facultate din Italia 

student 255 

14966.  2646/14.XI.1931 Tucherman Sahna solictă să i se aprobe transferul 
la o facultate din Italia 

student 255 

14967.  2647/14.XI.1931 Hună Ernestina este studentă în anul al III-lea student 256 
14968.  2647/14.XI.1931 Sin Avram Maria este studentă în anul al III-lea student 256 
14969.  2647/14.XI.1931 Glijinschi Sara este studentă în anul al III-lea student 256 
14970.  5710/13.XI.1931 Brener Edgard solicită înscrierea extraordinară la 

examene 
student 259 

14971.  5710/13.XI.1931 Schwartz Oscar solicită înscrierea extraordinară la 
examene 

student 259 

14972.  5710/13.XI.1931 Breiman E. solicită înscrierea extraordinară la exa-
mene 

student 259 

14973.  5762/14.XI.1931 Braunştein Adela, din anul al II-lea la farmacie, 
solicită înscrierea în sesiunea din ianuarie 

student 260 

14974.  5762/14.XI.1931 Fridman Beatrice, din anul al II-lea la farmacie, 
solicită înscrierea în sesiunea din ianuarie 

student 260 

14975.  2678/14.XI.1931 Şmilovici Lipa solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 267 

14976.  2678/14.XI.1931 Veinberg I. Haim solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 267 

14977.  2.X.1931 Goldberg H. solicită amînarea examenului de me-
dicină operatorie 

student 272 

14978.  2.X.1931 Terkatin Alexandru solicită amînarea examenului 
de medicină operatorie 

student 272 

14979.  2.X.1931 Gleizer Ruhla, ş.a. solicită amînarea examenului 
de medicină operatorie 

student 272 

14980.  2740/18.XI.1931 Herşcu Maria solicită înscrierea în anul al II-lea student 273 
14981.  5996/19.X.1931 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 

susţinerea examenului de licenţă în farmacie de 
Gutman Golda 

farmacist 280 

14982.  1931 Feldştein Roza, anul al IV-lea, solicită introduce-
rea cursului de bacteriologie 

student 283 

14983.  1931 Grünşpan Eliza, anul al IV-lea, solicită introduce-
rea cursului de bacteriologie 

student 283 

14984.  1931 Şapsa Maria, anul al IV-lea, solicită introducerea 
cursului de bacteriologie 

student 283 

14985.  2760/19.XI.1931 Svarţ Roza obţine o adeverinţă de frecvenţă  student 285 
14986.  2775/21.XI.1931 Grimberg Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 

a anului al II-lea 
student 286 

14987.  2790/21.XI.1931 Cligher Avram anul al IV-lea solicită echivalarea 
examenelor 

student 290 

14988.  2790/21.XI.1931 Zaharia Leon anul al IV-lea solicită echivalarea 
examenelor 

student 290 

14989.  6544/24.XI.1931 Chiperman Moise susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma 

farmacist 292 

14990.  6544/24.XI.1931 Hună Moise susţine examenul de licenţă şi obţine 
diploma 

farmacist 292 

14991.  2831/26.XI.1931 Buciumenschi Bercu solicită înscrierea în anul 
întîi 

student 296 
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14992.  6768/1.XII.1931 Rahman Ţirlea susţine examenul de licenţă şi obţi-
ne diploma 

farmacist 313 

14993.  6768/1.XII.1931 Starosta Ihil susţine examenul de licenţă şi obţine 
diploma 

farmacist 313 

14994.  6768/1.XII.1931 Bercovici Hana susţine examenul de licenţă şi nu 
obţine diploma 

student 313 

14995.  6768/1.XII.1931 Pavis Udlea susţine examenul de licenţă şi nu ob-
ţine diploma 

student 313 

14996.  3008/14.XII.1931 Iuster Mendel solicită înscrierea în anul al IV-lea student 315 
14997.  7100/16.XII.1931 Blechner M. Iancu, cu diploma obţinută la Bolo-

gna, solicită echivalarea examenelor 
doctor 323 

14998.  7139/18.XII.1931 Schwartz Abram solicită informarea Serviciului 
Sanitar al oraşului Cahul că a obţinut dreptul de 
liberă practică al mediciniei în ţară 

doctor 327 

14999.  7070/15.XII.1931 Lerner Beirel achită taxa şcolară student 341 
  DOSAR 136/19931-1933: Consilii profesorale   
15000.  Proc.verb. 

20/11.V.1933 

Decanul facultăţii, prof. Tănăsescu Ion, analizează 
incidentele studenţeşti de la laboratorul prof. Şu-
muleanu C-tin, căutînd să identifice provocatorii. 
Studenţii români nu-i lasă pe evrei să praticipe la 
cursuri. Prof. Şumuleanu C-tin declară că scanda-
lurile au început la laboratorul de chimie, ca şi-n 
urmă cu trei ani, el fiind prevenit de asistentul 
Claudatus, care i-a spus că un grup mare de străini 
sînt în exteriorul clădirii; „un jidan a spart nişa cu 
sticluţe şi alte materiale” şi că evreii au provocat 
scandalul. Prof. I. Mironescu adaugă „jidanii au 
bătut pe creştini”, iar prof. Răşcanu Vasile susţine 
că „studenţii evrei sînt terorizaţi nefiind lăsaţi la 
cursuri”. Se propune continuarea ţinerii cursurilor 

student 217-226 

  DOSAR 137/1931: Registrul de porcese verbale 
ale candidaţilor proclamaţi licenţiaţi în farmacie în 
anii 1931-1934 (textul complet al fiecărui proces 
verbal este prezentat doar în cazu primului candi-
dat, celelalte texte fiind prescurtate) 

  

15001.  Proc. verb. 
1266/13.III.1931 

Noi, decanul Facultăţii de Medicină din Iaşi, luînd 
cunoştinţă că Ghelburd Sima, absolvent al învăţă-
mîntului farmaceutic, a trecut cu succes examenul 
de licenţă în farmacie, după cum se constată în 
procesul verbal 1235/12.III.1931, îi conferim titlul 
de licenţiat în farmacie  

farmacist 1 

15002.  Proc. verb. 
1266/13.III.1931 

Gherşensohn Iţhoc, trecînd cu succes examenul de 
licenţă în farmacie, după cum se constată în pro-
cesul verbal 1236/12.III.1931, i se conferă titlul de 
licenţiat în farmacie  

farmacist 2 

15003.  Proc. verb. 
1268/18.III.1931 

Loşac Lia, trecînd cu succes examenul de licenţă 
în farmacie, după cum se constată în procesul ver-
bal 1130/17.III.1931, i se conferă titlul de licenţiat 
în farmacie  

farmacist 3 

15004.  Proc. verb. 
1351/27.III.1931 

Vaisman Aron, trecînd cu succes examenul de li-
cenţă, i se conferă titlul de licenţiat în farmacie  

farmacist 4 

15005.  Proc. verb. 
1352/27.III.1931 

Halfen David, trecînd cu succes examenul de li-
cenţă, i se conferă titlul de licenţiat în farmacie  

farmacist 5 

15006.  Proc. verb. 
1353/27.III.1931 

Reznic Beer, trecînd cu succes examenul de li-
cenţă, i se conferă titlul de licenţiat în farmacie  

farmacist 6 

15007.  Proc. verb. 
1435/28.III.1931 

Ghehman Balin Malca, trecînd cu succes exame-
nul de licenţă, după cum se constată în procesul 

farmacist 7 
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verbal 1465/24.III.1931, i se conferă titlul de li-
cenţiat în farmacie  

15008.  Proc.verb. 
1486/28.III.1931 

Gheşel Enia, trecînd cu succes examenul de licen-
ţă, după cum se constată în procesul verbal 1466/ 
24.III.1931, i se conferă titlul de licenţiat în farma-
cie  

farmacist 8 

15009.  Proc.verb. 
1487/28.III.1931 

Bron Iosif, trecînd cu succes examenul de licenţă, 
după cum se constată în procesul verbal 1461/ 
24.III.1931, i se conferă titlul de licenţiat în farma-
cie  

farmacist 9 

15010.  Proc.verb. 
1488/28.III.1931 

Mosensohn Şaia, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1462/24.III.1931, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 10 

15011.  Proc.verb. 
1750/30.IV.1931 

Löbel Rebeca, trecînd cu succes examenul de li-
cenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1388/24.III.1931, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 11 

15012.  Proc.verb. 
1751/6.V.1931 

Sofian Sima, trecînd cu succes examenul de li-
cenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1563/5.VI.1931, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 12 

15013.  Proc.verb. 
1752/6.V.1931 

Blumenfeld Hana, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1564/5.VI.1931, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 13 

15014.  Proc.verb. 
1753/6.V.1931 

Ghelerştein Brana, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1565/5.V.1931, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 14 

15015.  Proc.verb. 
1755/14.V.1931 

Vaintraub Ana, trecînd cu succes examenul de li-
cenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1688/13.VI.1931, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 16 

15016.  Proc.verb. 
1755/14.V.1931 

Hahamovici Boris, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1718/13.VI.1931, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 17 

15017.  Proc.verb. 
1757/7.V.1931 

Gorohovschi Moisei, trecînd cu succes examenul 
de licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1917/26.V.1931, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 19 

15018.  Proc.verb. 
2359/3.VI.1931 

Fuhrer Iacob, trecînd cu succes examenul de licen-
ţă, după cum se constată în procesul verbal 2126/ 
2.VI.1931, i se conferă titlul de licenţiat în farma-
cie  

farmacist 20 

15019.  Proc.verb. 
2360/10.VI.1931 

Solomon Ana, trecînd cu succes examenul de li-
cenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2151/9.VI.1931, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 21 

15020.  Proc.verb. 
2361/10.VI.1931 

Zaidman Moise, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2152/9.VI.1931, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 22 

15021.  Proc.verb. 
2429/17.VI.1931 

Peisah Milca, trecînd cu succes examenul de li-
cenţă, după cum se constată în procesul verbal 

farmacist 23 
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2377/16.V.1931, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

15022.  Proc.verb. 
2430/16.VI.1931 

Iulius Ita, trecînd cu succes examenul de licenţă, 
după cum se constată în procesul verbal 2378/ 
16.V.1931, i se conferă titlul de licenţiat în farma-
cie  

farmacist 24 

15023.  Proc.verb. 
2431/17.VI.1931 

Halimschi Naftule, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2379/16.V.1931, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 25 

15024.  Proc.verb. 
2625/24.VI.1931 

Lerner Berel, trecînd cu succes examenul de licen-
ţă, după cum se constată în procesul verbal 2462/ 
23.VI.1931, i se conferă titlul de licenţiat în far-
macie  

farmacist 26 

15025.  Proc.verb. 
2626/24.VI.1931 

Iacher Beila, trecînd cu succes examenul de licen-
ţă, după cum se constată în procesul verbal 2463/ 
23.VI.1931, i se conferă titlul de licenţiat în far-
macie  

farmacist 27 

15026.  Proc.verb. 
2627/24.VI.1931 

Susterman Iahna, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2464/23.VI.1931, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 28 

15027.  Proc.verb. 
2628/24.VI.1931 

Rabinovici Malca, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2464/23.VI.1931, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 29 

15028.  Proc.verb. 
6778/11.XI.1931 

Chiperman Nuhim, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
5761/10.XI.1931, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 30 

15029.  Proc.verb. 
6781/18.XI.1931 

Marulis Dionisie, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
5960/17.XI.1931, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 33 

15030.  Proc.verb. 
6782/1.XI.1931 

Gutman Golda, trecînd cu succes examenul de li-
cenţă, după cum se constată în procesul verbal 
5961/24.XI.1931, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 36 

15031.  Proc.verb. 
6786/24.XI.1931 

Hună Moise, trecînd cu succes examenul de li-
cenţă, după cum se constată în procesul verbal 
6574/24.XI.1931, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 38 

15032.  Proc.verb. 
7220/16.XII.1931 

Abramovici Ietty, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
7245/15.XII.1931, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 39 

15033.  Proc.verb. 
6928/2.XII.1931 

Rahman Ţirlea, trecînd cu succes examenul de li-
cenţă, după cum se constată în procesul verbal 
6769/1.XII.1931, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 40 

15034.  Proc.verb. 
7222/16.XII.1931 

Kleper Lazăr, trecînd cu succes examenul de lice-
nţă, după cum se constată în procesul verbal 7159/ 
15.XII.1931, i se conferă titlul de licenţiat în far-
macie  

farmacist 42 

15035.  Proc.verb. 
663/16.I.1932 

Brauchfeld Jean, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 

farmacist 43 
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56/16.I.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

15036.  Proc.verb. 
664/16.I.1932 

Zilberman Raşela, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
57/16.I.1932, i se conferă titlul de licenţiat în far-
macie  

farmacist 44 

15037.  Proc.verb. 
665/16.I.1932 

Liebling Blima, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
58/16.I.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 45 

15038.  Proc.verb. 
1014/17.II.1932 

Treibicean Şaţ Iosif, trecînd cu succes examenul 
de licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
802/16.I.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 46 

15039.  Proc.verb. 
1015/17.II.1932 

Cohn H. Dvoira, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
803/17.II.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 47 

15040.  Proc.verb. 
1515/2.III.1932 

Vexler Solomon, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1327/1.III.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 48 

15041.  Proc.verb. 
1517/16.III.1932 

Iosefsohn Iţic, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1328/15.II.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 50 

15042.  Proc.verb. 
1518/16.III.1932 

Hilişanu Rebeca, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1326/15.II.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 51 

15043.  Proc.verb. 
1519/30.III.1932 

Rump Armin Ezre, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1468/24.III.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 52 

15044.  Proc.verb. 
1700/21.IV.1932 

Ferdman Izrail, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1694/20.IV.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 54 

15045.  Proc.verb. 
1701/21.IV.1932 

Rosen O. Şloim, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1694/20.IV.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 55 

15046.  Proc.verb. 
2180/19.IV.1932 

Bujor Ancel, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2002/18.IV.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 56 

15047.  Proc.verb. 
2431/20.IV.1932 

Seinberg Slioma, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2330/15.III.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 58 

15048.  Proc.verb. 
2432/20.IV.1932 

Zaieţ Roza, trecînd cu succes examenul de licenţă, 
după cum se constată în procesul verbal 
2427/29.III.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 59 

15049.  Proc.verb. 
2433/20.IV.1932 

Ifrim Raşela, trecînd cu succes examenul de licen-
ţă, după cum se constată în procesul verbal 2428/ 

farmacist 60 
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29.III.1932, i se conferă titlul de licenţiat în farma-
cie  

15050.  Proc.verb. 
2449/18.V.1932 

Bruchmayer Zalman, trecînd cu succes examenul 
de licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2448/17.V.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 61 

15051.  Proc.verb. 
2509/15.VI.1932 

Duhovnîi Aron, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2463/14.VI.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 62 

15052.  Proc.verb. 
2508/15.VI.1932 

Galanter Ruhla, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2491/19.IV.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 63 

15053.  Proc.verb. 
2510/17.VI.1932 

Coifman Moise, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2495/16.VI.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 64 

15054.  Proc.verb. 
2688/17.VI.1932 

Starosta Ihil, trecînd cu succes examenul de licen-
ţă, după cum se constată în procesul verbal 2608/ 
17.VI.1932, i se conferă titlul de licenţiat în far-
macie  

farmacist 65 

15055.  Proc.verb. 
2845/17.VI.1932 

Caner I. Rebeca, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2608/17.VI.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 65 

15056.  Proc.verb. 
5671/21.VI.1932 

Stivelman Dvoira, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
din 21.VI.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 67 

15057.  Proc.verb. 
5672/21.VI.1932 

Ruchenştein Henrieta, trecînd cu succes examenul 
de licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
5658/14.VI.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 68 

15058.  Proc.verb. 
6152/30.XI.1932 

Bucholtz Janeta, trecînd cu succes examenul de li-
cenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2678/29.XI.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 70 

15059.  Proc.verb. 
6153/30.XI.1932 

Zeldman Feiga, trecînd cu succes examenul de li-
cenţă, după cum se constată în procesul verbal 
5679/29.XI.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 71 

15060.  Proc.verb. 
6154/14.XII.1932 

Mates Amalia, trecînd cu succes examenul de li-
cenţă, după cum se constată în procesul verbal 
5960/13.XII.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 72 

15061.  Proc.verb. 
6155/14.XII.1932 

Hecser C. Carol, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
5970/13.XII.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 73 

15062.  Proc.verb. 
6156/14.XII.1932 

Herşcovici Strul, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
5971/13.XII.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 74 

15063.  Proc.verb. 
6157/15.XII.1932 

Bercovici Hana, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 

farmacist 75 
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6148/30.XI.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

15064.  Proc.verb. 
6158/15.XII.1932 

Schwartz Buium, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
6149/30.XI.1932, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 76 

15065.  Proc.verb. 
6159/15.XII.1932 

Moreina Moreinis Hava, trecînd cu succes exame-
nul de licenţă, după cum se constată în procesul 
verbal 6150/30.XI.1932, i se conferă titlul de li-
cenţiat în farmacie  

farmacist 77 

15066.  Proc.verb. 
589/18.I.1933 

Cohn Debora, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
154/17.I.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 78 

15067.  Proc.verb. 
590/1.II.1933 

Veinştein Rebeca, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
314/31.I.1933, i se conferă titlul de licenţiat în far-
macie  

farmacist 79 

15068.  Proc.verb. 
591/1.II.1933 

Vasserman Bernhard, trecînd cu succes examenul 
de licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
315/31.I.1933, i se conferă titlul de licenţiat în far-
macie  

farmacist 80 

15069.  Proc.verb. 
592/8.II.1933 

Herşcovici Adela, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
413/7.II.1933, i se conferă titlul de licenţiat în far-
macie  

farmacist 81 

15070.  Proc.verb. 
1047/8.II.1933 

Cazaţcher Beila, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
874/17.I.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 82 

15071.  Proc.verb. 
1048/8.II.1933 

Cazaţcher Sara, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
873/17.I.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 83 

15072.  Proc.verb. 
1049/22.II.1933 

Goldenberg Roza, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1033/21.I.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 84 

15073.  Proc.verb. 
1050/22.II.1933 

Zisman Estera, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1034/21.I.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 85 

15074.  Proc.verb. 
1053/29.II.1933 

Baider Sprinţa, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1020/28.II.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 88 

15075.  Proc.verb. 
1275/8.III.1933 

Chiperman Etlea, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1093/7.III.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 89 

15076.  Proc.verb. 
1276/8.III.1933 

Halimschi Udel, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1094/7.III.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 90 

15077.  Proc.verb. 
1277/29.III.1933 

Cotlear Iţhoc, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 

farmacist 91 
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1243/28.III.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

15078.  Proc.verb. 
1278/29.III.1933 

Leibovici Raşela, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1252/14.III.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 92 

15079.  Proc.verb. 
1279/29.III.1933 

Grosman Haim, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1253/28.III.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 93 

15080.  Proc.verb. 
1334/29.III.1933 

Fiterman Feiga, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1298/28.II.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 94 

15081.  Proc.verb. 
1335/29.III.1933 

Baron Manea, trecînd cu succes examenul de li-
cenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1326/7.III.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 95 

15082.  Proc.verb. 
1336/5.IV.1933 

Mayer Boruh, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1331/4.IV.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 96 

15083.  Proc.verb. 
1337/5.IV.1933 

Herman Alexandra, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1332/4.IV.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 97 

15084.  Proc.verb. 
1511/5.IV.1933 

Verner Nehama, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1451/4.IV.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 98 

15085.  Proc.verb. 
1782/3.V.1933 

Barad Dvoira, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1711/2.V.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 100 

15086.  Proc.verb. 
1783/18.V.1933 

Haizen Rifca, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1741/17.V.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 101 

15087.  Proc.verb. 
1784/31.V.1933 

Popovici Belţer Frima, trecînd cu succes examenul 
de licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1758/30.V.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 102 

15088.  Proc.verb. 
1950/7.VI.1933 

Finchelştein Iţic, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1928/6.VI.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 103 

15089.  Proc.verb. 
2073/7.VI.1933 

Perlmuter H. Mircea, trecînd cu succes examenul 
de licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1974/30.V.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 104 

15090.  Proc.verb. 
2074/21.VI.1933 

Fraitag S. Uşer, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1994/20.VI.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 105 

15091.  Proc.verb. 
2075/21.VI.1933 

Groisman Samuel, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 

farmacist 106 
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1995/20.VI.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

15092.  Proc.verb. 
2077/21.VI.1933 

Sin Alter Rivca, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2826/2.V.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 108 

15093.  Proc.verb. 
2079/21.VI.1933 

Moise Mina, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2040/2.V.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 110 

15094.  Proc.verb. 
2128/28.VI.1933 

Schaufele Richard, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2089/27.VI.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 111 

15095.  Proc.verb. 
2129/28.VI.1933 

Sraiberman David, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2090/27.VI.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 112 

15096.  Proc.verb. 
2130/28.VI.1933 

Bergman Ezra, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2091/27.VI.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 113 

15097.  Proc.verb. 
2173/28.VI.1933 

Vainşel Zilberman Estera, trecînd cu succes exa-
menul de licenţă, după cum se constată în procesul 
verbal 2171/17.V.1933, i se conferă titlul de licen-
ţiat în farmacie  

farmacist 114 

15098.  Proc.verb. 
2190/28.VI.1933 

Zigman Leia, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
3583/30.V.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 115 

15099.  Proc.verb. 
2192/29.XI.1933 

Baer Henrieta, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
4950/28.XI.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 117 

15100.  Proc.verb. 
2194/29.XI.1933 

Man Iosif, trecînd cu succes examenul de licenţă, 
după cum se constată în procesul verbal 
4952/28.XI.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 118 bis 

15101.  Proc.verb. 
5437/29.XI.1933 

Pavis Udlea, trecînd cu succes examenul de licen-
ţă, după cum se constată în procesul verbal 5114/ 
16.VI.1933, i se conferă titlul de licenţiat în far-
macie  

farmacist 119 

15102.  Proc.verb. 
5438/13.XII.1933 

Hună Ernestina, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
5274/12.XII.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 120 

15103.  Proc.verb. 
5439/13.XII.1933 

Cogan Rahil, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
5285/12.XII.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 121 

15104.  Proc.verb. 
5441/16.XII.1933 

Aron Clara, trecînd cu succes examenul de licenţă, 
după cum se constată în procesul verbal 5383/ 
15.XII.1933, i se conferă titlul de licenţiat în far-
macie  

farmacist 123 

15105.  Proc.verb. 
5443/16.XII.1933 

Canţer Raşela, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 

farmacist 125 



174 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

5385/15.XII.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

15106.  Proc.verb. 
5444/19.XII.1933 

Glijevschi Sara, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
5425/15.XII.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 126 

15107.  Proc.verb. 
5445/19.XII.1933 

Gutman Mindel, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
5426/15.XII.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 127 

15108.  Proc.verb. 
5446/7.II.1934 

Gamburd Reful, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
5427/19.XII.1933, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 128 

15109.  Proc.verb. 
471/7.II.1934 

Bronştein Haia, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
397/6.II.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 131 

15110.  Proc.verb. 
472/7.II.1934 

Solganic Etlea, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
398/6.II.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 132 

15111.  Proc.verb. 
473/9.II.1934 

Leibovici Şulim, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
447/8.II.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 134 

15112.  Proc.verb. 
474/9.II.1934 

Axelrad Sumer, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
448/8.II.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 134 

15113.  Proc.verb. 
475/9.II.1934 

Solomon Burăh, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
449/8.II.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 135 

15114.  Proc.verb. 
476/21.II.1934 

Leibovici Edviga, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
843/20.II.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 136 

15115.  Proc.verb. 
1062/28.II.1934 

Lazarovici Leizer, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1026/27.II.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 139 

15116.  Proc.verb. 
1063/28.II.1934 

Segenreich Feiga, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1027/27.II.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 140 

15117.  Proc.verb. 
1064/28.II.1934 

Rovner David, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1028/27.II.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 141 

15118.  Proc.verb. 
1064/28.II.1934 

Rovner David, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1027/27.II.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 141 

15119.  Proc.verb. 
1255/14.III.1934 

Segal Matilda, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 

farmacist 142 
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1242/13.III.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

15120.  Proc.verb. 
1256/14.III.1934 

Herşcovici Şmil, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1243/13.III.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 143 

15121.  Proc.verb. 
1597/16.III.1934 

Rosenfeld Ana, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1417/15.III.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 145 

15122.  Proc.verb. 
1598/16.III.1934 

Abramovici Leia, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1500/14.III.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 146 

15123.  Proc.verb. 
1599/16.III.1934 

Löbel Bercu, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1500/8.III.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 146 

15124.  Proc.verb. 
1600/17.III.1934 

Ioină Moisă, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1593/8.III.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 148 

15125.  Proc.verb. 
1601/7.V.1934 

Zaidman Manea, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1584/19.IV.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 149 

15126.  Proc.verb. 
1651/7.V.1934 

Grobocopatel Meer, trecînd cu succes examenul 
de licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1640/8.III.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 150 

15127.  Proc.verb. 
1652/7.V.1934 

Grinouţchi Moise, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1641/14.III.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 151 

15128.  Proc.verb. 
1653/7.V.1934 

Braunştein Adela, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1642/3.V.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 152 

15129.  Proc.verb. 
1654/7.V.1934 

Bogen Beno, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1643/3.V.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 153 

15130.  Proc.verb. 
1655/7.V.1934 

Stuleanu Bernart, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1644/3.V.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 154 

15131.  Proc.verb. 
1657/8.V.1934 

Sane Maria, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1646/7.V.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 156 

15132.  Proc.verb. 
1658/8.V.1934 

Lieblich Şarlota, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1647/7.V.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 157 

15133.  Proc.verb. 
1659/9.V.1934 

Vaisman Toni, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 

farmacist 158 
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1648/8.V.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

15134.  Proc.verb. 
1660/9.V.1934 

Reiter Sofia, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1649/7.V.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 159 

15135.  Proc.verb. 
1661/9.V.1934 

Abramovici Roza, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1649/7.V.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 160 

15136.  Proc.verb. 
1698/16.V.1934 

Vainştein Moise, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1694/7.V.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 161 

15137.  Proc.verb. 
1699/16.V.1934 

Davidovici Didi, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1695/15.V.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 162 

15138.  Proc.verb. 
1700/16.V.1934 

Şor Luţa, trecînd cu succes examenul de licenţă, 
după cum se constată în procesul verbal 1696/ 
15.V.1934, i se conferă titlul de licenţiat în far-
macie  

farmacist 163 nn 

15139.  Proc.verb. 
1781/16.V.1934 

Liebling Şeiva, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1769/28.V.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 163 bis 

15140.  Proc.verb. 
1682/16.V.1934 

Ghelber Şeindlea, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1770/15.III.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 164 

15141.  Proc.verb. 
1899/23.V.1934 

Aron Hana, trecînd cu succes examenul de licenţă, 
după cum se constată în procesul verbal 1883/ 
22.V.1934, i se conferă titlul de licenţiat în far-
macie  

farmacist 165 

15142.  Proc.verb. 
1900/30.V.1934 

Luer Friederich, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1884/28.V.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 166 

15143.  Proc.verb. 
1901/30.V.1934 

Heizenhändler Ieti, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1885/28.V.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 167 

15144.  Proc.verb. 
1902/30.V.1934 

David Solomon, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1886/28.V.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 168 

15145.  Proc.verb. 
1916/30.V.1934 

Sibila Magdalena, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1908/15.V.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 169 

15146.  Proc.verb. 
2072/30.V.1934 

Staiman Heşcu, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2062/22.V.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 170 

15147.  Proc.verb. 
2073/30.V.1934 

Kofler Florica, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 

farmacist 171 
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2063/22.V.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

15148.  Proc.verb. 
2074/30.V.1934 

Dehtear Ghitla, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2064/5.VI.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 172 

15149.  Proc.verb. 
2075/6.VI.1934 

Calmanovici Luiza, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2065/5.VI.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 173 

15150.  Proc.verb. 
2076/6.VI.1934 

Cononovici Mindeli, trecînd cu succes examenul 
de licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2066/5.VI.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 174 

15151.  Proc.verb. 
2077/15.VI.1934 

Leibovici Sarah, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2067/14.VI.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 175 

15152.  Proc.verb. 
2078/15.VI.1934 

Vainştain Sabina, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2066/5.VI.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 176 

15153.  Proc.verb. 
2079/15.VI.1934 

Caufman Iosub, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
1090/12.VI.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 177 

15154.  Proc.verb. 
2097/15.VI.1934 

Şarf Leib, trecînd cu succes examenul de licenţă, 
după cum se constată în procesul verbal 1092/ 
12.VI.1934, i se conferă titlul de licenţiat în far-
macie  

farmacist 179 

15155.  Proc.verb. 
2237/27.VI.1934 

Durman Haia, trecînd cu succes examenul de 
licenţă, după cum se constată în procesul verbal 
2253/26.VI.1934, i se conferă titlul de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 180 

15156.  Proc.verb. 
2239/23.VI.1934 

Haim Herşcu Strul Avram, trecînd cu succes 
examenul de licenţă, după cum se constată în 
procesul verbal 2167/22.VI.1934, i se conferă 
titlul de licenţiat în farmacie  

farmacist 182 

  DOSAR 137/1931: Diplome de doctor în medici-
nă şi chirurgie 

  

15157.  747/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur-
gie domnişoarei Vengherschi A. Liubovi, născută 
la 14.X.1906 la Celmeneţ-Hotin  

doctor 9 

15158.  1289/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur-
gie Dulbergher S. Alexandru, născut la 3.II.1907 
la Iaşi  

doctor 10 

15159.  1290/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur-
gie lui Blanc B. Elimeleh, născut la 12.II.1902 la 
Edineţ  

doctor 11 

15160.  1291/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur-
gie lui Rabinovici M. Iacov, născut la 7.VII.1903 
la Lăpuşna 

doctor 13 

15161.  1296/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur-
gie domnişoarei Dulbergher Vehter C. Gherş, năs-
cut la 10.I.1901 la Răşcani 

doctor 16 

15162.  1293/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur- doctor 18 
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gie lui Simon M. Avram, născut la 13.VIII.1899 la 
Orhei 

15163.  1298/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur-
gie lui Ferdman G. Moise, născut la 2.X.1901 la 
Bălţi 

doctor 19 

15164.  1299/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur-
gie domnişoarei Dulbergher Şapiro M. Malca, 
născută la 10.V.1908 la Orhei 

doctor 20 

15165.  1301/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur-
gie domnişoarei Iosipovici Maria, născută la 
23.III.1906 la Iaşi 

doctor 22 

15166.  1302/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur-
gie lui Pachmarschi E. Frederic, născut la 
18.VII.1907 la Cernăuţi 

doctor 23 

15167.  1306/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur-
gie lui Moise S. Moise, născută la 22.IX.1905 la 
Iaşi 

doctor 24 

15168.  1310/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur-
gie lui Roth R. Solomon, născut la 21.I.1905 la 
Satu Mare 

doctor 29 

15169.  1311/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur-
gie lui Rosendorfscky I. Robert, născut la 
29.XI.1903 la Cernăuţi 

doctor 30 

15170.  1315/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur-
gie lui Herdan J. Lionel, născut la 2.V.1904 în 
oraşul Iaşi 

doctor 31 

15171.  1312/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur-
gie lui Vainder S. Natan, născut la 16.I.1904 la 
Dorohoi 

doctor 34 

15172.  1316/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur-
gie lui Nahman P. Marcu, născut la 14.IX.1903 la 
Mironeasa 

doctor 35 

15173.  1327/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur-
gie lui Goldştein S. A. Carol, născut la 2.V.1904 
la Iaşi 

doctor 46 

15174.  1332/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur-
gie lui Beri H. Gherş, născut la 9.IV.1901 la Hotin 

doctor 51 

15175.  1322/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur-
gie domnişoarei Dulbergher Ţoller H. Millo Hen-
ri, născută la 12.IV.1905 la Iaşi 

doctor 55 

15176.  1337/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur-
gie lui Aberman Albert, născut la 14.VI.1905 la 
Iaşi 

doctor 57 

15177.  1331/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur-
gie lui Goldştein L. Haim, născut la 31.X.1904 la 
Chişinău 

doctor 59 

15178.  1341/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur-
gie lui David D. S. Avram, născut la 12.XII.1904 
la Iaşi 

doctor 60 

15179.  1347/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur-
gie lui Cozer M. Moisei, născut la 15.I.1902 la 
Vărzăreşti-Chişinău 

doctor 64 

15180.  1351/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur-
gie lui Talalmaschi I. Avram, născut la 
24.VIII.1901 la Rezina-Orhei 

doctor 67 

15181.  1345/1931 Se conferă titlul de licenţiat în medicină şi chirur- doctor 68 
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gie domnişoarei Dulbergher Zalman I. Maria, 
născută la 20.XI.1905 la Iaşi 

  DOSAR 139/1932: Registru de ieşire   
15182.  2/5.I.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale conferă 

titlul de licenţiat în medicină şi chirurgie lui Fişu 
I. Iosif 

doctor 1 

15183.  5/5.I.1932 Goldner Jaques, şef de lucrări, obţine o gradaţie doctor 2 
15184.  12/6.I.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Piatra Neamţ înain-

tează matricola lui Leibovici Fani, practicant în 
farmacia lui Edelştein I 

student 3 

15185.  15/6.I.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Brăila înaintează 
matricola lui Orenştein Liza, practicant în farma-
cia lui Rosenştein S. 

student 3 

15186.  16/6.I.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Panciu înaintează 
matricola lui Gru D. Gherşi, practicant în farmacia 
lui Căpăţînă Ad. 

student 3 

15187.  17/6.I.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Siret înaintează ma-
tricola lui Sager Alois, practicant în farmacia „La 
Speranţa” aparţinînd lui Negruş Eugen 

student 3 

15188.  18/6.I.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Roman înaintează 
matricola lui Pincu Eva, practicant în farmacia 
„Izvorul Tămăduirii” aparţinînd lui Ştefănescu 
Vasile 

student 3 

15189.  23/6.I.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Bîrlad înaintează 
matricola lui Kohn D. Paulina, practicant în far-
macia lui Perlmuter H. 

student 4 

15190.  24/6.I.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Galaţi înaintează 
matricola lui Dorneanu M. Achile, practicant în 
farmacia „Aurora” aparţinînd lui Finchelştein M. 

student 4 

15191.  25/6.I.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Suceava înaintează 
matricola lui Bogen Edith Therese, practicant în 
farmacia lui Veingarten I. 

student 4 

15192.  27/6.I.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Suceava înaintează 
matricola lui Zatz Sara, practicant în farmacia lui 
Blater B. 

student 4 

15193.  28/6.I.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Tighina înaintează 
matricola lui Levit Abram, practicant în farmacia 
lui Sverdlic D. 

student 4 

15194.  28/6.I.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Tighina înaintează 
matricola lui Svartz Avram, practicant în farmacia 
lui Chesler Sol 

student 4 

15195.  62/8.I.1932 Ministerul Instrucţiunii Publice echivalează studii-
le universitare efectuate la Roma de Rabinovici 
Ruhla  

student 6 

15196.  76/12.I.1932 Benedeck S. Iosif susţine examenele doctor 7 
15197.  107/14.I.1932 Goldştein Sigismund obţine o adeverinţă de frec-

venţă 
student 7 

15198.  129/15.I.1932 Benedeck S. Iosif susţine examenul de licenţă şi i 
se conferă diploma de licenţiat 

doctor 11 

15199.  129/15.I.1932 Ghidalison B. Iulius susţine examenul de licenţă şi 
i se conferă diploma  

doctor 11 

15200.  130/14.I.1932 Vaisman Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 11 

15201.  131/6.I.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Tighina informează 
că Chişinevschi Estera a susţinut examenul de li-
cenţă 

farmacist 11 
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15202.  138/14.I.1932 Şmil Samoil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 12 

15203.  131/6.I.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Galaţi informează că 
Ghidalison Iulius a susţinut examenul de licenţă 

doctor 13 

15204.  153/16.I.1932 Marcu P. Nahman obţine o adeverinţă de frecven-
ţă pentru armată 

student 14 

15205.  154/16.I.1932 Gru David Herş obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 14 

15206.  173/19.I.1932 Herşcovici Rifca obţine o adeverinţă de participa-
re la examenul de asistenţă 

student 17 

15207.  174/19.I.1932 Cohn Aron obţine o adeverinţă de frecvenţă pentru 
armată 

student 17 

15208.  186/19.I.1932 Gru Berta obţine o adeverinţă de absolvire a anu-
lui pregătitor 

student 18 

15209.  200/22.I.1932 Rectoratul informează că Spanier V. a susţinut 
examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

doctor 18 

15210.  200/22.I.1932 Rectoratul informează că Lichtenştein S. Tiberiu a 
susţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit di-
ploma  

doctor 18 

15211.  200/22.I.1932 Rectoratul informează că Meltzer Albert a susţinut 
examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

doctor 18 

15212.  200/22.I.1932 Rectoratul informează că Benedeck S. Iosif a sus-
ţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

doctor 18 

15213.  200/22.I.1932 Rectoratul informează că Ghidalisohn B. Iulius a 
susţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diplo-
ma  

doctor 18 

15214.  201/23.I.1932 Idelovici Bercu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru continuarea studiilor 

student 20 

15215.  204/23.I.1932 Blumenfeld Ana obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru angajare 

student 20 

15216.  209/23.I.1932 Rectoratul informează că Fradis Ruhla a susţinut 
examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

farmacist 22 

15217.  209/23.I.1932 Rectoratul informează că Iosupovici I. Sofia a sus-
ţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

farmacist 22 

15218.  209/23.I.1932 Rectoratul informează că Bercu B. Bernhard a 
susţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diplo-
ma  

farmacist 22 

15219.  209/23.I.1932 Rectoratul informează că Hutnschneker M. Iancu 
a susţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit di-
ploma  

farmacist 22 

15220.  209/23.I.1932 Rectoratul informează că Fraiberg O. Liba a susţi-
nut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

farmacist 22 

15221.  209/23.I.1932 Rectoratul informează că Gross E. Matilda a susţi-
nut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

farmacist 22 

15222.  209/23.I.1932 Rectoratul informează că Fradis M. Şeindla a sus-
ţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

farmacist 22 

15223.  209/23.I.1932 Rectoratul informează că Chişinevschi Estera a 
susţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diplo-
ma  

farmacist 22 

15224.  209/23.I.1932 Rectoratul informează că Şaiovici M. Abram a 
susţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diplo-
ma  

farmacist 22 

15225.  209/23.I.1932 Rectoratul informează că Bazian S. Rahil a susţi-
nut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

farmacist 22 

15226.  209/23.I.1932 Rectoratul informează că Roitman S. Reiza a sus-
ţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

farmacist 22 
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15227.  235/28.I.1932 Rectoratul informează că Vişniveţchi Tepliţchi 
Dvoira a susţinut examenul de licenţă şi i s-a con-
ferit diploma  

farmacist 24 

15228.  235/28.I.1932 Rectoratul informează că Şaiovici M. Abram a 
susţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diplo-
ma  

farmacist 24 

15229.  235/28.I.1932 Rectoratul informează că Faingold I. Iosub a susţi-
nut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

farmacist 24 

15230.  238/28.I.1932 Direcţia VI Sanitară al Ministerului Armatei infor-
mează că Simonovici Zalman a susţinut examenul 
de licenţă 

doctor 24 

15231.  246/28.I.1932 Rectoratul informează că Şmil Iancu a susţinut 
examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

doctor 25 

15232.  290/4.II.1932 Rectoratul informează că Şmil Iancu a susţinut 
examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

doctor 30, 31 

15233.  297/4.II.1932 Rectoratul informează că Reitenberg E. Gherta a 
susţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit di-
ploma  

doctor 30, 31 

15234.  305/6.II.1932 Averbuch Şaia obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 32 

15235.  309/6.II.1932 Şapira Strul Riven obţine o adeverinţă de frecven-
ţă pentru armată 

student 32 

15236.  310/6.II.1932 Rosen Mihail obţine o adeverinţă de repetare a 
anului al II-lea 

student 33 

15237.  330/9.II.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Sfîntu Gheorghe in-
formează că Lichtenştein Tiberiu a obţinut titlul de 
doctor 

doctor 34 

15238.  344/10.II.1932 Rectoratul informează că Kamil S. Victor a susţi-
nut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

doctor 36 

15239.  376/14.II.1932 Rectoratul informează că Maier C. Bercu a susţi-
nut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

doctor 42 

15240.  421/18.II.1932 Simson Etlis obţine o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru armată 

student 47 

15241.  422/18.II.1932 Balbarer Ihil obţine o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru armată 

student 47 

15242.  425/18.II.1932 Calihman Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 47 

15243.  433/19.II.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Crumnos Sadic M. Leib a susţinut exa-
menul de licenţă, i s-a conferit diploma şi dreptul 
de liberă practică în ţară  

doctor 48 

15244.  433/19.II.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Ghidalovici Ghidale a susţinut examenul 
de licenţă, i s-a conferit diploma şi dreptul de li-
beră practică în ţară  

doctor 48 

15245.  433/19.II.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Pencovici D. Sura Feiga a susţinut exa-
menul de licenţă, i s-a conferit diploma şi dreptul 
de liberă practică în ţară  

doctor 48 

15246.  433/19.II.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Halinschi Udel a susţinut examenul de 
licenţă, i s-a conferit diploma şi dreptul de liberă 
practică în ţară  

doctor 48 

15247.  433/19.II.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Finchelştein Ornştein Paula a susţinut 
examenul de licenţă, i s-a conferit diploma şi drep-
tul de liberă practică în ţară  

doctor 48 
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15248.  436/20.II.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Bibo S. a susţinut examenul de licenţă, i 
s-a conferit diploma şi dreptul de liberă practică în 
ţară  

doctor 48 

15249.  433/19.II.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Samuil Francisc a susţinut examenul de 
licenţă, i s-a conferit diploma şi dreptul de liberă 
practică în ţară  

doctor 49 

15250.  433/19.II.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Capri Alexandru Marcel a susţinut exa-
menul de licenţă, i s-a conferit diploma şi dreptul 
de liberă practică în ţară  

doctor 49 

15251.  449/23.II.1932 Ghiltman Aron susţine exemenele ultimului docto-
rat 

doctor 51 

15252.  453/23.II.1932 Direcţia VI Sanitară a Ministerului Armatei infor-
mează că Faingold Iosub a susţinut examenul de 
licenţă, i s-a conferit diploma şi dreptul de liberă 
practică în ţară  

farmacist 51 

15253.  963/24.II.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău informează 
că Nitabach Cheila a susţinut examenul de licenţă, 
i s-a conferit diploma şi dreptul de liberă practică 
în ţară  

farmacist 53 

15254.  965/24.II.1932 Soiblemna Iţic obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 53 

15255.  968/24.II.1932 Veissman Abraham, cu diploma eliberată de facul-
tatea din Praga, solicită echivalarea studiilor 

doctor 53 

15256.  481/26.II.1932 Rectoratul informează că Simonovici D. Zalman a 
susţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit 
diploma  

doctor 54 

15257.  481/26.II.1932 Rectoratul informează că Reitenberg E. Gherţ a 
susţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diplo-
ma  

doctor 54 

15258.  481/26.II.1932 Rectoratul informează că Bauer E. Ladislau a sus-
ţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

doctor 54 

15259.  481/26.II.1932 Rectoratul informează că Şmil N. Iancu a susţinut 
examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

doctor 54 

15260.  481/26.II.1932 Rectoratul informează că Zoltan Kleitman a susţi-
nut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

doctor 54 

15261.  481/26.II.1932 Rectoratul informează că Kamil S. Victor a susţi-
nut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

doctor 54 

15262.  481/26.II.1932 Rectoratul informează că Maier C. Bercu a susţi-
nut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

doctor 54 

15263.  481/26.II.1932 Rectoratul informează că Capri J. Alexandru Mar-
cel a susţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit 
diploma  

doctor 54 

15264.  481/26.II.1932 Rectoratul informează că Bibo S. Samuil a susţi-
nut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

doctor 54 

15265.  504/28.II.1932 Goldştein Solomon obţine o adeverinţă de frec-
venţă pentru reînscriere 

student 58 

15266.  509/28.II.1932 Rectoratul informează că Grimberg S. Beer a sus-
ţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

doctor 59 

15267.  522/2.III.1932 Dulbergher Marcel obţine o adeverinţă de frec-
venţă pentru reînscriere în anul al IV-lea 

student 60 

15268.  525/2.III.1932 Grinouţchi Sura obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru reînscriere 

student 61 

15269.  527/2.III.1932 Roşcovanu Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 61 
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15270.  528/2.III.1932 Grobocopatel Meer obţine o adeverinţă de frec-
venţă pentru armată 

student 61 

15271.  552/5.III.1932 Rectoratul informează că Vidernic A. Ruvin a sus-
ţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

farmacist 64 

15272.  552/5.III.1932 Rectoratul informează că Faingold I. Iosub a sus-
ţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

farmacist 64 

15273.  552/5.III.1932 Rectoratul informează că Crumnos Sadic M. Leib 
a susţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit di-
ploma  

farmacist 64 

15274.  552/5.III.1932 Rectoratul informează că Finchelman Ornştein 
Paula a susţinut examenul de licenţă şi i s-a con-
ferit diploma  

farmacist 64 

15275.  552/5.III.1932 Rectoratul informează că Pencovici D. Sura Fei-
ghia a susţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit 
diploma  

farmacist 64 

15276.  552/5.III.1932 Rectoratul informează că Halinschi I. Udel a susţi-
nut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma  

farmacist 64 

15277.  552/5.III.1932 Rectoratul informează că Ghidalovici Ghidale a 
susţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diplo-
ma  

farmacist 64 

15278.  628/14.III.1932 Gutman Zusia obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru reînscriere 

student 73 

15279.  665/14.III.1932 Rectoratul informează că Markovitz S. Adalbert a 
susţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diplo-
ma şi dreptul de liberă practică în ţară 

doctor 77 

15280.  678/21.III.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Suceava informează 
că Dencher Paula este practicantă în farmacia lui 
Weingarten I. 

farmacist 79 

15281.  722/24.III.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Nitabach Cheila a susţinut examenul de 
licenţă, i s-a conferit diploma şi dreptul de liberă 
practică în ţară  

doctor 83 

15282.  722/24.III.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Fişman S. Boruch a susţinut examenul 
de licenţă, i s-a conferit diploma şi dreptul de 
liberă practică în ţară  

doctor 83 

15283.  736/26.III.1932 Silberman Uşer obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 85 

15284.  744/27.III.1932 Ilie Leizer obţine o adeverinţă de frecvenţă pentru 
armată 

student 86 

15285.  748/26.III.1932 Streif Sigmund obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru reînscriere 

student 86 

15286.  749/26.III.1932 Viener Avram solicită carnetul CFR student 86 
15287.  678/21.III.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Tighina informează 

că Mandel Avram este practicant în farmacia lui 
Sverdlic D. 

farmacist 86 

15288.  770/28.III.1932 Moise Solomon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 88 

15289.  771/28.III.1932 Rechler Carol obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 88 

15290.  772/28.III.1932 Chisilev Şmil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 88 

15291.  773/28.III.1932 Cofman Meer obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 88 

15292.  774/28.III.1932 Vitner Rosenthal Zenobia este preparatoare la cli-
nica de obstetrică şi ginecologie 

doctor 88, 89 
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15293.  803/30.III.1932 Kapri Marcel este numit şef de lucrări doctor 91 
15294.  808/30.III.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Hotin informează că 

Grasgru Abram a susţinut examenul de licenţă, i 
s-a conferit diploma şi dreptul de liberă practică în 
ţară  

doctor 91 

15295.  920/21.IV.1932 Leib Herman obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului preparator pentru armată 

student 106 

15296.  931/21.IV.1932 Profesor doctor Tănăsescu Ion, de la clinica a II-a 
chirurgie, examinează pe Ghiltman Aron 

doctor 107 

15297.  931/21.IV.1932 Profesor doctor Tănăsescu Ion, de la clinica a II-a 
chirurgie, examinează pe Rapaport Volf 

doctor 107 

15298.  982/28.IV.1932 Direcţia VI Sanitară din Ministerul Armatei infor-
mează că Mosensohn Şaia a susţinut examenul de 
licenţă, i s-a conferit diploma şi dreptul de liberă 
practică în ţară  

doctor 111 

15299.  1030/4.V.1932 Rectoratul informează că Grimberg S. Beer a sus-
ţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma 
şi dreptul de liberă practică în ţară 

doctor 119 

15300.  1030/4.V.1932 Rectoratul informează că Levin A. Iziel a susţinut 
examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma şi 
dreptul de liberă practică în ţară 

doctor 119 

15301.  1030/4.V.1932 Rectoratul informează că Markovitz S. Adalbert a 
susţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diplo-
ma şi dreptul de liberă practică în ţară 

doctor 119 

15302.  1030/4.V.1932 Rectoratul informează că Wilson H. Uşer zis 
Humbert a susţinut examenul de licenţă şi i s-a 
conferit diploma şi dreptul de liberă practică în 
ţară 

doctor 119 

15303.  1030/4.V.1932 Rectoratul informează că Grasgru S. Abram a 
susţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diplo-
ma şi dreptul de liberă practică în ţară 

doctor 119 

15304.  1030/4.V.1932 Rectoratul informează că Şraer S. Abram a susţi-
nut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma şi 
dreptul de liberă practică în ţară 

doctor 119 

15305.  1090/13.V.1932 Kleitman Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 128 

15306.  1101/14.V.1932 Rectoratul informează că Roizenberg Ihil a susţi-
nut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma şi 
dreptul de liberă practică în ţară 

doctor 129 

15307.  1151/23.V.1932 Direcţia a VI-a Sanitară a Ministerului Armatei 
informează că Hahamovici Boris a susţinut exa-
menul de licenţă şi i s-a conferit diploma şi dreptul 
de liberă practică în ţară 

farmacist 135 

15308.  1153/23.V.1932 Roizenboim David obţine o adeverinţă de frec-
venţă pentru reînscriere 

student 135 

15309.  1258/23.V.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Flitan D. Dvoira a susţinut examenul de 
licenţă, i s-a conferit diploma şi dreptul de liberă 
practică în ţară  

farmacist 136 

15310.  1258/23.V.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Blumenfeld B. Hana a susţinut 
examenul de licenţă, i s-a conferit diploma şi 
dreptul de liberă practică în ţară  

farmacist 136 

15311.  1258/23.V.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Veintraub A. Ana Julieta a susţinut exa-
menul de licenţă, i s-a conferit diploma şi dreptul 
de liberă practică în ţară  

farmacist 136 
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15312.  1258/23.V.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Hahamovici Boris a susţinut examenul 
de licenţă, i s-a conferit diploma şi dreptul de li-
beră practică în ţară  

farmacist 136 

15313.  1159/23.V.1932 Averbuch Luzer obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
cursului de balneologie 

student 135 

15314.  1162/23.V.1932 Belţer Pesia obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
cursului de balneologie 

student 135 

15315.  1163/23.V.1932 Iancovici Ietty obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
cursului de balneologie 

student 135 

15316.  1164/23.V.1932 Brandes I. Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a cursului de balneologie 

student 135 

15317.  1166/23.V.1932 Pupco Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
cursului de balneologie 

student 135 

15318.  1163/23.V.1932 Alter Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
cursului de balneologie 

student 135 

15319.  1203/26.V.1932 Fişman Volf obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 140 

15320.  1204/27.V.1932 Reznic Fenia obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
cursului de balneologie 

student 141 

15321.  1223/29.V.1932 Chiperman Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 142 

15322.  1225/29.V.1932 Sfarţi Moriţi obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 142 

15323.  1290/4.VI.1932 Oivide Mendel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 148 

15324.  1292/4.VI.1932 Dulbergher Marcel susţine examenele de la finele 
anului al IV-lea 

student 148 

15325.  1292/4.VI.1932 Feinsilber Natan susţine examenele de la finele 
anului al IV-lea 

student 148 

15326.  1292/4.VI.1932 Grimberg Avram susţine examenele de la finele 
anului al IV-lea 

student 148 

15327.  1292/4.VI.1932 Moscovici Leon susţine examenele de la finele 
anului al IV-lea 

student 148 

15328.  1292/4.VI.1932 Rosenştein Haim susţine examenele de la finele 
anului al IV-lea 

student 148 

15329.  1292/4.VI.1932 Solomon Chiva Meer susţine examenele de la 
finele anului al IV-lea 

student 148 

15330.  1348/9.VI.1932 Şvarţ Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 154 

15331.  1350/9.VI.1932 Fih Ruvin obţine o adeverinţă de frecvenţă pentru 
armată 

student 154 

15332.  1360/11.VI.1932 Blanc I. Berel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 155 

15333.  1361/11.VI.1932 Coifman Moisei obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 155 

15334.  1385/13.VI.1932 Fleişman Zelman obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 159 

15335.  1386/13.VI.1932 Roth Solomon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 159 

15336.  1392/13.VI.1932 Blanc I. Berel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 159 

15337.  1393/13.VI.1932 Rapaport Ianchel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 159 

15338.  1407/15.VI.1932 Blanc Elimeleh a susţinut examenul de licenţă, i 
s-a conferit diploma şi dreptul de liberă practică în 
ţară  

doctor 160 
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15339.  1408/15.VI.1932 David Jean prezintă adeverinţă de plata a taxei 
şcolare 

student 160 

15340.  1409/15.VI.1932 Maier Adrian prezintă adeverinţă de plata a taxei 
şcolare 

student 160 

15341.  1417/16.VI.1932 Roşcovan Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 161 

15342.  1419/16.VI.1932 Iacher Mirlea obţine o adeverinţă privind situaţia 
şcolară  

student 161 

15343.  1420/16.VI.1932 Soihetman Sara obţine o adeverinţă privind situa-
ţia şcolară  

student 161 

15344.  1422/16.VI.1932 Iosif Netti obţine o adeverinţă privind situaţia şco-
lară  

student 161 

15345.  1449/18.VI.1932 Aronovici N. Aron obţine o adeverinţă privind 
absolvirea anului întîi preparator pentru angajare 

student 163 

15346.  1450/18.VI.1932 Rosental Rafail obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 163 

15347.  1451/18.VI.1932 Sterenberg Strul obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 163 

15348.  1452/18.VI.1932 Aronovici S. Ionas obţine o adeverinţă de frecven-
ţă pentru armată 

student 163 

15349.  1453/18.VI.1932 Carlic Levenson David obţine o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student 163 

15350.  1468/18.VI.1932 Rectoratul informează că Flitian D. Dvoira a susţi-
nut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma şi 
dreptul de liberă practică în ţară 

farmacist 163 

15351.  1468/18.VI.1932 Rectoratul informează că Nitabach S. Cheila a 
susţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit di-
ploma şi dreptul de liberă practică în ţară 

farmacist 163 

15352.  1468/18.VI.1932 Rectoratul informează că Horovitz F. Hana a 
susţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit di-
ploma şi dreptul de liberă practică în ţară 

farmacist 163 

15353.  1468/18.VI.1932 Rectoratul informează că Fişman S. Boruh a sus-
ţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma 
şi dreptul de liberă practică în ţară 

farmacist 163 

15354.  1468/18.VI.1932 Rectoratul informează că Uciteli F. Aron a susţi-
nut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma şi 
dreptul de liberă practică în ţară 

farmacist 163 

15355.  1468/18.VI.1932 Rectoratul informează că Losac M. Leia a susţinut 
examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma şi 
dreptul de liberă practică în ţară 

farmacist 163 

15356.  1468/18.VI.1932 Rectoratul informează că Reznic N. Beer a susţi-
nut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma şi 
dreptul de liberă practică în ţară 

farmacist 163 

15357.  1468/18.VI.1932 Rectoratul informează că Vaisman G. Aron a sus-
ţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma 
şi dreptul de liberă practică în ţară 

farmacist 163 

15358.  1468/18.VI.1932 Rectoratul informează că Halfen A. Fradeli a sus-
ţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma 
şi dreptul de liberă practică în ţară 

farmacist 163 

15359.  1468/18.VI.1932 Rectoratul informează că Bron A. Iosif a susţinut 
examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma şi 
dreptul de liberă practică în ţară 

farmacist 163 

15360.  1468/18.VI.1932 Rectoratul informează că Mozensohn I. Şaia a sus-
ţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma 
şi dreptul de liberă practică în ţară 

farmacist 163 

15361.  1468/18.VI.1932 Rectoratul informează că Sofian I. Mina a susţinut farmacist 163 
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examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma şi 
dreptul de liberă practică în ţară 

15362.  1470/18.VI.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Paşcani informează că 
Zeidman Moiseia susţinut examenul de licenţă şi i 
s-a conferit diploma şi dreptul de liberă practică în 
ţară 

farmacist 165 

15363.  1479/18.VI.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Iaşi informează că 
Löbel Rebeca a susţinut examenul de licenţă şi i 
s-a conferit diploma şi dreptul de liberă practică în 
ţară 

farmacist 166 

15364.  1479/18.VI.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Galaţi informează că 
Halimschi Naftuli a susţinut examenul de licenţă 
şi i s-a conferit diploma şi dreptul de liberă 
practică în ţară 

farmacist 166 

15365.  1481/18.VI.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Soroca informează că 
Iulius Ita a susţinut examenul de licenţă şi i s-a 
conferit diploma şi dreptul de liberă practică în 
ţară 

farmacist 166 

15366.  1487/20.VI.1932 Barat Otilia obţine o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru angajare în farmacie 

student 167 

15367.  1488/20.VI.1932 Treibicean Sat Iosif obţine o adeverinţă de frec-
venţă pentru armată 

student 167 

15368.  1489/20.VI.1932 Vaidengorn Ghitlea obţine o adeverinţă de frec-
venţă pentru reînscriere 

student 167 

15369.  1494/23.VI.1932 Averbuch Şaia obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 168 

15370.  1494/23.VI.1932 Iţicovici Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 168 

15371.  1500/23.VI.1932 Augutştein Şmil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru angajare în farmacîn farmacie 

student 168 

15372.  1517/24.VI.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău informează 
că Gorohovschi Moisei a susţinut examenul de 
licenţă şi i s-a conferit diploma şi dreptul de liberă 
practică în ţară 

farmacist 170 

15373.  1519/24.VI.1932 Balber Ihil obţine o adeverinţă de frecvenţă pentru 
armată 

student 170 

15374.  1520/24.VI.1932 Gamburd Reful obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 170 

15375.  1521/24.VI.1932 Coifman Moisei obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 170 

15376.  1522/24.VI.1932 Simson Etlis obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 170 

15377.  1524/24.VI.1932 Zalman Leopold obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru angajare 

student 170 

15378.  1540/26.VI.1932 Cercul de Recrutare al oraşului Hotin informează 
că Lerner Beirel a susţinut examenul de licenţă şi i 
s-a conferit diploma şi dreptul de liberă practică în 
ţară 

farmacist 171 

15379.  1565/26.VI.1932 Löbel S. Bercu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 172 

15380.  1566/26.VI.1932 Falicov Şoil obţine o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru armată 

student 172 

15381.  1567/26.VI.1932 Surugiu Simon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 172 

15382.  1570/26.VI.1932 Chestlin Frida obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului preparator în farmacie 

student 172 
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15383.  1571/26.VI.1932 Brener Sofia obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului preparator în farmacie 

student 172 

15384.  1572/26.VI.1932 Dorneanu Frida obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului preparator în farmacie 

student 172 

15385.  1573/26.VI.1932 Milerand Pepi obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului preparator în farmacie 

student 172 

15386.  1574/26.VI.1932 Rechler Iveti obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului preparator în farmacie 

student 172 

15387.  1600/27.VI.1932 Reznic Natalia, cu diploma eliberată de facultatea 
din Liège, solicită echivalarea studiilor 

doctor 174 

15388.  1621/27.VI.1932 Sofonovici Haia din anul întîi obţine o adeverinţă 
de frecvenţă pentru bursă 

student 175 

15389.  1622/27.VI.1932 Reiter Sofia din anul întîi obţine o adeverinţă de 
frecvenţă pentru bursă 

student 175 

15390.  1623/27.VI.1932 Sfarţi Pinhas din anul întîi obţine o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student 175 

15391.  1624/27.VI.1932 Şarf Leib din anul întîi obţine o adeverinţă de frec-
venţă pentru armată 

student 175 

15392.  1625/27.VI.1932 Şarf Michel din anul întîi obţine o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student 175 

15393.  1626/27.VI.1932 Milştein Şmul din anul întîi obţine o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student 175 

15394.  1627/27.VI.1932 Vehter Gherş din anul întîi obţine o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student 175 

15395.  1628/27.VI.1932 Iosef Marieta din anul întîi obţine o adeverinţă de 
frecvenţă pentru continuarea studiilor 

student 175 

15396.  1629/27.VI.1932 Cheis S. Aurel din anul întîi obţine o adeverinţă de 
frecvenţă pentru continuarea studiilor 

student 175 

15397.  1635/27.VI.1932 Barber Şaia, cu diploma eliberată de facultatea din 
Padova, solicită echivalarea studiilor 

doctor 176 

15398.  1636/27.VI.1932 Ferdman Abram din anul întîi obţine o adeverinţă 
de frecvenţă pentru armată 

student 176 

15399.  1637/27.VI.1932 Sobelman Iosif din anul întîi obţine o adeverinţă 
de frecvenţă pentru armată 

student 176 

15400.  1638/27.VI.1932 Leibovici Pinhas din anul întîi obţine o adeverinţă 
de frecvenţă pentru armată 

student 176 

15401.  1643/27.VI.1932 Chiperman Nuhim din anul întîi obţine o adeve-
rinţă de frecvenţă pentru post 

student 176 

15402.  1644/27.VI.1932 Ruchenştein Reize Henrieta din anul întîi obţine o 
adeverinţă de frecvenţă  

student 176 

15403.  1645/27.VI.1932 Rozenboim David din anul întîi obţine o adeve-
rinţă de frecvenţă pentru post 

student 176 

15404.  1655/2.VII.1932 Milştein Şmul din anul întîi obţine o adeverinţă de 
frecvenţă pentru post 

student 177 

15405.  1657/2.VII.1932 Lipson Boris din anul întîi obţine o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student 177 

15406.  1658/2.VII.1932 Herşcovici Moise din anul întîi obţine o adeverinţă 
de frecvenţă pentru armată 

student 177 

15407.  1665/2.VII.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Lindemberg Boeuve a susţinut examenul 
de licenţă, i s-a conferit diploma şi dreptul de libe-
ră practică în ţară  

doctor 178 

15408.  1665/2.VII.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Vengherschi A. Liubovi a susţinut exa-
menul de licenţă, i s-a conferit diploma şi dreptul 
de liberă practică în ţară  

doctor 178 
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15409.  1676/3.VII.1932 Herşcu Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 180 

15410.  1677/3.VII.1932 Glasberg Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 180 

15411.  1679/3.VII.1932 Rabinovici Marcu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 180 

15412.  1680/3.VII.1932 Iuster David obţine o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru armată 

student 180 

15413.  1681/3.VII.1932 Rabinovici Iacov obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 180 

15414.  1683/3.VII.1932 Beider S. Sprinţa obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru angajare 

student 180 

15415.  1684/3.VII.1932 Zaidman Marcu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru angajare 

student 180 

15416.  1685/3.VII.1932 Finchelştein I. Lazăr obţine o adeverinţă de frec-
venţă pentru armată 

student 180 

15417.  1697/4.VII.1932 Rectoratul informează că Rapaport M. Volf a sus-
ţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit diploma 
şi dreptul de liberă practică în ţară 

doctor 181 

15418.  1697/4.VII.1932 Rectoratul informează că Vengherschi A. Liubovi 
a susţinut examenul de licenţă şi i s-a conferit di-
ploma şi dreptul de liberă practică în ţară 

doctor 181 

15419.  1703/4.VII.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Borber Şaia a susţinut examenul de li-
cenţă la Padova, i s-a conferit diploma şi dreptul 
de liberă practică în ţară  

doctor 182 

15420.  1703/4.VII.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Reznic Natalia a susţinut examenul de 
licenţă la Liège, i s-a conferit diploma şi dreptul 
de liberă practică în ţară  

doctor 182 

15421.  1707/7.VII.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Rapaport Volf a susţinut examenul de 
licenţă, i s-a conferit diploma şi dreptul de liberă 
practică în ţară  

doctor 183 

15422.  1720/7.VII.1932 Leventov Reiza obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea pentru angajare 

student 184 

15423.  1724/10.VII.1932 Menaşcovici Menaşe obţine o adeverinţă de frec-
venţă a anului al II-lea pentru armată 

student 185 

15424.  1743/16.VII.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Dulbergher S. Alexandrina a susţinut 
examenul de licenţă, i s-a conferit diploma şi drep-
tul de liberă practică în ţară  

doctor 188 

15425.  1756/27.VII.1932 Rectoratul informează că Badaş Haim a susţinut 
examenele anului al II-lea şi că este absolvent al 
liceului I. G. Veisman din Chişinău  

student 190 

15426.  1763/3.VIII.1932 Boghen Edith obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului de studii elevat (1930-1931) în farmacie  

student 191 

15427.  1822/10.IX.1932 Steinberg Bella obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru înscrierea la drept 

student 201 

15428.  1844/17.IX.1932 Rectoratul trimite diploma de licenţă conferită lui 
Hecht H. Ester  

farmacist 201 

15429.  1844/17.IX.1932 Rectoratul trimite diploma de licenţă conferită lui 
Gheilbord A. Sura  

farmacist 201 

15430.  1844/17.IX.1932 Rectoratul trimite diploma de licenţă conferită lui 
Löbel M. Rebeca  

farmacist 201 

15431.  1844/17.IX.1932 Rectoratul trimite diploma de licenţă conferită lui 
Blumenfeld B. Hana  

farmacist 201 
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15432.  1844/17.IX.1932 Rectoratul trimite diploma de licenţă conferită lui 
Veintraub A. Ana  

farmacist 201 

15433.  1844/17.IX.1932 Rectoratul trimite diploma de licenţă conferită lui 
Hahamovici Boris  

farmacist 201 

15434.  1844/17.IX.1932 Rectoratul trimite diploma de licenţă conferită lui 
Fuhrer G. Iacob  

farmacist 201 

15435.  1844/17.IX.1932 Rectoratul trimite diploma de licenţă conferită lui 
Solomon I. Hana  

farmacist 201 

15436.  1844/17.IX.1932 Rectoratul trimite diploma de licenţă conferită lui 
Zaidman M. Moisei  

farmacist 201 

15437.  1844/17.IX.1932 Rectoratul trimite diploma de licenţă conferită lui 
Peisah L. Milca  

farmacist 201 

15438.  1844/17.IX.1932 Rectoratul trimite diploma de licenţă conferită lui 
Iulius S. Ita  

farmacist 201 

15439.  1844/17.IX.1932 Rectoratul trimite diploma de licenţă conferită lui 
Halimschi I. Naftule  

farmacist 201 

15440.  1844/17.IX.1932 Rectoratul trimite diploma de licenţă conferită lui 
Lerner Z. Berl 

farmacist 201 

15441.  1844/17.IX.1932 Rectoratul trimite diploma de licenţă conferită lui 
Iacher M. Beila 

farmacist 201 

15442.  1844/17.IX.1932 Rectoratul trimite diploma de licenţă conferită lui 
Şusterman M. Iahna 

farmacist 201 

15443.  1844/17.IX.1932 Rectoratul trimite diploma de licenţă conferită lui 
Rabinovici S. Malia 

farmacist 201 

15444.  1850/24.IX.1932 Camil Adela obţine o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru înscrierea la drept 

student 204 

15445.  1853/28.IX.1932 Rectoratul trimite diploma de licenţă conferită lui 
Lerner Beirel, cu domiciliul în Briceni-Hotin 

farmacist 206 

15446.  1857/28.IX.1932 Grossi Suzana este angajată ca asistent universitar 
la clinica de obstetrică şi ginecologie 

doctor 206 

15447.  1884/1.X.1932 Treibicean Saţ Iosef obţine o adeverinţă de frec-
venţă pentru armată 

student 210 

15448.  1889/2.X.1932 Finchelştein I. Lazăr obţine o adeverinţă de frec-
venţă pentru armată 

student 211 

15449.  1890/2.X.1932 Talmaschi Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 211 

15450.  1892/2.X.1932 Vaisman Aron obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 211 

15451.  1893/2.X.1932 Rosenthal Rafail obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru abonament de călătorie CFR 

student 211 

15452.  1898/2.X.1932 Sin David Solomon obţine o adeverinţă de frec-
venţă pentru armată 

student 211 

15453.  1899/2.X.1932 Rosenthal Rafail obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 211 

15454.  1919/3.X.1932 Glasberg Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru necesitate 

student 212 

15455.  1924/3.X.1932 Ludatşer Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 212 

15456.  1959/3.X.1932 Coifman Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 214 

15457.  1962/3.X.1932 Goldştein Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 214 

15458.  1995/9.X.1932 Balber Ihil obţine o adeverinţă de frecvenţă pentru 
armată 

student 217 

15459.  1996/9.X.1932 Simson Etlis obţine o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru armată 

student 217 
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15460.  1997/9.X.1932 Schwartzenberg Manase obţine o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student 217 

15461.  1999/9.X.1932 Rosenştein Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 217 

15462.  2001/9.X.1932 Fleşman Zalman obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 217 

15463.  2002/9.X.1932 Levit Iacob obţine o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru armată 

student 217 

15464.  2003/9.X.1932 Stuleanu Benedict obţine o adeverinţă de frecven-
ţă pentru armată 

student 217 

15465.  2005/9.X.1932 Oivid Mendel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 217 

15466.  2007/9.X.1932 Starosta Ihil obţine o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru armată 

student 217 

15467.  2008/9.X.1932 Roitman Elia obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 217 

15468.  2010/9.X.1932 Goldştein Haim obţine o adeverinţă privind si-
tuaţia financiară 

student 217 

15469.  2011/9.X.1932 Figler Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru înscrierea la o altă facultate 

student 217 

15470.  2012/9.X.1932 Sirchis Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru înscrierea la o altă facultate 

student 217 

15471.  2021/9.X.1932 Goldştein Carol obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 218 

15472.  2050/10.X.1932 Gutman Golda susţine examenul de licenţă şi i se 
conferă diploma 

farmacist 220 

15473.  2050/10.X.1932 Marulis Dionisie susţine examenul de licenţă şi i 
se conferă diploma 

farmacist 220 

15474.  2054/12.X.1932 Goldştein Şmil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru înscrierea la o altă facultate 

student 221 

15475.  2058/12.X.1932 Haimovici Beno obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru înscrierea la o altă facultate 

student 221 

15476.  2060/12.X.1932 Goldburd Reful obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru înscrierea la o altă facultate 

student 221 

15477.  2061/12.X.1932 Milştein Şmul obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru înscrierea la o altă facultate 

student 221 

15478.  2066/12.X.1932 Rosner Martin obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru înscrierea la o altă facultate 

student 221 

15479.  2069/12.X.1932 Geller Froim obţine o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru înscrierea la o altă facultate 

student 221 

15480.  2072/12.X.1932 Iacher Ita obţine o adeverinţă de frecvenţă pentru 
înscrierea la o altă facultate 

student 222 

15481.  2061/12.X.1932 Şarf Şmul obţine o adeverinţă de frecvenţă a anu-
lui universitar 1930-1931 pentru înscrierea în anul 
1931-1932 

student 222 

15482.  2061/13.X.1932 Şraibman David obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1930-1931 pentru înscrierea în 
anul 1931-1932 

student 222 

15483.  2063/13.X.1932 Bogen Beno obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1930-1931 pentru înscrierea în 
anul 1931-1932 

student 222 

15484.  2065/13.X.1932 Sabelman Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1930-1931 pentru înscrierea în 
anul 1931-1932 

student 222 

15485.  2066/13.X.1932 Mihal Iosub obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1930-1931 pentru înscrierea în 
anul 1931-1932 

student 222 
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15486.  2067/13.X.1932 Dulbergher Marcel obţine o adeverinţă de frec-
venţă a anului universitar 1930-1931 pentru în-
scrierea în anul 1931-1932 

student 222 

15487.  2069/13.X.1932 Parnas Iţic obţine o adeverinţă de frecvenţă a anu-
lui universitar 1930-1931 pentru înscrierea în anul 
1931-1932 

student 222 

15488.  2090/13.X.1932 Moise Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului universitar 1930-1931 pentru înscrierea în 
anul 1931-1932 

student 222 

15489.  2094/13.X.1932 Man Iosef obţine o adeverinţă de frecvenţă a anu-
lui universitar 1930-1931 pentru înscrierea în anul 
1931-1932 

student 222 

15490.  2108/13.X.1932 Grossi Suzana obţine o nouă gradaţie în baza exa-
menului de licenţă 

doctor 223 

15491.  2141/15.X.1932 Cohn Solomon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 225 

15492.  2142/15.X.1932 Fainsilber Nathan obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 225 

15493.  2143/15.X.1932 Fischler Fridhard obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 225 

15494.  2144/15.X.1932 Held Pincu obţine o adeverinţă de frecvenţă pentru 
armată 

student 225 

15495.  2146/15.X.1932 Dascal Şmuli obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 225 

15496.  2149/15.X.1932 Moise Şmil obţine o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru armată 

student 225 

15497.  2151/15.X.1932 Schwartz Bercu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 225 

15498.  2153/15.X.1932 Zisman M. Roza obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru înscrierea în anul al II-lea la farmacie 

student 225 

15499.  2165/17.X.1932 Dordic Favel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 226 

15500.  2166/17.X.1932 Penişoară Iancu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 226 

15501.  2167/17.X.1932 Bercovici Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 226 

15502.  2168/17.X.1932 Fitner Boris obţine o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru armată 

student 226 

15503.  2174/19.X.1932 Caufman Iosub obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 227 

15504.  2175/19.X.1932 Breiman Şlioma obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 227 

15505.  2177/19.X.1932 Enciu I.Şmil obţine o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru armată 

student 227 

15506.  2178/19.X.1932 Froimovici Meier obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 227 

15507.  2179/19.X.1932 Rovner David obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 227 

15508.  2180/19.X.1932 Vaserman Bernhard obţine o adeverinţă de frec-
venţă pentru armată 

student 227 

15509.  2199/19.X.1932 Ferdman Moise susţine exemenele ultimului doc-
torat 

doctor 228 

15510.  2199/19.X.1932 Simîs Avram susţine exemenele ultimului doctorat doctor 228 
15511.  2199/19.X.1932 Iosipovici Moise susţine exemenele ultimului doc-

torat 
doctor 228 

15512.  2199/19.X.1932 Himelbrand Reful susţine exemenele ultimului 
doctorat 

doctor 228 
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15513.  2201/19.X.1932 Pachmarschi Ervin susţine exemenele ultimului 
doctorat 

doctor 228 

15514.  2201/19.X.1932 Vehter Gherş susţine exemenele ultimului doctorat doctor 228 
15515.  2201/19.X.1932 Zalman Maria susţine exemenele ultimului 

doctorat 
doctor 228 

15516.  2201/19.X.1932 Şapira Maria susţine exemenele ultimului doctorat doctor 228 
15517.  2222/22.X.1932 Sternberg Strul obţine o adeverinţă de frecvenţă 

pentru armată 
student 230 

15518.  2223/22.X.1932 Blimes Emanoil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 230 

15519.  2224/22.X.1932 Cozer Moisei obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 230 

15520.  2236/22.X.1932 Chisilev Şmil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 230 

15521.  2237/22.X.1932 Veiss Filip obţine o adeverinţă de frecvenţă pentru 
armată 

student 232 

15522.  2238/22.X.1932 Levensohn Carlic obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 232 

15523.  2239/22.X.1932 Groisman Samuil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 232 

15524.  2250/22.X.1932 Halimschi Udel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 232 

15525.  2269/24.X.1932 Marulis Dionisie obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 233 

15526.  2271/24.X.1932 Smucler Volf obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 233 

15527.  2272/24.X.1932 Beri Gherş obţine o adeverinţă de frecvenţă pentru 
armată 

student 233 

15528.  2273/24.X.1932 Froim Hună obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 233 

15529.  2274/24.X.1932 Grinouţchi Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 233 

15530.  2276/24.X.1932 Calica Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 233 

15531.  2278/28.X.1932 Treibicean Sat Iosif obţine o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student 233 

15532.  2294/28.X.1932 Abramovici S. Zalman obţine o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student 234 

15533.  2313/28.X.1932 Sfarţi Moriţi obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 236 

15534.  2315/28.X.1932 Helman Hună obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 236 

15535.  2316/28.X.1932 Veinberg Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 236 

15536.  2317/28.X.1932 Ghertman Hana obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru angajare 

student 236 

15537.  2318/28.X.1932 Haham Rebeca obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru studii 

student 236 

15538.  2319/28.X.1932 Avram D. Carol obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru înscrierea la drept 

student 236 

15539.  2321/28.X.1932 Nacht Etela susţine exemenul de licenţă şi i se 
conferă diploma 

doctor 236 

15540.  2330/29.X.1932 Goldenberg Ester obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru înscrierea la drept 

student 237 

15541.  2331/29.X.1932 Lacser Mandi obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru înscrierea la drept 

student 237 
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15542.  2360/30.X.1932 Herman Hună solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru reînscriere 

student 238 

15543.  2367/31.X.1932 Hochman Alexandru este angajat preparator la 
anatomie 

doctor 238 

15544.  2374/2.XI.1932 Haham Rebeca solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru reînscriere 

student 240 

15545.  2375/2.XI.1932 Herşcu Haim solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 240 

15546.  2376/2.XI.1932 Sfarţi Pinhas solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 240 

15547.  2377/2.XI.1932 Herşcovici Leon solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 240 

15548.  2378/2.XI.1932 Aronovici Simha solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 240 

15549.  2380/2.XI.1932 Strahilevici Haim solicită o adeverinţă de frec-
venţă pentru armată 

student 240 

15550.  2381/2.XI.1932 Herşcovici Moise solicită o adeverinţă de frecven-
ţă pentru armată 

student 240 

15551.  2382/2.XI.1932 Moscovici Leon solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 240 

15552.  2385/2.XI.1932 Herşcu Aron solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 240 

15553.  2405/3.XI.1932 Zelţer Brana solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru necesitate 

student 241 

15554.  2409/3.XI.1932 Candel Aron solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru înscrierea la drept 

student 241 

15555.  2410/3.XI.1932 Blanc B. Elimeleh susţine exemenul de licenţă şi i 
se conferă diploma 

doctor 241 

15556.  2417/3.XI.1932 Litmanovici Beer solicită o adeverinţă de frecven-
ţă pentru armată 

student 242 

15557.  2433/4.XI.1932 Svarţ Boris solicită o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru armată 

student 243 

15558.  2434/4.XI.1932 Seinbaum Emanoil solicită o adeverinţă de frec-
venţă pentru înscrierea la drept 

student 243 

15559.  2452/4.XI.1932 Finchelştein I. Sosea solicită o adeverinţă de frec-
venţă pentru reînscriere 

student 244 

15560.  2454/5.XI.1932 Ferdman Abram solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 244 

15561.  2468/6.XI.1932 Lazarovici Ilie solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 244 

15562.  2487/7.XI.1932 Rosemberg Samoil, din Cernăuţi, solicită o adeve-
rinţă de frecvenţă pentru înscrierea la drept 

student 245 

15563.  2488/7.XI.1932 Şvaigher Moise solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 245 

15564.  2490/9.XI.1932 Solomon Iosub solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 245 

15565.  2491/9.XI.1932 Terkatin Alexandru solicită o adeverinţă de frec-
venţă pentru armată 

student 245 

15566.  2492/9.XI.1932 Brauchfeld Jean solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 245 

15567.  2508/10.XI.1932 Ţvetovotîi Ihil solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 250 

15568.  2509/10.XI.1932 Dascălu Iosif solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 250 

15569.  2512/10.XI.1932 Zelţman Sahna solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 250 
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15570.  2513/10.XI.1932 Vaserman Lazăr solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 250 

15571.  2516/10.XI.1932 Rabinovici Sarina solicită o adeverinţă de frecven-
ţă pentru înscrierea la o altă facultate 

student 250 

15572.  2517/10.XI.1932 Schevach David solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru continuarea studiilor 

student 250 

15573.  2522/11.XI.1932 Davidovici Moise solicită o adeverinţă de frecven-
ţă pentru armată 

student 251 

15574.  2524/11.XI.1932 Rabinovici Marcu solicită o adeverinţă de frecven-
ţă pentru armată 

student 251 

15575.  2525/11.XI.1932 Fih Ruvin solicită o adeverinţă de frecvenţă pentru 
armată 

student 251 

15576.  2526/11.XI.1932 Spaner Efim solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 251 

15577.  2527/11.XI.1932 Alter Iosif solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 251 

15578.  2528/11.XI.1932 Soibelman Iţic solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 251 

15579.  2529/11.XI.1932 Goldberg Iosif solicită o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 251 

15580.  2530/11.XI.1932 Rumpf Armin Egon solicită o adeverinţă de frec-
venţă a anului 1930-1931 pentru armată 

student 251 

15581.  2532/11.XI.1932 Axelrad Sumer solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului 1930-1931 pentru armată 

student 253 

15582.  2582/12.XI.1932 Dordic Favel solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al IV-lea pentru angajare 

student 255 

15583.  2604/13.XI.1932 Haim Herşcu solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului 1930-1931 pentru armată 

student 255 

15584.  2605/13.XI.1932 Pascariu Isidor solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului 1930-1931 pentru armată 

student 255 

15585.  2608/13.XI.1932 Iancu David solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului 1930-1931 pentru armată 

student 255 

15586.  2650/16.XI.1932 Aronovici Arnold solicită o adeverinţă de frecven-
ţă a anului 1930-1931 pentru armată 

student 257 

15587.  2651/16.XI.1932 Lusgarten Laurian solicită o adeverinţă de frec-
venţă a anului 1930-1931 pentru armată 

student 257 

15588.  2652/16.XI.1932 Rosman Mendel solicită o adeverinţă de frecvenţă 
a anului 1930-1931 pentru armată 

student 257 

15589.  2653/16.XI.1932 Velt Leivi solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului 1930-1931 pentru armată 

student 257 

15590.  2673/16.XI.1932 Rosman Strul solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului 1930-1931 pentru armată 

student 258 

15591.  2678/16.XI.1932 Şmilovici Lipa obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului a anului întîi 

student 259 

15592.  2678/16.XI.1932 Veinberg Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului a anului întîi 

student 259 

15593.  2688/17.XI.1932 Ferdman Israil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 260 

15594.  2689/17.XI.1932 Cahan Leizer obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 260 

15595.  2691/17.XI.1932 Blanck Bercu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 260 

15596.  2692/17.XI.1932 Moise Solomon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 260 

15597.  2712/17.XI.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Drăgăşani are în evi-
denţă pe Chiperman Nusim 

farmacist 261 
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15598.  2718/18.XI.1932 Leiba Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru armată 

student 262 

15599.  2720/18.XI.1932 Grimberg Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 262 

15600.  2721/18.XI.1932 Iţicovici Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 262 

15601.  2723/18.XI.1932 Cohn Aurel obţine o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru armată 

student 262 

15602.  2724/18.XI.1932 Pisarevici Leib obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 262 

15603.  2746/19.XI.1932 Ludatscher Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 264 

15604.  2747/19.XI.1932 Bartfeld Leon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru înscrierea la litere 

student 264 

15605.  2749/19.XI.1932 Cligher Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru reînscriere 

student 264 

15606.  2750/19.XI.1932 Moise Marcu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru reînscriere 

student 264 

15607.  2756/19.XI.1932 Caufman Şmil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru reînscriere 

student 264 

15608.  2757/19.XI.1932 David S. Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru reînscriere 

student 264 

15609.  2781/21.XI.1932 Toper Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă pentru 
armată 

student 267 

15610.  2783/21.XI.1932 Goldner H. Aron obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru înscriere 

student 267 

15611.  2784/21.XI.1932 Sternbaum Pepi obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru reînscriere 

student 267 

15612.  2793/23.XI.1932 Himelbrand Moses obţine o adeverinţă de frec-
venţă pentru reînscriere 

student 268 

15613.  2796/23.XI.1932 Leibovici Pinhas obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru reînscriere 

student 268 

15614.  2798/23.XI.1932 Himelbrand Iancu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru reînscriere 

student 268 

15615.  2810/25.XI.1932 Aberman Albert obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru reînscriere 

student 268 

15616.  2811/25.XI.1932 Herşcovici Strul obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru reînscriere 

student 269 

15617.  2847/27.XI.1932 Riven Şmil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 271 

15618.  2868/1.XII.1932 Brener Edgar obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru reînscriere 

student 273 

15619.  2880/2.XII.1932 Roşu Pili obţine o adeverinţă de frecvenţă pentru 
reînscriere 

student 274 

15620.  2885/2.XII.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale conferă 
titlul de licenţiat în medicină şi chirurgie lui Chi-
perman S. Nuhim 

doctor 276 

15621.  2885/2.XII.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale conferă 
titlul de licenţiat în medicină şi chirurgie lui Chi-
perman S. Moisei 

doctor 276 

15622.  2895/4.XII.1932 Talmaschi Moisei obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 278 

15623.  2897/4.XII.1932 Şaraga F. Simon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 278 

15624.  2899/4.XII.1932 Levit Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru reînscriere 

student 278 
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15625.  2924/7.XII.1932 Breiman Slioma obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 278 

15626.  2958/10.XII.1932 Diner Vitea este examinat pentru obţinerea per-
misului de liberă practică în ţară 

doctor 286 

15627.  2958/10.XII.1932 Svartz Abram este examinat pentru obţinerea per-
misului de liberă practică în ţară 

doctor 286 

15628.  2975/12.XII.1932 Falicov Ioil obţine o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru bursă 

student 287 

15629.  3003/14.XII.1932 Şraer Varcovici Paula susţine teza de licenţă doctor 289 

15630.  3011/15.XII.1932 Svarţ Bercu susţine teza de licenţă farmacist 290 
15631.  3012/15.XII.1932 Goldner Aron obţine o adverinţă de frecvenţă farmacist 290 
15632.  3016/15.XII.1932 Ferdman G. Moise obţine dreptul de liberă 

practică 
farmacist 291 

15633.  3026/16.XII.1932 Blechner M. Iancu, cu diploma eliberată de facul-
tatea din Padova, solicită echivalarea studiilor şi 
acordarea permisului de liberă practică 

doctor 292 

15634.  3109/30.XII.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale conferă 
titlul de licenţiat în medicină şi chirurgie lui Şapi-
ra M. Malca 

doctor 301 

15635.  3110/30.XII.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale conferă 
diploma lui Abramovici Z. Ietti 

farmacist 301 

15636.  3110/30.XII.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale conferă 
diploma lui Hună T. Moise 

farmacist 301 

15637.  3110/30.XII.1932 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale conferă 
diploma lui Cleper M. Lazăr 

farmacist 301 

15638.   Dosar 140/1932   
15639.  2753/25.VII.1932 Capri Marcel este rugat sa-şi achite datoriile doctor 41 
15640.  3042/3.X.1932 Abraham Samoil, cu diploma eliberată de facul-

tatea din Modena, solicită echivalarea studiilor 
doctor 41 

15641.  3868/18.X.1932 Augutştein S. S. solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă într-o nouă sesiune 

student 41 

15642.  3868/18.X.1932 Blumenfeld Debora solicită înscrierea la examenul 
de asistenţă într-o nouă sesiune 

student 41 

15643.  3868/18.X.1932 Barad Otilia solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă într-o nouă sesiune 

student 41 

15644.  3868/18.X.1932 Bacler Şifra solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă într-o nouă sesiune 

student 41 

15645.  3868/18.X.1932 Druckman Solo solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă într-o nouă sesiune 

student 41 

15646.  3868/18.X.1932 Iacher Ita solicită înscrierea la examenul de asis-
tenţă într-o nouă sesiune 

student 41 

15647.  3868/18.X.1932 Segal Clara solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă într-o nouă sesiune 

student 41 

15648.  4340/28.X.1932 Moldavschi Volf solicită să i se aprobe susţinerea 
examenului de anatomie, deoarece nu s-a prezen-
tat la examenul sesiunii din octombrie din cauza 
lipsei cadavrelor 

student 207, 242, 
248 

15649.  4340/28.X.1932 Vainberg Haim solicită să i se aprobe susţinerea 
examenului de anatomie, deoarece nu s-a prezen-
tat la examenul sesiunii din octombrie din cauza 
lipsei cadavrelor 

student 207, 242, 
248 

15650.  4340/28.X.1932 Feldman Izrail solicită să i se aprobe susţinerea 
examenului de anatomie, deoarece nu s-a prezen-
tat la examenul sesiunii din octombrie din cauza 
lipsei cadavrelor 

student 207, 242, 
248 

15651.  4340/28.X.1932 Leizerovici Marcu solicită să i se aprobe susţine-
rea examenului de anatomie, deoarece nu s-a pre-

student 207, 242, 
248 
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zentat la examenul sesiunii din octombrie din cau-
za lipsei cadavrelor 

15652.  4340/28.X.1932 Weisbuch Avram solicită să i se aprobe susţinerea 
examenului de anatomie, deoarece nu s-a prezen-
tat la examenul sesiunii din octombrie din cauza 
lipsei cadavrelor 

student 207, 242, 
248 

15653.  4257/28.X.1932 Augutstein S. S., Ainbinder M., Druckman S., 
Brener Sofia, Becker Şifra, Marcus Iţic, Blumen-
feld Debora, Iachir Ita, Barat Otilia, Segal Clara 
solicită să li se aprobe o nouă sesiune de examene 

student 208 

15654.  4253/27.X.1932 Acherman Sara, Moise Adela, Şraigher Moise, 
Rebinovici Miril, Pildis Ghena, Aberman Maria, 
Kaufman Juliu, Barat Sofia din anul al II-lea la 
farmacie solicită să li se aprobe o nouă sesiune de 
examene 

student 216, 232 

15655.  4254/27.X.1932 Solomon Iosub, Moscovici Liviu din anul al 
III-lea la medicină solicită să li se aprobe o nouă 
sesiune de examene; nu şi-au trecut examenele din 
cauza lipsei cadavrelor pentru disecţie 

student 217 

15656.  4838/7.XI.1932 Hess M. Iancu, cu studii efectuate la facultatea din 
Modena, solicită transferul în anul al IV-lea la Iaşi 

student 259 

15657.  4720/4.XI.1932 Solomon Iosub, Moscovici Liviu din anul al 
III-lea la medicină solicită să li se aprobe o nouă 
sesiune de examene pentru susţinerea examenului 
de anatomie; nu şi-au trecut examenele din cauza 
lipsei cadavrelor pentru disecţie 

student 268 

15658.  4722/4.XI.1932 Augutstein S. S., Ainbinder M., Druckman S., 
Brener Sofia, Becker Şifra, Marcus Iţic, Blumen-
feld Debora, Iachir Ita, Barat Otilia, Segal Clara, 
studenţi din anul de practică la farmacie, solicită 
să li se aprobe o nouă sesiune de examene 

student 269 

15659.  4995/10.XI.1932 Leibovici Avram, Aronovici Elias, Schwartzen-
berg Manase, Branover Fani, absolvenţi ai facul-
tăţii de medicină, solicită să fie reexaminaţi de 
prof. Popa T. Grigore de la medicină legală 

student 272 

15660.  5443/19.XI.1932 Spitalul Militar din Buzău solicită relaţii despre 
Hess Faiviş  

farmacist 299 

15661.  5555/24.XI.1932 Sofovici Haim, Kern Mina, Şfarţ Pinhas solicită 
participare la cursul de parazitologie 

student 317 

15662.  5555/24.XI.1932 Blumendeld Luiza, studentă la farmacie, solicită 
scutirea de taxa de laborator 

student 322 

15663.  5555/24.XI.1932 Kohn Paulina, studenăt la farmacie, solicită 
scutirea de taxa de laborator 

student 322 

15664.  5555/24.XI.1932 Bercovici Dora, studentă la farmacie, solicită 
scutirea de taxa de laborator 

student 322 

15665.  5555/24.XI.1932 Blumenfeld Janeta, studentă la farmacie, solicită 
scutirea de taxa de laborator 

student 322 

15666.  5650/28.XI.1932 Ellenbogen Heinrich solicită reexamniare pentru 
obţinerea permisului de liberă practică 

student 326 

15667.  5651/28.XI.1932 Solomon Iosub, anul al III-lea, solicită reexami-
nare  

student 327 

15668.  5651/28.XI.1932 Moscovici Liviu, anul al III-lea, solicită reexami-
nare  

student 327 

15669.  5676/30.XI.1932 Admişi la examenul de licenţă: Bucholtz Janeta, 
Zeldman Feiga 

student 331 

15670.  5934/12.XII.1932 Vasserman Lazăr are reducere pe CFR doctor 361 
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15671.  5968/13.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Mates Amalia 

farmacist 367 

15672.  5968/13.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Hecser C. 
Carol 

farmacist 367 

15673.  5968/13.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Herşcovici 
Strul 

farmacist 367 

  DOSAR 141/1932   

15674.  1433/2619/ 
13.XII.1932 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Held L. Pincu, născut la 28.VI.1903, 
la Iaşi 

doctor 2 

15675.  1436/2441/ 
7.VI.1932 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Mughinştein Motel, născut la 
22.VI.1903, la Chişinău 

doctor 5 

15676.  1439/2575/ 
27.VI.1932 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Leibovici Aneta, născutl la 
15.IX.1904, la Iaşi 

doctor 8 

15677.  1440/2617/ 
7.VI.1932 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Roizneberg Iheli, născută la 
25.V.1887, la Secureni-Hotin 

doctor 9 

15678.  1641/5416/ 
17.XI.1932 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Froim I. Hună, născut la 20.X.1907, 
la Huşi 

doctor 16 

15679.  1642/5620/ 
26.XI.1932 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Lazăr I. Vilhelm, născut la 
12.II.1907, la Gheorghieni 

doctor 17 

15680.  1643/5719/ 
30.XI.1932 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Cohn M. Solomon, născut la 
1.XI.1904, la Dorohoi 

doctor 18 

15681.  1647/5871/ 
9.XII.1932 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Viener I. Avram, născut la 
22.XI.1906, la Piatra Neamţ 

doctor 22 

15682.  1648/5980/ 
14.XII.1932 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Vaisman I. Avram, născut la 
22.XI.1902, la Dorohoi 

doctor 23 

15683.  1649/5981/ 
14.XII.1932 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Finchelştein A. I. Lascăr, născut la 
20.VIII.1902, la Iaşi 

doctor 24 

15684.  1653/6077/ 
17.XII.1932 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Rothenberg Z. Moses, născut la 
17.VIII.1904, la Iaşi 

doctor 28 

15685.  1655/6079/ 
19.XII.1932 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Pomârleanu H. Marcu, născut la 
9.IV.1906, la Dorohoi 

doctor 30 
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15686.  1656/6088/ 
19.XII.1932 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Segal Lazăr, născut la 26.V.1907, la 
Dorohoi 

doctor 31 

15687.  1907/174/ 
19.I.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Segal Z. Marcu, născut la 
30.VIII.1907, la Iaşi 

doctor 36 

15688.  1908/201/ 
19.I.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Glinoer M. Leo, născut la 29.II.1902, 
la Viena 

doctor 37 

15689.  1909/236/ 
25.I.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Goldştein B. I. Solomon, născut la 
12.IX.1905, la Iaşi 

doctor 38 

15690.  1910/265/ 
27.I.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Cahana O. A. David, născut la 
28.XI.1905, la Iaşi 

doctor 39 

15691.  1913/271/ 
28.I.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Milştein I. Şmuli, născut la 
24.II.1909, la Orhei 

doctor 42 

15692.  1915/321/ 
1.II.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Streif I. Sigmund, născut la 
2.IV.1908, la Iaşi 

doctor 44 

15693.  1916/350/ 
3.II.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Mendelsohn Mendel, născut la 
21.VI.1921, la Iaşi 

doctor 45 

15694.  1920/386/ 
7.II.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Parnas I. Iţic, născut la 4.IX.1908, la 
Bălţi 

doctor 49 

15695.  1922/402/ 
8.II.1932 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Fleişman L. Zelman, născut la 
28.II.1906, la Bălţi 

doctor 51 

15696.  1925/641/ 
16.II.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Gartenberg Ioseph, născut la 
26.II.1905, la Iaşi 

doctor 54 

15697.  1926/642/ 
16.II.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Aizicovici Aizic, născut la 
21.V.1905, la Iaşi 

doctor 55 

15698.  1928/919/ 
24.III.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Leibovici P. A. Leiba, născut la 
11.VIII.1905, la Bacău 

doctor 57 

15699.  1930/918/ 
24.III.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Rosman P. A. Mendel, născut la 
8.I.1907, la Bacău 

doctor 59 
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15700.  1931/1000/ 
28.II.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Geller P. Froim, născut la 
25.VIII.1905, la Ovidopol-Rusia 

doctor 60 

15701.  1432/1001/ 
24.III.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Schwartzenberg I. Manase, născut la 
23.X..1905, la Hîrlău 

doctor 61 

15702.  1933/1031/ 
2.III.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Leibovici D. Berman, născut la 
22.II..1906, la Iaşi 

doctor 62 

15703.  1935/1163/ 
17.III.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Aronovici M. Elias, născut la 
20.IV.1933, la Dorohoi 

doctor 64 

15704.  1944/1327/ 
6.IV.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Dascal A. Şmuli, născut la 4.V.1907, 
la Orhei 

doctor 73 

15705.  1945/1328/ 
6.IV.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Tismeneţchi P. Haia, născută la 
28.II.1908, la Soroca 

doctor 74 

15706.  1947/1354/ 
8.IV.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Poper H. Iosif, născut la 18.I.1906, la 
Tîrgu Frumos 

doctor 76 

15707.  1953/759/ 
20.II.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Bercovici A. Avram, născut la 
13.V.1905, la Galaţi 

doctor 82 

  DOSAR 142: Registru de intrare (paginile sînt 
nenumerotate – menţionate nn) 

  

15708.  12/9.I.1932 Nusem Matilda solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrgae din facultate 

student nn 

15709.  13/11.I.1932 Roizman Malvina, cu diploma eliberată de facul-
tatea din Modena, solicită echivalarea studiilor 

doctor nn 

15710.  24/11.I.1932 Rosental Rafail prezintă chitanţa de achitare a 
taxei 

student nn 

15711.  62/16.I.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de ultim doctorat de Rosen-
dorfschi Robert 

doctor nn 

15712.  63/11.I.1932 Rabinovici Lazăr, cu diploma eliberată de facul-
tatea din Padova, solicită echivalarea studiilor 

doctor nn 

15713.  72/18.I.1932 Liebling Şeiva solicită înscrierea la examenele 
sesiunii din iunie 

student nn 

15714.  74/18.I.1932 Moise Moise depune teza de licenţă doctor nn 
15715.  88/18.I.1932 Hascalovici Iosif prezintă chitanţa de achitare a 

taxei 
student nn 

15716.  89/18.I.1932 Parnas Iţic prezintă chitanţa de achitare a taxei student nn 
15717.  90/18.I.1932 Maier Boruh prezintă chitanţa de achitare a taxei student nn 
15718.  91/18.I.1932 Herman Alexandru prezintă chitanţa de achitare a 

taxei 
student nn 

15719.  98/18.I.1932 Moise Moise depune 80 de exemplare a tezei de 
licenţă „Chinoretinita juxtă papilară” 

doctor nn 
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15720.  104/18.I.1932 Coifman Moise solicită înscrierea la farmacie student nn 
15721.  106/18.I.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 

susţinerea examenului de licenţă de Rosen O. 
Şloim 

farmacist nn 

15722.  117/20.I.1932 Baier Henrieta prezintă chitanţa de achitare a taxei student nn 
15723.  124/26.I.1932 Roizenberg Ihil, absolvent al liceului din Odesa, 

solicită înscrierea la medicină 
student nn 

15724.  200/28.I.1932 Şmil H. Samoil solicită înscrierea în anul al IV-lea student nn 
15725.  203/28.I.1932 Ghitis Cearna solicită acordarea reducerii taxei de 

călătorie pe CFR 
student nn 

15726.  204/28.I.1932 Klepper Mina solicită acordarea reducerii taxei de 
călătorie pe CFR 

student nn 

15727.  217/29.I.1932 Rectoratul conferă diploma de licenţiat în medici-
nă şi chirurgie absolventei Dulbergher S. Alexan-
drina 

doctor nn 

15728.  217/29.I.1932 Rectoratul conferă diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie absolventului Blanc B. Elimeleh 

doctor nn 

15729.  217/29.I.1932 Rectoratul conferă diploma de licenţiat în medici-
nă şi chirurgie absolventului Rabinovici M. Iacov 

doctor nn 

15730.  217/29.I.1932 Rectoratul conferă diploma de licenţiat în medici-
nă şi chirurgie absolventului Vehter C. Herş 

doctor nn 

15731.  217/29.I.1932 Rectoratul conferă diploma de licenţiat în medici-
nă şi chirurgie absolventului Ferdman G. Moise 

doctor nn 

15732.  217/29.I.1932 Rectoratul conferă diploma de licenţiat în medici-
nă şi chirurgie absolventului Himelbrand I. Reful 

doctor nn 

15733.  217/29.I.1932 Rectoratul conferă diploma de licenţiat în medici-
nă şi chirurgie absolventei Iosipovici I. Maria 

doctor nn 

15734.  222/29.I.1932 Riven Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

15735.  227
bis

/29.I.1932 Traub Katz Margareta, cu diploma eliberată de 
facultatea din Praga, solicită echivalarea studiilor 

farmacist nn 

15736.  240/30.I.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de ultim doctorat de David 
S. Avram la 1.II.1931 

doctor nn 

15737.  242/30.I.1932 Cofman Meer solicită echivalarea examenului de 
chimie susţinut la facultatea de ştiinţe 

student nn 

15738.  243/30.I.1932 Chestlin Frida solicită acordarea reducerii taxei de 
călătorie pe CFR 

student nn 

15739.  254,342/3.II.1932 Roth Colomon depune 80 de exemlpare a tezei de 
licenţă „Valoarea comparativă între rezecţie şi 
gastroenteroanastomoză în tratamentul ulcerului 
gastro duodenal” 

doctor nn 

15740.  294/30.I.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de ultim doctorat de Gold-
ştein Haim la 1.II.1931 

doctor nn 

15741.  295/30.I.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de ultim doctorat de Ţoler 
Millo Henry la 1.II.1931 

doctor nn 

15742.  344/8.II.1932 Stuleanu Bernard solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15743.  344/8.II.1932 Segal Strul solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

15744.  347/8.II.1932 Solomon B. Iosif solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15745.  348/8.II.1932 Şarf Mihel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 
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15746.  344/9.II.1932 Aronovici S. Ionas solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15747.  352/9.II.1932 Rosental Rafail solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15748.  360/9.II.1932 Camera de Comerţ şi Industrie din Cetatea Albă 
solicită relaţii despre Goldfeld Reveca 

student nn 

15749.  361/9.II.1932 Camera de Comerţ şi Industrie din Cetatea Albă 
solicită relaţii despre Clos Abram 

student nn 

15750.  362/9.II.1932 Camera de Comerţ şi Industrie din Cetatea Albă 
solicită relaţii despre Fedlman Moise 

student nn 

15751.  363/9.II.1932 Camera de Comerţ şi Industrie din Cetatea Albă 
solicită relaţii despre Sofovici Haim 

student nn 

15752.  364/9.II.1932 Camera de Comerţ şi Industrie din Cetatea Albă 
solicită relaţii despre Fuchelman Leib 

student nn 

15753.  365/9.II.1932 Camera de Comerţ şi Industrie din Cetatea Albă 
solicită relaţii despre Falicov Şoil 

student nn 

15754.  366/9.II.1932 Camera de Comerţ şi Industrie din Cetatea Albă 
solicită relaţii despre Meinlîi Şmil 

student nn 

15755.  401/10.II.1932 Perluter Minel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15756.  426/10.II.1932 Moises M. Abraham, cu diploma eliberată de fa-
cultatea din Bologna, solicită echivalarea studiilor 

doctor nn 

15757.  428/10.II.1932 Alter Iancu solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

15758.  429/10.II.1932 Fich Ruvin solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

15759.  460/11.II.1932 Cotlear Iţhoc solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

15760.  462/11.II.1932 Vaserman Bernard solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15761.  465/11.II.1932 Soibelman Iţic solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15762.  467/11.II.1932 Ratenberg Moses solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15763.  468/11.II.1932 Poplicher Iancu solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15764.  471/11.II.1932 Held Pincu solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

15765.  472/11.II.1932 Dordic Favel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

15766.  497/12.II.1932 Solomon Manole solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15767.  498/12.II.1932 Sraiberman David solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15768.  500/12.II.1932 Bujor Ancel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

15769.  515/12.II.1932 Goldştein Carol solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15770.  516/12.II.1932 Oivid Mendel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15771.  521/13.II.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Tighina expediază 
adeverinţa de înmînare a foii matricole lui Simson 
Etlis 

student nn 

15772.  524/13.II.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Tighina expediază 
adeverinţa de înmînare a foii matricole lui Balaban 
Ihil 

student nn 
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15773.  526/13.II.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Tighina expediază 
adeverinţa de înmînare a foii matricole lui Şmilo-
vici David 

student nn 

15774.  518/13.II.1932 Talmaschi Moisei solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15775.  517/13.II.1932 Cru David solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

15776.  531/13.II.1932 Pisarevici Leib solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15777.  539/13.II.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Rosendorfschi 
Robert 

doctor nn 

15778.  540/13.II.1932 Bergman Ezra solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15779.  542/13.II.1932 Man Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

15780.  543/13.II.1932 Terkatin Alexandru solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15781.  544/13.II.1932 Bergman Şulim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15782.  547/13.II.1932 Pascar David solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

15783.  548/13.II.1932 Zelţman Sahna solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15784.  549/13.II.1932 Iţicovici Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15785.  550/13.II.1932 Sfarţi Pinhas solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

15786.  551/13.II.1932 Simson Etlis solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

15787.  552/13.II.1932 Ştirbu Aurel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

15788.  553/13.II.1932 Herman Alexandru solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15789.  555/13.II.1932 Fischler Friedhardt solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15790.  558/13.II.1932 Lipovan Boris solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15791.  559/13.II.1932 Levit Iacob solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

15792.  561/13.II.1932 Grimberg Avram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15793.  568/13.II.1932 Iosipovici Henriette depune recipisa de plată a 
taxei de şcolaritate 

student nn 

15794.  564/13.II.1932 Ţvetovîi Ihil solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student nn 

15795.  565/13.II.1932 Lehrer G. Samoil depune recipisa de plată a taxei 
de şcolaritate 

student nn 

15796.  577/15.II.1932 Svaigher Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru Cercul de Recrutare din Hotin 

student nn 

15797.  578/15.II.1932 Beri Gherş solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

15798.  579/15.II.1932 Cligher Abram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15799.  581/15.II.1932 Herman Hună solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 
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15800.  582/15.II.1932 Sobelman Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15801.  584/15.II.1932 Vainştein Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15802.  585/15.II.1932 Zilberman Zelman solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15803.  586/15.II.1932 Iuster David solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

15804.  588/15.II.1932 Davidovici Moise solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15805.  589/15.II.1932 Şvaigher Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15806.  590/15.II.1932 Vainştein Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15807.  591/15.II.1932 Flandra Carol solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15808.  609/16.II.1932 Vainder Natan depune teza de licenţă „Osteocon-
dita şoldului şi tuberculoza” 

doctor nn 

15809.  610/16.II.1932 Duhovnîi Avram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru angajare 

student nn 

15810.  611/16.II.1932 Treibicean Sat Iosif solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru angajare 

student nn 

15811.  614/16.II.1932 Sternberg Sruli solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru angajare 

student nn 

15812.  617/16.II.1932 Bogen Beno solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

15813.  618/16.II.1932 Smucler Volf solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

15814.  619/16.II.1932 Rechter Carol solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15815.  620/16.II.1932 Vaisman Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15816.  622/16.II.1932 Copolovici Samuel solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15817.  623/16.II.1932 Meirovici David solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

15818.  656/16.II.1932 Augutştein S. Şmil solicită transferul de la farma-
cia Beceanu D. la cea a lui Danilă Beila 

student nn 

15819.  657/16.II.1932 Acherman M. Iosif solicită eliberarea unui dupli-
cat al caietului de frecvenţă  

student nn 

15820.  659/16.II.1932 Kamil Adela prezintă chitanţa de plată a taxei pe 
anul 1930-1931 

student nn 

15821.  663/16.II.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea di-
plomei lui Brauchfeld Jean 

farmacist nn 

15822.  664/16.II.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea di-
plomei lui Zilberman Raşela 

farmacist nn 

15823.  665/16.II.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea di-
plomei lui Libling Blima 

farmacist nn 

15824.  681/17.II.1932 Herşcu Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15825.  683/17.II.1932 Leibovici Şulim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15826.  684/17.II.1932 Herşcovici Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 
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15827.  686/17.II.1932 Mecler Meer solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15828.  687/17.II.1932 Milştein Şmul solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15829.  688/17.II.1932 Cofman Meer solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15830.  690/17.II.1932 Caufman Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15831.  691/17.II.1932 Helman Hună solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15832.  692/17.II.1932 Herşcovici Moritz solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru ar-
mată 

student nn 

15833.  697/17.II.1932 Chislev Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15834.  698/17.II.1932 Şapira Riven Strul solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru ar-
mată 

student nn 

15835.  700/17.II.1932 Feldman Israil solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15836.  701/17.II.1932 Calica Moise solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15837.  702/17.II.1932 Acherman Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15838.  727/18.II.1932 Aronovici Simha solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru ar-
mată 

student nn 

15839.  730/18.II.1932 Mandel Aron solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15840.  730/18.II.1932 Moscovici Iulius solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15841.  733/18.II.1932 Rosen Şloim solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15842.  734/18.II.1932 Iosefsohn Iţic solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15843.  736/18.II.1932 Pascaru Isidor solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15844.  737/18.II.1932 Vaserman Lazăr solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15845.  738/18.II.1932 Leibovici Avram solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15846.  740/18.II.1932 Leibovici Pinhas solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15847.  741/18.II.1932 Gorssman Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15848.  742/18.II.1932 Herşcovici Strul solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15849.  743/18.II.1932 Zaharia Leon solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15850.  744/18.II.1932 Barmac Aron solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15851.  745/18.II.1932 Moscovici Leon solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15852.  768/19.II.1932 Coifman Iţic solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15853.  769/19.II.1932 Blanc Beno solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 
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15854.  770/19.II.1932 Himelbrand Iancu solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru ar-
mată 

student nn 

15855.  771/19.II.1932 Bărbuţă Rubin solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15856.  773/19.II.1932 Ludatscher Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15857.  776/19.II.1932 Rapaport Leib solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15858.  777/19.II.1932 Froimovici Meer solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru ar-
mată 

student nn 

15859.  779/19.II.1932 Buium Strul solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15860.  782/19.II.1932 Segal Sigmund solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15861.  783/19.II.1932 Goldner Aron solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15862.  789/19.II.1932 Goldner Charlotte solicită echivalarea examenului 
de fizică susţinut la facultatea de ştiinţe 

student nn 

15863.  790/19.II.1932 Feldman Nuţă depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 

15864.  791/19.II.1932 Abramovici Leia depune recipisa taxei de şcola-
ritate 

student nn 

15865.  793/19.II.1932 Veinberg Sura depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 
15866.  796/19.II.1932 Blechner Iancu solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 
student nn 

15867.  806/19.II.1932 Steiman Herşcu solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15868.  807/19.II.1932 Cohn Solomon solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15869.  808/19.II.1932 Stuleanu Bernard solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15870.  809/19.II.1932 Smucler Volf solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15871.  810/19.II.1932 Bogen Beno solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15872.  811/19.II.1932 Baier Henriette solicită eliberarea unei adeverinţe  student nn 

15873.  815/19.II.1932 Segal Matilda depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 
15874.  816/19.II.1932 Ioină Reiza depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 
15875.  819/19.II.1932 Aron Clara depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 
15876.  820/19.II.1932 Cogan Zeilic depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 

15877.  609/16.II.1932 Vainder Natan depune teza de licenţă „Osteocon-
dita şoldului şi tuberculoza” 

doctor nn 

15878.  841/19.II.1932 Coifman Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15879.  858/23.II.1932 Leizerovici Ilie solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15880.  864/23.II.1932 Şmulevici David solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15881.  868/23.II.1932 Horovitz Natan solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15882.  869/23.II.1932 Herşcovici Leon solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15883.  871/23.II.1932 Moise Solomon solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15884.  876/23.II.1932 David Jean solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 
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15885.  877/23.II.1932 Himelbrand Moise solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru ar-
mată 

student nn 

15886.  913/23.II.1932 Abramovici Zalman depune recipisa taxei de şco-
laritate 

student nn 

15887.  914/23.II.1932 Şarf Şmul depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 
15888.  915/23.II.1932 Canter Raşela depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 
15889.  916/23.II.1932 Liebling Şarlota depune recipisa taxei de şcolari-

tate 
student nn 

15890.  918/23.II.1932 Tismeneţchi Nehama depune recipisa taxei de şco-
laritate 

student nn 

15891.  919/23.II.1932 Tismeneţchi Basea depune recipisa taxei de şcola-
ritate 

student nn 

15892.  920/23.II.1932 Cligher Abram solicită a fi examinat la chirurgie 
în sesiunea din iunie 

student nn 

15893.  920/23.II.1932 Zaharia Leon solicită a fi examinat la chirurgie în 
sesiunea din iunie 

student nn 

15894.  931/24.II.1932 Solomon Meer solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15895.  949/25.II.1932 Canter Raşela depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 

15896.  950/25.II.1932 Iusim Şulim depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 
15897.  979/25.II.1932 Danilof Bercu depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 
15898.  980/25.II.1932 Leizerovici Leizer depune recipisa taxei de şcola-

ritate 
student nn 

15899.  1002/26.II.1932 Herdan Lionel depune teza de licenţă „Contribuţii 
la studiul glicemiei” 

doctor nn 

15900.  1005/26.II.1932 Schwartzenberg Manase solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru 
armată 

student nn 

15901.  1006/26.II.1932 Leiba Moise solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15902.  1007/25.II.1932 Moscovici Hana depune recipisa taxei de şcolari-
tate 

student nn 

15903.  1008/25.II.1932 Dascal Şmuli depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 
15904.  1022/27.II.1932 Hecht Sigmund solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 
student nn 

15905.  1023/27.II.1932 Glasberg Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15906.  1028/27.II.1932 Lehrer G. solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15907.  1034/29.II.1932 Feder Vilhelm solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15908.  1035/29.II.1932 Marcu Nahman solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15909.  1054/29.II.1932 Cohn Frederic solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15910.  1057/1.III.1932 Verner Neti depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 

15911.  1058/1.III.1932 Verner Honora depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 
15912.  1059/1.III.1932 Goldner Charlotte depune recipisa taxei de şcola-

ritate 
student nn 

15913.  1060/1.III.1932 Blumenfeld Luiza depune recipisa taxei de şcola-
ritate 

student nn 

15914.  1061/1.III.1932 Vexman Beti depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 

15915.  1062/1.III.1932 Abramovici Ghizela depune recipisa taxei de şco-
laritate 

student nn 

15916.  1064/1.III.1932 Iosipovici Henrieta depune recipisa taxei de şco-
laritate 

student nn 
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15917.  1065/1.III.1932 Herman Hună depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 
15918.  1066/1.III.1932 Mates Amalia depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 
15919.  1067/1.III.1932 Barat Dvoira depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 
15920.  1068/1.III.1932 Bergman Şulim depune recipisa taxei de şcolari-

tate 
student nn 

15921.  1070/1.III.1932 Nehner Sosea depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 
15922.  1097/2.III.1932 Beri Gherş solicită înscrierea la examenele ultimu-

lui doctorat 
doctor nn 

15923.  1098/2.III.1932 Talmaschi Avram solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

doctor nn 

15924.  1099/2.III.1932 Nahman Moise depune teza de licenţă „Acetomu-
ria şi acetonemia la cardiaci” 

doctor nn 

15925.  1106/3.III.1932 Meilih Ştefan depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 
15926.  1110/3.III.1932 Rabinovici Moise depune recipisa taxei de şcolari-

tate 
student nn 

15927.  1116/3.III.1932 Gartenberg Iosif depune recipisa taxei de şcolari-
tate 

student nn 

15928.  1117/3.III.1932 Cahan David depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 
15929.  1118/3.III.1932 Aizicovici Aizic depune recipisa taxei de şcolari-

tate 
student nn 

15930.  1122/3.III.1932 Goldştein Solomon depune recipisa taxei de şcola-
ritate 

student nn 

15931.  1146/4.III.1932 Pascar David solicită înscrierea la examene în se-
siunea din martie 

student nn 

15932.  1146/4.III.1932 Kern Mina solicită înscrierea la examene în sesiu-
nea din martie 

student nn 

15933.  1146/4.III.1932 Sofovici Haim solicită înscrierea la examene în 
sesiunea din martie 

student nn 

15934.  1150/4.III.1932 Cerkez Şulim solicită eliberarea documentelor 
şcolare ale lui Zelţer Riva care se retrage din fa-
cultate 

student nn 

15935.  1157/7.III.1932 Dubiţchi Gherş solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1931-1932 pentru armată 

student nn 

15936.  1161/7.III.1932 Aron Sara solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1931-1932  

student nn 

15937.  1162/7.III.1932 Buium Strul solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1931-1932  

student nn 

15938.  1163/7.III.1932 Leibovici Şulim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1931-1932  

student nn 

15939.  1165/7.III.1932 Şvaigher Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1931-1932  

student nn 

15940.  1169/7.III.1932 Goldenberg Roza solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1931-1932  

student nn 

15941.  1170/7.III.1932 Hună Ernestina solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1931-1932  

student nn 

15942.  1171/7.III.1932 Lauer Frederic solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1931-1932  

student nn 

15943.  1172/7.III.1932 Bartfeld Leon solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1931-1932  

student nn 

15944.  1184/7.III.1932 Goldner Jacques solicită admiterea la examenul de 
docenţă în specialitatea fiziologie 

doctor nn 

15945.  1205/9.III.1932 Zilberman Frima depune recipisa taxei de şcolari-
tate 

student nn 

15946.  1207/9.III.1932 Mendelson Mendel depune recipisa taxei de şcola-
ritate 

student nn 

15947.  1208/9.III.1932 Behman Estera depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 
15948.  1209/9.III.1932 Şor Luţa depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 
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15949.  1210/9.III.1932 Zelţer Zina depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 
15950.  1211/9.III.1932 Trencher Tauba depune recipisa taxei de şcolari-

tate 
student nn 

15951.  1254/11.III.1932 Şarf Mihel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1931-1932  

student nn 

15952.  1263/11.III.1932 Sirchis Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1931-1932  

student nn 

15953.  1264/11.III.1932 Figlear Haim solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1931-1932  

student nn 

15954.  1281/15.III.1932 Başcanschi Gherş depune recipisa taxei de şcolari-
tate 

student nn 

15955.  1284/15.III.1932 Veisman Tauba depune recipisa taxei de şcolari-
tate 

student nn 

15956.  1286/15.III.1932 Steinberg Bella depune recipisa taxei de şcolari-
tate 

student nn 

15957.  1287/15.III.1932 Sin Avram Maria depune recipisa taxei de şcolari-
tate 

student nn 

15958.  1288/15.III.1932 Himelbrand Iancu depune recipisa taxei de şcola-
ritate 

student nn 

15959.  1289/15.III.1932 Falicov Şoil depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 
15960.  1289/16.III.1932 Iosephsohn M Iţic solicită a se comunica Direcţiei 

a VI-a Sanitare din Botoşani şi Cercului de Recru-
tare că a susţinut examenul de licenţă 

farmacist nn 

15961.  1293/16.III.1932 Vexler Solomon depune recipisa taxei de şcolari-
tate 

student nn 

15962.  1295/16.III.1932 Rosental Mihel depune recipisa taxei de şcolari-
tate 

student nn 

15963.  1326/16.III.1932 Hilişanu Rebeca susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma 

farmacist nn 

15964.  1326/16.III.1932 Vexler Solomon susţine examenul de licenţă şi 
obţine diploma 

farmacist nn 

15965.  1328/16.III.1932 Iosephsohn M Iţic solicită a se comunica Direcţiei 
a VI-a Sanitare din Botoşani şi Cercului de Recru-
tare că a susţinut examenul de licenţă 

farmacist nn 

15966.  1338/17.III.1932 Leibovici Aneta susţine examenele ultimului doc-
torat 

doctor nn 

15967.  1338/17.III.1932 Lazarovici Idel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1931-1932 pentru 
armată  

student nn 

15968.  1339/17.III.1932 Moscovici Liviu solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1931-1932 pentru 
armată  

student nn 

15969.  1340/17.III.1932 Leizerovici Leizer solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1931-1932 
pentru armată  

student nn 

15970.  1341/17.III.1932 Lusgarten Laurian solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1931-1932 
pentru armată  

student nn 

15971.  1342/17.III.1932 Davidovici Didi solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1931-1932 pentru 
armată  

student nn 

15972.  1347/18.III.1932 Mises N. Abraham, cu diploma eliberată de facul-
tatea din Bologna, solicită echivalarea studiilor 

doctor nn 

15973.  1363/21.III.1932 Zalman Maria solicită un ajutor financiar pentru 
tipărirea tezei de licenţă  

student nn 

15974.  1365/21.III.1932 Brucman Zalman solicită înscrierea la examenul 
de licenţă  

farmacist nn 
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15975.  1402/23.III.1932 Ruchenştein Henriette solicită amînarea examenu-
lui de licenţă, fiind bolnavă  

student nn 

15976.  1411/23.III.1932 Augutştein S. Şmil solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1931-1932 
pentru armată  

student nn 

15977.  1412/23.III.1932 Ţoler Millo Henri solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1931-1932 
pentru armată  

student nn 

15978.  1413/23.III.1932 Bittenbinder Francisc, cu diploma eliberată de 
facultatea din Graz, solicită echivalarea studiilor 

doctor nn 

15979.  1419/26.III.1932 Zalzberg David depune teza de licenţă în medicină 
şi chirurgie 

doctor nn 

15980.  1422/26.III.1932 Veinberg Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1931-1932 pentru 
armată  

student nn 

15981.  1438/29.III.1932 Leibovici Ghidi Natan solicită eliberarea docu-
mentelor şcolare deoarece se retrage din facultate  

student nn 

15982.  1440/29.III.1932 Tiemeneţchi Haia depune recipisa taxei de şcolari-
tate 

student nn 

15983.  1441/29.III.1932 Leibovici Pinhas depune recipisa taxei de şcolari-
tate 

student nn 

15984.  1442/29.III.1932 Toper Iosif depune recipisa taxei de şcolaritate student nn 
15985.  1446/29.III.1932 Caiserman Elisa depune recipisa taxei de şcolari-

tate 
student nn 

15986.  1447/29.III.1932 Moldavschi Volf depune recipisa taxei de şcolari-
tate 

student nn 

15987.  1480/1.IV.1932 Rectoratul acordă sprijin financiar tipăririi tezei de 
licenţă a candidatei Zalman Maria 

student nn 

15988.  1480/1.IV.1932 Rectoratul acordă sprijin financiar tipăririi tezei de 
licenţă a candidatei Marcu Nahman 

student nn 

15989.  1483/1.IV.1932 Vogel Michael, cu diploma eliberată de facultatea 
din Praga, solicită echivalarea studiilor 

farmacist nn 

15990.  1487/1.IV.1932 Ţoler Millo Henri susţine teza de licenţă la care 
obţine nota 10  

doctor nn 

15991.  1494/1.IV.1932 Pavis Udlea solicită înscrierea la susţinerea tezei 
de licenţă  

farmacist nn 

15992.  1495/2.IV.1932 Zelţerman Estera depune recipisa taxei de şcola-
ritate 

student nn 

15993.  1506/5.IV.1932 Augutştein Şmil solicită schimbarea farmaciei 
unde efectuează practica 

student nn 

15994.  1507/5.IV.1932 Barats David, cu diploma eliberată de facultatea 
din Strasbourg, solicită echivalarea studiilor 

farmacist nn 

15995.  1618/18.IV.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea di-
plomei lui Goldştein Haim 

doctor nn 

15996.  1621/18.IV.1932 Halpern Izia solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă 

student nn 

15997.  1629/19.IV.1932 Meierovici Daniel solicită înscrierea la farmacie în 
anul elevat 

student nn 

15998.  1641/20.IV.1932 Barati Sofia solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă în anul 1931-1932 

student nn 

15999.  1700/7.V.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea di-
plomei lui Ferdman Israil 

farmacist nn 

16000.  1701/7.V.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Rosin O. Şloim 

farmacist nn 
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16001.  1720/9.V.1932 David S. Avram depune teza de licenţă „Osteofite 
în morbul lui Patt nefistulizat” 

farmacist nn 

16002.  1721/9.V.1932 Vaserman Vaisman, cu diploma eliberată de facul-
tatea din Modena, solicită echivalarea studiilor 

doctor nn 

16003.  1722/9.V.1932 Leibovici Berman solicită înscrierea la examenul 
ultimului doctorat 

doctor nn 

16004.  1723/9.V.1932 Maier Bercu solicită înscrierea la specializare în 
balneologie 

doctor nn 

16005.  1724/9.V.1932 Soibelman Haim solicită înscrierea la specializare 
în balneologie 

doctor nn 

16006.  1729/9.V.1932 Şmil Iancu solicită înscrierea la specializare în 
balneologie 

doctor nn 

16007.  1755/12.V.1932 Talmaschi Avram solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

doctor nn 

16008.  1756/12.IV.1932 Marcovici Lipa solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă în anul 1931-1932 pentru armată 

student nn 

16009.  1756bis/9.V.1932 Ochin Max solicită înscrierea la specializare în 
balneologie 

doctor nn 

16010.  1778/13.V.1932 Leibovici Avram depune recipisa taxei de şcolari-
tate 

student nn 

16011.  1782/13.V.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă (notat cu 9) şi 
conferirea diplomei lui David S. Avram 

doctor nn 

16012.  1796/16.V.1932 Soibelman Iţic depune recipisa taxei de şcolaritate 
pe anul 1931-1932 

student nn 

16013.  1799/16.V.1932 Aronovici Arnold depune recipisa taxei de şcolari-
tate pe anul 1931-1932 

student nn 

16014.  1801/16.V.1932 Popovici Belţer Ester depune recipisa taxei de 
şcolaritate pe anul 1931-1932 

student nn 

16015.  1802/16.V.1932 Segenreich Feiga Ester depune recipisa taxei de 
şcolaritate pe anul 1931-1932 

student nn 

16016.  1804/16.V.1932 Cohn Marcel depune recipisa taxei de şcolaritate 
pe anul 1931-1932 

student nn 

16017.  1806/16.V.1932 Feldmna Reiza solicită documentele şcolare ale lui 
Feldman Maria care se retrage din facultate 

student nn 

16018.  1807/16.V.1932 Rosenştein Henriette schimbă numele în Rosen student nn 
16019.  1826/18.V.1932 Schvarţman I. solicită înscrierea la specializare în 

balneologie 
doctor nn 

16020.  1829/18.V.1932 Brener Sofia depune două certificate privind acti-
vitatea desfăşurată în farmaciile Rabinovici şi Ball 

farmacist nn 

16021.  1848/18.V.1932 Beghiner V. D. solicită înscrierea la specializare în 
balneologie 

doctor nn 

16022.  1894/23.V.1932 Finchelştein I. Lascăr solicită înscrierea la exame-
nele ultimului doctorat 

doctor nn 

16023.  1901/24.V.1932 Leizerovici A. solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16024.  1905/24.V.1932 Corn David Gherş solicită scutirea de taxele şco-

lare 
student nn 

16025.  1922/24.V.1932 Cofman Meer solicită echivalarea examenului de 
chmie analitică 

student nn 

16026.  1929/25.V.1932 Zalman Maria depune teza de licenţă intitulată 
„Studiu comparativ asupra structurii antigenice şi 
histochimice....” 

student nn 

16027.  1966/25.V.1932 Leibovici Beca solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16028.  1967/25.V.1932 Pascar Isidor solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16029.  1968/25.V.1932 Rosenthal Jacques solicită scutirea de taxele 

şcolare 
student nn 
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16030.  1969/25.V.1932 Bronştein Ana solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16031.  1971/25.V.1932 Davidzon Moritz solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16032.  1973/25.V.1932 Esienhandler Beniamin solicită scutirea de taxele 

şcolare 
student nn 

16033.  1974/25.V.1932 Davidovici Didi solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16034.  1975/25.V.1932 Bercovici Iosif solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16035.  1976/25.V.1932 Şapira Ruvin solicită scutirea de taxele şcolare student nn 

16036.  1978/25.V.1932 Barmac Aron solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16037.  1979/25.V.1932 Cohn Aron solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16038.  1980/25.V.1932 Rabinovici Sara solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16039.  1981/25.V.1932 Leizerovici Zusi solicită scutirea de taxele şcolare student nn 

16040.  1983/25.V.1932 Haller Mina solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16041.  1998/26.V.1932 Rabinovici Romi solicită eliberarea unei adeve-

rinţe de frecvenţă pentru armată 
student nn 

16042.  2018/27.V.1932 Vaserman Viasman Ianchel, cu diploma eliberată 
de facultatea din Modena, solicită echivalarea stu-
diilor 

doctor nn 

16043.  2019/27.V.1932 Fang Adolf, cu diploma eliberată de facultatea din 
Paris, solicită echivalarea studiilor 

doctor nn 

16044.  2050/30.V.1932 Calica Moise solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

16045.  2051/30.V.1932 Zilberman M. Roza solicită înscrierea la exame-
nele de asistenţă 

student nn 

16046.  2052/30.V.1932 Goldner Charlotte solicită scutirea de taxele şco-
lare 

student nn 

16047.  2053/30.V.1932 Klepper Pesia solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16048.  2053/30.V.1932 Klepper Mina solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16049.  2054/30.V.1932 Cozer Moisei depune teza de licenţă „Contribuţii 

la tratamentul ulcerului duodenal” 
student nn 

16050.  2061/31.V.1932 Abramovici Ghisela solicită scutirea de taxele 
şcolare pentru laborator 

student nn 

16051.  2073/1.VI.1932 Stein Sandu solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student nn 

16052.  2074/1.VI.1932 Goldstein Simon solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă 

student nn 

16053.  2075/1.VI.1932 Soibelman Maria solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă 

student nn 

16054.  2076/1.VI.1932 Milerand Pepi solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student nn 

16055.  2078/1.VI.1932 Şaraga Simon solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student nn 

16056.  2081/1.VI.1932 Goldştein Jacques, şef de lucrări la medicină, so-
licită înscrierea la concursul de agregaţie 

doctor nn 

16057.  2095/2.VI.1932 Zigman Leia depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student nn 

16058.  2100/2.VI.1932 Froim Hună depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student nn 

16059.  2101/2.VI.1932 Rosenştein Haim depune recipisa de plată a taxei 
de şcolaritate 

student nn 

16060.  2102/2.VI.1932 Herman Moise depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student nn 

16061.  2103/2.VI.1932 Reicher Sofia depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student nn 

16062.  2106/2.VI.1932 Babici Moisei depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student nn 

16063.  2107/2.VI.1932 Roitman Elias depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student nn 
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16064.  2111/2.VI.1932 Finchelştein Iţic depune recipisa de plată a taxei 
de şcolaritate 

student nn 

16065.  2112/2.VI.1932 Blumen Ana depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student nn 

16066.  2113/2.VI.1932 Cohn Aurel depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student nn 

16067.  2117/2.VI.1932 Hascalovici Iosif depune recipisa de plată a taxei 
de şcolaritate 

student nn 

16068.  2118/3.VI.1932 Iuster David depune recipisa de plată a taxei de 
şcolaritate 

student nn 

16069.  2130/3.VI.1932 Zilberman Rebeca depune recipisa de plată a taxei 
de şcolaritate 

student nn 

16070.  2144/3.VI.1932 Rabinovici Suhăr solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă 

student nn 

16071.  2145/3.VI.1932 Bondar Sofia solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă 

student nn 

16072.  2146/3.VI.1932 Şmilovici Ţipoira solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă 

student nn 

16073.  2162/3.VI.1932 Belfert Ides solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student nn 

16074.  2165/3.VI.1932 Alter Samoil solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student nn 

16075.  2166/3.VI.1932 Rabinovici Moise solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă în sesiunea din iunie 

student nn 

16076.  2168/3.VI.1932 Ambinder Mindlea solicită înscrierea la exame-
nele de asistenţă în sesiunea din iunie 

student nn 

16077.  2174/3.VI.1932 Zigman Leia solicită restituirea documentelor şco-
lare ale domnişoarei Stal Şeindlea care se retrage 
din facultate 

student nn 

16078.  2178/1.VI.1932 Capri Marcel, şef de lucrări la fiziologie, solicită 
înscrierea la concursul de agregaţie 

doctor nn 

16079.  2187/3.VI.1932 Marcus Avram solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student nn 

16080.  2188/3.VI.1932 Barat Otilia solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student nn 

16081.  2189/3.VI.1932 Iacher Ita solicită înscrierea la examenele de asis-
tenţă în sesiunea din iunie 

student nn 

16082.  2190/3.VI.1932 Augutştein Şmil solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă în sesiunea din iunie 

student nn 

16083.  2191/3.VI.1932 Drucman Selo solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student nn 

16084.  2192/3.VI.1932 Rechler Iveti solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student nn 

16085.  2193/3.VI.1932 Meierovici Daniel solicită înscrierea la examenele 
de asistenţă în sesiunea din iunie 

student nn 

16086.  2194/3.VI.1932 Fruchtman Isac solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student nn 

16087.  2195/3.VI.1932 Grünşpan Olga solicită înscrierea la examenele de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student nn 

16088.  2196/3.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea 
diplomei lui Cozer Moisei (apreciat cu 8) 

doctor nn 

16089.  2198/3.VI.1932 Rosman Ita solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă 

student nn 

16090.  2208/3.VI.1932 Berman Samoil solicită înscrierea în anul întîi de 
practică la farmacie 

student nn 
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16091.  2267/7.VI.1932 Talmaschi Avram depune teza de licenţă „Hidro-
nefroză prin vas aberant” 

student nn 

16092.  2287/11.VI.1932 Pincovici Lazăr solicită eliberarea diplomei de 
licenţă pentru Pincovici Sura Feiga 

doctor nn 

16093.  2299/13.VI.1932 Menialîi Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16094.  2300/13.VI.1932 Zilberman Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16095.  2302/13.VI.1932 Fradis Nehemia solicită eliberarea unei adeverinţe 
de specializare în balneologie 

doctor nn 

16096.  2303/13.VI.1932 Crasiuc Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de specializare în balneologie 

doctor nn 

16097.  2305/13.VI.1932 Ruvin Ţalic solicită amînarea achitării taxei de 
şcolaritate 

student nn 

16098.  2306/14.VI.1932 Fich Ruvin solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

16099.  2334/14.VI.1932 Laboratorul de farmacie înaintează situaţia la exa-
menele sesiunii din iunie pentru Alter Samoil 
declarat admis 

student nn 

16100.  2335/14.VI.1932 Laboratorul de farmacie înaintează situaţia la exa-
menele sesiunii din iunie pentru Augutştein S. 
Şmil declarat respins 

student nn 

16101.  2336/14.VI.1932 Laboratorul de farmacie înaintează situaţia la exa-
menele sesiunii din iunie pentru Belfert V. Ides 
declarat respins 

student nn 

16102.  2362/14.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului de practică în farmacie în se-
siunea din iunie pentru Mandel Avram declarat 
admis 

student nn 

16103.  2364/14.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului de practică în farmacie în se-
siunea din iunie pentru Marcus M. Avram declarat 
respins 

student nn 

16104.  2365/14.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului de practică în farmacie în se-
siunea din iunie pentru Meerovici Daniel declarat 
admis 

student nn 

16105.  2366/14.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului de practică în farmacie în se-
siunea din iunie pentru Rabinovici I. Moise decla-
rat admis 

student nn 

16106.  2367/14.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului de practică în farmacie în se-
siunea din iunie pentru Roşcovan I. Moisei decla-
rat admis 

student nn 

16107.  2368/14.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului de practică în farmacie în se-
siunea din iunie pentru Rabei G. Mahlea declarat 
respins 

student nn 

16108.  2369/14.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului de practică în farmacie în se-
siunea din iunie pentru Robinzon M. Suhăr decla-
rat admis 

student nn 

16109.  2371/14.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului de practică în farmacie în se-
siunea din iunie pentru Rechler Iveti declarat 
admis 

student nn 
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16110.  2372/14.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului de practică în farmacie în se-
siunea din iunie pentru Solomonovici Henriette 
declarată respinsă 

student nn 

16111.  2373/14.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului de practică în farmacie în se-
siunea din iunie pentru Stein L. Sandu declarat 
admis 

student nn 

16112.  2374/14.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului de practică în farmacie în se-
siunea din iunie pentru Soibelman Manea declarat 
admis 

student nn 

16113.  2375/14.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului de practică în farmacie în se-
siunea din iunie pentru Şaraga F. Simon, respins 

student nn 

16114.  2377/14.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului de practică în farmacie în se-
siunea din iunie pentru Sterinbaum Henrich, admis 

student nn 

16115.  2379/14.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului de practică în farmacie în se-
siunea din iunie pentru Sternberg O. Sruli, respins 

student nn 

16116.  2380/14.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului de practică în farmacie în se-
siunea din iunie pentru Solomon S. Beti, admis 

student nn 

16117.  2381/14.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului de practică în farmacie în sesiu-
nea din iunie pentru Sitmanter H. Sura, respinsă 

student nn 

16118.  2382/14.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului de practică în farmacie în sesiu-
nea din iunie pentru Şmilovici Ţipoira, respinsă 

student nn 

16119.  2383/14.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului de practică în farmacie în sesiu-
nea din iunie pentru Soifer Iacob, admis 

student nn 

16120.  2397/14.VI.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie lui Moisei S. Moise 

doctor nn 

16121.  2397/14.VI.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie lui Roth R. Colomon 

doctor nn 

16122.  2397/14.VI.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie lui Rosendorfschi E. Robert 

doctor nn 

16123.  2397/14.VI.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie lui Vainder Natan 

doctor nn 

16124.  2397/14.VI.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie lui Herdan J. Lionel 

doctor nn 

16125.  2397/14.VI.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie lui Nehman P. Marcu 

doctor nn 

16126.  2397/14.VI.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie lui Ţoler H. Millo Henri 

doctor nn 

16127.  2397/14.VI.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie lui Goldştein S. A. Carol 

doctor nn 

16128.  2397/14.VI.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie lui Beri H. Gherş 

doctor nn 

16129.  2397/14.VI.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie lui Aberman L. Albert 

doctor nn 

16130.  2415/16.VI.1932 Mughinştein Motel depune teza de licenţă „Com-
plicaţiile chirurgicale ale căilor dentare” 

doctor nn 

16131.  2416/16.VI.1932 Furman Rahil solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru angajare 

student nn 
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16132.  2426/16.VI.1932 Libman Estera solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933 la farmacie 

student nn 

16133.  2427/17.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Zaieţ Reiza 

farmacist nn 

16134.  2428/17.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Ifrim Raşela 

farmacist nn 

16135.  2440/17.VI.1932 Dascălu Marcu solicită înscrierea în sesiunea din 
octombrie aanului universitar 1932-1933  

student nn 

16136.  2454/18.VI.1932 Berşadschi Zlata solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru angajare 

farmacist nn 

16137.  2464/21.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Duhovnîi 
Avram, în 14.VI.1932 

farmacist nn 

16138.  2465/21.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de sfîrşit de an de Bender-
schi S. Aron  

student nn 

16139.  2477/21.VI.1932 Litmanovici Beer solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă a anului întîi în farmacie pentru ar-
mată 

student nn 

16140.  2478/21.VI.1932 Averbuch Şaia solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului întîi în farmacie pentru ar-
mată 

student nn 

16141.  2479/21.VI.1932 Loberant Leib solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului întîi în farmacie pentru ar-
mată 

student nn 

16142.  2491/21.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Galanter Ruh-
lea susţinut în 19.IV.1932 

farmacist nn 

16143.  2518/23.VI.1932 Roizenberg Ihil depune teza de licenţă „Trata-
mentul pseudoartrozelor prin grefa osoasă” 

doctor nn 

16144.  2525/24.VI.1932 Haimovici Beno solicită înscrierea la farmacie în 
anul elevat 

student nn 

16145.  2526/24.VI.1932 Goihman Sara solicită înscrierea la farmacie în 
anul elevat 

student nn 

16146.  2527/24.VI.1932 Litvin Riva solicită eliberarea unei adeverinţe de 
susţinere a examenului de asistenţă  

student nn 

16147.  2542/24.VI.1932 Spaner S. Efim, anul al IV-lea, solicită eliberarea 
unei adeverinţe de frecvenţă pentru armată  

student nn 

16148.  2543/24.VI.1932 Leibovici Ana depune teza de licenţă „Contribuţii 
la studiul vitezei de circulaţie a sîngelui la om” 

doctor nn 

16149.  2544/24.VI.1932 Rotenberg Moses, anul al IV-lea, solicită elibera-
rea unei adeverinţe de frecvenţă pentru armată  

student nn 

16150.  2545/24.VI.1932 Fleişman Zalman, anul al IV-lea, solicită elibera-
rea unei adeverinţe de frecvenţă pentru armată  

student nn 

16151.  2546/24.VI.1932 Tismeneţchi Basia solicită înscrierea la farmacie 
în anul al II-lea elevat 

student nn 

16152.  2554/25.VI.1932 Held Pincu, absolvent, solicită înscrierea la exa-
menele ultimului doctorat 

doctor nn 

16153.  2556/25.VI.1932 Cogan Zeilic, absolvent, solicită înscrierea la exa-
menele ultimului doctorat 

doctor nn 

16154.  2557/25.VI.1932 Fihman Dina, absolvent, solicită înscrierea la 
examenele ultimului doctorat 

doctor nn 

16155.  2585/29.VI.1932 Fischler Fridhard solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată  

student nn 

16156.  2589/30.VI.1932 Held Pincu depune teza de licenţă  doctor nn 
16157.  2591/30.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează doctor nn 
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susţinerea examenului de licenţă de Finchelştein 
Lazăr, în 27.VI.1932 

16158.  2592/30.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Roizmiberg 
Ihil, în 27.VI.1932 

doctor nn 

16159.  2601/30.VI.1932 Ţucherman Şabsa, anul al V-lea, solicită elibera-
rea unei adeverinţe de frecvenţă pentru armată  

student nn 

16160.  2605/30.VI.1932 Derenovici Strul solicită înscrierea la farmacie în 
anul al II-lea elevat 

student nn 

16161.  2617/30.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Roizmiberg 
Ihil, în 27.VI.1932 

doctor nn 

16162.  2617/30.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Roizmiberg 
Ihil cu teza „Tratamentul pseudoartrozelor prin 
grefa osoasă” 

doctor nn 

16163.  2619/30.VI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Held Pincu  

doctor nn 

16164.  2623/30.VI.1932 Rotenberg Moses solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de absolvent al facultăţii de medicină 

doctor nn 

16165.  2635/30.VI.1932 Calihman Abram, anul al II-lea, solicită eliberarea 
unei adeverinţe de frecvenţă pentru armată  

student nn 

16166.  2636/30.VI.1932 Hazins D. Mihal, anul al II-lea, solicită eliberarea 
unei adeverinţe de frecvenţă pentru armată  

student nn 

16167.  2637/30.VI.1932 Findler Gusta solicită înscrierea la farmacie  student nn 

16168.  2639/30.VI.1932 Pisarevici Leib solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată  

student nn 

16169.  2640/30.VI.1932 Maidman Roza solicită înscrierea la farmacie  student nn 

16170.  2650/2.VII.1932 Sterenberg Beti solicită înscrierea la farmacie  student nn 
16171.  2667/2.VII.1932 Pincu Leon solicită înscrierea în anul elevat la 

farmacie  
student nn 

16172.  2668/2.VII.1932 Litman Ema solicită înscrierea la farmacie  student nn 
16173.  2679/5.VII.1932 David Moise solicită înscrierea în anul elevat la 

farmacie  
student nn 

16174.  2680/5.VII.1932 Haim Berel solicită înscrierea în anul elevat la far-
macie  

student nn 

16175.  2681/5.VII.1932 Witner Hugo solicită înscrierea în anul elevat la 
farmacie  

student nn 

16176.  2694/7.VII.1932 Goldştein Iosib solicită înscrierea în anul elevat la 
farmacie  

student nn 

16177.  2705/14.VII.1932 Merems Beer, anul al II-lea la farmacie, solicită 
eliberarea unei adeverinţe de frecvenţă pentru ar-
mată  

student nn 

16178.  2709/14.VII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Kaner Rebeca, 
la 15.VI.1932 

farmacist nn 

16179.  2720/16.VII.1932 Gru David Gherş solicită înscrierea la examenele 
sesiunii din octombrie  

student nn 

16180.  2742/25.VII.1932 Roşcovanu Moise solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă la secţia de asistenţă pentru ar-
mată 

student nn 

16181.  2745/25.VII.1932 Himelbrand M. Iancu solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16182.  2773/8.VIII.1932 Bartfeld Leon solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16183.  2774/8.VIII.1932 Coifman Iţic solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 
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16184.  2776/8.VIII.1932 Scheim L. Schmil solicită înscrierea la farmacie în 
anul 1932-1933 

student nn 

16185.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie lui Goldştein L. Haim 

doctor nn 

16186.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie lui David D. Strul Avram 

doctor nn 

16187.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie lui Cozer M. Moise 

doctor nn 

16188.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie lui Zelman I. Moise 

doctor nn 

16189.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie lui Talmaschi I. Avram 

doctor nn 

16190.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie lui Held L. Pincu 

doctor nn 

16191.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie lui Mughinştein I. Motel 

doctor nn 

16192.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie lui Leibovici D. Aneta 

doctor nn 

16193.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie lui Roizenberg G. Iheli 

doctor nn 

16194.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat farma-
cie lui Coifman M. Moisei 

farmacist nn 

16195.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat farma-
cie lui Steinberg H. Slioma 

farmacist nn 

16196.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat farma-
cie lui Ifrim L. Raşela 

farmacist nn 

16197.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat farma-
cie lui Starosta I. Ihil 

farmacist nn 

16198.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat farma-
cie lui Libling G. Haia 

farmacist nn 

16199.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat farma-
cie lui Brauchfeld H. Jean 

farmacist nn 

16200.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat farma-
cie lui Brauchfeld Zilberman Raşela 

farmacist nn 

16201.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat farma-
cie lui Treibicean Sat Iosif 

farmacist nn 

16202.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat farma-
cie lui Vexler R. Solomon 

farmacist nn 

16203.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat farma-
cie lui Iosephsohn M. Iţic 

farmacist nn 

16204.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat farma-
cie lui Felix Hilişanu Rebeca 

farmacist nn 

16205.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat farma-
cie lui Ferdman I. Israil 

farmacist nn 

16206.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat farma-
cie lui Rosin O. Şloim 

farmacist nn 

16207.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat farma-
cie lui Bujor A. Ancel 

farmacist nn 

16208.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat farma-
cie lui Zaiaţ P. Reiza 

farmacist nn 

16209.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat farma-
cie lui Bruckmaier L. Zalman 

farmacist nn 

16210.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat farma-
cie lui Galanter B. Ruhlea 

farmacist nn 

16211.  2883/16.VIII.1932 Rectoratul eliberează diploma de licenţiat farma-
cie lui Duhovnâi I. Aron 

farmacist nn 
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16212.  2784/16.VIII.1932 Solomonovici Henriette solicită înscrierea la far-
macie în anul elevat 

student nn 

16213.  2795/16.VIII.1932 Riven Michel, cu diploma eliberată de facultatea 
din Paris, solicită echivalarea studiilor 

doctor nn 

16214.  2802/24.VIII.1932 Schwartz Bercu solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

doctor nn 

16215.  2811/24.VIII.1932 Horenştein Altai solicită înscrierea la framacie în 
anul elevat 

student nn 

16216.  2813/27.VIII.1932 Rosin O. Şloim solicită elibererea certificatului de 
liberă practică 

farmacist nn 

16217.  2820/1.IX.1932 Renner Iosif, cu diploma eliberată de facultatea 
din Viena, solicită echivalarea studiilor 

doctor nn 

16218.  2821/1.IX.1932 Rendelştein Heinrich, cu diploma eliberată de fa-
cultatea din Viena, solicită echivalarea studiilor 

doctor nn 

16219.  2831/6.IX.1932 Liedhardt Scharf, cu diploma eliberată de facul-
tatea din Viena, solicită echivalarea studiilor 

doctor nn 

16220.  2832/6.IX.1932 Nagler Pincas, cu diploma eliberată de facultatea 
din Viena, solicită echivalarea studiilor 

doctor nn 

16221.  2839/10.IX.1932 Edingher Sara solicită înscrierea la framacie în 
anul elevat 

student nn 

16222.  2841/12.IX.1932 Şapira Rubin solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului întîi 

student nn 

16223.  2845/12.IX.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă şi conferirea di-
plomei lui Caner I. Rebeca 

farmacist nn 

16224.  2846/12.IX.1932 Scharf Siegardt obţine certificatul de liberă prac-
tică în ţară 

doctor nn 

16225.  2847/12.IX.1932 Runes Iosif obţine certificatul de liberă practică în 
ţară 

doctor nn 

16226.  2849/12.IX.1932 Edelştein Heinrich obţine certificatul de liberă 
practică în ţară 

doctor nn 

16227.  2850/12.IX.1932 Rabinovici Lazăr obţine certificatul de liberă prac-
tică în ţară 

doctor nn 

16228.  2865/15.IX.1932 Nagler Pihas obţine certificatul de liberă practică 
în ţară 

doctor nn 

16229.  2846/15.IX.1932 Denker Paula solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student nn 

16230.  2878/17.IX.1932 Cohn Nahman obţine certificatul de liberă practică 
în ţară 

doctor nn 

16231.  2879/17.IX.1932 Rosiner Michel, cu diploma eliberată de facultatea 
din Paris, obţine permisul de liberă practică a me-
dicinei în ţară 

doctor nn 

16232.  2880/17.IX.1932 Rabinovici Lazăr, cu diploma eliberată de faculta-
tea din Paris, obţine permisul de liberă practică a 
medicinei în ţară 

doctor nn 

16233.  2903/21.IX.1932 Veinberg Sara solicită înscrierea la sesiunea de 
examene 

student nn 

16234.  2918/23.IX.1932 Meer Frida, cu diploma eliberată de facultatea din 
Bologna, solicită echivalarea diplomei şi permisul 
de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor nn 

16235.  2919/23.IX.1932 Schachter I. David, cu diploma eliberată de facul-
tatea din Napole, solicită echivalarea diplomei şi 
permisul de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor nn 

16236.  2920/23.IX.1932 Tenenbaum Alma, cu diploma eliberată de faculta-
tea din Viena, solicită echivalarea diplomei şi per-
misul de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor nn 
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16237.  2921/23.IX.1932 Fruchtman Ernest, cu diploma eliberată de facul-
tatea din Paris, solicită echivalarea diplomei şi 
permisul de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor nn 

16238.  2922/23.IX.1932 Zelţman Sahna solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă 

student nn 

16239.  2929/26.IX.1932 Cogan Zeilic solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă 

student nn 

16240.  2944/26.IX.1932 Rabinovici Marcu depune recipisa taxei de şcola-
ritate pe anul 1931-1932 

student nn 

16241.  2945/26.IX.1932 Grimberg Heinrich depune recipisa taxei de şcola-
ritate pe anul 1931-1932 

student nn 

16242.  2946/26.IX.1932 Enciu Şmil depune recipisa taxei de şcolaritate pe 
anul 1931-1932 

student nn 

16243.  2947/26.IX.1932 Veiss Filip depune recipisa taxei de şcolaritate pe 
anul 1931-1932 

student nn 

16244.  2948/26.IX.1932 Rosner Martin depune recipisa taxei de şcolaritate 
pe anul 1931-1932 

student nn 

16245.  2949/26.IX.1932 Cahan Reize depune recipisa taxei de şcolaritate 
pe anul 1931-1932 

student nn 

16246.  2958/27.IX.1932 Abramovici Nisel, cu diploma eliberată de facul-
tatea din Paris, solicită echivalarea diplomei şi 
permisul de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor nn 

16247.  2972/27.IX.1932 Meer I. Freida, cu diploma eliberată de facultatea 
din Bologna, solicită echivalarea diplomei şi per-
misul de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor nn 

16248.  2973/27.IX.1932 Schachter I. David, cu diploma eliberată de facul-
tatea din Napoli, solicită echivalarea diplomei şi 
permisul de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor nn 

16249.  2973/27.IX.1932 Logoza Abram, cu diploma eliberată de facultatea 
din Roma, solicită echivalarea diplomei şi per-
misul de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor nn 

16250.  2990/30.IX.1932 Davidovici Didi solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16251.  3002/1.X.1932 Heiman Alfred solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student nn 

16252.  3003/1.X.1932 Veinberg Moise solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student nn 

16253.  3004/1.X.1932 Chisel Iancu solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student nn 

16254.  3005/1.X.1932 Cohn S. Moise solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student nn 

16255.  3006/1.X.1932 Leibovici Elias solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student nn 

16256.  3034/3.X.1932 Samuil Şmil solicită înscrierea în anul întîi la me-
dicină 

student nn 

16257.  3045/3.X.1932 Leibling Şeina solicită înscrierea la examenele 
sesiunii din ianuarie 

student nn 

16258.  3047/3.X.1932 Finchelştein Ionel Lazăr solicită înscrierea la exa-
menele ultimului doctorat 

doctor nn 

16259.  3049/3.X.1932 Groisman Adela solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

doctor nn 

16260.  3070/4.X.1932 Gutman Abram solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student nn 

16261.  3072/4.X.1932 Argintaru Nathan solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student nn 

16262.  3073/4.X.1932 Pisman Eguda solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student nn 
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16263.  3074/4.X.1932 Mandel Aron solicită înscrierea în anul întîi la me-
dicină 

student nn 

16264.  3075/4.X.1932 Spanier Paul solicită înscrierea în anul întîi la me-
dicină 

student nn 

16265.  3076/4.X.1932 Katz David solicită înscrierea în anul întîi la me-
dicină 

student nn 

16266.  3078/4.X.1932 Bercu Mili solicită înscrierea în anul întîi la me-
dicină 

student nn 

16267.  3079/4.X.1932 Strulovici Idel solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student nn 

16268.  3091/4.X.1932 Lazarovici Iancu solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student nn 

16269.  3092/4.X.1932 Becher Sifra solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă  

student nn 

16270.  3093/4.X.1932 Rabei Mahlea solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă  

student nn 

16271.  3094/4.X.1932 Segal Clara solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă  

student nn 

16272.  3095/4.X.1932 Milerand Pepi solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă  

student nn 

16273.  3096/4.X.1932 Şmilovici Ţipoira solicită înscrierea la examenul 
de asistenţă  

student nn 

16274.  3102/4.X.1932 Fihman Iosub solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se înscrie la o altă facultate 

student nn 

16275.  3103/4.X.1932 Sternberg Strul solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă  

student nn 

16276.  3096/4.X.1932 Şoihit Golda solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă  

student nn 

16277.  3153/4.X.1932 Crutev Frima solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă  

student nn 

16278.  3154/4.X.1932 Dorneanu Frida solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă  

student nn 

16279.  3155/4.X.1932 Şaraga F. Simon solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă  

student nn 

16280.  3156/4.X.1932 Ismailev Aron solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă  

student nn 

16281.  3166/4.X.1932 Feiles Erwin solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru obţinerea carnetului CFR  

student nn 

16282.  3168/4.X.1932 Orenştein Sigfrid solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru obţinerea carnetului CFR  

student nn 

16283.  3166/4.X.1932 Şpaţirman Pine solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru obţinerea carnetului CFR  

student nn 

16284.  3192/4.X.1932 Rotenberg Moses solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16285.  3193/4.X.1932 Rotenberg Ilie solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16286.  3194/4.X.1932 Şmil Moise solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16287.  3199/4.X.1932 Bercu Iosif solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16288.  3281/4.X.1932 Marcovici Ghizela solicită reînscrierea în anul 
universitar 1932-1933  

student nn 

16289.  3283/4.X.1932 Augutştein Şmil solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16290.  3284/4.X.1932 Schaim L. Schmil solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 
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16291.  3299/8.X.1932 Riven Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă  

student nn 

16292.  3308/8.X.1932 Gartlev Şmil solicită înscrierea în anul întîi în anul 
1932-1933  

student nn 

16293.  3309/8.X.1932 Dvorchis Gherş solicită înscrierea în anul întîi în 
anul 1932-1933  

student nn 

16294.  3310/8.X.1932 Reznic Iacov solicită înscrierea în anul întîi în 
anul 1932-1933  

student nn 

16295.  3311/8.X.1932 Schachter Moritz solicită înscrierea în anul întîi în 
anul 1932-1933  

student nn 

16296.  3311/8.X.1932 Ziff Melania solicită înscrierea în anul întîi în anul 
1932-1933  

student nn 

16297.  3315/8.X.1932 Scharf Leon solicită înscrierea în anul al III-lea  student nn 
16298.  3316/8.X.1932 Vainştein Sosea solicită înscrierea în anul al 

III-lea  
student nn 

16299.  3331/8.X.1932 Ghermanschi Pinhas solicită înscrierea în anul 
universitar 1932-1933  

student nn 

16300.  3333/8.X.1932 Rosenthal Beatrice solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16301.  3337/8.X.1932 Blumenfeld Liba solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16302.  3338/8.X.1932 Bronştein Froim solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16303.  3339/8.X.1932 Neiman Ida solicită înscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16304.  3357/10.X.1932 Rechler Iveti solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă  

student nn 

16305.  3357/10.X.1932 Goldştein Simon solicită scutirea de taxele şcolare  student nn 
16306.  3359/10.X.1932 Iosef Netty solicită scutirea de taxele şcolare  student nn 
16307.  3371/10.X.1932 Blumen Ana solicită eliberarea documentelor şco-

lare deoarece se retrage din facultate 
student nn 

16308.  3392/10.X.1932 Strulovici Marcel solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16309.  3394/10.X.1932 Rosenştein I. Clara solicită aprobarea transferului 
de la Bucureşti 

student nn 

16310.  3395/10.X.1932 Landau M. Tilia solicită aprobarea transferului de 
la Bucureşti 

student nn 

16311.  3402/11.X.1932 Klein Srul, cu diploma eliberată de facultatea din 
Torino, solicită echivalarea studiilor 

doctor nn 

16312.  3402/10.X.1932 Averbuch David solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student nn 

16313.  3417/10.X.1932 Ţalic Nuţă solicită scutirea de taxele şcolare  student nn 
16314.  3445/12.X.1932 Titiner Boris solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă pentru armată 
student nn 

16315.  3447/12.X.1932 Fruchter Zalman solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16316.  3466/12.X.1932 Şafir Hana solicită înscrierea în anul îndrumător la 
farmacie 

student nn 

16317.  3473/12.X.1932 Rosenţveig Gherşin depune chitanţa de plată a 
taxelor şcolare  

student nn 

16318.  3475/12.X.1932 Aberman Maria depune chitanţa de plată a taxelor 
şcolare  

student nn 

16319.  3483/12.X.1932 Cohn Haim solicită înscrierea în anul universitar 
1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16320.  3484/12.X.1932 Caghin Rivca solicită înscrierea în anul universitar 
1932-1933, în anul întîi 

student nn 
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16321.  3487/12.X.1932 Acherman Ihil Iosif solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16322.  3505/12.X.1932 Iţic A. Roza solicită înscrierea în anul universitar 
1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16323.  3506/12.X.1932 Bercovic Ester solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16324.  3467/12.X.1932 Vinair Avrum solicită înscrierea în anul îndrumă-
tor la farmacie 

student nn 

16325.  3468/12.X.1932 Copştein Srul solicită înscrierea în anul îndrumă-
tor la farmacie 

student nn 

16326.  3469/12.X.1932 Gutman Leia solicită înscrierea în anul îndrumător 
la farmacie 

student nn 

16327.  3514/12.X.1932 Babici Moise solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

16328.  3527/12.X.1932 Blumenfeld H. I. Solomon solicită înscrierea în 
anul universitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16329.  3528/12.X.1932 Mendelovici Avram solicită înscrierea în anul 
universitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16330.  3530/12.X.1932 Katz I. Herman prezintă diploma de bacalaureat student nn 
16331.  3531/12.X.1932 Zahaznic G. Abram prezintă diploma de bacalau-

reat 
student nn 

16332.  3532/12.X.1932 Cruparu I. Charles prezintă diploma de bacalau-
reat 

student nn 

16333.  3545/13.X.1932 Katz Monika solicită înscrierea în anul universitar 
1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16334.  3550/13.X.1932 Beniş Carol solicită înscrierea în anul universitar 
1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16335.  3552/13.X.1932 Schwartz Bercu solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16336.  3553/13.X.1932 Glicman Alexandru solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16337.  3554/13.X.1932 Zahaznic G. Abram solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16338.  3555/13.X.1932 Abramovici Zigmund solicită înscrierea în anul 
universitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16339.  3557/13.X.1932 Morghenstern Israil solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16340.  3560/13.X.1932 Fichman Sandu solicită înscrierea în anul universi-
tar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16341.  3561/13.X.1932 Gălăţan Ovşii solicită înscrierea în anul universitar 
1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16342.  3568/13.X.1932 Moscovici Iospeh solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16343.  3569/13.X.1932 Goldenberg Heinrich solicită înscrierea în anul 
universitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16344.  3578/13.X.1932 Vexler Isac solicită înscrierea în anul universitar 
1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16345.  3579/13.X.1932 Schulimzon H. David solicită înscrierea în anul 
universitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16346.  3586/13.X.1932 Kohn Moses solicită înscrierea în anul universitar 
1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16347.  3591/13.X.1932 Cogan Peisah solicită înscrierea în anul universitar 
1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16348.  3592/13.X.1932 Hernes Max solicită înscrierea în anul universitar 
1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16349.  3596/13.X.1932 Dubiţcaia Sara solicită înscrierea în anul universi-
tar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 
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16350.  3597/13.X.1932 Blumenfeld Şmil solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16351.  3600/13.X.1932 Zolotarev Israil solicită înscrierea în anul îndru-
mător la farmacie 

student nn 

16352.  3601/13.X.1932 Serviciul Invăţămînt al Inspectoratului Iaşi infor-
mează că la examenul de bacalaureat a reuşit Be-
lotineschi S. Dvoira 

student nn 

16353.  3601/13.X.1932 Serviciul Invăţămînt al Inspectoratului Iaşi infor-
mează că la examenul de bacalaureat a reuşit Vex-
ler M. Isac 

student nn 

16354.  3606/13.X.1932 Serviciul Invăţămînt al Inspectoratului Iaşi infor-
mează că la examenul de bacalaureat a reuşit 
Schulinsohn H. David 

student nn 

16355.  3607/13.X.1932 Serviciul Invăţămînt al Inspectoratului Iaşi infor-
mează că la examenul de bacalaureat a reuşit 
Kunovici M. Blima 

student nn 

16356.  3608/13.X.1932 Serviciul Invăţămînt al Inspectoratului Iaşi infor-
mează că la examenul de bacalaureat a reuşit 
Abramovici I. Marcu Leizer 

student nn 

16357.  3629/13.X.1932 Meicler Meier solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16358.  3630/13.X.1932 Acherman Ihil Iosif solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16359.  3631/13.X.1932 Goldfeld Reveca solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16360.  3633/13.X.1932 Rabinovici I. Moise solicită înscrierea în anul în-
drumător la farmacie 

student nn 

16361.  3657/13.X.1932 Fişman Bercu solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16362.  3659/13.X.1932 Vaisman Haim solicită înscrierea în anul universi-
tar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16363.  3660/13.X.1932 Cofman Maier solicită înscrierea în anul universi-
tar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16364.  3661/13.X.1932 Fainsilber Nathan solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16365.  3662/13.X.1932 Schulimzon Iulius solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16366.  3665/14.X.1932 Gartenberg Beti solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16367.  3666/14.X.1932 Roitman Ihil solicită înscrierea în anul universitar 
1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16368.  3667/14.X.1932 Feller S. Zalman solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16369.  3668/14.X.1932 Abramovici I. Marcu solicită înscrierea în anul 
universitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16370.  3669/14.X.1932 Malamud Iancehl solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16371.  3670/14.X.1932 Lazarus Oscar solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16372.  3672/14.X.1932 Lehrer M. Sami solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16373.  3674/14.X.1932 Vaisman Estera solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933, în anul întîi 

student nn 

16374.  3689/14.X.1932 Zolotarev Israil solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16375.  3690/14.X.1932 Zelţer Dvoira solicită înscrierea în anul universitar 
1932-1933 

student nn 
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16376.  3692/14.X.1932 Şirota Ruhla solicită înscrierea la examenul de li-
cenţă 

student nn 

16377.  3694/14.X.1932 Fişman Estera solicită înscrierea la examenul de 
licenţă 

student nn 

16378.  3695/14.X.1932 Goirinberg Sofia solicită înscrierea în anul elevat 
la farmacie 

student nn 

16379.  3698/14.X.1932 Zisman Estera solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933 

student nn 

16380.  3700/14.X.1932 Grünşpan M. Olga solicită reînscrierea în anul 
universitar 1932-1933 

student nn 

16381.  3701/14.X.1932 Feder Vilhelm solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933 

student nn 

16382.  3702/14.X.1932 Feder Groisman Ortansa solicită reînscrierea în 
anul universitar 1932-1933 

student nn 

16383.  3723/15.X.1932 Veinstock Sylvie solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933 

student nn 

16384.  3724/14.X.1932 Fridman Rahil solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933 

student nn 

16385.  3739/15.X.1932 Cleiman Iţhoc solicită înscrierea în anul îndrumă-
tor la farmacie 

student nn 

16386.  3740/15.X.1932 Zilberman Moise solicită înscrierea în anul îndru-
mător la farmacie 

student nn 

16387.  3741/15.X.1932 Brofman Maria solicită înscrierea în anul îndru-
mător la farmacie 

student nn 

16388.  3742/15.X.1932 Torbau Raisa solicită înscrierea în anul îndrumător 
la farmacie 

student nn 

16389.  3744/15.X.1932 Bercovici Avram solicită înscrierea în anul îndru-
mător la farmacie 

student nn 

16390.  3745/15.X.1932 Avram D. Carol solicită înscrierea în anul îndru-
mător la farmacie 

student nn 

16391.  3762/15.X.1932 Grimberg L. depune un certificat medical pentru 
fiul său Grimberg Moise, bolnav, şi solicită reîn-
scrierea acestuia 

student nn 

16392.  3781/15.X.1932 Bucholtz Ihil solicită scutirea de taxele şcolare 
pentru fiul său Bucholtz Burăh 

student nn 

16393.  3782/15.X.1932 Roşcovan Moise solicită înscrierea în anul îndru-
mător la farmacie 

student nn 

16394.  3785/15.X.1932 Man Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

16395.  3786/15.X.1932 Katz Leiba solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student nn 

16396.  3795/17.X.1932 Simonovi P. Jacques solicită eliberarea unei ade-
verinţe privind depunerea documentelor la facul-
tate 

student nn 

16397.  3796/17.X.1932 Dordic Favel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

16398.  3797/17.X.1932 Ziselman Zelman solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16399.  3801/17.X.1932 Catz David solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

16400.  3801/17.X.1932 Polschi Basea solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru necesitate 

student nn 

16401.  3810/17.X.1932 Menilâi Şmil solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16402.  3811/17.X.1932 Haim F. Herşcu solicită înscrierea în anul univer-

sitar 1932-1933 
student nn 

16403.  3814/17.X.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează student nn 
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validarea stagiului de practică în farmacie pentru 
Ambinder S. Mandlea declarat admis 

16404.  3816/17.X.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului de practică în farmacie pentru 
Augutştein S. Şmil declarat respins 

student nn 

16405.  3814/17.X.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului de practică în farmacie pentru 
Belfert Ides declarat admis 

student nn 

16406.  3814/17.X.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului de practică în farmacie pentru 
Buium S. Leon declarat respins 

student nn 

16407.  3819/17.X.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
validarea stagiului de practică în farmacie pentru 
Blumenfeld Debora declarată respinsă 

student nn 

16408.  3862/18.X.1932 Mates Amalia solicită înscrierea la examenul de 
licenţă  

farmacist nn 

16409.  3864/18.X.1932 Iacobsohn Abraham solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933 în anul al II-lea 

student nn 

16410.  3865/18.X.1932 Abramovici Zalman solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru necesitate 

student nn 

16411.  3869/18.X.1932 Micinic David solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16412.  3881/18.X.1932 Şaraga F. Simon solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru necesitate 

student nn 

16413.  3882/18.X.1932 Rosner Martin solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru necesitate 

student nn 

16414.  3884/18.X.1932 Bercovici Avram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru necesitate 

student nn 

16415.  3887/18.X.1932 Goldştein Iosif solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16416.  3890/18.X.1932 Robinsohn Suhăr solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16417.  3891/18.X.1932 Sihmanter Sara solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16418.  3892/18.X.1932 Rabi Mahlea solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16419.  3893/18.X.1932 Lupu Strul solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16420.  3894/18.X.1932 Rosner Martin solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16421.  3895/18.X.1932 Soibelman Manea solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16422.  3897/18.X.1932 Iuster Iosefina solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16423.  3909/18.X.1932 Pascar David solicită reexamniarea în sesiunea din 
octombrie  

student nn 

16424.  3916/18.X.1932 Serviciul Invăţămînt al Inspectoratului Chişinău 
informează că la examenul de bacalaureat a reuşit 
Lener Basia 

student nn 

16425.  3916/18.X.1932 Serviciul Invăţămînt al Inspectoratului Chişinău 
informează că la examenul de bacalaureat a reuşit 
Caţevman Ioină 

student nn 

16426.  3919/18.X.1932 Serviciul Invăţămînt al Inspectoratului Chişinău 
informează că la examenul de bacalaureat a reuşit 
Derbarendicher Malvina 

student nn 

16427.  3920/19.X.1932 Serviciul Invăţămînt al Inspectoratului Chişinău student nn 
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informează că la examenul de bacalaureat a reuşit 
Vaisman Ester 

16428.  3921/19.X.1932 Serviciul Invăţămînt al Inspectoratului Chişinău 
informează că la examenul de bacalaureat a reuşit 
Galiţchi Israel 

student nn 

16429.  3922/19.X.1932 Serviciul Invăţămînt al Inspectoratului Chişinău 
informează că la examenul de bacalaureat a reuşit 
Landau Şlioma 

student nn 

16430.  3923/19.X.1932 Serviciul Invăţămînt al Inspectoratului Chişinău 
informează că la examenul de bacalaureat a reuşit 
Cioclă Suher 

student nn 

16431.  3924/19.X.1932 Serviciul Invăţămînt al Inspectoratului Chişinău 
informează că la examenul de bacalaureat a reuşit 
Gleizer Rahil 

student nn 

16432.  3925/19.X.1932 Serviciul Invăţămînt al Inspectoratului Chişinău 
informează că la examenul de bacalaureat a reuşit 
Gru Berta 

student nn 

16433.  3928/19.X.1932 Serviciul Invăţămînt al Inspectoratului Chişinău 
informează că la examenul de bacalaureat a reuşit 
Şaraga Frima 

student nn 

16434.  3929/19.X.1932 Spaner Efim solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

16435.  3930/19.X.1932 Ziselman Zelman solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16436.  3941/19.X.1932 Cotlear Iţhoc solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

16437.  3943/19.X.1932 Herşcovici Basea solicită scutirea de taxele şco-
lare 

student nn 

16438.  3944/18.X.1932 Cazaţcher Beila solicită înscrierea la examenul de 
licenţă  

farmacist nn 

16439.  3972/20.X.1932 Cohn Aurel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

16440.  3973/20.X.1932 Gamburd Reful solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16441.  3974/20.X.1932 Şraiberman David solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16442.  3988/20.X.1932 Talmaschi Moisei solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16443.  3989/20.X.1932 Herşcovici Strul solicită înscrierea la examenul de 
licenţă  

farmacist nn 

16444.  3990/20.X.1932 Batişevschi Leia solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

farmacist nn 

16445.  3992/20.X.1932 Ghelman Sara solicită înscrierea la examenele se-
siunii din ianuarie  

student nn 

16446.  3993/20.X.1932 Sobelman Mahlea solicită înscrierea la examenele 
sesiunii din ianuarie  

student nn 

16447.  3994/20.X.1932 Ianchilovici Fani solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru necesitate 

student nn 

16448.  3996/20.X.1932 Bayer Sabina solicită scutirea de taxele şcolare 
pentru Bayer Clara 

student nn 

16449.  3997/20.X.1932 Bayer Sabina solicită scutirea de taxele şcolare 
pentru Bayer Henrieta 

student nn 

16450.  4014/20.X.1932 Mandel Abram solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16451.  4015/20.X.1932 Lusgarten Laurian solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 
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16452.  4016/20.X.1932 Marcovici H. Reiza solicită reînscrierea în anul 
universitar 1932-1933  

student nn 

16453.  4017/20.X.1932 Caufman Şmil solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16454.  4018/20.X.1932 Herşcovici Strul solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16455.  4019/20.X.1932 Braunştein Ana solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16456.  4040/20.X.1932 Zilberman Rebeca solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16457.  4035/20.X.1932 Cruparu Haia solicită scutirea de taxele şcolare 
pentru Cruparu Charles, orfan de război 

student nn 

16458.  4037/20.X.1932 Soifer Iacob solicită scutirea de taxele şcolare  student nn 
16459.  4042/20.X.1932 Vexman Beti solicită reînscrierea în anul 

universitar 1932-1933  
student nn 

16460.  4043/20.X.1932 Sofovici Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16461.  4049/21.X.1932 Aschenazi M. Iosif solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16462.  4050/21.X.1932 Rosner Strul solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

16463.  4051/21.X.1932 Rosner Mendel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16464.  4052/21.X.1932 Leibovici Avram solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16465.  4053/21.X.1932 Figlear Haim solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

16466.  4054/21.X.1932 Vainştein Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16467.  4055/21.X.1932 Schaim Schmil solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16468.  4057/21.X.1932 Verner Honora solicită înscrierea la examenul de 
licenţă  

farmacist nn 

16469.  4058/21.X.1932 Crasnopolschi Cogan Rahil solicită înscrierea la 
examenul de licenţă  

farmacist nn 

16470.  4059/21.X.1932 Zeldman Feiga solicită înscrierea la examenul de 
licenţă  

farmacist nn 

16471.  4082/21.X.1932 Vainştein Moise solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16472.  4083/21.X.1932 Verner Honora solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16473.  4085/21.X.1932 Verner Nelli solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1932-1933  

student nn 

16474.  4086/21.X.1932 Canter Raşela solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16475.  4087/21.X.1932 Liebling Charlotte solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16476.  4090/21.X.1932 Vexler Heinrich solicită eliberarea unei adeverinţe 
care să arate că a depus actele pentru înscriere 

student nn 

16477.  4091/21.X.1932 Abramovici Haia solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933 în anul de îndrumare la farmacie  

student nn 

16478.  4104/21.X.1932 Schachter Etty solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16479.  4105/21.X.1932 Caufman Iosub solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16480.  4106/21.X.1932 Schwartz Moritz solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 
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16481.  4108/21.X.1932 Barat Dvoira solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16482.  4111/21.X.1932 Calica Moise solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1932-1933  

student nn 

16483.  4128/24.X.1932 Şaraga H. Frima Reiza solicită aprobarea transfe-
rului la Bucureşti  

student nn 

16484.  4129/24.X.1932 Sin Avram Maria solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16485.  4147/24.X.1932 Copolovici Sofia solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16486.  4148/24.X.1932 Stuleanu Bernard solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16487.  4149/24.X.1932 Lipson Boris solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1932-1933  

student nn 

16488.  4151/24.X.1932 Finchelştein Iţic solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16489.  4154/24.X.1932 Davidovici Didi solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16490.  4155/24.X.1932 Froimovici Meer solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16491.  4157/24.X.1932 Grünspan Elise solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16492.  4158/24.X.1932 Sane Maria solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16493.  4160/24.X.1932 Bucholtz Janeta solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16494.  4164/24.X.1932 Dubiţchi Gherş solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16495.  4167/24.X.1932 Zeilicovici Zeilic solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16496.  4168/24.X.1932 Rosman Strul solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16497.  4169/24.X.1932 Zelţerman Estera solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16498.  4170/24.X.1932 Ianovici Clara solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16499.  4182/25.X.1932 Enciu Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student nn 

16500.  4185/25.X.1932 Leventon Reiza solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru necesitate 

student nn 

16501.  4186/25.X.1932 Bronştein Haia solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru necesitate 

student nn 

16502.  4187/25.X.1932 Sin David Solomon solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru necesitate 

student nn 

16503.  4200/25.X.1932 Enciu Şmil solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16504.  4201/25.X.1932 Leizerovici Leizer solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16505.  4202/25.X.1932 Segal Matilda solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16506.  4203/25.X.1932 Smucler Volf solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1932-1933  

student nn 

16507.  4204/25.X.1932 Perelman Beniamin solicită reînscrierea în anul 
universitar 1932-1933  

student nn 

16508.  4206/25.X.1932 Goldştein Moise solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 
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16509.  4207/25.X.1932 Solomon Manole solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16510.  4208/25.X.1932 Bercovici Dora solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16511.  4209/25.X.1932 Leibovici Beca solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16512.  4210/25.X.1932 Ghelber Şeindlea solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16513.  4211/25.X.1932 Zilberman Roza solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16514.  4212/25.X.1932 Segal Strul solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16515.  4213/25.X.1932 Litmanovici Beer solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16516.  4214/25.X.1932 Hună Golda solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1932-1933  

student nn 

16517.  4215/25.X.1932 Averbuch Şaia solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16518.  4216/25.X.1932 Laden Leonie solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16519.  4218/25.X.1932 Fişler Iosif solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16520.  4219/25.X.1932 Feldman Nuţă solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16521.  4220/25.X.1932 Steiman Herşcu solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16522.  4221/25.X.1932 Sin David Solomon solicită reînscrierea în anul 
universitar 1932-1933  

student nn 

16523.  4222/25.X.1932 Iuster A. David solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16524.  4256/27.X.1932 Sontag Moscu solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16525.  4269/27.X.1932 Perelman Silion, cu diploma eliberată de faculta-
tea din Strasbourg, solicită echivalarea diplomei şi 
permisul de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor nn 

16526.  4270/27.X.1932 Idelovici Bercu depune recipisa taxei de şcolari-
tate 

student nn 

16527.  4271/27.X.1932 Fruchtman Isac solicită înscrierea la examenele 
sesiunii 

student nn 

16528.  4273/27.X.1932 Oivide Mendel solicită scutirea de achitare a taxei 
de şcolaritate 

student nn 

16529.  4276/27.X.1932 Vaintraub Strul solicită scutirea de achitare a taxei 
de şcolaritate 

student nn 

16530.  4298/27.X.1932 Altman Sahna solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16531.  4301/27.X.1932 Aronovici S. Ionas solicită reînscrierea în anul 
universitar 1932-1933  

student nn 

16532.  4302/27.X.1932 Reiter Sofia solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1932-1933  

student nn 

16533.  4304/27.X.1932 Sterenbaum Heinrich solicită reînscrierea în anul 
universitar 1932-1933  

student nn 

16534.  4305/27.X.1932 Rechler Iveti solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1932-1933  

student nn 

16535.  4307/27.X.1932 Cru David Herş solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16536.  4308/27.X.1932 Ferdman Abram solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 
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16537.  4311/27.X.1932 Vasemberg Avram solicită reînscrierea în anul 
universitar 1932-1933  

student nn 

16538.  4312/27.X.1932 Moscovici Marieta solicită reînscrierea în anul 
universitar 1932-1933  

student nn 

16539.  4314/27.X.1932 Vaisman Diana solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16540.  4325bis/27.X.1932 Caţevman Ioină solicită înscrierea în anul întîi, în 
anul universitar 1932-1933  

student nn 

16541.  4343/27.X.1932 Viener Avram solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat  

doctor nn 

16542.  4344/27.X.1932 Mucenic Ita solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student nn 

16543.  4353/28.X.1932 Klein Srul, cu diploma eliberată de facultatea din 
Torino, solicită echivalarea studiilor 

doctor nn 

16544.  4357/28.X.1932 Herşcovici Moritz solicită înscrierea în anul întîi, 
în anul universitar 1932-1933  

student nn 

16545.  4359/28.X.1932 Grümberg M. Avram solicită înscrierea în anul 
întîi, în anul universitar 1932-1933  

student nn 

16546.  4361/28.X.1932 Fruchtman Isac solicită înscrierea în anul întîi, în 
anul universitar 1932-1933  

student nn 

16547.  4395/28.X.1932 Aisman Sofia solicită înscrierea în anul întîi, în 
anul universitar 1932-1933  

student nn 

16548.  4396/28.X.1932 Barmac Aron solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16549.  4397/28.X.1932 Alucher Rahil solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16550.  4398/28.X.1932 Zaţ Sara solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16551.  4399/28.X.1932 Flitman Paula solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16552.  4400/28.X.1932 Abramovici Ghizela solicită reînscrierea în anul 
universitar 1932-1933  

student nn 

16553.  4401/28.X.1932 Stein Filip solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16554.  4402/28.X.1932 Viener I. Avram solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16555.  4403/28.X.1932 Vaserman Lazăr solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16556.  4404/28.X.1932 Şarf Leib solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16557.  4407/28.X.1932 Şor Luţa solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16558.  4408/28.X.1932 David Jean solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16559.  4427/29.X.1932 Abramovici Roza solicită reînscrierea în anul 
universitar 1932-1933  

student nn 

16560.  4428/29.X.1932 Brener Sofia solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1932-1933  

student nn 

16561.  4429/29.X.1932 Grimberg Moise solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16562.  4431/29.X.1932 Herşcu Maria solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16563.  4432/29.X.1932 Barat Otilia solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16564.  4433/29.X.1932 Moise Solomon solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 



233 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

16565.  4434/29.X.1932 Rabinovici Sara solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16566.  4435/29.X.1932 Rechtman Ghenia solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16567.  4437/29.X.1932 Segal Sigmund solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16568.  4441/29.X.1932 Schwartzman Adolf, cu diploma eliberată de fa-
cultatea din Napoli, solicită echivalarea diplomei 
şi permisul de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor nn 

16569.  4461/29.X.1932 Herşcovici Leon solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată  

student nn 

16570.  4462/29.X.1932 Buium Strul solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată  

student nn 

16571.  4463/29.X.1932 Segal Strul solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată  

student nn 

16572.  4464/29.X.1932 Moise Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată  

student nn 

16573.  4465/29.X.1932 Hascalovici Iosif solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru armată  

student nn 

16574.  4466/29.X.1932 Rosenştein Haim solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru armată  

student nn 

16575.  4467/29.X.1932 Clicher Abram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată  

student nn 

16576.  4468/29.X.1932 Aronovici S. Ionas solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată  

student nn 

16577.  4469/29.X.1932 Moscovici Leon solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată  

student nn 

16578.  4470/29.X.1932 Moscovici Iulius solicită eliberarea unei adeverin-
ţe de frecvenţă pentru armată  

student nn 

16579.  4472/29.X.1932 Davidovici Moise solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată  

student nn 

16580.  4473/29.X.1932 Caufman Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată  

student nn 

16581.  4475/29.X.1932 Groisman Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată  

student nn 

16582.  4477/29.X.1932 Marcu Iţic solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată  

student nn 

16583.  4478/29.X.1932 Fleişman Zelman solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată  

student nn 

16584.  4480/31.X.1932 Malamen Boris solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru înscrierea la o altă facultate  

student nn 

16585.  4490/31.X.1932 Herşcovici Viorel solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16586.  4493/31.X.1932 Landau M. Tilia solicită înscrierea la farmacie în 
anul universitar 1932-1933  

student nn 

16587.  4494/31.X.1932 Calman A. David solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat  

doctor nn 

16588.  4496/31.X.1932 Şapira Rubin solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16589.  4497/31.X.1932 Şapira Maria solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1932-1933  

student nn 

16590.  4498/31.X.1932 Ţvetovatîi Ihil solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16591.  4500/31.X.1932 Zelţer Zina solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16592.  4501/31.X.1932 Rovner David solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 
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16593.  4502/31.X.1932 Helman Emanoil solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16594.  4503/31.X.1932 Horenştein Alter solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16595.  4504/31.X.1932 Sfarţi Pinhas solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1932-1933  

student nn 

16596.  4533/31.X.1932 Hună Ernestina solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16597.  4534/31.X.1932 Palatnic Abram solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16598.  4535/31.X.1932 Tismeneţchi Nehama solicită reînscrierea în anul 
universitar 1932-1933  

student nn 

16599.  4537/31.X.1932 Ţucherman Şabsa solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16600.  4538/31.X.1932 Bergman Şulim solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16601.  4539/31.X.1932 Veisman Udlea solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16602.  4540/31.X.1932 Buium Strul solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1932-1933  

student nn 

16603.  4541/1.XI.1932 Bercovici Hana solicită înscrierea la examenul de 
licenţă   

farmacist nn 

16604.  4558/1.XI.1932 Ratemberg Moses solicită eliberarea unei adeve-
rinţe pentru armată 

student nn 

16605.  4557/1.XI.1932 Chisilev Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student nn 

16606.  4570/1.XI.1932 Beler Elena solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16607.  4571/1.XI.1932 Velt Leivi solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16608.  4574/1.XI.1932 Vaserman Bernard solicită reînscrierea în anul 
universitar 1932-1933  

student nn 

16609.  4575/1.XI.1932 Eisenhandler Beniamin solicită reînscrierea în 
anul universitar 1932-1933  

student nn 

16610.  4577/1.XI.1932 Nedner G. solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16611.  4578/1.XI.1932 Thierer Savel solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16612.  4579/1.XI.1932 Iţicovici Moise solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16613.  4580/1.XI.1932 Iacher Ita solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16614.  4582/1.XI.1932 Sin Alter Rifca solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16615.  4583/1.XI.1932 Zecler Liba solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16616.  4585/1.XI.1932 Levenson Reiza solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16617.  4586/1.XI.1932 Cohn Aurel solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16618.  4587/1.XI.1932 Nadler Nathan solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16619.  4588/1.XI.1932 Milovici Frida solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16620.  4589/1.XI.1932 Sabelman Iosif solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 
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16621.  4590/1.XI.1932 Roitman Brana solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16622.  4592/1.XI.1932 Solomon Beti solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16623.  4593/1.XI.1932 Klepper Paulina solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16624.  4611/1.XI.1932 Samuel Şmil solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16625.  4613/1.XI.1932 Bogen Edith solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16626.  4627/1.XI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de ultim doctorat de Ro-
temberg Moses 

doctor 367 

16627.  4628/1.XI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de ultim doctorat de Froim 
Hună 

doctor 367 

16628.  4636/1.XI.1932 Liebling Charlotte solicită înscrierea la examenele 
sesiunii din ianuarie 

student nn 

16629.  4637/1.XI.1932 Aberman Maria solicită înscrierea la examenele 
sesiunii din ianuarie 

student nn 

16630.  4638/1.XI.1932 Duchelschi Malca solicită înscrierea la examenele 
sesiunii din ianuarie 

student nn 

16631.  4639/1.XI.1932 Herşcovici Şmil solicită înscrierea la examenele 
sesiunii din ianuarie 

student nn 

16632.  4651/2.XI.1932 Sfarţi Moriţ solicită eliberarea unei adeverinţe 
pentru armată 

student nn 

16633.  4651/2.XI.1932 Becher Sifra solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1932-1933  

student nn 

16634.  4656/2.XI.1932 Elgurt Pesia solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1932-1933  

student nn 

16635.  4659/2.XI.1932 Cofman Isabel solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16636.  4663/2.XI.1932 Levit Iacob solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16637.  4664/2.XI.1932 Sogolnic Etlea solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16638.  4676/2.XI.1932 Glasberg Iosif, cu diploma eliberată de facultatea 
din Napoli, solicită echivalarea diplomei şi permi-
sul de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor nn 

16639.  4677/2.XI.1932 Gutman Marcus, cu diploma eliberată de faculta-
tea din Napoli, solicită echivalarea diplomei şi 
permisul de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor nn 

16640.  4682/2.XI.1932 Movina Novinis Hava solicită înscrierea la exame-
nul de licenţă-1933  

student nn 

16641.  4694/3.XI.1932 Alter Isac solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată  

student nn 

16642.  4695/3.XI.1932 Dascal Şmuli solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată  

student nn 

16643.  4697/3.XI.1932 Sin David Solomon solicită înscrierea la examene  student nn 
16644.  4698/3.XI.1932 Mai mulţi studenţi evrei solicită examinarea în se-

siunea din ianuarie 
student nn 

16645.  4719/4.XI.1932 Rechler Carol, II farmacie, solicită înscrierea la 
examenele sesiunii din ianuarie 

student nn 

16646.  4731/4.XI.1932 Faiviş Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru continuarea studiilor  

student nn 

16647.  4732/4.XI.1932 Idelman Zislea solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student nn 
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16648.  4733/4.XI.1932 Copolovici Samoil solicită eliberarea documen-
telor şcolare deoarece se retrage din facultate  

student nn 

16649.  4737/4.XI.1932 Hofman Strul solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student nn 

16650.  4739/4.XI.1932 Gutman Mindlea solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate  

student nn 

16651.  4740/4.XI.1932 Rovner David solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16652.  4741/4.XI.1932 Himelbrand Moses solicită reînscrierea în anul 
universitar 1932-1933  

student nn 

16653.  4743/4.XI.1932 Cohn Marcel solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16654.  4744/4.XI.1932 Rosental Jacques solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16655.  4749/4.XI.1932 Serviciul Sanitar al oraşului Botoşani informează 
că Barat Otilia efectuează practica în farmacia lui 
Kula Iulius 

student nn 

16656.  4778/5.XI.1932 Calihman Abram solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16657.  4790/5.XI.1932 Kepper M. Iosub solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16658.  4791/5.XI.1932 Lehrer Iosif solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16659.  4792/5.XI.1932 Şmilovici Lipa solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16660.  4793/5.XI.1932 Aronovici Simha solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16661.  4794/5.XI.1932 Şaraga F. Simon solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16662.  4795/5.XI.1932 Cupcic Rahil solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16663.  4796/5.XI.1932 Feldman Moise solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16664.  4815/7.XI.1932 Berşadschi Zlata solicită înscrierea în anul elevat 
la farmacie în anul universitar 1932-1933  

student nn 

16665.  4817/7.XI.1932 Frimet Sidonia solicită înscrierea în anul elevat la 
farmacie în anul universitar 1932-1933  

student nn 

16666.  4822/7.XI.1932 Mandel Aron solicită scutirea de taxele universi-
tare  

student nn 

16667.  4823/7.XI.1932 Zaţ Sara solicită scutirea de taxele universitare  student nn 
16668.  4824/7.XI.1932 Zilberman Rebeca solicită scutirea de taxele uni-

versitare  
student nn 

16669.  4841/7.XI.1932 Milştein Şmul solicită eliberarea documentelor 
şcolare aparţinînd lui Caufman Samoil care se 
retrage din facultate  

student nn 

16670.  4844/7.XI.1932 Kratenştein Belina solicită eliberarea documen-
telor şcolare aparţinînd lui Rabinovici Feiga care 
se retrage din facultate  

student nn 

16671.  4845/7.XI.1932 Hazins Mihal prezintă recipisa de plată a taxei 
universitare  

student nn 

16672.  4867/7.XI.1932 Zoller Ionel solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16673.  4869/7.XI.1932 Herşcu Avram solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16674.  4870/7.XI.1932 Augutştein Şmil solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 
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16675.  4872/7.XI.1932 Berşadschi Zlata solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16676.  4876/7.XI.1932 Rozin Herman solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16677.  4877/7.XI.1932 Lazarovici Ilie solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16678.  4883/9.XI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat conferă lui 
Klein Srul, cu diploma eliberată de facultatea din 
Torino, dreptul de liberă practică a medicinei în 
ţară 

doctor nn 

16679.  4884/9.XI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat conferă lui 
Glasberg Iosif, cu diploma eliberată de facultatea 
din Napoli, dreptul de liberă practică a medicinei 
în ţară 

doctor nn 

16680.  4886/9.XI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat conferă lui 
Svarţman Adolf, cu diploma eliberată de facul-
tatea din Napoli, dreptul de liberă practică a medi-
cinei în ţară 

doctor nn 

16681.  4928/9.XI.1932 Glinoer Leo solicită înscrierea la examenul ulti-
mului doctorat  

doctor nn 

16682.  4929/9.XI.1932 Aizicovici Aizic solicită înscrierea la examenul 
ultimului doctorat  

doctor nn 

16683.  4930/9.XI.1932 Vaisman Avram solicită înscrierea la examenul 
ultimului doctorat  

doctor nn 

16684.  4934/9.XI.1932 Maier Adrian solicită înscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16685.  4835/9.XI.1932 Hîrtopeanu David solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16686.  4876/9.XI.1932 Segal Clara solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16687.  4877/9.XI.1932 Goligorschi Leia solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16688.  4940/9.XI.1932 Leizerovici Marcu solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16689.  4942/9.XI.1932 Iancu H. David solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16690.  4962/10.XI.1932 Vainberg Hari solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă în anul 1932-1933 pentru armată  

student nn 

16691.  4963/10.XI.1932 Fainsilber Nathan solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă în anul 1932-1933 pentru armată  

student nn 

16692.  4965/10.XI.1932 Şarf Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă în anul 1932-1933 pentru armată  

student nn 

16693.  4967/10.XI.1932 Gorenbuch Malca solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă în anul 1932-1933  

student nn 

16694.  4962/10.XI.1932 Breitman Berta solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă în anul 1932-1933  

student nn 

16695.  4969/10.XI.1932 Zelţer Dvoira solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă în anul 1932-1933  

student nn 

16696.  4991/10.XI.1932 Knobler Gusta solicită restituirea taxei de şcolari-
tate 

student nn 

16697.  4992/10.XI.1932 Marcovici Lupu solicită schimbarea farmaciei 
pentru practică 

student nn 

16698.  5010/10.XI.1932 Pisarevici Leib solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16699.  5012/10.XI.1932 Moldavschi Volf solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 



238 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

16700.  5013/10.XI.1932 Glaser Leia solicită reînscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16701.  5015/10.XI.1932 Froim Hună depune teza de licenţă „Plăgile pene-
trante ale stomacului” 

doctor nn 

16702.  5021/10.XI.1932 Segal Marcu solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă în anul 1932-1933 pentru armată  

student nn 

16703.  5022/10.XI.1932 Binder Leon solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă în anul 1932-1933 pentru armată  

student nn 

16704.  5030/11.XI.1932 Segal Marcu solicită înscrierea la examenele ulti-
mului doctorat  

doctor nn 

16705.  5033/11.XI.1932 Herşcovici Adela solicită înscrierea la examenul 
de licenţă în farmacie  

farmacist nn 

16706.  5034/11.XI.1932 Leibovici Raşela solicită înscrierea la examenul de 
licenţă în farmacie  

farmacist nn 

16707.  5037/11.XI.1932 Rosemberg Ilie solicită scutirea de taxele şcolare  student nn 
16708.  5038/11.XI.1932 Şmil Moise solicită scutirea de taxele şcolare  student nn 
16709.  5041/11.XI.1932 Lupu Mina solicită scutirea de taxele şcolare  student nn 
16710.  5042/11.XI.1932 Sternberg Strul solicită scutirea de taxele şcolare  student nn 
16711.  5045/11.XI.1932 Milovici Frida solicită scutirea de taxele şcolare  student nn 
16712.  5046/11.XI.1932 Alter Adolf solicită scutirea de taxele şcolare  student nn 
16713.  5047/11.XI.1932 Alter Samoil solicită scutirea de taxele şcolare  student nn 
16714.  5048/11.XI.1932 Segall Sally solicită scutirea de taxele şcolare  student nn 
16715.  5050/11.XI.1932 Avram Riven solicită scutirea de taxele şcolare  student nn 
16716.  5074/11.XI.1932 Bender Leon solicită eliberarea documentelor 

şcolare deoarece se retrage din facultate  
student nn 

16717.  5080/10.XI.1932 Rosenţveig Gherşin solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă în anul 1932-1933 pentru armată  

student nn 

16718.  5081/10.XI.1932 Axelrad Sumer solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă în anul 1932-1933 pentru armată  

student nn 

16719.  5084/12.XI.1932 Cligher Abram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă în anul 1932-1933 pentru armată  

student nn 

16720.  5101/12.XI.1932 Leib Herman solicită scutirea de taxe şcolare student nn 
16721.  5102/12.XI.1932 Rabinovici Moise solicită scutirea de taxe şcolare student nn 
16722.  5103/12.XI.1932 Avram Moise solicită scutirea de taxe şcolare student nn 
16723.  5107/12.XI.1932 Orenştein Luiza solicită scutirea de taxe şcolare student nn 
16724.  5108/12.XI.1932 Şapira Sabina solicită scutirea de taxe şcolare student nn 
16725.  5109/12.XI.1932 Herşcu Abraham solicită scutirea de taxe şcolare student nn 
16726.  5111/12.XI.1932 Pascaru Isidor solicită scutirea de taxe şcolare student nn 
16727.  5116/12.XI.1932 Buium Strul solicită scutirea de taxe şcolare student nn 
16728.  5141/14.XI.1932 Barmac Aron solicită scutirea de taxe şcolare student nn 
16729.  5142/14.XI.1932 Şarf Mihel solicită scutirea de taxe şcolare student nn 
16730.  5144/14.XI.1932 Aberman Maria solicită scutirea de taxe şcolare student nn 
16731.  5149/14.XI.1932 Solomon Burăh solicită scutirea de taxe şcolare student nn 
16732.  5150/14.XI.1932 Rosenştein Haim solicită scutirea de taxe şcolare student nn 
16733.  5151/14.XI.1932 Rotman Elia solicită scutirea de taxe şcolare student nn 
16734.  5152/14.XI.1932 Cupcic Rahil solicită scutirea de taxe şcolare student nn 
16735.  5158/14.XI.1932 Cohn Paulina solicită scutirea de taxe şcolare student nn 
16736.  5162/14.XI.1932 Feldman Moise solicită scutirea de taxe şcolare student nn 
16737.  5199/14.XI.1932 Segal David solicită echivalarea examenelor de 

anatomie şi histologie 
student nn 

16738.  5200/14.XI.1932 Flandra Carol solicită înscrierea la examenele se-
siunii din ianuarie 

student nn 

16739.  5226/14.XI.1932 Glimberg Moise solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933 

student nn 

16740.  5227/14.XI.1932 Blitzştein Dora solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933 

student nn 
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16741.  5229/14.XI.1932 Axelrad Sumer solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933 

student nn 

16742.  5230/14.XI.1932 Sirchis Iosif solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1932-1933 

student nn 

16743.  5235/14.XI.1932 Horovitz Fani solicită înscrierea la examenele ulti-
mului doctorat 

doctor nn 

16744.  5236/14.XI.1932 Geller P. Froim solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

doctor nn 

16745.  5237/14.XI.1932 Parnas Iţic solicită înscrierea la examenele ultimu-
lui doctorat 

doctor nn 

16746.  5238/14.XI.1932 Aronovici Arnold solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

doctor nn 

16747.  5239/14.XI.1932 Streif Sigmund solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

doctor nn 

16748.  5240/14.XI.1932 Steiman Herşcu solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16749.  5251/15.XI.1932 Flitman Paulina solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16750.  5253/15.XI.1932 Herman Alexandru solicită scutirea de taxele şco-

lare 
student nn 

16751.  5258/15.XI.1932 Herşcovici Şmil solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16752.  5260/15.XI.1932 Rapaport Ianchel solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16753.  5263/15.XI.1932 Leizerovici Suzi solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16754.  5271/15.XI.1932 Terkatin Alexandru solicită scutirea de taxele şco-

lare 
student nn 

16755.  5272/15.XI.1932 Iuster David solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16756.  5299/15.XI.1932 Segal Sami solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16757.  5300/15.XI.1932 Soibelman Iţic solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16758.  5302/15.XI.1932 Cru David Herş solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16759.  5303/15.XI.1932 Goldner H. Aron solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16760.  5306/15.XI.1932 Roşcovanu Iţic solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16761.  5307/15.XI.1932 Horovitz Natan solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16762.  5326/15.XI.1932 Flandra Carol solicită restituirea documentelor 

şcolare deoarece se retrage din facultate 
student nn 

16763.  5327/15.XI.1932 Bendit Samuel solicită transefrul în anul întîi de 
îndrumare la farmacie 

student nn 

16764.  5367/16.XI.1932 Cohn Reiza Sura solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16765.  5368/16.XI.1932 Verner Nelli solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16766.  5369/16.XI.1932 Verner Honora solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16767.  5371/17.XI.1932 Viener Avram solicită reînscrierea în anul univer-

sitar 1932-1933 
student nn 

16768.  5372/17.XI.1932 Cahana A. David solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933 

student nn 

16769.  5381/17.XI.1932 Herşcovici Viorel solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16770.  5383/17.XI.1932 Duhovnîi Meer solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16771.  5384/17.XI.1932 Zelţman Sahna solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16772.  5385/17.XI.1932 Goligorschi Solomon solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16773.  5389/17.XI.1932 Gartenberg Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 

16774.  5391/17.XI.1932 Zaliaznic Abram solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16775.  5411/18.XI.1932 Samuel Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă pentru armată 
student nn 

16776.  5425/18.XI.1932 Faibiş Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student nn 
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16777.  5427/18.XI.1932 Moscovici Liviu solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16778.  5429/18.XI.1932 Leiba Moise solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16779.  5430/18.XI.1932 Tane Feiga solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16780.  5432/18.XI.1932 Copilovici Sofia solicită scutirea de taxele şcolare student nn 
16781.  5433/18.XI.1932 Gartenberg Marcel solicită înscrierea în anul al 

II-lea 
student nn 

16782.  5455/19.XI.1932 Faibiş Avram solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student nn 

16783.  5455/19.XI.1932 Godlner Aron solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16784.  5457/19.XI.1932 Şmulevici David solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru ar-
mată 

student nn 

16785.  5458/19.XI.1932 Helman Hună solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16786.  5469/22.XI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Gli-
noer Leon 

doctor nn 

16787.  5470/22.XI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Gold-
ştein Solomon 

doctor nn 

16788.  5472/22.XI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Cohn 
Solomon 

doctor nn 

16789.  5485/22.XI.1932 Aschenazi Moses Iosif solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru 
armată 

student nn 

16790.  5485/22.XI.1932 Goldştein Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16791.  5487/22.XI.1932 Falicov Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16792.  5488/22.XI.1932 Sarf Michel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16793.  5489/22.XI.1932 Soibelman Iţic solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16794.  5490/22.XI.1932 Breiman Slioma solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16795.  5493/22.XI.1932 Leizerovici Marcu solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru ar-
mată 

student nn 

16796.  5494/22.XI.1932 Roşcovanu Moise solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru ar-
mată 

student nn 

16797.  5498/22.XI.1932 Feldman Maria solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru angajare 
în farmacie 

student nn 

16798.  5499/22.XI.1932 Dascălu Marcu solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru înscrierea 
la drept 

student nn 

16799.  5521/23.XI.1932 Cohn Solomon solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16800.  5538/23.XI.1932 Sterenbaum Heinrich solicită scutirea de taxele 
şcolare 

student nn 

16801.  5547/23.XI.1932 Carlic Levenzon David solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru 
armată 

student nn 



241 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

16802.  5548/23.XI.1932 Iosipovici Elias solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16803.  5549/23.XI.1932 Cohn Solomon solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16804.  5551/23.XI.1932 Pascar David solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16805.  5553/23.XI.1932 Herşcu Maria, cu diploma eliberată de facultatea 
din Modena, solicită echivalarea studiilor 

doctor nn 

16806.  5560/24.XI.1932 Sverdlic Lev solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1932-1933 pentru angajare 

student nn 

16807.  5561/24.XI.1932 Caufman Iuliu solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16808.  5567/24.XI.1932 Leizerovici Leizer solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru ar-
mată 

student nn 

16809.  5561/24.XI.1932 Lazarovici Idel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16810.  5588/25.XI.1932 Tierer Savel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1932-1933 pentru înscrierea la 
drept 

student nn 

16811.  5589/25.XI.1932 Veisman Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru înscrierea 
la drept 

student nn 

16812.  5590/23.XI.1932 Schwartz Roza solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru posibile necesităţi 

student nn 

16813.  5591/23.XI.1932 Lazăr Vilhelm depune teza de licenţă „Contribuţii 
la studiul cataractei traumatice” 

doctor nn 

16814.  5592bis/1.XI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Stivelman 
Dvoira 

farmacist nn 

16815.  5604/25.XI.1932 Fiterman Feiga solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16816.  5605/25.XI.1932 Buium Leon solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16817.  5597/25.XI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Lazăr 
Vilhelm în 17.XI 

doctor nn 

16818.  5614/26.XI.1932 Ştribu Aurel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16819.  5614/26.XI.1932 Roitman Elia solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16820.  5616/26.XI.1932 Binder Leon solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1932-1933 pentru reînscriere 

student nn 

16821.  5617/26.XI.1932 Barinboim Malca solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului 1932-1933 de practică 
în farmacie 

student nn 

16822.  5614/26.XI.1932 Ştribu Aurel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16823.  5658/29.XI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Ruchenştein 
Henriette 

farmacist nn 

16824.  5659/29.XI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Beder Sprinţa 

farmacist nn 

16825.  5661/29.XI.1932 Şraer Cheila solicită reînscrierea în a anul univer-
sitar 1932-1933  

student nn 

16826.  5662/29.XI.1932 Butnaru Leia solicită scutirea de taxele şcolare  student nn 
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16827.  5663/29.XI.1932 Cuziner Şeindla solicită scutirea de taxele şcolare  student nn 
16828.  5664/29.XI.1932 Goldştein Moise solicită scutirea de taxele şcolare  student nn 
16829.  5671/30.XI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 

conferirea titlului de licenţiat în farmacie lui Sti-
velman Dvoira 

farmacist nn 

16830.  5672/30.XI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
conferirea titlului de licenţiat în farmacie lui Ru-
chenştein Henriette 

farmacist nn 

16831.  5674/30.XI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
conferirea titlului de licenţiat în farmacie lui Bo-
gen Edit 

farmacist nn 

16832.  5678/30.XI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
conferirea titlului de licenţiat în farmacie lui Bu-
holtz Janeta 

farmacist nn 

16833.  5679/30.XI.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
conferirea titlului de licenţiat în farmacie lui Zeld-
man Feiga 

farmacist nn 

16834.  5693/30.XI.1932 Cupcic Rahil depune recipisa taxei de şcolaritate  student nn 
16835.  5694/30.XI.1932 Herşcovici Marieta depune recipisa taxei de şcola-

ritate  
student nn 

16836.  5696/30.XI.1932 Rapaport Ianchel depune recipisa taxei de şcolari-
tate  

student nn 

16837.  5697/30.XI.1932 Dubiţchi Herş depune recipisa taxei de şcolaritate  student nn 
16838.  5699/30.XI.1932 Ştirbu Aurel depune recipisa taxei de şcolaritate  student nn 
16839.  5703/30.XI.1932 Segal David depune recipisa taxei de şcolaritate  student nn 
16840.  5720/2.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 

susţinerea examenelor ultimului doctorat de Vais-
man Avram 

doctor nn 

16841.  5721/2.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Aizi-
covici Aizic 

doctor nn 

16842.  5720/2.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Po-
mîrleanu Marcu 

doctor nn 

16843.  5725/2.XII.1932 Hîrtopeanu David solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru ar-
mată 

student nn 

16844.  5750/3.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Gli-
noer David 

doctor nn 

16845.  5753/3.XII.1932 Viener I. Avram depune teza de licenţă „Osteosin-
teza ca tratament al fracturii de claviculă” 

doctor nn 

16846.  5756/3.XII.1932 Himelbrand Iancu solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16847.  5757/3.XII.1932 Rosenthal Michel solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16848.  5758/3.XII.1932 Iosif Netty solicită înscrierea în anul universitar 
1932-1933  

student nn 

16849.  5770/5.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Segal 
Cezar 

doctor nn 

16850.  57783/5.XII.1932 Milştein Şmul solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16851.  5784/5.XII.1932 Moscovici Liviu solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16852.  5786/5.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează doctor nn 
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susţinerea examenelor ultimului doctorat de Mil-
ştein Şmul 

16853.  5787/5.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Segal 
Marcu 

doctor nn 

16854.  5800/5.XII.1932 Segal Cezar solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16855.  5801/5.XII.1932 Segal Davidsolicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16856.  5802/5.XII.1932 Iancu H. David solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16857.  5803/5.XII.1932 Colelovici Beno solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16858.  5804/5.XII.1932 Pomârleanu Marcu solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru ar-
mată 

student nn 

16859.  5806/5.XII.1932 Davidsohn Moritz solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru ar-
mată 

student nn 

16860.  5808/5.XII.1932 Freitag Uşer solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16861.  5809/5.XII.1932 Toper Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16862.  5810/7.XII.1932 Grimberg Avram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru ar-
mată 

student nn 

16863.  5812/7.XII.1932 Goldberg Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16864.  5814/7.XII.1932 Lazarovici Idel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16865.  5817/7.XII.1932 Velt Leivi solicită scutirea de taxele şcolare student nn 

16866.  5834/8.XII.1932 Maier Boruh solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16867.  5838/8.XII.1932 Copolovici Samoil solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru ar-
mată 

student nn 

16868.  5851/8.XII.1932 Cofman Meer solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16869.  5853/8.XII.1932 Lazarovici Ilie solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16870.  5854/8.XII.1932 Gartenberg Marcel solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru ar-
mată 

student nn 

16871.  5855/8.XII.1932 Rothenberg Moses depune teza de licenţă „Modi-
ficările complexului ventricular electric” 

doctor nn 

16872.  5857/8.XII.1932 Caufman Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16873.  5871/9.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Viener Avram 

doctor nn 

16874.  5879/9.XII.1932 Başcanschi Gherş solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1932-1933  

student nn 

16875.  5880/9.XII.1932 Cotlear Iţhoc solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1932-1933  

student nn 

16876.  5890/10.XII.1932 Feder Vilhelm solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16877.  5893/10.XII.1932 Lazarovici Lelyon solicită scutirea de taxele 
şcolare 

student nn 
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16878.  5911/12.XII.1932 Vaisman Avram depune teza de licenţă „Contri-
buţii la studiul colecistografiei” 

doctor nn 

16879.  5931/12.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Gli-
noer Leo 

doctor nn 

16880.  5932/12.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Gold-
ştein Solomon 

doctor nn 

16881.  5933/12.XII.1932 Groisman Adela solicită efectuarea practicii în altă 
farmacie 

doctor nn 

16882.  5957/13.XII.1932 Blanc Bercu solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16883.  5963/13.XII.1932 Ţalic Nuţă solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16884.  5968/13.XII.1932 Laboratorul de farmacie trimite procesul verbal cu 
numărul alăturat consemnează susţinerea licenţei 
în farmacie de Mates Amalia 

farmacist nn 

16885.  5968/13.XII.1932 Laboratorul de farmacie trimite procesul verbal cu 
numărul alăturat consemnează susţinerea licenţei 
în farmacie de Hecser Carol 

farmacist nn 

16886.  5968/13.XII.1932 Laboratorul de farmacie trimite procesul verbal cu 
numărul alăturat consemnează susţinerea licenţei 
în farmacie de Herşcovici Strul 

farmacist nn 

16887.  5975/14.XII.1932 Leibovici Pinhas solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru ar-
mată 

student nn 

16888.  5976/14.XII.1932 David Jean solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16889.  5978/14.XII.1932 Ţucherman Şabsa solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru ar-
mată 

student nn 

16890.  5980/14.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Vaisman Avram 

doctor nn 

16891.  5981/14.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Finchelştein Ionel 

doctor nn 

16892.  5990/15.XII.1932 Segal Cezar depune teza de licenţă intitulată 
„Consideraţii asupra tratamentului artritelor go-
nococice” 

doctor nn 

16893.  5993/15.XII.1932 Solomon Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16894.  5994/15.XII.1932 Iuster David solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16895.  6010/15.XII.1932 Pisarevici Leib solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16896.  6020/16.XII.1932 Haizen Rifca solicită eliberarea unei adeverinţe de 
absolvire a facultăţii 

student nn 

16897.  6027/16.XII.1932 Coifman Iţic solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16898.  6030/16.XII.1932 Copştein Strul solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru înscrierea 
la drept 

student nn 

16899.  6040/17.XII.1932 Bartfeld Leo solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16900.  6042/17.XII.1932 Bercovici Hana solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933  

student nn 

16901.  6050/17.XII.1932 Veiss Filip solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 
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16902.  6053/17.XII.1932 Barati Sofia solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului 1932-1933 pentru continuarea 
studiilor 

student nn 

16903.  6077/19.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Rotenberg Moses şi 
obţinerea calificativului magna cum laude 

doctor nn 

16904.  6079/19.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Pomîrleanu Marcu  

doctor nn 

16905.  6088/20.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Segal Cezar 

doctor nn 

16906.  6090/20.XII.1932 Baron Manea solicită înscrierea la examenul de 
licenţă în farmacie 

farmacist nn 

16907.  6097/21.XII.1932 Fleşman Zelman solicită eliberarea unei adeve-
rinţe prentru obţinerea unui ajutor financiar 

farmacist nn 

16908.  6135/28.XII.1932 Ellenbogen Heinrich, cu studii efectuate la Pado-
va, solicită eliberarea unei adeverinţe pentru ar-
mată şi echivalarea studiilor 

doctor nn 

16909.  6147/30.XII.1932 Cohn Frederic solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului 1932-1933 pentru armată 

student nn 

16910.  6148/30.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Bercovici Hana 

farmacist nn 

16911.  6149/30.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Schwartz Bercu 

farmacist nn 

16912.  6150/30.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Moreinis Moreina 
Hana 

farmacist nn 

16913.  6152/30.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Buholtz Janeta 

farmacist nn 

16914.  6153/30.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Zeldman Feiga 

farmacist nn 

16915.  6154/30.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Mates Amalia 

farmacist nn 

16916.  6155/30.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Hecser C. Carol 

farmacist nn 

16917.  6156/30.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Herşcovici Strul 

farmacist nn 

16918.  6157/30.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Bercovici Hana 

farmacist nn 

16919.  6158/30.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Schwartz Bercu 

farmacist nn 

16920.  6159/30.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Moreinis Moreina 
Hana 

farmacist nn 

16921.  6160/30.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Aro-
novici Arnold 

doctor nn 

16922.  6161/30.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Horo-
vitz Fani 

doctor nn 

16923.  6163/30.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Geller 
Froim 

doctor nn 

16924.  6164/30.XII.1932 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Stein 
Ema 
 

doctor nn 
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  DOSAR 144/1933   
16925.  1933 Lui Caufman Marcu i se conferă diploma de li-

cenţă în medicină şi chirurgie la 13.XI.1924 
doctor 1 

16926.  1933 Lui Corenblum Herşcu i se conferă diploma de li-
cenţă în medicină şi chirurgie la 3.X.1924 

doctor 1 

16927.  1933 Lui Esrig H. Iacob i se conferă diploma de licenţă 
în medicină şi chirurgie la 19.XII.1925 

doctor 1 

16928.  1933 Lui Hart Rafail i se conferă diploma de licenţă în 
medicină şi chirurgie la 18.XI.1925 

doctor 1 

16929.  1933 Lui Schreibman Nilin i se conferă diploma de li-
cenţă în medicină şi chirurgie la 14.XI.1925 

doctor 1 

16930.  1933 Lui Trister Israel i se conferă diploma de licenţă în 
medicină şi chirurgie la 22.XI.1925 

doctor 1 

16931.  1933 Lui Schwartz Iosip i se conferă diploma de licenţă 
în medicină şi chirurgie la 18.II.1926 

doctor 1 

16932.  1933 Lui Goldştein Moritz i se conferă diploma de li-
cenţă în medicină şi chirurgie la 10.II.1926 

doctor 1 

16933.  1933 Lui Fischer Isac i se conferă diploma de licenţă în 
medicină şi chirurgie la 27.II.1926 

doctor 1 

16934.  1933 Lui Alterescu Mendel i se conferă diploma de li-
cenţă în medicină şi chirurgie la 30.IV.1926 

doctor 1 

16935.  1933 Lui Zecler Ionas i se conferă diploma de licenţă în 
medicină şi chirurgie la 10.II.1926 

doctor 1 

16936.  2133/8.XII.1933 Boiciucanschi Ghelman Leia obţine permisul de 
liberă practică a medicinei în ţară 

doctor 9 

16937.  2133/8.XII.1933 Satzberg I. Arnold obţine permisul de liberă prac-
tică a medicinei în ţară 

doctor 9 

16938.  2150/14.VII.1933 Krämer Ferdinand Morel obţine diploma de licen-
ţiat în farmacie al facultăţii din Praga; solicită 
echivalarea studiilor 

farmacist 38 

16939.  1933 Fridman Margulis, dirigintele farmaciei „Cen-
trala” din Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 69, 
solicită relaţii despre Fiterman Feiga, absolventă a 
facultăţii din Iaşi 

farmacist 83 

16940.  7.IX.1933 Raportorul Corpului 4 Armată solicită relaţii des-
pre Vaisman Pinhas din Noua Suliţă-Hotin, născut 
la 2.XII.1911 

student 83 

16941.  7.IX.1933 Raportorul Corpului 4 Armată solicită relaţii des-
pre Picheles Şlomo din Chişinău, născut la 
26.I.1913 

student 83 

16942.  7.IX.1933 Raportorul Corpului 4 Armată solicită relaţii des-
pre Zaliasnic Abram din Bălţi, născut la 
17.XII.1913 

student 83 

16943.  7.IX.1933 Raportorul Corpului 4 Armată solicită relaţii des-
pre Faiman O. Jean din Bîrlad, născut la 
24.X.1912 

student 83 

16944.  7.IX.1933 Raportorul Corpului 4 Armată solicită relaţii des-
pre Soimer I. Abraham din Odesa, născut la 
8.XI.1914 

student 83 

16945.  7.IX.1933 Raportorul Corpului 4 Armată solicită relaţii des-
pre Bendit Samoil din Fălticeni-Baia, născut la 
4.VIII.1912 

student 83 

16946.  7.IX.1933 Raportorul Corpului 4 Armată solicită relaţii des-
pre Blank Abraham din Bîrlad, născut la 
1.IX.1914 

student 83 

16947.  7.IX.1933 Raportorul Corpului 4 Armată solicită relaţii des-
pre Acherman Iosif din Bălţi, născut la 2.III.1910 

student 83 
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16948.  7.IX.1933 Raportorul Corpului 4 Armată solicită relaţii des-
pre Cleiman Ilica din Baimachia-Tighina, născut 
la 16.VIII.1922 

student 83 

16949.  7.IX.1933 Raportorul Corpului 4 Armată solicită relaţii des-
pre Şulimsohn David din Săveni, născut la 
13.I.1915 

student 83 

16950.  7.IX.1933 Raportorul Corpului 4 Armată solicită relaţii des-
pre Ţucherman Gherş din Soroca, născut la 
24.II.1913 

student 83 

16951.  7.IX.1933 Raportorul Corpului 4 Armată solicită relaţii des-
pre Viniar Abram din Bălţi, născut la 13.II.1913 

student 83 

16952.  7.IX.1933 Raportorul Corpului 4 Armată solicită relaţii des-
pre Vexler Isac din Săveni, născut la 21 IX.1914 

student 83 

16953.  2225/4.IX.1933 Caufman Marcu solicită eliberarea unei adeverinţe 
de susţinere a examenlui de licenţă necesară la ar-
mată 

doctor 96 

16954.  2230/11.IX.1933 Profesorul Şumuleanu Constantin solicită elibera-
rea copiei petiţiei înaintate de Misis Emanoil 

doctor 97 

16955.  3089/14.X.1933 Studenţii evrei ai anului al III-lea de la medicină 
solicită a li se aproba o sesiune de examene în oc-
tombrie pentru susţinerea examenelor de medicină 
operatorie şi anatomie topografică, cînd vor avea 
posibilitatea de a obţine cadavre pentru lucrările 
practice 

student 212 

16956.  3423/20.X.1933 Studenţii evrei ai anului întîi de la farmacie soli-
cită a li se aproba o sesiune de examene în ianua-
rie 

student 153 

16957.  3952/31.X.1933 Lazarovici Ilie solicită aprobarea transferului la 
facultatea din Iaşi 

student 214 

16958.  4011/23.XI.1933 Ministerul Apărării Naţionale – Inspectoratul Sa-
nitar – Statul Major trimite o adresă în care men-
ţionează că medicul căpitan Trister Israel a susţi-
nut licenţa la 27.XI.1925 

doctor 224 

16959.  4011/23.XI.1933 Ministerul Apărării Naţionale – Inspectoratul Sa-
nitar – Statul Major trimite o adresă în care men-
ţionează că medicul căpitan Svarţ Iosif a susţinut 
licenţa la 13.II.1926 

doctor 224 

16960.  4011/23.XI.1933 Ministerul Apărării Naţionale – Inspectoratul Sa-
nitar – Statul Major trimite o adresă în care men-
ţionează că medicul căpitan Fişler Isac a susţinut 
licenţa la 27.II.1926 

doctor 224 

16961.  4011/23.XI.1933 Ministerul Apărării Naţionale – Inspectoratul Sa-
nitar – Statul Major trimite o adresă în care men-
ţionează că medicul căpitan Zeidler Ionas a susţi-
nut licenţa la 30.V.1926 

doctor 224 

16962.  4011/23.XI.1933 Ministerul Apărării Naţionale – Inspectoratul Sa-
nitar – Statul Major trimite o adresă în care men-
ţionează că medicul căpitan Caufman Marcu a 
susţinut licenţa la 13.XI.1924 

doctor 224 

16963.  4011/23.XI.1933 Ministerul Apărării Naţionale – Inspectoratul Sa-
nitar – Statul Major trimite o adresă în care men-
ţionează că medicul căpitan Corenblum B. Herş a 
susţinut licenţa la 3.X.1924 

doctor 224 

16964.  4011/23.XI.1933 Ministerul Apărării Naţionale – Inspectoratul Sa-
nitar – Statul Major trimite o adresă în care men-
ţionează că medicul căpitan Esrig H. Iacob a susţi-
nut licenţa la 19.XII.1925 

doctor 224 
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16965.  4011/23.XI.1933 Ministerul Apărării Naţionale – Inspectoratul Sa-
nitar – Statul Major trimite o adresă în care men-
ţionează că medicul căpitan Hart Rafail a susţinut 
licenţa la 18.XI.1925 

doctor 224 

16966.  4011/23.XI.1933 Ministerul Apărării Naţionale – Inspectoratul Sa-
nitar – Statul Major trimite o adresă în care men-
ţionează că medicul căpitan Schreibman Nochim a 
susţinut licenţa la 14.XI.1925 

doctor 224 

16967.  4011/23.XI.1933 Ministerul Apărării Naţionale – Inspectoratul Sa-
nitar – Statul Major trimite o adresă în care men-
ţionează că medicul căpitan Vascoboinic Brihman 
Herman a susţinut licenţa la 30.VI.1924 

doctor 224 

16968.  4089/3.X.1933 Rectoratul universităţii trimite o adresă în care sînt 
menţionate numele studenţilor care fac parte din 
comitetul Asociaţiei Studenţilor Evrei din Iaşi care 
l-au calominat în ziarul „Dimineaţa”, din 8.V. 
1933, pe profesorul Şumuleanu Constantin. Aceş-
tia au fost eliminaţi din universitate în urma aces-
tui fapt. Numele studenţilor evrei sînt: Micinic 
David III medicină, Levenson Carlic III farmacie, 
Lazarovici Ilie IV medicină, Chislev Buium IV 
medicină, Herşcovici Moritz IV medicină, Săpu-
naru Zunia III drept, Ţoller S. Maier II drept, Co-
juşneanu Avram III drept, Gabei David II agrono-
mie, Salter Liuba III ştiinţe. Pentru ultraj sînt eli-
minaţi şi studenţii Rechlis Şlioma şi Zeleasnic 
Avram 

student 226 

16969.  4786/20.XI.1933 Universitatea din Cernăuţi solicită expedierea do-
sarului lui Iurim Şulim transferat de la Iaşi 

student 282 

16970.  4788/20.XI.1933 Grinouţchi Moise are de achitat datorii la financiar student 283 
16971.  1932/1933 Carnete de student student 285 
16972.  1933/1933 Studenţii anului universitar 1933-1934 la farmacie student 294 
16973.  1933 Studenţii anului întîi ai facultăţii de medicină din 

Cluj 
student 299 

16974.  1933 Ackerman Samoil, radiolog, solicită un post de l 
Clinica Radiologică 

doctor 306 

16975.  4929/28.XI.1933 Baer Henrieta susţine examenul de licenţă şi i se 
conferă diploma  

farmacist 311 

16976.  4929/28.XI.1933 Man Iosif susţine examenul de licenţă şi i se con-
feră diploma  

farmacist 311 

16977.  1933 Carnete de student student 396-409 
 1933 DOSAR 145/1933: Registrul de procese verbale 

ale candidaţilor proclamaţi doctori în medicină şi 
chirurgie (textul integral al unui proces verbal este 
redat doar pentru primul candidat, celelalte fiind 
prescurtate) 

  

16978.  Proc.verb. 
402/8.II.1933 

Subsemnaţii, profesori ai facultăţii de medicină, 
membri în juriul pentru susţinerea tezei de doc-
torat în medicină şi chirurgie a d-lui Fleişman 
Zelman intitulată „Fracturile palatului tibial”, 
întrunindu-ne în urma adresei domnului decan nr. 
287/90 din 6.II.1933, în localul facultăţii, şi, 
procedînd conform regulamentului de chestionare 
a candidatului asupra subiectului tezei am dat nota 
10. Drept pentru care am semnat prezentul proces 
verbal 

doctor 1 
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16979.  Proc.verb. 
350/4.II.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Mendelson Mendel intitulată 
„Diatermia medicală în oftalmologie” pentru care 
obţine nota 10.  

doctor 3 

16980.  Proc.verb. 
351/4.II.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie candidatului Chirvai Estera intitulată „Contri-
buţii la studiul vitezei de circulaţie a sîngelui în 
bolile mintale” pentru care obţine nota 10.  

doctor 6 

16981.  Proc.verb. 
481/11.II.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Alter Isac intitulată „Sinuzitele 
maxilare şi tratamentul prin raze X” pentru care 
obţine nota 10.  

doctor 8 

16982.  Proc.verb. 
681/16.II.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Gartenberg I. Iosif intitulată 
„Contribuţii la studiul cystitercozei itraoculare cu 
observaţiile a două cazuri”  

doctor 10 

16983.  Proc.verb. 
642/16.II.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Aizicovici Aizic intitulată „Con-
tribuţii la studiul lipozelor sanguine în maladiile 
gastro-intestinale, hepatice şi pancreatice” pentru 
care obţine calificativul magna cum laude 

doctor 11 

16984.  Proc.verb. 
642/16.II.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Aronovici Arnold intitulată 
„Contribuţii la studiul lipozelor sanguine în ma-
ladiile gastro-intestinale, hepatice şi pancreatice” 
pentru care obţine calificativul magna cum laude 

doctor 11 

16985.  Proc.verb. 
643/16.II.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Aronovici Arnold intitulată 
„Corpii lipoizi în hipertensiunea arterială” pentru 
care obţine calificativul magna cum laudae 

doctor 12 

16986.  Proc.verb. 
1031/2.III.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Leibovici Berman intitulată 
„Echilibrul acidobazic în tulburările circulaţiei” 
pentru care obţine nota 10 

doctor 13 

16987.  Proc.verb. 
759/20.II.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Bercovici O. Avram intitulată 
„Contribuţii la studiul lipozelor evacuării exptem-
poranee a uterului gravid prin procedeul lui Paul 
Delmos” pentru care obţine nota 10 

doctor 14 

16988.  Proc.verb. 
918/24.II.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Rosman B. Mendel intitulată 
„Osteomielita calcaneului” pentru care obţine nota 
9 

doctor 16 

16989.  Proc.verb. 
919/24.II.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Leibovici Avram intitulată 

doctor 17 
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„Limfogranulomatoza malignă (Maladia lui Hod-
kin). Tratamentul roentgenoterapic” pentru care 
obţine nota 10 

16990.  Proc.verb. 
1000/28.II.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Geller P. Froim intitulată „Con-
sideraţii asupra rachiaanalgeziei” pentru care ob-
ţine nota 10 

doctor 18 

16991.  Proc.verb. 
1001/28.II.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Schwartzenberg Manase intitu-
lată „Gangrena tegumentelor organelor genitale 
externe bărbăteşti” pentru care obţine nota 9 

doctor 20 

16992.  Proc.verb. 
1163/17.III.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Aronovici Elias intitulată „Sco-
lioza congenitală” pentru care obţine nota 10 

doctor 26 

16993.  Proc.verb. 
1327/6.IV.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Dascal Şmuli intitulată „Tumori 
mixte ale parotidei”  

doctor 30 

16994.  Proc.verb. 
1328/6.IV.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Tismeneţchi Haia intitulată „Stu-
diul comparativ al sinastazelor vertebrale în mor-
bul lui Patt”  

doctor 34 

16995.  Proc.verb. 
1354/8.IV.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Topper Iosif intitulată „Contri-
buţii la studiul tratamentului cu raze X a osteosar-
comului” pentru care i se acordă nota nota 10  

doctor 35 

16996.  Proc.verb. 
2096/30.VI.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Himelbrand Iancu intitulată „Ar 
fi de folos certificatul medical prenupţial pentru 
profilaxia bolilor venerice?” pentru care i se acor-
dă nota nota 10   

doctor 41 

16997.  Proc.verb. 
1404/27.IV.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Goldenberg Raisa intitulată 
„Traumatismele bolţii craniene” pentru care i se 
acordă nota nota 9   

doctor 42 

16998.  Proc.verb. 
2113/30.VI.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Ştirbu Aurel intitulată „Consi-
deraţiuni asupra accidentelor paralitice consecu-
tive tratamentului antirabic” pentru care i se acor-
dă nota nota 10   

doctor 54 

16999.  Proc.verb. 
1657/31.V.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Stein I. Ema intitulată „Contri-
buţiile tratamentului cu sanoerysin în lupusul tu-
berculos şi erythematos” pentru care i se acordă 
nota nota 10   

doctor 46 

17000.  Proc.verb. 
2054/28.VI.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Poplicher Iancu intitulată „Con-

doctor 61 
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tribuţii la studiul alergiei proteinice în exemele 
sugarilor” pentru care i se acordă nota nota 10   

17001.  Proc.verb. 
2102/30.VI.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Rosenţveig Gherşin intitulată 
„Tratamentul pleuriziilor purulente cronice netu-
berculoase” pentru care i se acordă nota nota 9  

doctor 69 

17002.  Proc.verb. 
5208/11.XII.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Goldştein Iosif intitulată „Glio-
mul retinian” pentru care i se acordă nota nota 9  

doctor 70 

17003.  Proc.verb. 
4879/24.XI.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Rosenthal Rafail intitulată „Mor-
talitatea infantilă – cauze şi remedii” pentru care i 
se acordă nota nota 9  

doctor 71 

17004.  Proc.verb. 
4866/23.XI.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Cohn Aron intitulată „Ligaturi 
atrofiante ale arterelor hypogastrice şi rezecţia...” 
pentru care i se acordă nota nota 10  

doctor 72 

17005.  Proc.verb. 
4943/28.XI.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Idelovici Bercu intitulată „Ches-
tiunea tracomului monocular” pentru care i se 
acordă nota nota 9  

doctor 73 

17006.  Proc.verb. 
52209/11.XII.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Goldberg Iosif intitulată „Tuber-
culoza palperală” pentru care i se acordă nota nota 
9  

doctor 75 

17007.  Proc.verb. 
5173/8.XII.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Tane Feiga intitulată „Scularea 
precoce a bolnavilor după laparotomie” pentru 
care i se acordă nota nota 10  

doctor 77 

17008.  Proc.verb. 
5368/15.XII.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Aronovici S. Ionas intitulată 
„Contribuţii la studiul abceselor cerebrale cronice 
de natură traumatică” pentru care i se acordă nota 
nota 10  

doctor 82 

17009.  Proc.verb. 
5112/11.XII.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Ţucherman Şabsa intitulată 
„Contribuţii la studiul lipazei serice la bătrîni” 
pentru care i se acordă nota nota 10  

doctor 83 

17010.  Proc.verb. 
5213/9.XII.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Rosner Martin intitulată „Trata-
mentul cu vaccinuri în tusea convulsivă” pentru 
care i se acordă nota nota 9  

doctor 84 

17011.  Proc.verb. 
5261/XII.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Rabinovici Vasilcovschi Dvoira 
intitulată „Acidul lactic la hipertensivi” pentru 

doctor 85 
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care i se acordă nota nota 10  
17012.  Proc.verb. 

211/26.I.1934 
Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Varner Nelly intitulată „Raportul 
între azotul total şi nefrotice în nefrite”   

doctor 86 

17013.  Proc.verb. 
5369/15.XII.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Zelţman Sahna intitulată „Consi-
deraţiuni aspura malariei în judeţul Lăpuşna şi 
municipiul Chişinău” pentru care i se acordă nota 
nota 9  

doctor 89 

17014.  Proc.verb. 
5370/15.XII.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Eisinştein Raşela intitulată 
„Fracturile închise ale diafragmelor oaselor ante-
braţului” pentru care i se acordă nota nota 10  

doctor 90 

17015.  Proc.verb. 
83/8.I.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Hazins D. Mihail intitulată „In-
fluenţa razelor X asupra Ph-ului sanguin” pentru 
care i se acordă nota nota 10  

doctor 91 

17016.  Proc.verb. 
53715/XII.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chi-
rurgie de candidatul Svarţi Moriţi intitulată „Con-
tribuţii la studiul celei de-a V-a vertebre Romban” 
pentru care i se acordă nota nota 10  

doctor 92 

17017.  Proc.verb. 
200/25.I.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Friedhardt Fischler intitulată 
„Contribuţii la studiul clinic experimental al vite-
zei de sedimentare” pentru care i se acordă nota 
nota 10  

doctor 94 

17018.  Proc.verb. 
219/10.I.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Hascalovici Iosif intitulată 
„Contribuţii la studiul cataractului” pentru care i 
se acordă nota nota 9  

doctor 96 

17019.  Proc.verb. 
212/26.I.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Zelicovici Zeilic intitulată „Con-
sideraţii la studierea reliefului mucoasei intestinale 
în diferite afecţiuni prin lichide coloidale şi în sus-
pensie opacă” pentru care i se acordă nota nota 10  

doctor 98 

17020.  Proc.verb. 
63/11.I.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Stain A. Filip intitulată „Amino-
aciduria, aminoacidemia şi raportul de azotat la 
hepatici” pentru care i se acordă nota nota 10  

doctor 99 

17021.  Proc.verb. 
 189/23.I.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Lipson Boris intitulată „Contri-
buţii la studiul exostozelor osteogenetice şi trau-
matice ale oaselor lungi” pentru care i se acordă 
nota nota 10  

doctor 103 

17022.  Proc.verb. 
189/23.I.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Enciu Şmil intitulată „Conside-

doctor 100 
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raţii asupra tratamentului chirurgical al corpilor 
străini în articulaţia genunchiului” pentru care i se 
acordă nota nota 10  

17023.  Proc.verb. 
306/1.II.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Velt Leivi intitulată „Corpii 
străini (gloanţe) intracranieni de lungă durată” 
pentru care i se acordă nota nota 10  

doctor 107 

17024.  Proc.verb. 
307/1.II.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Levit Iacob intitulată „Rupturile 
splinei” pentru care i se acordă nota nota 10  

doctor 108 

17025.  Proc.verb. 
677/16.II.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Leibovici Pinhas intitulată „Li-
paza serică în tuberculoză” pentru care i se acordă 
nota nota 9  

doctor 110 

17026.  Proc.verb. 
1043/28.II.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Horovitz M. Fani intitulată 
„Contribuţii la studiul leziunilor ginecologice prin 
vaccinovule”  

doctor 112 

17027.  Proc.verb. 
759/19.II.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Grimberg Avram intitulată „Li-
paza serică la malarici” pentru care i se acordă 
nota nota 10  

doctor 113 

17028.  Proc.verb. 
1044/28.II.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Dodi Ana intitulată „Abcesele 
reci costale” pentru care i se acordă nota nota 10  

doctor 114 

17029.  Proc.verb. 
834/20.II.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Cahan Leizer intitulată „Contri-
buţii la studiul corneei malarice” pentru care i se 
acordă nota nota 10  

doctor 116 

17030.  Proc.verb. 
909/23.II.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Froimovici M. Meier intitulată 
„Cuzele impermeabilităţii trompelor lui Falopza şi 
diagnosticul prin insuflaţie tubulară” pentru care i 
se acordă nota 9 

doctor 119 

17031.  Proc.verb. 
1014/27.II.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Solomon Chiva Meer intitulată 
„Consideraţiuni asupra tratamentului cancerului 
rectal” pentru care i se acordă nota 8 

doctor 121 

17032.  Proc.verb. 
1015/27.II.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Rosenştein Haim intitulată 
„Studii asupra chistelor orbitare şi periorbitare” 
pentru care i se acordă nota 9 

doctor 122 

17033.  Proc.verb. 
1046/28.II.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Oivide Mendel intitulată „Con-
sideraţii asupra paraliziilor postdifterice şi trata-

doctor 123 
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mentul lor cu ser antidifteric” pentru care i se 
acordă nota 10 

17034.  Proc.verb. 
1166/8.III.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Abramovici Zalman intitulată 
„Consideraţii asupra tratamentului chirurgical al 
ovaritei sclerochistice” pentru care i se acordă 
nota 10 

doctor 124 

17035.  Proc.verb. 
1188/9.III.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Copilovici Sofia intitulată „Con-
tribuţii la studiul tratamentului osteomelitei croni-
ce” pentru care i se acordă nota 10 

doctor 129 

17036.  Proc.verb. 
1210/12.III.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Bronfman Sima intitulată „Anes-
tezie prin oleoeterizare rectală” pentru care i se 
acordă nota 9 

doctor 133 

17037.  Proc.verb. 
1284/15.III.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Rosman Strul intitulată „Contri-
buţii la studiul fracturilor apofizelor trasverse lom-
bare” pentru care i se acordă nota 10 

doctor 135 

17038.  Proc.verb. 
1278/15.III.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Moscovici Leon intitulată „Con-
tribuţii la studiul acţiunii apelor de Slănic Moldo-
va nr.3 şi 6 asupra secreţiei gastrice la om în stare 
normală şi patologică” pentru care i se acordă nota 
10 

doctor 137 

17039.  Proc.verb. 
1326/19.III.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Şarf Şmul intitulată „Fracturile 
humerusului prin contractare musculară” pentru 
care i se acordă nota 10 

doctor 140 

17040.  Proc.verb. 
1401/24.III.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Fainsilber Nathan intitulată 
„Contribuţii la studiul înregistrării grafice a zgo-
motelor inimii” pentru care i se acordă nota 9 

doctor 143 

17041.  Proc.verb. 
1402/24.III.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Talmaschi Moisei intitulată 
„Cicatriciile esofagului după ingerarea de caus-
tice” pentru care i se acordă nota 9 

doctor 144 

17042.  Proc.verb. 
1403/24.III.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Leiba Moise intitulată „Contri-
buţii la studiul clinic şi experimental al vetezei de 
sedimentare a sîngelui în prima copilărie (la copiii 
normali şi în diferite maladii)” pentru care i se 
acordă nota 10 

doctor 145 

17043.  Proc.verb. 
1453/31.III.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Spaner Efim intitulată „Contri-
buţii la studiul dietetic al tulburărilor digestive şi 

doctor 146 
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de nutriţie la sugari cu lapte dezalbuminat” pentru 
care i se acordă nota 10 

17044.  Proc.verb. 
1450/30.III.1934 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Bşacanschi Gherş intitulată 
„Contribuţii la studiul apendicitelor tuberculoase” 
pentru care i se acordă nota 9 

doctor 147 

17045.  Proc.verb. 
86/12.I.1935 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Feldman Nuţă intitulată „Con-
tribuţii în histochimia prehipofizei proteinale acide 
şi corelaţia cu glandele sexuale” pentru care i se 
acordă nota 10 

doctor 170 

17046.  Proc.verb. 
504/1.III.1935 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Aiziner Ş. Berta intitulată „Con-
tribuţii la studiul anevrismului disecant” pentru 
care i se acordă nota 9 

doctor 174 

17047.  Proc.verb. 
557/5.III.1935 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Grünşpan Eliza intitulată „Trata-
mentul malariei cu atebrină” pentru care i se acor-
dă nota 10 

doctor 175 

17048.  Proc.verb. 
644/16.III.1935 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Iuster A. David intitulată „Fibro-
mul mezenteric” pentru care i se acordă nota 10 

doctor 176 

17049.  Proc.verb. 
1517/27.VI.1935 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Gleizer Rebeca intitulată „An-
gioamele glandei submaxilare” pentru care i se 
acordă nota 10 

doctor 178 

17050.  Proc.verb. 
821/5.III.1935 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Leizerovici A. Suzi intitulată 
„Tratamentul tricofiţiei cu raze X” pentru care i se 
acordă nota 10 

doctor 179 

17051.  Proc.verb. 
694/23.III.1935 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Feldman Nuţă intitulată „Trata-
mentul chirurgical în afecţiunile spasmodice ale 
membrelor inferioare – intervenţiile asupra 
nervilor” pentru care i se acordă nota 10 

doctor 183 

17052.  Proc.verb. 
837/6.IV.1935 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Roitman Elia intitulată „Radio-
diagnosticul apendicitei cronice” pentru care i se 
acordă nota 10 

doctor 185 

17053.  Proc.verb. 
907/13.IV.1935 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Flitman Paulina intitulată „Con-
tribuţii la studiul chistelor osoase esenţiale” pentru 
care i se acordă nota 10 

doctor 186 

17054.  Proc.verb. 
872/10.IV.1935 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Terkatin Alexandru intitulată 

doctor 189 
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„Sinuzite maxilare” pentru care i se acordă nota 
10 

17055.  Proc.verb. 
920/15.IV.1935 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Veiss Filip intitulată „Contribuţii 
la studiul acţiunii razelor ultraviolete asupra struc-
turii şi funcţiunii nervului” pentru care i se acordă 
nota 10 

doctor 190 

17056.  Proc.verb. 
885/12.IV.1935 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Solomon Manole intitulată 
„Contribuţii la studiul corpilor străini metodici în 
tubul digestiv” pentru care i se acordă nota 10 

doctor 191 

17057.  Proc.verb. 
873/10.IV.1935 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Rabinovici Marcel intitulată 
„Peritonitele traumatice osifiante” pentru care i se 
acordă nota 10 

doctor 192 

17058.  Proc.verb. 
875/11.IV.1935 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Segal David intitulată „Contri-
buţii la studiul polipeptidemiei şi cloremiei post-
operatorii” pentru care i se acordă nota 9 

doctor 190 

17059.  Proc.verb. 
921/15.IV.1935 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Milerand Amalia intitulată „Ac-
ţiunea apelor de Slănic asupra motricităţii stoma-
cale cu efectul hipoglicemiei apelor” pentru care i 
se acordă nota 10 

doctor 197 

17060.  Proc.verb. 
930/16.IV.1935 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Szendersky I. Aron intitulată 
„Consideraţii asupra tratamentului tarchomului” 
pentru care i se acordă nota 8 

doctor 198 

  DOSAR 146/1933   
17061.  Proc.verb. 

313/31.II.1933 
Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă în farmacie de candida-
tul Weinştein Rebeca 

farmacist 32 

17062.  Proc.verb. 
313/31.II.1933 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă în farmacie de candida-
tul Wasserman David 

farmacist 32 

17063.  452/20.II.1933 Cereri de scutire de taxe şcolare student  49, 52, 63, 72 
17064.  684/16.II.1933 Lazarovi Liza solicită scutirea de taxele şcolare student 62 

17065.  693/17.II.1933 Lazarovi Liza solicită scutirea de taxele şcolare student 62 
17066.  1032/3.III.1933 Goldenberg Roza obţine diploma de licenţiat în 

farmacie  
farmacist 102 

17067.  1032/3.III.1933 Zisman Ester obţine diploma de licenţiat în farma-
cie  

farmacist 102 

17068.  1191/23.III.1933 Seinbaum Emanoil din Mărculeşti obţine foaia 
matricolă  

student 136 

17069.  1191/23.III.1933 Tismeneţchi Basea din Vertingeni obţine foaia 
matricolă  

student 136 

17070.  1287/31.VI.1933 Herşcovici Avram solicită eliberarea documente-
lor şcolare aparţinînd lui Soicher Naftule 

student 159 

17071.  1348/3.IV.1933 Wasserman Bernard solicită să se scrie în docu-
mentele şcolare acest nume şi nu cel de Vaiserman 
Bernard 

student 169 
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17072.  1359/10.IV.1933 Cogan Felix, elev practicant în farmacia lui Bron-
ştein I., solicită eliberarea foii matricole 

student 173 

17073.  1491/12.V.1933 Studenţi student 237, 259- 264, 399-
417, 463 

17074.  1933 Doctori la specializare doctor 265-268 
17075.  1933 Rosenthal Georges este angajat în funcţia de asis-

tent la clinica de radiologie infantilă 
doctor 282 

17076.  1933 Varcovici Şaer Paula este angajat în funcţia de 
preparator la chimie farmaceutică 

doctor 310-312 

  DOSAR 147/1933: Procese verbale ale consiliilor 
profesorale. 1933-1935 

  

17077.  Proc.verb. 
 1/10.X.1934 

Cohn Nahman solicită echivalarea diplomei de 
specialist în pediatrie 

doctor 112 

17078.  Proc.verb. 
 20/8.IV.1935 

Profesorul Şumuleanu Constantin a fost boicotat 
de studenţi care s-au prezentat la cursurile sale în 
număr de trei; el s-a opus desfăşurării activităţii 
facultăţii de farmacie. 

doctor 196 

  DOSAR 148/1933: Registrul matricol de specia-
litate 

  

17079.  Dipl.26/3.VI.1935 Bercovici Marcu înmatriculat cu nr. 1/1933-1934 
este declarat specialist în dermatologie 

doctor 1 

17080.  Dipl.19/4.IV.1935 Goldenberg Iosif înmatriculat cu nr. 3/1933-1934 
este declarat specialist în dermatologie 

doctor 2 

17081.  Dipl./ 1935 Rabinovici Lazăr înmatriculat cu nr. 3/1933-1934 
este declarat specialist în dermatologie 

doctor 2 

17082.  Dipl.18/4.VI.1935 Schreifel Solomon înmatriculat cu nr. 9/1933-
1934 este declarat specialist în dermatologie 

doctor 3 

17083.  Dipl.11/4.VI.1935 Averbuch Cozac Leizer înmatriculat cu numărul 
11/1934-1935 este declarat specialist în radiologie 

doctor 3v 

17084.  Dipl.12/4.VI.1935 Ackerman Samuel înmatriculat cu numărul 
12/1934-1935 este declarat specialist în radiologie 

doctor 4 

17085.  Dipl.17/4.VI.1935 Himelbrand Reful înmatriculat cu numărul 
17/1934-1935 este declarat specialist în chirurgie 
(clinica a II-a) 

doctor 5 

17086.  Dipl.13/11.VI.1937 Mayer Bercu înmatriculat cu numărul 18/1934-
1935 este declarat specialist în radiologie 

doctor 5 

17087.  Dipl.19/4.VI.1935 Mendel Avram înmatriculat cu numărul 19/1934-
1935 este declarat specialist în chirurgie (clinica 
întîi) 

doctor 5 

17088.  Dipl.3/25.X.1935 Pineles Sebastian înmatriculat cu numărul 
21/1934-1935 este declarat specialist în radiologie 

doctor 6 

17089.  Dipl.11/30.VI.1937 Ackerman Freida înmatriculată cu numărul 23/ 
1934-1935 este declarată specialist în radiologie 

doctor 6 

17090.  Dipl.35/30.VI.1937 Beri Gherş înmatriculat cu numărul 25/1934-1935 
este declarat specialist în radiologie 

doctor 6 

17091.  Dipl.36/30.VI.1937 Chislbrener Menaşe înmatriculat cu numărul 
27/1934-1935 este declarat specialist în obstetrică 

doctor 7 

17092.  Dipl.37/30.VI.1937 Epelboim Ianchel înmatriculat în anul 1935-1936 
este declarat specialist în radiologie 

doctor 10 

17093.  Dipl.40/30.VI.1937 Ghelman Haim înmatriculat în anul 1935-1936 
este declarat specialist în radiologie 

doctor 10 

17094.  Dipl.41/30.VI.1937 Gartenberg Iosif înmatriculat în anul 1935-1936 
este declarat specialist în ginecologie 

doctor 11 

17095.  Dipl.42/30.VI.1937 Goldştein Israel Solomon înmatriculat în anul 
1935-1936 este declarat specialist în ginecologie 

doctor 11 

17096.  Dipl.43/30.VI.1937 Herşcu I. Herş înmatriculat în anul 1935-1936 este 
declarat specialist în radiologie 

doctor 11 
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17097.  Dipl.44/30.VI.1937 Held Pincu înmatriculat în anul 1935-1936 este 
declarat specialist în radiologie 

doctor 11 

17098.  Dipl.46/30.VI.1937 Idelovici Idel înmatriculat în anul 1935-1936 este 
declarat specialist în ginecologie 

doctor 12 

17099.  Dipl.17/27.X.1938 Moise Leivi înmatriculat în anul 1935-1936 este 
declarat specialist în radiologie 

doctor 13 

17100.  Dipl.15/26.VI.1937 Moise Leivi, înmatriculat cu numărul 51, este de-
clarat specialist în radiologie 

doctor 13 

17101.  Dipl.20/26.VI.1937 Ştein Filip, înmatriculat cu numărul 52, este decla-
rat specialist în genito-urinare 

doctor 13 

17102.  Dipl.2/5.VII.1935 Streif Sigmund, înmatriculat cu numărul 60, este 
declarat specialist în genito-urinare 

doctor 15 

17103.  Dipl.8/22.II.1936 Oivid Mendel, înmatriculat cu numărul 61, este 
declarat specialist în ortopedie 

doctor 16 

17104.  Dipl.27/27.VI.1938 Halimschi Lipa, înmatriculat cu numărul 64, este 
declarat specialist în radiologie 

doctor 16 

17105.  Dipl.22/27.VI.1938 Moscovici Leon, înmatriculat cu numărul 66, este 
declarat specialist în radiologie 

doctor 17 

17106.  Dipl.23/27.VI.1938 Mendrohovici Alfred, înmatriculat cu numărul 65, 
este declarat specialist în radiologie 

doctor 17 

17107.  Dipl.70/27.VI.1938 Solomon Mendel, înmatriculat cu numărul 70, este 
declarat specialist în ginecologie 

doctor 18 

17108.  Dipl.75/27.VI.1938 Moscovici Leon, înmatriculat cu numărul 75, este 
declarat specialist în medicină internă 

doctor 19 

17109.  Dipl.77/27.VI.1938 Hernis Simon, înmatriculat cu numărul 77, este 
declarat specialist în dermato-venerice 

doctor 20 

17110.  Dipl.78/27.VI.1938 Svarţi Moriţi, înmatriculat cu numărul 77, este de-
clarat specialist în dermato-venerice 

doctor 20 

17111.  Dipl.87/27.VI.1938 Boiangiu Simon, înmatriculat cu numărul 87, este 
declarat specialist în radiologie 

doctor 22 

17112.  Dipl.88/27.VI.1938 Leiba Moise, înmatriculat cu numărul 87, este de-
clarat specialist în radiologie 

doctor 22 

17113.  Dipl.92/27.VI.1938 Lazarovici Idel, înmatriculat cu numărul 87, este 
declarat specialist în chirurgie 

doctor 23 

17114.  Dipl.94/1939 Ancelsohn Erlies, înmatriculat cu numărul 94, este 
declarat specialist în radiologie 

doctor 24 

17115.  Dipl.2979/5.VII.19
40 

Ancelsohn Erlies, înmatriculat cu numărul 97, este 
declarat specialist în radiologie 

doctor 25 

17116.  Dipl.98/1939 Groisman Gherşin, înmatriculat cu numărul 98, 
este declarat specialist în radiologie 

doctor 25 

17117.  Dipl.99/1939 Sabelman Iosif, înmatriculat cu numărul 99, este 
declarat specialist în dermatologie 

doctor 25 

17118.  Dipl.100/1939 Aizicovici Hună, înmatriculat cu numărul 100, 
este declarat specialist în medicină internă 

doctor 25 

17119.  Dipl.101/1939 Lupu Dora, înmatriculată cu numărul 101, este de-
clarată specialist în obstetrică 

doctor 26 

17120.  Dipl.105/1939 Nadel Ignat, înmatriculat cu numărul 101, este de-
clarat specialist în obstetrică 

doctor 27 

17121.  Dipl.113/1939 Froimovici Meier, înmatriculat cu numărul 113, 
este declarat specialist în radiologie 

doctor 29 

17122.  Dipl.114/1939 Sirchis Iosif, înmatriculat cu numărul 114, este 
declarat specialist în radiologie 

doctor 29 

17123.  Dipl.115/1939 Nadler Natan, înmatriculat cu numărul 115, este 
declarat specialist în radiologie 

doctor 29 

17124.  Dipl.119/1939 Frandin Alice, înmatriculată cu numărul 119, este 
declarată specialist în radiologie 

doctor 29 
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17125.  Dipl.120/1939 Moscovici Oscar, înmatriculat cu numărul 120 
este declarat specialist în chirurgie 

doctor 29 

17126.  Dipl.121/1939 Frandin Napoleon, înmatriculat cu numărul 121, 
este declarat specialist în dermatologie 

doctor 31 

17127.  Dipl.123/1939 Loibman Iosif, înmatriculat cu numărul 113, este 
declarat specialist în radiologie 

doctor 31 

17128.  Dipl.163/1943 Sapier Paul, înmatriculat cu numărul 163, este de-
clarat specialist în chirurgie 

doctor 43 

17129.  Dipl.164/1945 Himelbrand Mozes, înmatriculat cu numărul 164, 
este declarat specialist în chirurgie 

doctor 44 

17130.  Dipl.1654/1945 Spaier Paul, înmatriculat cu numărul 165, este de-
clarat specialist în obstetrică 

doctor 44 

17131.  Dipl.167/1945 Himelbrand Mozes, înmatriculat cu numărul 167, 
este declarat specialist în obstetrică 

doctor 44 

17132.  Dipl.168/1945 Elin Lupu, înmatriculat cu numărul 168, este de-
clarat specialist în ortopedie 

doctor 45 

17133.  Dipl.169/1945 Făinaru Leon, înmatriculat cu numărul 169, este 
declarat specialist în genito-urinare 

doctor 45 

17134.  Dipl.170/1945 Ţucherman Arnold, înmatriculat cu numărul 170, 
este declarat specialist în genito-urinare 

doctor 45 

17135.  Dipl.171/1945 Eleman Nuţă, înmatriculat cu numărul 171, este 
declarat specialist în ortopedie 

doctor 45 

17136.  Dipl.172/1945 Pollingher Beno, înmatriculat cu numărul 172, 
este declarat specialist în neurpsihiatrie 

doctor 46 

17137.  Dipl.173/1945 Blumenfeld Şmil, înmatriculat cu numărul 173, 
este declarat specialist în neurpsihiatrie 

doctor 46 

17138.  Dipl.174/1945 Şaiomivici Iacob, înmatriculat cu numărul 172, 
este declarat specialist în oftalmologie 

doctor 46 

17139.  Dipl.175/1945 Chisel Iancu, înmatriculat cu numărul 175, este 
declarat specialist în obstetrică 

doctor 46 

17140.  Dipl.176/1945 Goldenberg Zilber Beti, înmatriculat cu numărul 
176, este declarat specialist în obstetrică 

doctor 47 

17141.  Dipl.177/1945 Strulovici Idel, înmatriculat cu numărul 176, este 
declarat specialist în obstetrică 

doctor 47 

17142.  Dipl.183/1946 Vornicu Iancu, înmatriculat cu numărul 183, este 
declarat specialist în obstetrică 

doctor 47 

17143.  Dipl.186/1946 Segal Artur, înmatriculat cu numărul 186, este de-
clarat specialist în genito-urinare 

doctor 49 

17144.  Dipl.180/1946 Rothenberg Moses, înmatriculat cu numărul 176, 
este declarat specialist în clinică medicală 

doctor 50 

17145.  Dipl.194/1946 Simovici Jacques, înmatriculat cu numărul 176, 
este declarat specialist în microbiologie 

doctor 51 

17146.  Dipl.197/1946 Ghelber A. Herşcu, înmatriculat cu numărul 197, 
este declarat specialist în chirurgie 

doctor 52 

17147.  Dipl.198/1946 Brener Edgar, înmatriculat cu numărul 197, este 
declarat specialist în chirurgie generală 

doctor 52 

17148.  Dipl.199/1946 Rosen Heinrich, înmatriculat cu numărul 197, este 
declarat specialist în chirurgie generală 

doctor 52 

17149.  Dipl.200/1946 Haber Alter, înmatriculat cu numărul 200, este de-
clarat specialist în chirurgie generală 

doctor 52 

17150.  Dipl.207/1946 Cahane Arthur, înmatriculat cu numărul 197, este 
declarat specialist în boli contagioase 

doctor 54 

17151.  Dipl.208/1946 Vaserman Marcus, înmatriculat cu numărul 198, 
este declarat specialist în boli contagioase 

doctor 54 

17152.  Dipl.212/1946 Goldştain Solomon, înmatriculat cu numărul 212, 
este declarat specialist în dermatologie 

doctor 55 
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17153.  Dipl.213/1946 Cahan David, înmatriculat cu numărul 176, este 
declarat specialist în microbiologie 

doctor 55 

17154.  Dipl.216/1946 Eisenhandler Beniamin, înmatriculat cu numărul 
176, este declarat specialist în genito-urinare 

doctor 56 

17155.  Dipl.218/1946 Rubinsaft Moses, înmatriculat cu numărul 218, 
este declarat specialist în clinică medicală 

doctor 57 

17156.  Dipl.251/1946 Goldenberg Nardusia, înmatriculată cu numărul 
251, este declarată specialist în balneologie 

doctor 56 

17157.  Dipl.252/1946 Cahan Arthur, înmatriculat cu numărul 252, este 
declarat specialist în balneologie 

doctor 66 

17158.  Dipl.262/1946 Beniaminovici Mendel, înmatriculat cu numărul 
262, este declarat specialist în radiologie 

doctor 68 

17159.  Dipl.263/1946 Burăh Selina, înmatriculată cu numărul 263, este 
declaraăt specialist în igienă 

doctor 68 

17160.  Dipl.264/1946 Moise Moise, înmatriculat cu numărul 264, este 
declarat specialist în boli contagioase 

doctor 69 

17161.  Dipl.265/1946 Şraer Triandaf Lucreţia, înmatriculată cu numărul 
265, este declarată specialist în obstetrică 

doctor 69 

17162.  Dipl.268/1946 Cahan Arthur, înmatriculat cu numărul 268, este 
declarat specialist în medicină internă 

doctor 70 

17163.  Dipl.284/1947 Aizicovici Hună, înmatriculat cu numărul 288, 
este declarat specialist în dermato-venerice 

doctor 74 

17164.  Dipl.298/1947 Rosen Martin, înmatriculat cu numărul 298, este 
declarat specialist în dermato-venerice 

doctor 74 

17165.  Dipl.299/1947 Cohn Niccolau Tereza, înmatriculată cu numărul 
299, este declarată specialist în dermato-venerice 

doctor 74 

17166.  Dipl.301/1947 Vainfeld Marcel, înmatriculat cu numărul 288, 
este declarat specialist în analize de laborator 

doctor 78 

17167.  Dipl.306/1948 Alterescu Miron, înmatriculat cu numărul 301, 
este declarat specialist în obstetrică 

doctor 79 

17168.  Dipl.309/1948 Korn Scherţer Pia, înmatriculat cu numărul 301, 
este declarat specialist în obstetrică 

doctor 80 

  DOSAR 149/1934: Registru de intrare   

17169.  8/4.I.1934 Rectoratul universităţii informează că Ministerul 
Instrucţiunii Publice a aprobat numirea lui Hoch-
man Alexandru pe postul de asistent la 1.I.1934 

doctor 2 

17170.  21/4.I.1934 Hascalovici Iosif depunde concluziile tezei sale 
„Contribuţii la studiul cataractelor diabetice” 

doctor 4 

17171.  28/4.I.1934 Crismanţchi Sara solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru reînscriere 

student 5 

17172.  32/9.I.1934 Zeilicovici Zeilic depunde concluziile tezei sale 
„Contribuţii la studiul masei intestinale în diferite 
afecţiuni” 

doctor 5 

17173.  46/9.I.1934 Serviciul Sanitar al oraşului Tighina eliberează 
matricola lui Berşadschi Perla 

student 7 

17174.  49/10.I.1934 Hascalovici Iosif susuţine teza de licenţă, notată 
cu 10, şi obţine diploma în medicină şi chirurgie 

doctor 8 

17175.  51/10.I.1934 Morghenstern Israil solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă pentru reînscriere 

student 8 

17176.  60/11.I.1934 Flitman Paulina solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului al IV-lea pentru angajare 

student 8 

17177.  65/11.I.1934 Solomon Burăh solicită reînscrierea la examenul 
de licenţă în farmacie 

farmacist 9 

17178.  66/11.I.1934 Axelrad Sumer solicită reînscrierea la examenul 
de licenţă în farmacie 

farmacist 9 

17179.  68/11.I.1934 Iurman Haia solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru reînscriere 

student 9 
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17180.  70/11.I.1934 Kula Marcel solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 9 

17181.  98/15.I.1934 Enciu Şmil depunde concluziile tezei sale „Trata-
mentul chirugical al corpilor străini ai articulaţiei 
genunchiului” 

doctor 12 

17182.  107/17.I.1934 Leiba Moise solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anilor de studiu 1932-1933 şi 1933-
1934 pentru armată 

student 13 

17183.  108/11.I.1934 Herşcovici Melania solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1933-1934 

student 13 

17184.  110/17.VII.1933 Rozemberg Leizer obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Modena; 
solicită echivalarea studiilor 

doctor 13 

17185.  118/18.I.1934 Smucler Volf solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru angajare 

student 14 

17186.  119/18.I.1934 Herşcu Haim solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 14 

17187.  120/18.I.1934 Fixler Sara solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru reînscriere 

student 14 

17188.  139/19.I.1934 Calmanovici Luiza solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru angajare 

student 16 

17189.  140/19.I.1934 Rubin Iancu solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă la cursurile de anatomie 

student 16 

17190.  160/19.I.1934 Friedhardt Fischler depunde concluziile tezei sale 
„Contribuţii la studilu clinic şi experimental al 
vitezei de sedimentare” 

doctor 17 

17191.  161/22.I.1934 Zeilicovici Zeilic depunde concluziile tezei sale  doctor 18 
17192.  172/22.I.1934 Rosenfeld Ana solicită reînscrierea în anul 1933-

1934 şi înscrierea la examenul de licenţă în 
farmacie 

farmacist 17 

17193.  181/23.I.1934 Veisbuch Avram solicită reînscrierea în anul 
1933-1934  

student 20 

17194.  197/25.I.1934 Fainberg Liuba solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară pentru Serviciul Sanitar 

student 20 

17195.  223/27.I.1934 Berman Estera solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului al II-lea la farmacie 

student 21 

17196.  227/27.I.1934 Leibovici Sara solicită reînscrierea în anul 1933-
1934 şi înscrierea la examenul de licenţă în far-
macie 

farmacist 21 

17197.  261/30.I.1934 Velt Leivi depunde concluziile tezei sale „Corpii 
străini intracranieni de lungă durată” 

doctor 27 

17198.  263/30.I.1934 Spaner Efim solicită înscrierea la examenele ulti-
mului doctorat 

doctor 27 

17199.  264/30.I.1934 Bronfman Sima solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

doctor 27 

17200.  276/30.I.1934 Copilovici Sofia solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

doctor 27 

17201.  268/30.I.1934 Leibovici Moise solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

doctor 27 

17202.  285/31.I.1934 Cohn Aurel depunde concluziile tezei sale „Nar-
coza intravenoasă cu evipan natrium” 

doctor 29 

17203.  288/31.I.1934 Levit Iacob depunde concluziile tezei sale „Ruptu-
rile splinei” 

doctor 29 

17204.  296/1.II.1934 Oivide Mendel solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

doctor 30 

17205.  300/1.II.1934 Vaserman Lazăr solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă 

doctor 30 
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17206.  309/2.II.1934 Cohn Aurel depunde concluziile tezei sale doctor 31 
17207.  311/2.II.1934 Löbel Bercu solicită înscrierea la examenul de 

licenţă în farmacie 
farmacist 31 

17208.  328/3.II.1934 Goldenberg Rafail obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Bruxelles; 
solicită echivalarea studiilor 

doctor 33 

17209.  334/3.II.1934 Malamen Iosif obţine diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie al facultăţii din Berlin; solicită 
echivalarea studiilor 

doctor 33 

17210.  349/5.II.1934 Bogen Edith solicită scutire de taxele şcolare student 35 
17211.  350/5.II.1934 Rosman Strul solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pentru armată 
student 35 

17212.  351/5.II.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Tal-
maschi Moisei 

doctor 35 

17213.  355/5.II.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de 
Spaner Efim 

doctor 35 

17214.  362/5.II.1934 Rosman Strul solicită înscrierea la examenele ulti-
mului doctorat 

doctor 36 

17215.  364/5.II.1934 Steinberg Aurel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru armată 

student 36 

17216.  368/5.II.1934 Stamer Rachel schimbă numele în Spacovici Ma-
ria 

doctor 36 

17217.  380/6.II.1934 Cercul de Recrutare din Soroca solicită eliberarea 
unei adeverinţe de frecvenţă pentru Socolnic Au-
rel 

student 38 

17218.  380/6.II.1934 Cercul de Recrutare din Soroca solicită eliberarea 
unei adeverinţe de frecvenţă pentru Vainberg 
Moise 

student 38 

17219.  382/6.II.1934 Sin David Solomon solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă pentru armată 

student 38 

17220.  383/6.II.1934 Carlic Levenson David solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă pentru armată 

student 38 

17221.  384/6.II.1934 Lazarovici Leizer solicită înscrierea la examenul 
de licenţă 

student 38 

17222.  388/7.II.1934 Moldauer I. Iosif obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Berlin; 
solicită eliberarea unui certificat de liberă practică 

doctor 39 

17223.  389/7.II.1934 Blinder A. Jean obţine diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie al facultăţii din Praga; solicită 
echivalarea studiilor 

doctor 39 

17224.  390/7.II.1934 Rosenţveig Ch. Moses obţine diploma de licenţiat 
în medicină şi chirurgie al facultăţii din Modena; 
solicită echivalarea studiilor 

doctor 39 

17225.  391/7.II.1934 Schor S. Ghitla obţine diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie al facultăţii din Modena; 
solicită echivalarea studiilor 

doctor 39 

17226.  396/7.II.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite proce-
sul verbal de susţinere a licenţei în farmacie de 
Braunştein Haia 

farmacist 40 

17227.  396/7.II.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite proce-
sul verbal de susţinere a licenţei în farmacie de 
Sogolinic Etlea 

farmacist 40 

17228.  396/7.II.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite proce-
sul verbal de susţinere a licenţei în farmacie de 
Abramovici Leia 

farmacist 40 
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17229.  396/7.II.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite proce-
sul verbal de susţinere a licenţei în farmacie de 
Grinouţchi Moise 

farmacist 40 

17230.  405/7.II.1934 Balbarev Ihil solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 41 

17231.  406/7.II.1934 Goldner Aron solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 41 

17232.  411/7.II.1934 Riza Ioină solicită înscrierea la examenul de licen-
ţă în farmacie 

farmacist 41 

17233.  437/8.II.1934 Caufman Iosub solicită înscrierea la examenul de 
licenţă în farmacie 

farmacist 41 

17234.  438/8.II.1934 Spacovici Maria (Stamer Rachel) solicită înscrie-
rea la concursul de specializare în dermato-vene-
rice 

doctor 43 

17235.  442/8.II.1934 Rovner David solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 43 

17236.  457/8.II.1934 Verner Gherta, preparator, solicită acordarea con-
cediului de odihnă 

doctor 44 

17237.  485/10.II.1934 Dordic Favel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 46 

17238.  486/10.II.1934 Catz David solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 46 

17239.  503/12.II.1934 Svaigher Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 46 

17240.  520/12.II.1934 Horovitz Fani depune concluziile tezei de licenţă 
„Contribuţii la tratamentul leziunilor inflamatorii 
ale aparatului genital feminin” 

doctor 47 

17241.  520/12.II.1934 Ochs Henry solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 48 

17242.  521/12.II.1934 Acherman Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 48 

17243.  520/12.II.1934 Davidovici Didi solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 48 

17244.  528/13.II.1934 Rechiles Şlioma solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 49 

17245.  529/13.II.1934 Bărbuţă Rubin solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 49 

17246.  530/13.II.1934 Cahan Leizer solicită sprijin material pentru edi-
tarea tezei de licenţă 

student 49 

17247.  531/13.II.1934 Stuleanu Bernard solicită înscrierea la examenul 
de licenţă în farmacie 

farmacist 49 

17248.  533/13.II.1934 Pascaru Isidor solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 
 

student 49 
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17249.  547/13.II.1934 Ţvetovnîi Ihil solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 50 

17250.  550/13.II.1934 Cofman Maier solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 50 

17251.  551/13.II.1934 Cofman Şmul solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 50 

17252.  557/13.II.1934 Spielman Bruno solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 50 

17253.  558/13.II.1934 Ludatscher Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 50 

17254.  570/13.II.1934 Malamen Boris solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 50 

17255.  571/13.II.1934 Şvarţ Abram solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 50 

17256.  572/13.II.1934 Simson Etlis solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 50 

17257.  573/13.II.1934 Goligorschi Solomon solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă a anului universitar 1933-
1934 pentru armată 

student 50 

17258.  578/13.II.1934 Soibelman Enric solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 
pentru armată 

student 50 

17259.  598/15.II.1934 Tindel Albert obţine diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie al facultăţii din Viena; solicită 
echivalarea studiilor 

doctor 52 

17260.  599/15.II.1934 Eisikovitz Moritz obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Praga; soli-
cită echivalarea studiilor 

doctor 52 

17261.  600/15.II.1934 Tindel Albert obţine diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie al facultăţii din Viena; solicită 
echivalarea studiilor 

doctor 52 

17262.  625/15.II.1934 Goldştein Simon solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 
pentru armată 

student 54 

17263.  626/15.II.1934 Rabinovici Moise solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 
pentru armată 

student 54 

17264.  629/15.II.1934 Moscovici Lupu solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 54 

17265.  632/15.II.1934 Schwartz Boris solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 54 

17266.  637/15.II.1934 Nureneberg Iulian solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 
pentru armată 

student 54 

17267.  639/15.II.1934 Fich Ruvin solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 54 
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17268.  640/15.II.1934 Gartenberg Marcel solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 
pentru armată 

student 54 

17269.  652/15.II.1934 Segal Matilda solicită înscrierea la examenul de 
licenţă în farmacie 

farmacist 55 

17270.  686/16.II.1934 Leizerovici Leizer solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 
pentru armată 

student 57 

17271.  687/16.II.1934 Sirchis Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 57 

17272.  688/16.II.1934 Sobelman Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 57 

17273.  692/16.II.1934 Loberant Leib solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 57 

17274.  695/16.II.1934 Şor Calman solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 57 

17275.  697/16.II.1934 Fainsilber Natan solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 57 

17276.  698/16.II.1934 Bogen Beno solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 57 

17277.  700/16.II.1934 Lerch Leopold solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 57 

17278.  702/16.II.1934 Alter Samoil solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 57 

17279.  703/16.II.1934 Bogen Beno solicită eliberarea înscrierea la farma-
cie 

student 57 

17280.  705/16.II.1934 Herşcovici Şmil solicită eliberarea înscrierea la 
farmacie 

student 58 

17281.  708/16.II.1934 Herşcu Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 58 

17282.  709/16.II.1934 Pisarevici Leib solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 58 

17283.  720/16.II.1934 Levin Şlioma solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 58 

17284.  730/17.II.1934 Menialâi Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 59 

17285.  732/17.II.1934 Iancu David solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 59 

17286.  734/17.II.1934 Cohn Leib solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 59 

17287.  735/17.II.1934 Cru David Herş solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 59 
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17288.  736/17.II.1934 Şarf Mihel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 59 

17289.  738/17.II.1934 David Bercu solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 59 

17290.  739/17.II.1934 Aronovici Simha solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 
pentru armată 

student 59 

17291.  741/17.II.1934 Colichman Abram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 
pentru armată 

student 59 

17292.  744/17.II.1934 Şarf Şmul solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 59 

17293.  773/19.II.1934 Cahan Leizer depune concluziile tezei de licenţă 
„Contribuţii la studiul comei malarice” 

doctor 61 

17294.  787/19.II.1934 Davidoshn Moritz solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 
pentru armată 

student 62 

17295.  789/19.II.1934 Avram Riven solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 62 

17296.  790/19.II.1934 Davidoshn Moritz solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 
pentru armată 

student 62 

17297.  791/19.II.1934 David Jean solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 62 

17298.  792/19.II.1934 Mandel Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 62 

17299.  793/19.II.1934 Thierer Savel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 62 

17300.  803/20.II.1934 Spaner Efim solicită înscrierea la examenele ulti-
mului doctorat 

doctor 63 

17301.  804/20.II.1934 Coifman Iţic solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 63 

17302.  805/20.II.1934 Roitman Elias solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 63 

17303.  807/20.II.1934 Veinberg Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 63 

17304.  808/20.II.1934 Iuster David solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 63 

17305.  811/20.II.1934 Iţicovici Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 63 

17306.  830/20.II.1934 Davidovici Didi solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 
 

student 65 
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17307.  831/20.II.1934 Zoller Ionel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 65 

17308.  832/20.II.1934 Roşcovan Moise solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 
pentru armată 

student 65 

17309.  833/20.II.1934 Dulbergher Marcel depune concluziile tezei de 
licenţă  

doctor 65 

17310.  834/20.II.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Cahan Leizer 
apreciată de comisie cu nota 10 

doctor 65 

17311.  835/20.II.1934 David Moise solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 65 

17312.  836/20.II.1934 Levit Abram solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 65 

17313.  849/21.II.1934 Solomon Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 66 

17314.  850/21.II.1934 Rapaport Leib solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 66 

17315.  851/21.II.1934 Rabinovici Romi solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 
pentru armată 

student 66 

17316.  852/21.II.1934 Fruchtman Isac solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 66 

17317.  856/21.II.1934 Leibovici Edviga susţine licenţa în farmacie farmacist 66 
17318.  873/21.II.1934 Garaguli Ana depune concluziile tezei de licenţă 

„Pneumotoraxul artificial ambulatoriu” 
doctor 67 

17319.  874/21.II.1934 Segal David solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 67 

17320.  874/21.II.1934 Segal Iacob solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 67 

17321.  877/21.II.1934 Horovitz Nathan solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 
pentru armată 

student 67 

17322.  878/23.II.1934 Buium Strul solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 67 

17323.  884/23.II.1934 Froimovici Meer depune concluziile tezei de li-
cenţă „Contribuţii la studiul osteomielitei osoase” 

doctor 67 

17324.  888/23.II.1934 Talmaschi Moisei solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

doctor 68 

17325.  900/23.II.1934 Serviciul Sanitar al oraşului Soroca trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Meer Riva 

student 68 

17326.  901/23.II.1934 Serviciul Sanitar al oraşului Soroca trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Sfarţ Roza 

student 68 

17327.  902/23.II.1934 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Fişler Gherş 

student 68 

17328.  902/23.II.1934 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Sirchis I. Nelly 
 

student 68 
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17329.  902/23.II.1934 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Tevanov Rabinovici Eva 

student 68 

17330.  902/23.II.1934 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Neiman Ester 

student 68 

17331.  902/23.II.1934 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Gheller Ida 

student 68 

17332.  902/23.II.1934 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău trimite foaia 
matricolă aparţinînd lui Fişman Blima 

student 68 

17333.  906/23.II.1934 Societatea Orfanilor de Război Regionala 1 Iaşi 
informează că studentul Cahan Leizer este scutit 
de taxele universitare 

student 68 

17334.  908/23.II.1934 Solomon Chiva Meer depune concluziile tezei de 
licenţă „Consideraţii asupra tratamentului cance-
rului rectal” 

doctor 69 

17335.  909/23.II.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Froimovici Meer 

doctor 69 

17336.  910/23.II.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Dulbergher Marcel 

doctor 69 

17337.  926/23.II.1934 Sane Maria solicită înscrierea la examenul de 
licenţă în farmacie 

farmacist 70 

17338.  928/23.II.1934 Kaufman Iulius solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 70 

17339.  931/24.II.1934 Sternbaum Heinrich solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 
pentru armată 

student 70 

17340.  932/24.II.1934 Gros Simon solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 70 

17341.  933/24.II.1934 Şarf Ihil solicită eliberarea unei adeverinţe de frec-
venţă a anului universitar 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 70 

17342.  934/24.II.1934 Aron Marcu solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 70 

17343.  938/24.II.1934 Glasberg Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 70 

17344.  939/24.II.1934 Vasenberg Avram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 
pentru armată 

student 70 

17345.  946/24.II.1934 Lieblich Charlotte solicită înscrierea la examenul 
de licenţă în farmacie 

farmacist 70 

17346.  955/24.II.1934 Grimberg Lupu solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 70 

17347.  964/24.II.1934 Rechter Carol solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 72 

17348.  965/24.II.1934 Leib Herman solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 72 

17349.  966/24.II.1934 Blumenfeld Elias solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 
pentru armată 
 

student 72 
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17350.  968/24.II.1934 Oivide Mendel depune concluziile tezei de licenţă 
„Consideraţii asupra paraliziilor postdifterice” 

doctor 72 

17351.  969/24.II.1934 Hornştein Alter solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 72 

17352.  977/26.II.1934 Beraru Natan solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 73 

17353.  998/27.II.1934 Berener Edgar solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 75 

17354.  1000/27.II.1934 Vexler Heinrich solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 75 

17355.  1014/27.II.1934 Solomon Chiva susţine teza de licenţă şi obţine 
nota 8 

doctor 76 

17356.  1015/27.II.1934 Rosenştein Haim susţine teza de licenţă şi obţine 
nota 9 

doctor 76 

17357.  1016/27.II.1934 Orenştein Siegfiried solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 
pentru armată 

student 76 

17358.  1020/27.II.1934 Druchman Solo solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului întîi preparator în anul uni-
versitar 1933-1934 pentru armată 

student 76 

17359.  1021/27.II.1934 Dehtiar Ghitla solicită întrunirea comisiei pentru 
susţinerea tezei de licenţă  

farmacist 76 

17360.  1022/27.II.1934 Cononovici Mindeli solicită întrunirea comisiei 
pentru susţinerea tezei de licenţă  

farmacist 76 

17361.  1036/28.II.1934 Moise Leiba solicită scutire de taxele şcolare pe 
anul universitar 1933-1934  

doctor 78 

17362.  1043/28.II.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Horovitz Fani, notată 
cu 10 

doctor 78 

17363.  1085/2.III.1934 Reiter Sofia solicită întrunirea comisiei pentru 
susţinerea tezei de licenţă  

farmacist 82 

17364.  1096/3.III.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezeide licenţă de Copilovici Sofia 

doctor 83 

17365.  1101/3.III.1934 Steinberg Marcu solicită scutirea de taxele şcolare 
pe anul universitar 1933-1934 a fiului său 
Steinberg Aurel 

student 83 

17366.  1109/5.III.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Moise Leiba, la 
16.II.1934 

doctor 84 

17367.  1110/5.III.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Başcanschi Gherş 

doctor 84 

17368.  1111/5.III.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Spaner Efim 

doctor 84 

17369.  1121/5.III.1934 Iacoby Leon se specializează la Paris în puericul-
tură 

doctor 84 

17370.  1023/6.III.1934 Lauer Frederich solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului întîi preparator în anul uni-
versitar 1933-1934 pentru armată 

student 85 

17371.  1025/6.III.1934 Moscovici Iancu solicită achitarea chiriei de Şarf 
Leon din anul al IV-lea al facultăţii de farmacie 

student 85 

17372.  1026/6.III.1934 Iancu Avram solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului întîi preparator în anul univer-
sitar 1933-1934 pentru armată 

student 85 
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17373.  1146/6.III.1934 Vainştein Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului întîi preparator în anul uni-
versitar 1933-1934 pentru armată 

student 87 

17374.  1147/6.III.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de 
Bronfman Sima 

doctor 87 

17375.  1154/7.III.1934 Abramovici Leia solicită întrunirea comisiei pen-
tru susţinerea tezei de licenţă  

farmacist 88 

17376.  1157/7.III.1934 Sin Meer Gita solicită aprobarea repetării anului 
de practică  

student 88 

17377.  1163/8.III.1934 Abramovici Zalman solicită întrunirea comisiei 
pentru susţinerea tezei de licenţă intitulată „Con-
sideraţii asupra tratamentului chirurgical al aortei 
sclero-chistice” pentru care va primi nota 10 

doctor 89 

17378.  1167/8.III.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de 
Bronfman Sima, teza de licenţă intitulîndu-se 
„Anestezia prin oleo-eterizare rectală” 

doctor 89 

17379.  1175/8.III.1934 Rosman Strul solicită întrunirea comisiei pentru 
susţinerea tezei de licenţă intitulată „Consideraţii 
asupra fracturilor izolate ale apofizelor transverse 
lombare”  

doctor 90 

17380.  1176/8.III.1934 Moscovici Leon solicită întrunirea comisiei pentru 
susţinerea tezei de licenţă intitulată „Acţiunea ape-
lor de Slănic Moldova asupra secreţiei gastrice”  

doctor 90 

17381.  1184/10.III.1934 Moscovici Carol solicită întrunirea comisiei pen-
tru susţinerea examenelor la două materii 

student 91 

17382.  1188/10.III.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Copilovici Sofia intitulată 
„Contribuţii la studiul tratamentului osteomelitei 
cronice” pentru care i se acordă nota 10 

doctor 91 

17383.  1196/10.III.1934 Buşnitz Bertold obţine diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie al facultăţii din Viena; solicită 
echivalarea studiilor 

doctor 92 

17384.  1197/10.III.1934 Roth Carol obţine diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie al facultăţii din Viena; solicită echiva-
larea studiilor 

doctor 92 

17385.  1206/12.III.1934 Glaser Lia solicită întrunirea comisiei pentru susţi-
nerea examenelor la două materii 

student 93 

17386.  1207/12.III.1934 Fildan Paul solicită întrunirea comisiei pentru sus-
ţinerea examenelor la două materii 

student 93 

17387.  1208/12.III.1934 Cohn Frederic solicită întrunirea comisiei pentru 
susţinerea examenelor la două materii 

student 93 

17388.  1218/12.III.1934 Sonnenschein H. Arnold obţine diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie al facultăţii din Viena; 
solicită echivalarea studiilor 

doctor 94 

17389.  12018/12.III.1934 Schattner Ludvig obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Viena; soli-
cită echivalarea studiilor 

doctor 94 

17390.  1242/14.III.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Segal Matilda 

farmacist 97 

17391.  1243/14.III.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Herşcovici Şmil 

farmacist 98 

17392.  1258/15.III.1934 Şarf Şmul depune concluziile tezei de licenţă inti-
tulată „Fracturile humerusului prin contracţia mus-
culară a tricepsului”  

doctor 98 
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17393.  1266/15.III.1934 Goldştein Mindlea solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1933-1934  

student 99 

17394.  1268/15.III.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Feinsilber Natan 

doctor 99 

17395.  1278/16.III.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de licenţă de Moscovici Leon, 
pentru care obţine nota 10 

doctor 100 

17396.  1280/16.III.1934 Feldştein Iţhoc obţine diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie al facultăţii din Modena; soli-
cită echivalarea studiilor 

doctor 100 

17397.  1282/16.III.1934 Grinşpan Elise solicită scutirea de taxele şcolare student 100 
17398.  1290/15.III.1934 Schaup Emil solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă a anului universitar 1933-1934  
student 101 

17399.  1291/7.III.1934 Şor Luţa solicită întrunirea comisiei pentru susţi-
nerea tezei de licenţă  

farmacist 101 

17400.  1305/17.III.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezeide licenţă de Cialic M. Iacov, 
pentru care obţine nota 10 

doctor 101 

17401.  1306/12.III.1934 Schattner Ludvig obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Viena; ob-
ţine dreptul de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor 102 

17402.  1307/12.III.1934 Bresnitz H. Bertold obţine dreptul de liberă 
practică a medicinei în ţară 

doctor 102 

17403.  1306/12.III.1934 Sonnenschein H. Arnold obţine diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie al facultăţii din Viena; 
obţine dreptul de liberă practică a medicinei în 
ţară 

doctor 102 

17404.  1309/12.III.1934 Roth I. Carol obţine dreptul de liberă practică a 
medicinei în ţară 

doctor 102 

17405.  1310/17.III.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Şarf Şmul intitulată „Fracturile 
humerusului prin contractare musculară” pentru 
care i se acordă nota 10 

doctor 103 

17406.  1318/19.III.1934 Solomon Burăh solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934, pen-
tru armată 

student 103 

17407.  1328/12.III.1934 Senderschi Aron obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al  

doctor 105 

17408.  1347/20.III.1934 Motneac Seoma obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Milano; 
solicită echivalarea studiilor 

doctor 108 

17409.  1348/20.III.1934 Perelman S. Roza obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Modena; 
obţine certificatul de liberă practică a medicinei în 
ţară 

doctor 108 

17410.  1350/20.III.1934 Steuerman I. Marcel obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Paris; soli-
cită echivalarea studiilor 

doctor 108 

17411.  1351/20.III.1934 Feldştein L. Iţhoc obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Modena; ob-
ţine certificatul de liberă practică a medicinei în 
ţară 

doctor 108 

17412.  1364/21.III.1934 Fainsilber Natan depune teza de licenţă intitulată 
„Contribuţii la studiul înregistrării grafice a zgo-
motelor inimii”  

doctor 110 
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17413.  1365/21.III.1934 Moise Leiba depune teza de licenţă intitulată 
„Contribuţii la studiul clinic şi experimental al 
vitezei de sedimentare a sîngelui”  

doctor 110 

17414.  1366/21.III.1934 Talmaschi Moisei depune teza de licenţă intitulată 
„Stenozele cicatriciale ale esofagului”  

doctor 110 

17415.  1374/22.III.1934 Rosenwald Lilly obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Berlin; soli-
cită echivalarea studiilor 

doctor 111 

17416.  1375/22.III.1934 Ludmer Aizic obţine diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie al facultăţii din Siena; solicită 
echivalarea studiilor 

doctor 111 

17417.  1376/22.III.1934 Burlac S. Zusia obţine diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie al facultăţii din Liège; solicită 
echivalarea studiilor 

doctor 111 

17418.  1377/23.III.1934 Katz Carol obţine diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie al facultăţii din Strasbourg; solicită 
echivalarea studiilor 

doctor 112 

17419.  1384/23.III.1934 Moise Leiba depune concluziile tezei de licenţă doctor 113 
17420.  1408/26.III.1934 Sobelman Leiba solicită scutirea de taxele şcolare student 114 
17421.  1417/27.III.1934 Rosenfeld Ana susţine examenul de licenţă în 

farmacie 
farmacist 115 

17422.  1434/28.III.1934 Rosenfeld Lilly obţine diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie al facultăţii din Berlin; obţine 
permisul de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor 117 

17423.  1435/28.III.1934 Burlac S. Zusia obţine diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie al facultăţii din Liège; obţine 
permisul de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor 117 

17424.  1438/29.III.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
obţinerea permisului de liberă practică a medicinei 
în ţară de Hacken Emanuel 

doctor 118 

17425.  1439/29.III.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
obţinerea permisului de liberă practică a medicinei 
în ţară de Katz A. Carol 

doctor 118 

17426.  1438/29.III.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
obţinerea permisului de liberă practică a medicinei 
în ţară de Ludmer A. Reiza 

doctor 118 

17427.  1440/29.III.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
obţinerea permisului de liberă practică a medicinei 
în ţară de Mulberg Moise 

doctor 118 

17428.  1447/30.III.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Spaner Efim intitulată „Contri-
buţii la studiul dietetic al tulburărilor digestive şi 
de nutriţie la sugari cu lapte dezalbuminat” pentru 
care i se acordă nota 10 

doctor 119 

17429.  1448/30.III.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Bergman Şulim intitulată „Con-
tribuţii la studiul meningitelor pneumococice la 
copii”  

doctor 119 

17430.  1460/6.IV.1934 Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale solicită să 
se trimită diploma lui Sonnenschein N. Arnold 
pentru a fi analizată de comisia administrativă 

doctor 121 

17431.  1460/6.IV.1934 Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale solicită să 
se trimită diploma lui Motneac I. Seoma pentru a 
fi analizată de comisia administrativă 

doctor 121 
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17432.  1460/6.IV.1934 Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale solicită să 
se trimită diploma lui Steuerman I. Marcel pentru 
a fi analizată de comisia administrativă 

doctor 121 

17433.  1460/6.IV.1934 Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale solicită să 
se trimită diploma lui Perelman S. Roza pentru a fi 
analizată de comisia administrativă 

doctor 121 

17434.  1473/11.IV.1934 Herschman A. Pavel obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Praga; solici-
tă echivalarea studiilor în ţară 

doctor 123 

17435.  1482/15.IV.1934 Kofler Florica solicită înscrierea la examenul de 
licenţă în farmacie 

farmacist 124 

17436.  1507/18.IV.1934 Herschman A. Pavel obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Praga; obţine 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 128 

17437.  1515/19.IV.1934 Senderschi Aron solicită înscrierea la examenele 
de la finele anului al V-lea 

student 129 

17438.  1525/20.IV.1934 Haisenhandler Ieti solicită înscrierea la examenul 
de licenţă în farmacie 

farmacist 130 

17439.  1564/1.V.1934 Şaraga F. Simon solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934  

student 135 

17440.  1571/3.V.1934 Vainştein Moise solicită înscrierea la examenul de 
licenţă în farmacie 

farmacist 136 

17441.  1572/3.V.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
că Rosenfeld Ana a susţinut examenul de licenţă 
în farmacie 

farmacist 136 

17442.  1573/3.V.1934 Kleper M. Iosub solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 136 

17443.  1586/4.V.1934 Rosenberg Leizer solicită înscrierea la examenul 
de obţinere a certificatului de liberă practică a me-
dicinei în ţară 

doctor 137 

17444.  1597/3.V.1934 Aron Hana solicită înscrierea la examenul de li-
cenţă în farmacie 

farmacist 137 

17445.  1597/4.V.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
conferirea titlului de licenţiat în farmacie lui Ro-
senfeld Ana  

farmacist 138 

17446.  1598/4.V.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
conferirea titlului de licenţiat în farmacie lui Abra-
movici Leia  

farmacist 138 

17447.  1598/4.V.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
conferirea titlului de licenţiat în farmacie lui Löbel 
Marcu  

farmacist 138 

17448.  1600/4.V.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
conferirea titlului de licenţiat în farmacie lui Ioină 
Reiza  

farmacist 138 

17449.  1601/4.V.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
conferirea titlului de licenţiat în farmacie lui Zaid-
man Manea  

farmacist 138 

17450.  1607/5.V.1934 Şirota Ruhla solicită scutirea de taxele şcolare student 139 
17451.  1610/5.V.1934 Feldştein Roza solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă a anului universitar 1933-1934  
student 139 

17452.  1612/3.V.1934 Weisenbergger Fernanda solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă a anului universitar 1933-
1934  

student 139 

17453.  1615/7.V.1934 Perelman Beniamin solicită înscrierea la examenul 
de licenţă în farmacie 
 

farmacist 139 
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17454.  1617/7.V.1934 Moscovici Carol solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

doctor 139 

17455.  1618/7.V.1934 Dolmer Michel obţine diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie al facultăţii din Paris; solicită 
echivalarea diplomei în ţară 

doctor 139 

17456.  1623/7.V.1934 Şraier Cheila solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 140 

17457.  1627/8.V.1934 Şarf Ihil solicită eliberarea unei adeverinţe de frec-
venţă a anului universitar 1933-1934 necesară 
obţinerii unui ajutor material 

student 141 

17458.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Bergman D. P. Şulăm 

doctor 141 

17459.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Spaner M. Efim 

doctor 141 

17460.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Başcanschi S. Gherş 

doctor 141 

17461.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Moise Leiba 

doctor 141 

17462.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Talmasch A. Moisei 

doctor 141 

17463.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Fainsilber I. Natan 

doctor 141 

17464.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Şarf E. Şmul 

doctor 141 

17465.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Cialic M. Iacov 

doctor 141 

17466.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Rosman V. Strul 

doctor 141 

17467.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Moscovici H. Leon 

doctor 141 

17468.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Bronfman I. Sima 

doctor 141 

17469.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Copilovici A. Sofia 

doctor 141 

17470.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Dodi V. Ana 

doctor 141 

17471.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Oivide S. Mendel 

doctor 141 

17472.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Horovitz M. Fani 

doctor 141 

17473.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Rosinştein M. Haim 

doctor 141 

17474.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Solomov S. Chiva Meer 

doctor 141 

17475.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Dulbergher C. Marcel 

doctor 141 

17476.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Froimovici M. Meer 

doctor 141 

17477.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Cahane M. Leizer 

doctor 141 

17478.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Grimberg M. Avram 

doctor 141 

17479.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Leibovici M. Petras 

doctor 141 

17480.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Cohn M. Aurel 

doctor 141 



275 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

17481.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Velt I. Leivi 

doctor 141 

17482.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Levit I. Iacob 

doctor 141 

17483.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Lipson M. Boris 

doctor 141 

17484.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Zeilicovici A. Zeilic 

doctor 141 

17485.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Verner I. Nelly 

doctor 141 

17486.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Friedhard B. Fişler  

doctor 141 

17487.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Enciu I. Şmil  

doctor 141 

17488.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Hascalovici I. Iosif  

doctor 141 

17489.  1628/8.V.1934 Rectoratul trimite diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie conferită lui Hareins D. Mihel  

doctor 141 

17490.  1629/8.V.1934 David Solomon solicită înscrierea la examenul de 
licenţă în farmacie 

farmacist 141 

17491.  1631/8.V.1934 Reitman Roza solicită echivalarea examenelor 
susţinute la facultatea de ştiinţe 

student 142 

17492.  1638/9.V.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite deca-
natului procesul verbal care consemnează susţine-
rea examenului de licenţă de Vaisman Toni 

farmacist 143 

17493.  1638/9.V.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite deca-
natului procesul verbal care consemnează susţi-
nerea examenului de licenţă de Reiter Sofia 

farmacist 143 

17494.  1638/9.V.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite deca-
natului procesul verbal care consemnează susţi-
nerea examenului de licenţă de Abramovici Roza 

farmacist 143 

17495.  1638/9.V.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite deca-
natului procesul verbal care consemnează susţi-
nerea examenului de licenţă de Grobocopatel 
Meer 

farmacist 143 

17496.  1639/9.V.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite deca-
natului procesul verbal care consemnează susţi-
nerea examenului de licenţă de Braunştein Adela 

farmacist 143 

17497.  1639/9.V.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite deca-
natului procesul verbal care consemnează susţi-
nerea examenului de licenţă de Bogen Beno 

farmacist 143 

17498.  1639/9.V.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite deca-
natului procesul verbal care consemnează susţi-
nerea examenului de licenţă de Stuleanu Bernard 

farmacist 143 

17499.  1639/9.V.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite deca-
natului procesul verbal care consemnează susţi-
nerea examenului de licenţă de Lieblich Şarlota 

farmacist 143 

17500.  1639/9.V.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite deca-
natului procesul verbal care consemnează susţi-
nerea examenului de licenţă de Grinouţchi Moise 

farmacist 143 

17501.  1683/12.V.1934 Zecler Liba solicită înscrierea la examenul de 
licenţă în farmacie 

farmacist 147 

17502.  1689/15.V.1934 Bendit Samuel solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 148 

17503.  1691/15.V.1934 Cofman Izabela solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 148 
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17504.  1698/16.V.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Vainştein 
Moise 

farmacist 149 

17505.  1699/16.V.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Davidovici 
Didi 

farmacist 149 

17506.  1713/19.V.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Mos-
covici Solomon Carol 

doctor 150 

17507.  1721/19.V.1934 Şarf Leib solicită înscrierea la examenul de licenţă 
în farmacie 

farmacist 151 

17508.  1729/22.V.1934 Ministerul Instrucţiunii Publice eliberează un per-
mis de călătorie pe CFR lui Pineles Sebastian 

doctor 152 

17509.  1731/22.V.1934 Schachter Eti solicită înscrierea la examenul de 
licenţă în farmacie 

farmacist 152 

17510.  1741/23.V.1934 Cuzminer Şeindla solicită înscrierea la examenul 
de licenţă în farmacie 

farmacist 151 

17511.  1743/23.V.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Mos-
covici Solomon Carol 

doctor 153 

17512.  1748/24.V.1934 Berşadschi Pincu solicită eliberarea diplomei de 
licenţiat în farmacie aparţinînd lui Crasnopolschi 
Cogan Rahil 

farmacist 153 

17513.  1769/26.V.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Liebling Şeina 

farmacist 155 

17514.  1787/29.V.1934 Greif Maier obţine diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie al facultăţii din Bologna; obţine 
echivalarea diplomei în ţară 

doctor 157 

17515.  1787/29.V.1934 Landman Zaharia obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Bologna; 
obţine echivalarea diplomei în ţară 

doctor 157 

17516.  1789/29.V.1934 Kauşanschi Rudolf solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 
pentru armată 

student 157 

17517.  1812/31.V.1934 Milberg Moise obţine diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie al facultăţii şi dreptul de liberă 
practică 

doctor 160 

17518.  1815/31.V.1934 Bartfeld Fani solicită scutirea de taxele şcolare student 160 
17519.  1812/31.V.1934 Smucler Volf obţine diploma de licenţiat farmacie 

al facultăţii şi dreptul de liberă practică 
farmacist 162 

17520.  1812/31.V.1934 Durman Haia obţine diploma de licenţiat farmacie 
al facultăţii şi dreptul de liberă practică 

farmacist 162 

17521.  1835/1.VI.1933 Leticevschi Haia solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 162 

17522.  1842/2.VI.1934 Svarţi Roza solicită înscrierea la examenul de asis-
tenţă  

student 163 

17523.  1843/2.VI.1934 Gutman Leia solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă  

student 163 

17524.  1844/2.VI.1934 Ţucherman Lia solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă  

student 163 

17525.  1845/2.VI.1934 Berbancic Osea solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă  

student 163 

17526.  1846/2.VI.1934 Recevschi Elica solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă  

student 163 

17527.  1848/2.VI.1934 Bercu Iosif solicită schimbarea farmaciei unde 
efectuează practică  

student 163 
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17528.  1866/4.VI.1934 Glasberg Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 164 

17529.  1868/4.VI.1934 Laboratorul de chimie medicală solicită eliberarea 
unor copii ale adresei nr.3/12.I.1930 a Institutului 
de Anatomie şi petiţia preparatorului Fălcoianu 
Nicolae referitoare la conduita studentului Braun-
ştein Haim; se mai solicită şi copia petiţiei studen-
ţilor creştini ai anului de îndrumare care se referă 
la tulburările din laborator din 6.V.1933 

student 164 

17530.  1875/4.VI.1934 Gutman Bela solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student 165 

17531.  1876/4.VI.1934 Sainfeld Sofica solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student 165 

17532.  1876/4.VI.1934 Torban Raisa solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă în sesiunea din iunie 

student 165 

17533.  1880/4.VI.1934 Goldner Charlota solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru continuarea studiilor 

student 165 

17534.  1881/4.VI.1934 Zilberman Beno solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru continuarea studiilor 

student 165 

17535.  1889/5.VI.1934 Raiser David solicită înscrierea la examenul de 
asistenţă 

student 167 

17536.  1901/5.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Haizenhandler 
Ieti 

farmacist 167 

17537.  1901/5.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de David 
Solomon 

farmacist 167 

17538.  1903/5.VI.1934 Reicher L. solicită eliberarea diplomei de licenţă 
aparţinînd lui Pavis Udlea 

farmacist 167 

17539.  1930/11.VI.1934 Solomon Mina, absolvent al învăţămîntului farma-
ceutic, solicită eliberarea unei adeverinţe privind 
situaţia şcolară pentru echivalarea diplomei în Pa-
lestina (Anglia) 

farmacist 170 

17540.  1947/12.VI.1934 Barasch Martin solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1933-1934 pentru 
armată 

student 173 

17541.  1952/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Aronovici M. Raşela, declarată admisă 

student 173 

17542.  1953/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Acherman Iosif, declarat admis 

student 173 

17543.  1955/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Blanck Avram, declarat admis 

student 173 

17544.  1956/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Burchis Beila, declarată admisă 

student 173 

17545.  1958/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Blumenfeld Leib, declarată admis 

student 173 

17546.  1959/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Bercu I. Iosif, declarat admis 

student 173 

17547.  1960/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 

student 173 
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iunie de Berşadschi Zlata, declarată admis 
17548.  1961/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 

susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Barasch Martin, declarat admis 

student 173 

17549.  1962/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Copştein Strul, declarat respins 

student 173 

17550.  1963/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Caufman Herşcu, declarat admis 

student 173 

17551.  1965/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Feldman Zinovia, declarată admisă 

student 173 

17552.  1966/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Fişman Blima, declarată respinsă 

student 173 

17553.  1967/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Fihman Blima, declarată admisă 

student 173 

17554.  1967/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Gutman Leia, declarată admisă 

student 173 

17555.  1969/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Gheller Ida, declarată respinsă 

student 173 

17556.  1970/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Gros Simon, declarat admis 

student 173 

17557.  1971/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Gutman Leia Roza, declarată admisă 

student 173 

17558.  1972/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Leibovici Elias, declarat admis 

student 173 

17559.  1974/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Libman Ester, declarată respinsă 

student 173 

17560.  1976/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Marcus S. Raşela, declarată admisă 

student 173 

17561.  1978/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Mazur Ana, declarată admisă 

student 173 

17562.  1980/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Rabinovici Şeina, declarată admis 

student 174 

17563.  1981/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Recevschi Elica, declarată admisă 

student 174 

17564.  1982/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Raişer David, declarat admis 

student 174 

17565.  1983/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Svarţ Roza, declarată respinsă 

student 174 

17566.  1984/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 

student 174 
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iunie de Sin Meer Gita, declarată admisă 
17567.  1985/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 

susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Sirchis Nelli, declarată admisă 

student 174 

17568.  1986/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Schachter Moritz, declarat admis 

student 174 

17569.  1987/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Sainfeld Sofia, declarată respinsă 

student 174 

17570.  2000/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Ţucherman Lia, declarată respinsă 

student 174 

17571.  2004/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Vexler Heinrich, declarat admis 

student 174 

17572.  2005/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Vexler Isac, declarat admis 

student 174 

17573.  2007/12.VI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de asistenţă în sesiunea din 
iunie de Morghenstern Israil, declarat admis 

student 174 

17574.  2017/14.VI.1934 Stern Solomon obţine diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie al facultăţii din Viena; obţine 
echivalarea studiilor şi solicită permisul de liberă 
practică 

doctor 175 

17575.  2019/14.VI.1934 Dikman Isac obţine diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie al facultăţii din Modena; obţine 
echivalarea studiilor şi solicită permisul de liberă 
practică 

doctor 175 

17576.  2020/14.VI.1934 Meierovici Bercu obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Paris; obţine 
echivalarea studiilor şi solicită permisul de liberă 
practică 

doctor 175 

17577.  2023/14.VI.1934 Vainştein Sabina solicită scutirea de taxele şcolare student 176 
17578.  2028/14.VI.1934 Landman L. Zaharia obţine diploma de licenţiat în 

medicină şi chirurgie al facultăţii din Paris; obţine 
echivalarea studiilor şi solicită permisul de liberă 
practică 

doctor 176 

17579.  2060/14.VI.1934 Zilberman Sara solicită eliberarea unei adeverinţe 
de susţinere a examenului de asistenţă 

student 180 

17580.  2061/20.VI.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite proce-
sul verbal de susţinere a licenţei în farmacie de 
Dehtiar Ghitla 

farmacist 180 

17581.  2061/20.VI.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite proce-
sul verbal de susţinere a licenţei în farmacie de 
Calmanovici Luiza 

farmacist 180 

17582.  2061/20.VI.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite proce-
sul verbal de susţinere a licenţei în farmacie de 
Cononovici Mindeli 

farmacist 180 

17583.  2061/20.VI.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite proce-
sul verbal de susţinere a licenţei în farmacie de 
Leibovici Sarah 

farmacist 180 

17584.  2061/20.VI.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite proce-
sul verbal de susţinere a licenţei în farmacie de 
Vainştein Sabina 

farmacist 180 
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17585.  2061/20.VI.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite proce-
sul verbal de susţinere a licenţei în farmacie de 
Koffler Florica 

farmacist 180 

17586.  2061/20.VI.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite proce-
sul verbal de susţinere a licenţei în farmacie de 
Steiman Herşcu 

farmacist 180 

17587.  2085/21.VI.1934 Vascoboinic Herman solicită eliberarea unei ade-
verinţe pentru armată 

doctor 181 

17588.  2089/22.VI.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite proce-
sul verbal de susţinere a licenţei în farmacie de 
Caufman Iosub 

farmacist 183 

17589.  2089/22.VI.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite proce-
sul verbal de susţinere a licenţei în farmacie de 
Schachter Etty 

farmacist 183 

17590.  2089/22.VI.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite proce-
sul verbal de susţinere a licenţei în farmacie de 
Şarf Leib 

farmacist 183 

17591.  2103/22.VI.1934 Dickman S. Izu obţine diploma de licenţiat în me-
dicină şi obţine echivalarea studiilor şi permisul de 
liberă practică 

doctor 183 

17592.  2104/22.VI.1934 Meierovici Bercu obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Paris; obţine 
echivalarea studiilor şi permisul de liberă practică 

doctor 184 

17593.  2104/22.VI.1934 Stern Solomon obţine diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie al facultăţii din Viena; obţine 
echivalarea studiilor şi permisul de liberă practică 

doctor 185 

17594.  213/22.VI.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite proce-
sul verbal de susţinere a licenţei în farmacie de 
Perelman Beniamin 

farmacist 186 

17595.  213/22.VI.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite proce-
sul verbal de susţinere a licenţei în farmacie de 
Smucler Volf 

farmacist 186 

17596.  213/22.VI.1934 Laboratorul de chimie farmaceutică trimite proce-
sul verbal de susţinere a licenţei în farmacie de 
Zecler Liuba 

farmacist 186 

17597.  2117/22.VI.1934 Cohn Frederic solicită eliberarea unei adeverinţe 
de absolvent 

student 186 

17598.  2142/22.VI.1934 Aronovici Aron solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 187 

17599.  2147/27.VI.1934 Branover Fani este apreciată cu nota 10 la exame-
nul de licenţă 

doctor 190 

17600.  2148/27.VI.1934 Pisarevici Leib solicită eliberarea diplomei lui 
Goldberg Iosif   

doctor 190 

17601.  2175/28.VI.1934 Stern Solomon obţine diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie al facultăţii din Viena; obţine 
echivalarea studiilor şi solicită examinarea în 
septembrie pentru permisul de liberă practică 

doctor 190 

17602.  2176/22.VI.1934 Zoller Ionel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 193 

17603.  2176/22.VI.1934 Ziselman Zelman solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 193 

17604.  2181/22.VI.1934 Strulovici Feiga solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934  

student 193 

17605.  2200/30.VI.1934 Recevschi Elica solicită schimbarea farmaciei 
pentru practică 

student 196 
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17606.  2204/30.VI.1934 Sfarţi Pinhas solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 196 

17607.  2211/30.VI.1934 Marcus Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 197 

17608.  2212/30.VI.1934 Sterenbaum Heinrich solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 197 

17609.  2211/30.VI.1934 Zilberman Rebeca solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru anga-
jare 

student 197 

17610.  2223/2.VII.1934 Caufman Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 198 

17611.  2223/2.VII.1934 Alter Saul solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 198 

17612.  2232/4.VII.1934 Goldştein Marcu solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 199 

17613.  2232/4.VII.1934 Aschenazi Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 199 

17614.  2234/4.VII.1934 Cligher Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 199 

17615.  2246/4.VII.1934 Kahan Arthur, cu diploma eliberată de facultatea 
din Viena, solicită echivalarea studiilor 

doctor 200, 202 

17616.  2260/6.VII.1934 Tierer Savel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 201 

17617.  2262/6.VII.1934 Iancu David solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 201 

17618.  2241/9.VII.1934 Avram Riven solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 201 

17619.  2242/6.VII.1934 Pascaru Isidor solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 201 

17620.  2242/6.VII.1934 Viniar Abram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 201 

17621.  2251/10.VII.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Gonicman 
Estera 

farmacist 203 

17622.  2252/10.VII.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Cuzminer 
Şeindla 

farmacist 203 

17623.  2253/10.VII.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de licenţă de Durman Haia 

farmacist 203 

17624.  2255/10.VII.1934 Iosipovici Elias solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 203 

17625.  2256/10.VII.1934 Vaserman Lazăr solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 203 

17626.  2258/10.VII.1934 Şarf Iţic Leib solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 203 

17627.  2260/10.VII.1934 Avram Iancu, cu diploma eliberată de facultatea 
din Nancy, solicită echivalarea studiilor 

doctor 204 

17628.  2272/10.VII.1934 Nutov Slioma solicită aprobarea transferului la 
Bucureşti 

student 205 

17629.  2273/10.VII.1934 Helman Emanoil solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 205 

17630.  2274/10.VII.1934 Nurenberg Iulian solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă (1933-1934) pentru armată 

student 205 
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17631.  2275/10.VII.1934 Ciacla Suhăr solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 205 

17632.  2276/10.VII.1934 Soibelman Leizer solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 205 

17633.  2284/16.VII.1934 Goldştein Simon solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 206 

17634.  2285/16.VII.1934 Rabinovici Moisei solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 206 

17635.  2286/16.VII.1934 Rapapaort Leib solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 206 

17636.  2294/16.VII.1934 Avram A. Zelman obţine permisul de liberă prac-
tică al medicinei în ţară 

doctor 207 

17637.  2295/16.VII.1934 Kahan Armin obţine permisul de liberă practică al 
medicinei în ţară 

doctor 207 

17638.  2296/16.VII.1934 Lerber A. Margareta obţine permisul de liberă 
practică al medicinei în ţară 

doctor 207 

17639.  2306/16.VII.1934 Deligdisch Carol obţine permisul de liberă prac-
tică al medicinei în ţară 

doctor 207 

17640.  2335/20.VII.1934 Leibovici Leizer solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 210 

17641.  2336/20.VII.1934 Iţicovici Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 210 

17642.  2237/10.VII.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
conferirea titlului de licenţiat în farmacie lui Dur-
man Haia 

farmacist 212 

17643.  2340/20.VII.1934 Robinsohn Suhăr solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 212 

17644.  2368/26.VII.1934 Terkatin Alexandru solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 212 

17645.  2369/26.VII.1934 Şapira Moisei solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 212 

17646.  2370/26.VII.1934 Fuchelman Leib solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 212 

17647.  2371/26.VII.1934 Schwartz Isac solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 212 

17648.  2372/26.VII.1934 Herşcovici Moritz solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 212 

17649.  2373/26.VII.1934 Solomon Iosub solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 212 

17650.  2374/26.VII.1934 Dordic Favel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 212 

17651.  2377/26.VII.1934 Segal David solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 212 

17652.  2378/26.VII.1934 Solomon Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 212 

17653.  2379/26.VII.1934 Lazarovici Ilie solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 212 

17654.  2383/26.VII.1934 Roitman Elia solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 
 

student 212 
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17655.  2384/26.VII.1934 Barbălată Ruvin solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 212 

17656.  2385/26.VII.1934 David Benedict solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 212 

17657.  2386/26.VII.1934 Aizicovici Hună solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 212 

17658.  2387/26.VII.1934 Blumenfeld Elias solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 212 

17659.  2388/26.VII.1934 Rechler Carol solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 212 

17660.  2389/26.VII.1934 Segalr Strul solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 212 

17661.  2398/26.VII.1934 Dascălu Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 213 

17662.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Fiterman C. Feiga 

farmacist 213 

17663.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Rosenfeld I. Ana 

farmacist 213 

17664.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Chisilovici Abramovici Hava Leia 

farmacist 213 

17665.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Löbel S. Bercu 

farmacist 213 

17666.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Ioină H. Riva 

farmacist 213 

17667.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Zaidman M. Manea 

farmacist 213 

17668.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Grobocopatel B. Meer 

farmacist 213 

17669.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Grinouţchi A. Moise 

farmacist 213 

17670.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Bogen M. Beno 

farmacist 213 

17671.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Stuleanu A. Bernard 

farmacist 213 

17672.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Sane S. Marie 

farmacist 213 

17673.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Lieblich L. Charlotte 

farmacist 213 

17674.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Vaisman A. Toni 

farmacist 213 

17675.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 

farmacist 213 
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Reiter I. Sofia 
17676.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 

în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Vainştein I. Moise 

farmacist 213 

17677.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Davidovici H. Didi 

farmacist 213 

17678.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Şor F. Luţa 

farmacist 213 

17679.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Liebling G. Şeiva 

farmacist 213 

17680.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Ghelber H. Şeindla 

farmacist 213 

17681.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Aron Z. Hava 

farmacist 213 

17682.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Lauer M. Friederich 

farmacist 213 

17683.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Sin David Solomon 

farmacist 213 

17684.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Ghelfer M. Floreta 

farmacist 213 

17685.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Calmanovici A. Luiza 

farmacist 213 

17686.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Caufman P. Iosif 

farmacist 213 

17687.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Abramovici Z. Roza 

farmacist 213 

17688.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Steiman Herşcu 

farmacist 213 

17689.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Vainştein S. Sabina 

farmacist 213 

17690.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Şarf M. Leib 

farmacist 213 

17691.  2403/1.VIII.1934 Rectorul universităţii conferă diploma de licenţiat 
în farmacie, pe care o înaintează decanatului, lui 
Hechter I. Etti 

farmacist 213 

17692.  2463/16.VIII.1934 Grunşpan Olga solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934  

student 217 

17693.  2475/18.III.1934 Feldştein Iţhoc obţine diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie al facultăţii din Modena; soli-
cită echivalarea studiilor 

doctor 219 

17694.  2476/16.VIII.1934 Krakauer Charlotte solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934  

student 219 
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17695.  2477/16.VIII.1934 Vaserman Ruvin solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 219 

17696.  2478/18.VIII.1934 Schatzberg Solomon obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Viena; soli-
cită echivalarea studiilor 

doctor 219, 233 

17697.  2491/23.VIII.1934 Cohn Nehman obţine diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie al facultăţii din Modena; solicită 
echivalarea studiilor 

doctor 221 

17698.  2514/30.VIII.1934 Schulimsohn Iuliu solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 219 

17699.  2642/10.IX.1934 Kapri Marcel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
apartenenţă la corpul didactic al universităţii 

student 232 

17700.  2710/11.IX.1934 Iliezon M. Marcu obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Nancy; soli-
cită echivalarea studiilor 

doctor 234 

17701.  2735/13.IX.1934 Soicher Mendel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 235 

17702.  2740/15.IX.1934 Bachman Solomon solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de validare a stagiului în farmacie 

student 236 

17703.  2741/15.IX.1934 Talpalar Solomon solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de validare a stagiului în farmacie 

student 236 

17704.  2742/15.IX.1934 Stern Solomon solicită acordarea dreptului de 
liberă practică a medicinei în ţară 

doctor 236 

17705.  2771/21.IX.1934 Harnic Bernard obţine diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie al facultăţii din Basel; solicită 
echivalarea studiilor 

doctor 240 

17706.  2772/21.IX.1934 Frikenthal Freida obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Basel; soli-
cită echivalarea studiilor 

doctor 240 

17707.  2773/13.IX.1934 Strahilevici Haim solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 240 

17708.  2775/21.IX.1934 Mitelman Moise obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Torino; so-
licită echivalarea studiilor 

doctor 240 

17709.  2776/21.IX.1934 Scharf Esperina obţine diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie al facultăţii din Torino; solicită 
echivalarea studiilor 

doctor 240 

17710.  2797/13.IX.1934 Herman Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru reînscriere 

student 240 

17711.  2805/24.IX.1934 Gru Berta solicită eliberarea documentelor şcolare 
deoarece se retrage din facultate 

student 243 

17712.  2806/24.IX.1934 Meierovici Bercu solicită acordarea permisului de 
liberă practică 

doctor 243 

17713.  2813/25.IX.1934 Ministerul Apărării Naţionale înaintează ordinul 
roşu de mobilizare lui Cohn Marcel  

student 244 

17714.  2813/25.IX.1934 Ministerul Apărării Naţionale înaintează ordinul 
roşu de mobilizare lui Aizicovici Hună  

student 244 

17715.  2774/25.IX.1934 Mecinic Ita solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru continuarea 
studiilor 

student 244 

17716.  2774/25.IX.1934 Levin Slioma solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru continuarea 
studiilor 

student 244 
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17717.  2777/25.IX.1934 Sternberg Strul solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru 
continuarea studiilor 

student 244 

17718.  2778/25.IX.1934 Gălăţan Ovşii solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru 
continuarea studiilor 

student 244 

17719.  2829/25.IX.1934 Davidsohn S. Ghitla solicită aprobarea transferului 
la facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 245 

17720.  2830/25.IX.1934 Traiber Elea solicită aprobarea transferului la fa-
cultatea de farmacie din Bucureşti 

student 245 

17721.  2831/25.IX.1934 Fichman Moise solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 245 

17722.  2832/25.IX.1934 Furman Enta solicită aprobarea transferului la fa-
cultatea de farmacie din Bucureşti 

student 245 

17723.  2833/25.IX.1934 Barad Rahil solicită aprobarea transferului la fa-
cultatea de farmacie din Bucureşti 

student 245 

17724.  2834/25.IX.1934 Gorenbuch Malca solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 245 

17725.  2835/25.IX.1934 Gutman Leia solicită aprobarea transferului la fa-
cultatea de farmacie din Bucureşti 

student 245 

17726.  2836/25.IX.1934 Reichler Carol solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 245 

17727.  2837/25.IX.1934 Tismeneţchi Basea solicită aprobarea transferului 
la facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 245 

17728.  2838/25.IX.1934 Levin Slioma solicită aprobarea transferului la fa-
cultatea de farmacie din Bucureşti 

student 245 

17729.  2839/25.IX.1934 Sternberg Strul solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 245 

17730.  2841/25.IX.1934 Zelţer Brana solicită aprobarea transferului la fa-
cultatea de farmacie din Bucureşti 

student 245 

17731.  2842/25.IX.1934 Ambinder Mindlea solicită aprobarea transferului 
la facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 245 

17732.  2843/25.IX.1934 Stern Solomon obţine dreptul de liberă practică a 
medicinei în ţară 

doctor 245 

17733.  2844/25.IX.1934 Iliezon M. Marcu obţine dreptul de liberă practică 
a medicinei în ţară 

doctor 245 

17734.  2845/25.IX.1934 Harnic Frichenthal obţine dreptul de liberă prac-
tică a medicinei în ţară 

doctor 245 

17735.  2847/25.IX.1934 Blumenfeld Debora solicită aprobarea transferului 
la facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 246 

17736.  2848/25.IX.1934 Polschi Basea solicită aprobarea transferului la fa-
cultatea de farmacie din Bucureşti 

student 246 

17737.  2849/25.IX.1934 Chestlin Freida solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 246 

17738.  2850/25.IX.1934 Şirota David solicită aprobarea transferului la fa-
cultatea de farmacie din Bucureşti 

student 246 

17739.  2851/25.IX.1934 Bondar Feiga solicită aprobarea transferului la fa-
cultatea de farmacie din Bucureşti 

student 246 

17740.  2852/25.IX.1934 Copştein Strul solicită aprobarea transferului la fa-
cultatea de farmacie din Bucureşti 

student 246 

17741.  2876/25.IX.1934 Scheyer S. Marcu, student la facultatea de medi-
cină din Torino, solicită transferul la Iaşi în anul 
universitar 1934-1935 

doctor 247 

17742.  2877/25.IX.1934 Şmilovici Lupu, student la facultatea de medicină 
din Torino, solicită transferul la Iaşi în anul uni-
versitar 1934-1935 

doctor 247 
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17743.  2879/25.IX.1934 Gheller Hana solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 247 

17744.  2882/25.IX.1934 Segal Sigmund solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 247 

17745.  2894/26.IX.1934 Fich Ruvin solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 247 

17746.  2895/27.IX.1934 Şmil Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 247 

17747.  2899/27.IX.1934 Druckman David obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Toulouse; 
solicită echivalarea studiilor 

doctor 248 

17748.  2897/27.IX.1934 Perl Adela solicită eliberarea documentelor şcola-
re deoarece se retrage din facultate 

student 249 

17749.  2898/27.IX.1934 Calman Sabina solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934  

student 249 

17750.  2899/27.IX.1934 Moscovici Iuliu solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 249 

17751.  2903/27.IX.1934 Steinberg Adela solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 249 

17752.  2915/28.IX.1934 Bercovici Avram solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 250 

17753.  2916/28.IX.1934 Iosipovici Henriette solicită aprobarea transferului 
la facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 250 

17754.  2917/28.IX.1934 Steinberg Bella solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 250 

17755.  2919/28.IX.1934 Batiuşco Ihil solicită aprobarea transferului la fa-
cultatea de farmacie din Bucureşti 

student 250 

17756.  2920/28.IX.1934 Tesler Gherş solicită aprobarea transferului la fa-
cultatea de farmacie din Bucureşti 

student 250 

17757.  2921/28.IX.1934 Iţicovici Ana solicită aprobarea transferului la fa-
cultatea de farmacie din Bucureşti 

student 250 

17758.  2922/28.IX.1934 Perl Adela solicită aprobarea transferului la fa-
cultatea de farmacie din Bucureşti 

student 250 

17759.  2935/28.IX.1934 Schatzberg B. Solomon este licenţiat în medicină 
şi chirurgie al facultăţii din Viena; obţine 
echivalarea studiilor şi permisul de liberă practică 

doctor 251 

17760.  2936/28.IX.1934 Mitelman Moisă este licenţiat în medicină şi 
chirurgie al facultăţii din Torino; obţine 
echivalarea studiilor şi permisul de liberă practică 

doctor 251 

17761.  2937/28.IX.1934 Scharf V. Esperina este licenţiat în medicină şi 
chirurgie al facultăţii din Bologna; obţine echi-
valarea studiilor şi permisul de liberă practică 

doctor 251 

17762.  2938/29.IX.1934 Şmil Moise solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 251 

17763.  2943/29.IX.1934 Binim Leon solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 252 

17764.  2944/28.IX.1934 Fruchtman Isac solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 252 

17765.  2945/28.IX.1934 Mozer Ana solicită aprobarea transferului la fa-
cultatea de farmacie din Bucureşti 

student 252 

17766.  2946/28.IX.1934 Frenkeli Ita solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 252 

17767.  2947/28.IX.1934 Bercovici Avram solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 252 

17768.  2948/28.IX.1934 Moscovici Iulius solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 252 
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17769.  2949/28.IX.1934 Bogen Edit solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 252 

17770.  2950/28.IX.1934 Lupu Mina solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 252 

17771.  2951/28.IX.1934 Iosilevici Reveca solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 252 

17772.  2955/29.IX.1934 Bartfeld Leon solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 252 

17773.  2956/29.IX.1934 Schwartz Oscar solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru 
continuarea studiilor 

student 252 

17774.  2970/29.IX.1934 Pincu Leon solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 252 

17775.  2971/29.IX.1934 Vitner Herz solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 252 

17776.  2972/29.IX.1934 Mozer Ana solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 252 

17777.  2986/1.X.1934 Feder Vilhelm solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 254 

17778.  2987/1.X.1934 Rapaport Leib solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 254 

17779.  2990/1.X.1934 Blanck Avram solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 254 

17780.  2991/1.X.1934 Moise Adela solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 254 

17781.  2992/1.X.1934 Moise Solomon solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 254 

17782.  2993/1.X.1934 Vaidenfeld Marcel solicită înscrierea în anul întîi student 254 
17783.  2995/1.X.1934 Caufman Iulius solicită aprobarea transferului la 

facultatea de farmacie din Bucureşti 
student 254 

17784.  2996/1.X.1934 Coifman Iţic solicită aprobarea transferului la fa-
cultatea de farmacie din Bucureşti 

student 254 

17785.  2998/1.X.1934 Meer Riva solicită aprobarea transferului la facul-
tatea de farmacie din Bucureşti 

student 254 

17786.  2999/1.X.1934 Braunştein Ana solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 256 

17787.  3020/1.X.1934 Horovitz Iosif este licenţiat în medicină şi chirur-
gie al facultăţii din Modena; obţine echivalarea 
studiilor şi permisul de liberă practică 

doctor 256 

17788.  3021/1.X.1934 Barbancic Basea solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 256 

17789.  3022/1.X.1934 Ţucherman Lia solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 256 

17790.  3023/1.X.1934 Burchis Beila solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 256 

17791.  3024/1.X.1934 Rabinovici Romi solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 256 

17792.  3025/1.X.1934 Aron Sara solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 256 

17793.  3026/1.X.1934 Nurenberg Iulian solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 256 

17794.  3028/1.X.1934 Coifman Iţic solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 256 

17795.  3029/1.X.1934 Burchis Beila solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 256 

17796.  3053/1.X.1934 Veinberg Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 257 
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17797.  3054/1.X.1934 Iancovici Clara solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 257 

17798.  3060/2.X.1934 Nathansohn Ghizela solicită aprobarea transferului 
la facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 257 

17799.  3064/2.X.1934 Cofman Mayer solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 258 

17800.  3086/2.X.1934 Bartfeld Fanea solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 259 

17801.  3092/2.X.1934 Recesler Tamara solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 260 

17802.  3094/2.X.1934 Sirchis Teodor solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină 

student 260 

17803.  3101/3.X.1934 Schwartz George solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină, în anul universitar 1934-1935 

student 261 

17804.  3102/3.X.1934 Safir Reisel solicită înscrierea în anul întîi la me-
dicină, în anul universitar 1934-1935 

student 261 

17805.  3103/3.X.1934 Gorester Avram solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină, în anul universitar 1934-1935 

student 261 

17806.  3104/3.X.1934 Korn Gh. I. Pia solicită înscrierea în anul întîi la 
medicină, în anul universitar 1934-1935 

student 261 

17807.  3105/3.X.1934 Ionas Clara solicită aprobarea transferului la facul-
tatea de farmacie din Bucureşti 

student 261 

17808.  3106/3.X.1934 Perelman Beniamin solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 261 

17809.  3107/3.X.1934 Bercovici Dora solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 261 

17810.  3108/3.X.1934 Hună Golda solicită aprobarea transferului la fa-
cultatea de farmacie din Bucureşti 

student 261 

17811.  3109/3.X.1934 Haimovici Beno solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 261 

17812.  3112/3.X.1934 Schachter Moritz solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 261 

17813.  3113/3.X.1934 Veintraub Ernestina solicită eliberarea documen-
telor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 261 

17814.  3114/3.X.1934 Bercovici Dora solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 261 

17815.  3115/3.X.1934 Hună Golda solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 261 

17816.  3126/3.X.1934 Jager A. Jack solicită înscrierea în anul întîi la me-
dicină, în anul universitar 1934-1935 

student 262 

17817.  3128/3.X.1934 Levinton Reiza solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 262 

17818.  3131/3.X.1934 Veinberg Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 262 

17819.  3146/4.X.1934 Smucler Volf solicită aprobarea transferului la fa-
cultatea de farmacie din Bucureşti 

student 263 

17820.  3147/4.X.1934 Zecler Liuba solicită aprobarea transferului la fa-
cultatea de farmacie din Bucureşti 

student 263 

17821.  3148/4.X.1934 Bartfeld Toni solicită aprobarea transferului la fa-
cultatea de farmacie din Bucureşti 

student 263 

17822.  3152/4.X.1934 Holtz Iosif solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 263 

17823.  3153/4.X.1934 Şor Calman solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 263 

17824.  3154/4.X.1934 Bartfeld Toni solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 263 
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17825.  3155/4.X.1934 Cleper Pesia solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 263 

17826.  3156/4.X.1934 Cleper Mina solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 263 

17827.  3170/3.X.1934 Rosen M. Heinrich solicită înscrierea în anul întîi 
la medicină, în anul universitar 1934-1935 

student 264 

17828.  3171/4.X.1934 Şirota Reveca solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 264 

17829.  3173/4.X.1934 Rabinovici Nusem solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934  

student 264 

17830.  3174/4.X.1934 Iuster David solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 264 

17831.  3175/4.X.1934 Strulovici Haim solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 264 

17832.  3176/4.X.1934 Pisareveici Leib solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 264 

17833.  3178/4.X.1934 Mandel Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 264 

17834.  3179/4.X.1934 Sverdlic Lev solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 264 

17835.  3194/4.X.1934 Solomon Beti solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 265 

17836.  3195/4.X.1934 Meishman Roza solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 265 

17837.  3196/4.X.1934 Gros Simon solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 265 

17838.  3197/4.X.1934 Strahilevici Haim solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1934-1935 

student 265 

17839.  3198/4.X.1934 Grünspan Eliza solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935 

student 265 

17840.  3199/4.X.1934 Goligorschi Solomon solicită înscrierea în anul 
universitar 1934-1935 

student 265 

17841.  3205/4.X.1934 Leibovici Elias solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 266 

17842.  3216/5.X.1934 Ţvetovîi Ihil solicită aprobarea transferului la fa-
cultatea de farmacie din Bucureşti 

student 266 

17843.  3219/5.X.1934 Nadel Marcel solicită aprobarea transferului la fa-
cultatea de farmacie din Bucureşti 

student 266 

17844.  3222/5.X.1934 Seinboim Emanoil solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 266 

17845.  3223/5.X.1934 Coifman Iţic solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 266 

17846.  3232/5.X.1934 Aronovici Aron solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 267 

17847.  3233/5.X.1934 Abramovici Ghizela solicită eliberarea documen-
telor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 267 

17848.  3234/5.X.1934 Rozemberg Ihil solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 267 

17849.  3236/5.X.1934 Kohn Paulina solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 267 

17850.  3237/5.X.1934 Aron Sara solicită eliberarea documentelor şcolare 
deoarece se retrage din facultate 

student 267 

17851.  3238/5.X.1934 Rabinovici Roni solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 267 

17852.  3239/5.X.1934 Blanck Avram solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 267 



291 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

17853.  3240/5.X.1934 Cofman Maier solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 267 

17854.  3241/5.X.1934 Rapaport Leib solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 267 

17855.  3242/5.X.1934 Breitman Şmil solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 266 

17856.  3259/5.X.1934 Mehal Iosub solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 268 

17857.  3261/5.X.1934 Ţvetovîi Ihil solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 268 

17858.  3263/5.X.1934 Eligher Iosif solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 268 

17859.  3265/6.X.1934 Leibovici Eva solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 268 

17860.  3269/6.X.1934 Balaban A., farmacist cu grad de căpitan, solicită 
eliberarea documentelor şcolare deoarece se retra-
ge din facultate 

farmacist 268 

17861.  3284/6.X.1934 Gandelman Efrim solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 268 

17862.  3288/6.X.1934 Meerovici Daniel solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 268 

17863.  3291/6.X.1934 Gamberg Margareta solicită eliberarea documen-
telor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 269 

17864.  3298/6.X.1934 Levit Abram solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 269 

17865.  3300/6.X.1934 Uciteli Aron solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 270 

17866.  3301/6.X.1934 Ioseph S. Izi solicită înscrierea în anul universitar 
1934-1935 în anul întîi 

student 270 

17867.  3305/6.X.1934 Sirchis Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 270 

17868.  3319/6.X.1934 Maier Simon solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 271 

17869.  3320/6.X.1934 Lehrer Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 271 

17870.  3321/5.X.1934 Rabinovici Sara solicită aprobarea transferului la 
facultatea de farmacie din Bucureşti 

student 271 

17871.  3322/5.X.1934 Zaţ Sara solicită aprobarea transferului la faculta-
tea de farmacie din Bucureşti 

student 271 

17872.  3323/6.X.1934 Blumenfeld Luiza solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru anga-
jare 

student 271 

17873.  3335/8.X.1934 Moise Solomon solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 272 

17874.  3335/8.X.1934 Moise Adela solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 272 

17875.  3338/8.X.1934 Sisman Eguda, student al facultăţii din Modena, 
solicită aprobarea transferului la facultatea din Iaşi 
în anul al II-lea 

student 271 

17876.  3339/8.X.1934 Blumenfeld Şmil solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 272 

17877.  3340/8.X.1934 Kaufman Iulius solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 271 

17878.  3348/8.X.1934 Moise Şmil solicită aprobarea transferului la fa-
cultatea de farmacie din Bucureşti 

student 273 



292 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

17879.  3353/8.X.1934 Trebici Abram solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935 în anul întîi 

student 273 

17880.  3355/8.X.1934 Rapaport Isac solicită înscrierea în anul universitar 
1934-1935 în anul întîi 

student 273 

17881.  3359/8.X.1934 Segal Sali solicită eliberarea documentelor şcolare 
deoarece se retrage din facultate 

student 273 

17882.  3360/8.X.1934 Rechler Carol solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 274 

17883.  3361/8.X.1934 Silberştein Sosea solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935 în anul întîi 

student 274 

17884.  3366/8.X.1934 Feldştein Iancu solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935 în anul întîi 

student 274 

17885.  3369/8.X.1934 Goldştein Haim solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935 în anul întîi 

student 274 

17886.  3371/8.X.1934 Veiss Filip solicită eliberarea unei adeverinţe de 
student 

student 274 

17887.  3385/9.X.1934 Goldenberg Haim solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 275 

17888.  3413/9.X.1934 Rahberg Haim solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 277 

17889.  3414/9.X.1934 Gherovici Feiga Mirlea solicită eliberarea docu-
mentelor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 277 

17890.  3415/9.X.1934 Leizerovici Leizer solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 277 

17891.  3416/9.X.1934 Segal David solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 277 

17892.  3417/9.X.1934 Danilef Leib solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 277 

17893.  3418/9.X.1934 Moscovici Liviu solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 277 

17894.  3419/9.X.1934 Solomon Mande solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 277 

17895.  3420/9.X.1934 Lazarovici Idel solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 277 

17896.  3431/9.X.1934 Drucker Paulina este licenţiat în medicină şi chi-
rurgie al facultăţii din Graz; solicită echivalarea 
studiilor şi permisul de liberă practică 

doctor 278 

17897.  3431/9.X.1934 Rozentzveig M. Ioină este licenţiat în medicină şi 
chirurgie al facultăţii din Strasbourg; solicită echi-
valarea studiilor şi permisul de liberă practică 

doctor 278 

17898.  3432/9.X.1934 Grill Solomon solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935 în anul întîi 

student 278 

17899.  3433/9.X.1934 Urbanovici Vsevold solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 278 

17900.  3438/9.X.1934 Schvartz Isac solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 278 

17901.  3449/10.X.1934 Carlic Levensohn David solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru 
armată 

student 279 

17902.  3450/10.X.1934 Litmanovici Beer solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 279 

17903.  3451/10.X.1934 Averbuch Şaia solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru a-i servi la 

student 279 
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necesitate 
17904.  3452/10.X.1934 Fişman Golda solicită eliberarea unei adeverinţe 

de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru a-i servi la 
necesitate 

student 279 

17905.  3474/10.X.1934 Marcu Iţic solicită înscrierea la examenul de bota-
nică 

student 280 

17906.  3477/10.X.1934 Sabelman Sara solicită înscrierea la examenul de 
botanică 

student 280 

17907.  3479/10.X.1934 Liber Frida solicită înscrierea în anul elevat la far-
macie 

student 280 

17908.  3508/11.X.1934 Terkatin Alexandru solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 282 

17909.  3511/11.X.1934 Dordic Favel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 282 

17910.  3513/11.X.1934 Cohn Marcel solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 282 

17911.  3415/9.X.1934 Scolnic Şmuli solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 284 

17912.  3539/11.X.1934 Dascălu Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 284 

17913.  3547/11.X.1934 Sfarţ Pinhas solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 284 

17914.  3552/11.X.1934 Carlic Levenzon David solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru 
armată 

student 285 

17915.  3553/11.X.1934 Birnberg Osias Herman este licenţiat în medicină 
şi chirurgie; solicită permisul de liberă practică al 
medicinei în ţară 

doctor 285 

17916.  3554/11.X.1934 Iţicovici Moise este licenţiat în medicină şi chi-
rurgie al facultăţii; solicită permisul de liberă prac-
tică al medicinei în ţară 

doctor 285 

17917.  3556/11.X.1934 Solomon Iosib este licenţiat în medicină şi chirur-
gie al facultăţii; solicită permisul de liberă practică 
al medicinei în ţară 

doctor 285 

17918.  3557/11.X.1934 Himelbrand Moses este licenţiat în medicină şi 
chirurgie al facultăţii; solicită permisul de liberă 
practică al medicinei în ţară 

doctor 285 

17919.  3559/11.X.1934 Cleiman Isac solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru a se transfera în străinătate 

student 285 

17920.  3578/12.X.1934 Herşcovici Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 287 

17921.  3584/12.X.1934 Fişler Rebeca solicită înscrierea în anul elevat la 
farmacie 

student 287 

17922.  3586/12.X.1934 Gherşcovici Iosif, orfan de război, solicită scutirea 
de taxele şcolare  

student 287 

17923.  3595/12.X.1934 Iancu David solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 288 

17924.  3597/12.X.1934 Strulovici L. Idel solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 288 

17925.  3598/12.X.1934 Bărbuţă Rubin solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 288 

17926.  3599/12.X.1934 Nedopaca Iacov solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 288 

17927.  3595/12.X.1934 Soibelman Manea solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 în caz de 

student 288 
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necesitate 
17928.  3613/12.X.1934 Birnberg Osias Herman, este licenţiat în medicină 

şi chirurgie al facultăţii din Viena; obţine permisul 
de liberă practică al medicinei în ţară 

doctor 289 

17929.  3614/12.X.1934 Rosenţveig N. Ioină, este licenţiat în medicină şi 
chirurgie al facultăţii din Strasbourg; obţine 
permisul de liberă practică al medicinei în ţară 

doctor 289 

17930.  3615/12.X.1934 Drucker S. Paulina, este licenţiat în medicină şi 
chirurgie al facultăţii din Graz; obţine permisul de 
liberă practică al medicinei în ţară 

doctor 289 

17931.  3617/12.X.1934 Vaisman Motlea solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 289 

17932.  3618/12.X.1934 Zelţerman Estera solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 289 

17933.  3619/12.X.1934 Garştein Sara solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 289 

17934.  3620/12.X.1934 Vainberg Hana solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 289 

17935.  3622/12.X.1934 Şarf Leib solicită eliberarea documentelor şcolare 
deoarece se retrage din facultate 

student 289 

17936.  3624/12.X.1934 Soibelman Manea solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 289 

17937.  3625/12.X.1934 Seinbaum Emanoil solicită eliberarea documen-
telor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 289 

17938.  3626/12.X.1934 Acherman Iosif solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 289 

17939.  3627/12.X.1934 Cuzminer Şeindlea solicită eliberarea documen-
telor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 289 

17940.  3640/12.X.1934 Zaharia Leon, este licenţiat în medicină şi chirur-
gie al facultăţii din Modena; obţine permisul de 
liberă practică al medicinei în ţară 

doctor 290 

17941.  3650/13.X.1934 Bercu Mili solicită înscrierea în anul universitar 
1934-1935 în anul întîi 

student 291 

17942.  3651/13.X.1934 Serviciul de Învăţămînt din Iaşi informează că 
Drimer Feiga a obţinut diploma de bacalaureat 

student 291 

17943.  3663/15.X.1934 Augutştein Şmil solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 292 

17944.  3665/15.X.1934 Şmilovici Ţipoira solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 292 

17945.  3666/15.X.1934 Rechtman Ghenia solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 292 

17946.  3667/15.X.1934 Cuciuc Beer solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 292 

17947.  3670/15.X.1934 Barth Iosif solicită reînscrierea în anul universitar 
1934-1935  

student 293 

17948.  3672/15.X.1934 Frandin Napoleon solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1934-1935  

student 293 

17949.  3673/15.X.1934 Cohn Mina solicită reînscrierea în anul universitar 
1934-1935  

student 293 

17950.  3687/15.X.1934 Marcus Clarice solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935  

student 293 

17951.  3693/15.X.1934 Svarţ Abram solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru armată 

student 293 

17952.  3695/15.X.1934 Losner Matilda solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 293 

17953.  3719/15.X.1934 Segal I. Strul solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1934-1935  

student 295 
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17954.  3722/15.X.1934 Stein Sandu solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1934-1935  

student 295 

17955.  3723/15.X.1934 Veiss S. solicită reînscrierea în anul universitar 
1934-1935  

student 295 

17956.  3724/15.X.1934 Leib Herman solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935  

student 295 

17957.  3725/15.X.1934 Bercu Iosif solicită reînscrierea în anul universitar 
1934-1935  

student 295 

17958.  3726/15.X.1934 Orenştein Siegfried solicită eliberarea unei adeve-
rinţe din care să rezulte că a depus actele la facul-
tate 

student 295 

17959.  3739/15.X.1934 Levin Slioma solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 296 

17960.  3740/15.X.1934 Benis Rachel solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 296 

17961.  3741/15.X.1934 Grimblat Esfir solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 296 

17962.  3743/15.X.1934 Goldner Aron solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935  

student 296 

17963.  3764/17.X.1934 Druckman Adolf, este licenţiat în medicină şi chi-
rurgie al facultăţii din Praga; solicită echivalarea 
studiilor şi permisul de liberă practică a medicinei 
în ţară 

doctor 298 

17964.  3765/17.X.1934 Sager Melita, este licenţiat în medicină şi chirur-
gie al facultăţii din Praga; solicită echivalarea 
studiilor şi permisul de liberă practică a medicinei 
în ţară 

doctor 298 

17965.  3766/17.X.1934 Barabasch Haia, este licenţiat în medicină şi chi-
rurgie al facultăţii din Praga; solicită echivalarea 
studiilor şi permisul de liberă practică a medicinei 
în ţară 

doctor 298 

17966.  3767/17.X.1934 Haftel Isac, este licenţiat în medicină şi chirurgie 
al facultăţii din Praga; solicită echivalarea studii-
lor şi permisul de liberă practică a medicinei în 
ţară 

doctor 298 

17967.  3768/17.X.1934 Barber Edith, este licenţiat în medicină şi chirur-
gie al facultăţii din Praga; solicită echivalarea 
studiilor şi permisul de liberă practică a medicinei 
în ţară 

doctor 298 

17968.  3769/17.X.1934 Frick Carol, este licenţiat în medicină şi chirurgie 
al facultăţii din Praga; solicită echivalarea studii-
lor şi permisul de liberă practică a medicinei în 
ţară 

doctor 298 

17969.  3770/17.X.1934 Perlştein Eduard, este licenţiat în medicină şi chi-
rurgie al facultăţii din Praga; solicită echivalarea 
studiilor şi permisul de liberă practică a medicinei 
în ţară 

doctor 298 

17970.  3771/17.X.1934 Haber Şaia Osias, este licenţiat în medicină şi chi-
rurgie al facultăţii din Praga; solicită echivalarea 
studiilor şi permisul de liberă practică a medicinei 
în ţară 

doctor 298 

17971.  3772/17.X.1934 Melzer Blima, este licenţiat în medicină şi chirur-
gie al facultăţii din Praga; solicită echivalarea stu-
diilor şi permisul de liberă practică a medicinei în 
ţară 

doctor 298 

17972.  3776/17.X.1934 Zelţer Zina solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru continuarea studiilor 

student 298 
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17973.  3794/17.X.1934 Pascar David solicită aprobarea de a susţine exa-
menele restante ale anului al III-lea 

student 299 

17974.  3796/17.X.1934 Gonichman Estera solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru înscrierea la examenul de 
licenţă 

student 299 

17975.  3741/17.X.1934 Menialîi Şmil solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 299 

17976.  3799/17.X.1934 Şvarţ Abram solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 299 

17977.  3811/18.X.1934 Moscovici Leon solicită reînscrierea în anul 
universitar 1934-1935  

student 299 

17978.  3812/18.X.1934 Cahan Artur solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935  

student 299 

17979.  3813/18.X.1934 Rais Victor solicită reînscrierea în anul universitar 
1934-1935  

student 299 

17980.  3815/18.X.1934 Chisel Iancu solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1934-1935  

student 299 

17981.  3816/18.X.1934 Beraru Natan solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1934-1935  

student 299 

17982.  3872/18.X.1934 Bartfeld Tania solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935  

student 299 

17983.  3835/18.X.1934 Baier Berta solicită eliberarea diplomei de licenţă 
în farmacie aparţinînd lui Segenreich Feiga 

farmacist 301 

17984.  3861/18.X.1934 Alter Adolf solicită reînscrierea în anul universitar 
1934-1935  

student 302 

17985.  3862/18.X.1934 Gartenberg Beti solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1934-1935  

student 302 

17986.  3866/18.X.1934 Catz David solicită reînscrierea în anul universitar 
1934-1935  

student 302 

17987.  3870/18.X.1934 Laden Leonie solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935  

student 302 

17988.  3871/18.X.1934 Ochs Hary Martin solicită reînscrierea în anul 
universitar 1934-1935  

student 302 

17989.  3877/17.X.1934 Horovitz Leizer solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă 

student 302 

17990.  3924/19.X.1934 Haim Herşcu solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935  

student 305 

17991.  3925/19.X.1934 Rosenthal Jacques solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1934-1935  

student 305 

17992.  3928/19.X.1934 Aronovici Simha solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1934-1935  

student 305 

17993.  3929/19.X.1934 Malamen Boris solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru Asociaţia Corpului Didactic 
din Bălţi 

student 305 

17994.  3930/19.X.1934 Lehrer Iosif solicită reînscrierea în anul universitar 
1934-1935  

student 305 

17995.  3931/19.X.1934 Solomon Iosub solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935  

student 305 

17996.  3933/19.X.1934 Iuster Iosefina solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935  

student 305 

17997.  3934/19.X.1934 Malamen Boris solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1934-1935  

student 305 

17998.  3935/19.X.1934 Kauşanschi Rudolf solicită reînscrierea în anul 
universitar 1934-1935  

student 305 

17999.  3936/19.X.1934 Iankilovici Beatrice solicită reînscrierea în anul 
universitar 1934-1935  

student 305 
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18000.  3937/19.X.1934 Baier Clara solicită reînscrierea în anul universitar 
1934-1935  

student 305 

18001.  3962/21.X.1934 Fildan Paul solicită înscrierea la examenele ulti-
mului doctorat  

doctor 306 

18002.  3963/21.X.1934 Cohn Frederich solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat  

doctor 306 

18003.  3970/22.X.1934 Meerovici Daniel solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 307 

18004.  3972/22.X.1934 Sterenberg Cahan solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru ar-
mată 

student 307 

18005.  3974/22.X.1934 Rosenthal Beatrice solicită scutirea de taxele şco-
lare 

student 307 

18006.  3991/22.X.1934 Falingher Herman solicită scutirea de taxele şco-
lare a fiului său Falingher Beno 

student 308 

18007.  4011/22.X.1934 Lupu R. Strul solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1934-1935  

student 309 

18008.  4013/22.X.1934 Aron Iancu solicită reînscrierea în anul universitar 
1934-1935  

student 309 

18009.  4018/22.X.1934 Strulovici Idel solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935  

student 309 

18010.  4020/22.X.1934 Dubiţchi Sara solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935  

student 309 

18011.  4024/22.X.1934 Făinaru Iosif solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935  

student 309 

18012.  4029/22.X.1934 Beral Haim solicită reînscrierea în anul universitar 
1934-1935  

student 309 

18013.  4030/22.X.1934 Goldemberg Leizer solicită eliberarea documen-
telor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 309 

18014.  4031/22.X.1934 Cogan Zeilic solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 309 

18015.  4042/23.X.1934 Serviciulde Învăţămînt din Iaşi confirmă că Lei-
bovici Rifca a susţinut bacalaureatul obţinînd nota 
7 

student 310 

18016.  4043/23.X.1934 Thierer Savel solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935  

student 310 

18017.  4044/23.X.1934 Şarf Leib solicită reînscrierea în anul universitar 
1934-1935  

student 310 

18018.  4045/23.X.1934 Laurian Samoil solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1934-1935  

student 310 

18019.  4060/23.X.1934 Leibovici Rifca solicită înscrierea la farmacie în 
anul elevat 

student 311 

18020.  4070/24.X.1934 Augutştein Şmil solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 necesară pentru 
continuarea studiilor 

student 312 

18021.  4071/24.X.1934 Herşcovici Melania solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 necesară 
pentru continuarea studiilor 

student 312 

18022.  4072/24.X.1934 Beniaminovici Liuba solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă pe anul 1933-1934 necesară 
pentru continuarea studiilor 

student 312 

18023.  4075/24.X.1934 Marcu Iţic solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pe anul 1933-1934 necesară pentru con-
tinuarea studiilor 

student 312 

18024.  4076/24.X.1934 Heşcu Avram solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 necesară pentru 

student 312 
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continuarea studiilor 
18025.  4078/24.X.1934 Fişler Iosif solicită eliberarea unei adeverinţe de 

frecvenţă pe anul 1933-1934 necesară pentru con-
tinuarea studiilor 

student 312 

18026.  4083/24.X.1934 Blum Todres, este licenţiat în medicină şi chirur-
gie al facultăţii din Praga; solicită echivalarea 
studiilor şi permisul de liberă practică al medicinei 
în ţară 

doctor 312 

18027.  4096/24.X.1934 Lehrer Silvia solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1934-1935  

student 313 

18028.  4097/24.X.1934 Snider Igor solicită reînscrierea în anul universitar 
1934-1935  

student 313 

18029.  4103/24.X.1934 Marcus Raşela solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935  

student 313 

18030.  4104/24.X.1934 Iţicovici Moise solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935  

student 313 

18031.  4105/24.X.1934 Blumenfeld Leiba solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1934-1935  

student 313 

18032.  4107/24.X.1934 Sobelman Iosif solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935  

student 313 

18033.  4115/24.X.1934 Marcovici Matei solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1934-1935  

student 314 

18034.  4116/24.X.1934 Avram Riven solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935  

student 314 

18035.  4119/24.X.1934 Iacobsohn Avram solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1934-1935  

student 314 

18036.  4120/24.X.1934 Reznic Iancu solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1934-1935  

student 314 

18037.  4121/24.X.1934 Haber Alter solicită reînscrierea în anul universitar 
1934-1935  

student 314 

18038.  4124/24.X.1934 Lusgarten Laurian solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1934-1935  

student 314 

18039.  4125/24.X.1934 Vaserman Lazăr solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1934-1935  

student 314 

18040.  4130/24.X.1934 Schulimsohn David solicită reînscrierea în anul 
universitar 1934-1935  

student 314 

18041.  4131/24.X.1934 Fadler Natan solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935  

student 314 

18042.  4146/25.X.1934 Aisman Sofia solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1934-1935  

student 315 

18043.  4148/25.X.1934 Moscovici Liviu solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1934-1935  

student 315 

18044.  4150/25.X.1934 Steinberg Ana solicită reînscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935  

student 315 

18045.  4151/25.X.1934 Iancu Avram solicită reînscrierea în anul universi-
tar 1934-1935  

student 315 

18046.  4152/25.X.1934 Zisu Leon solicită înscrierea în anul universitar 
1934-1935 în anul elevat la farmacie  

student 315 

18047.  4153/25.X.1934 Zelţer Zisea solicită înscrierea în anul universitar 
1934-1935 în anul elevat la farmacie  

student 315 

18048.  4172/27.X.1934 Malamud Ianchel este student în medicină şi chi-
rurgie la facultatea din Modena; solicită transfe-
rarea la Iaşi în anul al III-lea 

student 316 

18049.  4172/27.X.1934 Vainstoc Şaia este studentă în medicină şi chirur-
gie la facultatea din Nancy; solicită transferarea la 
Iaşi în anul al III-lea 

student 316 
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18050.  4175/27.X.1934 Front Aron este student în medicină şi chirurgie la 
facultatea din Nancy; solicită transferarea la Iaşi în 
anul al III-lea 

student 316 

18051.  4177/27.X.1934 Cartovnic Ţirlea solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935 în anul elevat la farmacie  

student 316 

18052.  4178/27.X.1934 Leizerovici Leizer solicită scutirea de taxele şco-
lare 

student 316 

18053.  4180/27.X.1934 Şvaigher Moise solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 316 

18054.  4183/27.X.1934 Şmil Moise solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 316 

18055.  4195/27.X.1934 Segal Iulius solicită înscrierea în anul universitar 
1934-1935 în anul elevat la farmacie  

student 317 

18056.  4196/27.X.1934 Lerch Leopold solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1934-1935 în anul elevat la farmacie  

student 317 

18057.  4197/27.X.1934 Marcovici Ghizela solicită înscrierea în anul 
universitar 1934-1935 în anul elevat la farmacie  

student 317 

18058.  4198/27.X.1934 Steiberg Aurel solicită înscrierea în anul 
universitar 1934-1935 în anul elevat la farmacie  

student 317 

18059.  4199/27.X.1934 Dascălu Iosif solicită înscrierea în anul universitar 
1934-1935 în anul elevat la farmacie  

student 317 

18060.  4234/29.X.1934 Şirota Ruhla solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 319 

18061.  4235/29.X.1934 Naistat Paulina solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 319 

18062.  4238/29.X.1934 Dascălu Boruh, student la Nancy, solicită apro-
barea transferului la Iaşi în anul al III-lea 

student 319 

18063.  4239/29.X.1934 Rhein George solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935 în anul al II-lea elevat la farmacie  

student 319 

18064.  4240/29.X.1934 Laden Leonie solicită scutirea de taxele şcolare student 319 
18065.  4241/29.X.1934 Palatnic Abram solicită scutirea de taxele şcolare student 319 
18066.  4242/29.X.1934 Blum Theodor solicită permisul de liberă practică 

al medicinei în ţară 
doctor 319 

18067.  4247/29.X.1934 Iacher Mirlea solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 320 

18068.  4248/29.X.1934 Saragea Simon solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 320 

18069.  4251/29.X.1934 Cupcic Rahil solicită înscrierea în anul universitar 
1934-1935 în anul al III-lea elevat la farmacie  

student 320 

18070.  4252/29.X.1934 Pascaru Isidor solicită scutirea de taxele şcolare student 320 
18071.  4255/29.X.1934 Ebercohn Estera solicită scutirea de taxele şcolare student 320 
18072.  4257/29.X.1934 Leizerovici Leizer solicită scutirea de taxele 

şcolare 
student 320 

18073.  4258/29.X.1934 Lazarovici Idel solicită scutirea de taxele şcolare student 320 
18074.  4264/29.X.1934 Slaiher Mendel, student la Iaşi în anul al IV-lea, 

solicită echivalarea examenelor de bacteriologie şi 
chimie biologică susţinute la Rouen 

student 321 

18075.  4266/29.X.1934 Kopf Martin solicită transferul fiului său Kopf 
Gerard în anul al III-lea de la facultatea din Bo-
logna 

student 321 

18076.  4267/29.X.1934 Danilof Berl Leib solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1934-1935  

student 321 

18077.  4269/29.X.1934 Cruparu Charles solicită reînscrierea în anul uni-
versitar 1934-1935  

student 321 

18078.  4266/29.X.1934 Sisman Eguda solicită transferul în anul al II-lea 
de la facultatea din Modena 

student 322 
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18079.  4277/29.X.1934 Eisinberg Iacob solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pe anul 1933-1934 pentru 
continuarea studiilor 

student 322 

18080.  4278/29.X.1934 Haber Osias Schae, este licenţiat în farmacie al fa-
cultăţii din Praga; solicită echivalarea studiilor şi 
permisul de liberă practică în ţară 

farmacist 322 

18081.  4279/29.X.1934 Feldman Nuţă solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat  

student 322 

18082.  4297/30.X.1934 Trosteneaţchi Udlea solicită înscrierea în anul întîi 
elevat la farmacie 

student 323 

18083.  4298/30.X.1934 Şarf Şoel solicită înscrierea în anul întîi elevat la 
farmacie 

student 323 

18084.  4302/30.X.1934 Şor Fanea, este licenţiat în farmacie al facultăţii 
din Praga; solicită echivalarea studiilor şi permisul 
de liberă practică în ţară 

farmacist 323 

18085.  4311/30.X.1934 Bartfeld Leon, este licenţiat în medicină şi chirur-
gie al facultăţii din Modena; solicită echivalarea 
studiilor şi permisul de liberă practică în ţară 

doctor 325 

18086.  4312/29.X.1934 Soibelman Sara solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 325 

18087.  4313/29.X.1934 Rabinovici Eugenia solicită scutirea de taxele şco-
lare în anul 1934-1935 

student 325 

18088.  4314/29.X.1934 Lazarovici Idel solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 325 

18089.  4315/29.X.1934 Iancu David solicită scutirea de taxele şcolare în 
anul 1934-1935 

student 325 

18090.  4317/30.X.1934 Goldenberg Tobias solicită înscrierea în anul întîi 
preparator la farmacie 

student 325 

18091.  4318/30.X.1934 Schulimsohn Iulius solicită eliberarea documen-
telor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 325 

18092.  4319/30.X.1934 Moldavschi Volf, este student în medicină şi chi-
rurgie al facultăţii din Modena; solicită transferul 
la Iaşi în anul al III-lea 

student 325 

18093.  4337/30.X.1934 David Jean solicită înscrierea în anul universitar 
1934-1935 

student 326 

18094.  4358/31.X.1934 Brener Edgar, este student în medicină şi chirurgie 
al facultăţii din Modena; solicită transferul la Iaşi 
în anul al III-lea 

student 326 

18095.  4363/31.X.1934 Spaier Paul, este student în medicină şi chirurgie 
al facultăţii din Bologna; solicită transferul la Iaşi 
în anul al III-lea 

student 327 

18096.  4374/31.X.1934 Plitman Riva solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 327 

18097.  4375/29.X.1934 Haim Herşcu solicită scutirea de taxele şcolare în 
anul 1934-1935 

student 328 

18098.  4376/31.X.1934 Simovici Şmil solicită înscrierea în anul întîi ele-
vat la farmacie 

student 328 

18099.  4377/31.X.1934 Silberman Uşer solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935 

student 328 

18100.  4379/31.X.1934 Lazarovici Ilie solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935 

student 328 

18101.  4384/31.X.1934 Leibovici Beca solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935 

student 328 

18102.  4392/31.X.1934 Landes Beti solicită înscrierea în anul universitar 
1934-1935 

student 329 

18103.  4394/31.X.1934 Ţalic Ruhla solicită înscrierea în anul universitar 
1934-1935 

student 329 
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18104.  4395/31.X.1934 Grimberg René solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935 

student 329 

18105.  4398/31.X.1934 Blumenfeld Debora solicită înscrierea în anul 
universitar 1934-1935 

student 329 

18106.  4399/31.X.1934 Herşcovici Iosef solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935 

student 329 

18107.  4394/31.X.1934 Haller Mina solicită înscrierea în anul universitar 
1934-1935 

student 331 

18108.  4435/1.XI.1934 Segal David Bendit solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1934-1935 

student 331 

18109.  4436/1.XI.1934 Goldştein Moise solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935 

student 331 

18110.  4452/2.XI.1934 Hună Leona solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 327 

18111.  4465/2.XI.1934 Schwartz Arpad, este licenţiat în medicină şi chi-
rurgie al facultăţii din Basel; solicită echivalarea 
studiilor şi permisul de liberă practică în ţară 

doctor 333 

18112.  4466/2.XI.1934 Scheim Herşcu, este licenţiat în medicină şi chi-
rurgie al facultăţii din Napoli; solicită echivalarea 
studiilor şi permisul de liberă practică în ţară 

doctor 333 

18113.  4468/2.XI.1934 Steinberg Nahman solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1934-1935 

student 333 

18114.  4469/2.XI.1934 Făinaru Ita solicită înscrierea în anul universitar 
1934-1935 

student 333 

18115.  4471/2.XI.1934 Ghelman Sara solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 333 

18116.  4483/3.XI.1934 Soiblemna Angelica solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1934-1935 

student 334 

18117.  4484/3.XI.1934 Bondar Feiga solicită înscrierea în anul universitar 
1934-1935 

student 334 

18118.  4484/3.XI.1934 Iosipovici Sara solicită înscrierea în anul universi-
tar 1934-1935 

student 334 

18119.  4489/3.XI.1934 Gross Simon solicită înscrierea în anul universitar 
1934-1935 

student 334 

18120.  4501/3.XI.1934 Brauchfeld I. Leon obţine echivalarea studiilor şi 
permisul de liberă practică în ţară 

doctor 335 

18121.  4502/3.XI.1934 Blum Todres obţine echivalarea studiilor şi permi-
sul de liberă practică în ţară 

doctor 335 

18122.  4504/3.XI.1934 Scheim A. Herşcu obţine echivalarea studiilor şi 
permisul de liberă practică în ţară 

doctor 335 

18123.  4505/3.XI.1934 Schvartz Arpad are cererea de echivalare a studii-
lor şi permisul de liberă practică în ţară respinsă 

doctor 336 

18124.  4552/6.XI.1934 Gru David Herş solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă necesară continuării studiilor 

student 338 

18125.  4571/6.XI.1934 Bărbuţă Rubin solicită înscrierea în anul universi-
tar 1934-1935 

student 339 

18126.  4582/6.XI.1934 Barasch Martin solicită înscrierea în anul universi-
tar 1934-1935 

student 339 

18127.  4583/7.XI.1934 Boder Salo, este student în medicină şi chirurgie al 
facultăţii din Praga; solicită transferul la Iaşi în 
anul al III-lea 

student 340 

18128.  4588/7.XI.1934 Boverman Ovşii solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935 

student 340 

18129.  4589/7.XI.1934 Fuchelman Leib solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935 

student 340 

18130.  4624/9.XI.1934 Iuster David solicită înscrierea la examenele ulti-
mului doctorat, fiind specializat la clinica infantilă  

doctor 344 
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18131.  4625/9.XI.1934 Lerner Idel solicită scutirea de taxele de laborator student 344 
18132.  4644/10.XI.1934 Averbuch Ita solicită înscrierea în anul de îndru-

mare la farmacie 
student 345 

18133.  4665/10.XI.1934 Feldman Moise solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935 

student 346 

18134.  4666/10.XI.1934 Moscovici Marieta solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1934-1935 

student 346 

18135.  4669/10.XI.1934 Dvorchis Gherş, este student în medicină şi chirur-
gie al facultăţii din Modena; solicită transferul la 
Iaşi în anul al III-lea 

student 346 

18136.  4706/12.XI.1934 Lerner Basea solicită înscrierea în anul universitar 
1934-1935 

student 349 

18137.  4711/12.XI.1934 Untov Slioma solicită înscrierea în anul universi-
tar 1934-1935 

student 349 

18138.  4736/14.XI.1934 Bercovici Marcu solicită înscrierea în anul al 
II-lea de specializare în dermato-venerice 

doctor 351 

18139.  4736/14.XI.1934 Goldenberg Iosif solicită înscrierea în anul al 
II-lea de specializare în dermato-venerice 

doctor 351 

18140.  4747/14.XI.1934 Bronfman Maria solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă pentru a-i servi la nevoie 

student 352 

18141.  4762/15.XI.1934 Hârtopeanu David solicită eliberarea documen-
telor şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 353 

18142.  4769/15.XI.1934 Breime Strul solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 354 

18143.  4774/15.XI.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea tezei de doctorat în medicină şi chirur-
gie de candidatul Cohn Frederic notat cu 9  

doctor 354 

18144.  4787/17.XI.1934 Vainştein Adolf solicită eliberarea diplomei de 
licenţă pentru Vainştein Sabina 

farmacist 354 

18145.  4837/22.XI.1934 Rotneştein Hascal, este licenţiat în medicină şi 
chirurgie al facultăţii din Paris; solicită echivala-
rea studiilor şi permisul de liberă practică în ţară 

doctor 360 

18146.  4854/22.XI.1934 Şirota D. Aron solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă pentru a-i servi la armată 

student 362 

18147.  4889/24.XI.1934 Mughinştein Mariam solicită înscrierea în anul 
universitar 1934-1935 

student 365 

18148.  4890/24.XI.1934 Reznic Moise solicită înscrierea în anul universitar 
1934-1935 

student 365 

18149.  4891/24.XI.1934 Coifman Roza solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935 

student 365 

18150.  4933/22.XI.1934 Rotneştein Hascal, este licenţiat în medicină şi 
chirurgie al facultăţii din Paris; obţine echivalarea 
studiilor şi permisul de liberă practică în ţară 

doctor 368 

18151.  4947/27.XI.1934 Grimberg Iosif solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935 

student 369 

18152.  4966/28.XI.1934 Fişman Volf solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 370 

18153.  5512/29.XI.1934 Catz David solicită scutirea de taxele şcolare student 373 
18154.  5564/3.XII.1934 Horovitz Natan solicită scutirea de taxele şcolare student 375 

18155.  5614/4.XII.1934 Eisenberg Iacob, este student în medicină şi chi-
rurgie al facultăţii din Montpellier; solicită echi-
valarea studiilor şi înscrierea în anul al V-lea 

student 378 

18156.  5636/5.XII.1934 Bronfman Maria este notată cu 6 la examenul de 
validare a stagiului elevat în farmacie din sesiunea 
din noiembrie 

student 380 

18157.  5657/7.XII.1934 Pascar David solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 382 
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18158.  5658/7.XII.1934 Haim Herşcu solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 382 

18159.  5680/10.XII.1934 Milovici Frida solicită eliberarea documentelor 
şcolare deoarece se retrage din facultate 

student 384 

18160.  5700/11.XII.1934 Solomon Manole solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat avînd specialitatea în genito-
urinare 

student 385 

18161.  5701/11.XII.1934 Segal David solicită înscrierea la examenele ulti-
mului doctorat avînd specialitatea în genito-uri-
nare 

student 385 

18162.  5721/12.XII.1934 Pisarevici Leib solicită înscrierea în anul univer-
sitar 1934-1935 

student 387 

18163.  5770/15.XII.1934 Şmil Şmil solicită înscrierea în anul universitar 
1934-1935 

student 391 

18164.  5771/15.XII.1934 Terkatin Alexandru solicită înscrierea în anul uni-
versitar 1934-1935 

student 391 

18165.  5798/17.XII.1934 Eisenberg Iacob solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă  

student 393 

18166.  5799/11.XII.1934 Pineles Sebastian solicită înscrierea la examenele 
de specializare în radiologie 

doctor 393 

18167.  5808/18.XII.1934 Sneer Ţipra solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 394 

18168.  5819/18.XII.1934 Şarf Ilie solicită eliberarea unei adeverinţe de frec-
venţă pentru armată 

student 395 

18169.  5835/18.XII.1934 Marcu Aron solicită eliberarea documentelor şco-
lare deoarece se retrage din facultate 

student 394 

18170.  5845/20.XII.1934 Marcus Avram solicită înscrierea la examenele de 
specializare în chirurgie 

doctor 396 

18171.  5856/20.XII.1934 Rabinovici Elia solicită eliberarea unei adeverinţe 
de studii  

doctor 397 

18172.  5862/29.XII.1934 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor de asistenţă ale candidatei 
Lerner Basea 

doctor 397 

  DOSAR 151/1934   
18173.  41/9.V.1934 Pollingher Beno şi Gorin Isac, anul întîi, sînt cer-

cetaţi pentru atitudine necuviincioasă faţă de prof. 
Şumuleanu Constantin 

student 3 

18174.  24.XII.1933 Berşadschi Zlata primeşte matricola de la Servi-
ciul Sanitar al oraşului Tighina 

student 16 

18175.  87/5.I.1934 In evideneţele armatei Lerner M. Ianchel figurează 
ca ofiţer farmacist 

farmacist 30 

18176.  87/5.I.1934 In evideneţele armatei Flexer Lipa figurează ca 
ofiţer farmacist 

farmacist 30 

18177.  87/5.I.1934 In evideneţele armatei Solomon Max figurează ca 
ofiţer farmacist 

farmacist 30 

18178.  87/5.I.1934 In evideneţele armatei Goldenberg Simion figu-
rează ca ofiţer farmacist 

farmacist 30 

18179.  87/5.I.1934 In evideneţele armatei Helvig Arthur figurează ca 
ofiţer farmacist 

farmacist 30 

18180.  104/17.I.1934 Cercul de recrutare din Bălţi solicită relaţii despre 
Acherman Iosif, student la farmacie, născut la 
1.III.1910, în Cuban 

farmacist 38 

18181.  104/17.I.1934 Cercul de recrutare din Bălţi solicită relaţii despre 
Acherman Ihil, student la farmacie, născut la 
2.III.1910, în Cuban 

farmacist 38 

18182.  87/5.I.1934 Pollingher Beno şi Gorin Isac, anul întîi, sînt cer-
cetaţi pentru atitudine necuviincioasă faţă de prof. 

student 48-49 
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Şumuleanu Constantin şi pedepsiţi cu pierderea 
dreptului se a se prezenta la examenele unei se-
siuni 

18183.  176/22.V.1934 American Medical Association solicită eliberarea 
unei copii a diplomei lui Davidsohn M. David (cu 
numele anterior Isersohn) absolvent din anul 1926 

doctor 57 

18184.  230/27.I.1934 Zeilicovici Zeilic este susţinut financiar de deca-
nat în tipărirea tezei de licenţă 

doctor 63 

18185.  378/3.II.1934 Goldenberg Rafael obţine diploma de licenţiat în 
farmacie al facultăţii din Bruxelles; solicită echi-
valarea studiilor 

farmacist 84 

18186.  842/4.II.1934 Leibovici Edviga obţine diploma de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 152 

18187.  906/23.II.1934 Cahan Leizer este scutit de taxele şcolare student 156 

18188.  651/15.II.1934 Bercovici Marcu, cu domiciliul în strada I. C. Bră-
tianu 148, Iaşi, solicită înscrierea la cursurile de 
dermatologie  

doctor 125 

18189.  1025/28.II.1934 Lazarovici Leizer obţine diploma de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 162 

18190.  1025/28.II.1934 Seghenreich Feiga obţine diploma de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 162 

18191.  1025/28.II.1934 Rovner David obţine diploma de licenţiat în far-
macie  

farmacist 162 

18192.  1093/3.III.1934 40 de studenţi evrei nu pot promova în anul al 
II-lea din cauza imposibilităţii susţinerii examenu-
lui de anatomie unde cadavrele pentru disecţie lip-
sesc; printre aceştia se numără: Cruparu Charles, 
Moscovici Leon, Strulovici I., Marcovici Matei, 
Davidsohn Nuţă, Haller Melanie, Guricovici Si-
ma, Batiuşco Ihil, Rosenthal Beatrice, Katz David, 
Kuciuc Beer, Kişinevschi Lev.  

student 179 

18193.  1181/9.III.1934 Motneac Seoma obţine diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie a facultăţii din Milano; solicită 
echivalarea studiilor 

doctor 193, 224 

18194.  1241/14.III.1934 Segal Matilda obţine diploma de licenţiat în far-
macie  

farmacist 219 

18195.  1241/14.III.1934 Herşcovici Şmil obţine diploma de licenţiat în far-
macie  

farmacist 219 

18196.  1350/8.III.1934 Uciteli Iosif, din Chişinău, obţine diploma de li-
cenţiat farmacie al facultăţii din Praga; solicită 
echivalarea studiilor fără examen 

farmacist 225 

18197.  1319/19.III.1934 Benedeck Iosif susţine teza de licenţă în medicină 
şi chirurgie în 14.I.1931, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 31 din 7.II.1931  

doctor 242 

18198.  1395/19.III.1934 Schwartz Avram obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Bari; solicită 
echivalarea studiilor 

doctor 245 

18199.  1431/24.III.1934 Studenţii lipsiţi de material didactic (cadavre) pen-
tru susţinerea examenului de anatomie descriptivă 
solicită aprobarea unei sesiuni de examene în luna 
mai 

doctor 270 

18200.  1460/6.IV.1934 Sonenschein N. Arnold obţine diploma de licenţiat 
în medicină şi chirurgie al facultăţii din Viena; i se 
acordă dreptul de liberă practică a medicinei în 
ţară 

doctor 280 

18201.  1460/6.IV.1934 Perelman S. Roza obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Modena; i se 

doctor 280 
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acordă dreptul de liberă practică a medicinei în 
ţară 

18202.  1460/6.IV.1934 Motneac I. Seoma obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Milano; i se 
acordă dreptul de liberă practică a medicinei în 
ţară 

doctor 280 

18203.  1460/6.IV.1934 Steuerman I. Marcel obţine diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Paris; i se 
acordă dreptul de liberă practică a medicinei în 
ţară 

doctor 280 

18204.  1633/8.V.1934 Fildan Paul, Moscovici Carol, ş.a. nu sînt admişi 
să plătească taxa de examen la obiectul prof. Şte-
fănescu-Galaţi care-i refuză din motive personale 

student 327 

18205.  1638/9.V.1934 Veisman Toni obţine diploma de licenţiat în far-
macie  

farmacist 328 

18206.  1638/9.V.1934 Reiter Sofia obţine diploma de licenţiat în farma-
cie  

farmacist 328 

18207.  1638/9.V.1934 Abramovici Roza obţine diploma de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 328 

18208.  1638/9.V.1934 Grobocopatel Meer obţine diploma de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 328 

18209.  1639/9.V.1934 Braunştein Adela obţine diploma de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 329 

18210.  1639/9.V.1934 Bogen Beno obţine diploma de licenţiat în farma-
cie  

farmacist 329 

18211.  1639/9.V.1934 Stuleanu Bernard obţine diploma de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 329 

18212.  1639/9.V.1934 Sane Maria obţine diploma de licenţiat în farmacie  farmacist 329 
18213.  1639/9.V.1934 Lieblich Scharlota obţine diploma de licenţiat în 

farmacie  
farmacist 329 

18214.  1639/9.V.1934 Grinouţchi Moise obţine diploma de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 329 

18215.  1665/9.V.1934 Derner H. Mihel, născut la 4.X.1907 la Tîrgu Fru-
mos, obţine diploma de absolvent al liceului Mi-
hail Kogălniceanu din Iaşi 

student 331 

18216.  1693/16.V.1934 Vainştein Moise obţine diploma de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 333 

18217.  1693/16.V.1934 Şor Luţa obţine diploma de licenţiat în farmacie  farmacist 333 
18218.  1693/16.V.1934 Davidovici Didi obţine diploma de licenţiat în 

farmacie  
farmacist 333 

18219.  1868/4.XI.1934 Profesorul Şumuleanu Constantin solicită elibera-
rea unei copii a petiţiei lui Fălcoianu Nicolae în 
care este prezentată conduita lui Braunştein Haim 
şi copia petiţiei studenţilor creştini români de la 
această facultate, prezentată în mai 1933, refe-
ritoare la tulburările de la laboratorul de chimie 
medicală şi biologică. In memoriul lor studenţii 
creştini arată că, la 6 mai, studenţii evrei de la 
medicină şi farmacie, fiind instigaţi prin manifeste 
de agitatorii comunişti ai „Cercului Studenţesc 
Evreiesc”, din care face parte Weisman Pincas, au 
hotărît atacul asupra studenţilor creştini şi au 
distrus laboratorul 

student 371-373 

18220.  1882/5.VI.1934 Lauer Frederic obţine diploma de licenţiat în far-
macie  

farmacist 375 

18221.  1882/5.VI.1934 Heizenhändler Ieti obţine diploma de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 375 
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18222.  1882/5.VI.1934 Sin David Solomon obţine diploma de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 375 

18223.  1882/5.VI.1934 Aron Ana obţine diploma de licenţiat în farmacie  farmacist 375 

18224.  1935/11.VI.1934 In şedinţa din 9.VI.1934 Senatul universităţii de-
cide ca membrii din conducerea „Asociaţiei Stu-
denţilor Creştini, Cercul Studenţesc Iaşi” să fie 
exmatriculaţi din facultăţi, deoarece organizaţia nu 
a fost recunoscută. Studenţii exmatriculaţi: Astra-
tinei Neculai, Varzaru Traian, Dodan B., Grămadă 
I., Constantinescu G. 

farmacist 379 

18225.  1880/4.VI.1934 Decanul facultăţii, prof. Tănăsescu Ion, roagă pro-
fesorii să admită participarea la examene a stu-
dentului Astratinei Neculai, exmatriculat 

student 392 

18226.  1879/4.VI.1934 Decanul facultăţii, prof. Tănăsescu Ion, roagă pro-
fesorii să admită participarea la examene a stu-
dentului Grămadă Constantin, exmatriculat 

student 393 

18227.  2061/20.VI.1934 Dehtear Ghitla obţine diploma de licenţiat în far-
macie  

farmacist 396 

18228.  2061/20.VI.1934 Calmanovici Luiza obţine diploma de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 396 

18229.  2061/20.VI.1934 Cosmovici Mindeli obţine diploma de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 396 

18230.  2061/20.VI.1934 Leibovici Sarah obţine diploma de licenţiat în far-
macie  

farmacist 396 

18231.  2061/20.VI.1934 Veinştein Sabina obţine diploma de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 396 

18232.  2061/20.VI.1934 Koffler Florica obţine diploma de licenţiat în far-
macie  

farmacist 396 

18233.  2061/20.VI.1934 Steiman Herşcu obţine diploma de licenţiat în far-
macie  

farmacist 396 

18234.  466/28.VI.1934 Herşcu Haim obţine diploma de licenţiat în farma-
cie  

farmacist 420 

18235.  466/28.VI.1934 Şirota Rahil obţine diploma de licenţiat în farma-
cie  

farmacist 420 

18236.  2241/4.VII.1934 Wolf Ionas a depus documentele pentru echivala-
rea studiilor 

doctor 437 

18237.  2250/10.VII.1934 Gonicman Estera obţine diploma de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 440 

18238.  2250/10.VII.1934 Cuzminer Şeindla obţine diploma de licenţiat în 
farmacie  

farmacist 440 

18239.  2250/10.VII.1934 Durman Haia obţine diploma de licenţiat în farma-
cie  

farmacist 440 

  DOSAR 152/1934: Intrare de la 1.VII.1934   
18240.  2478/18.VIII.1934 Schatzberg Salo obţine diploma de licenţiat în me-

dicină şi chirurgie al facultăţii din Viena; solicită 
echivalarea studiilor în ţară 

doctor 35 

18241.  2481/23.VIII.1934 Isac I. funcţionează ca preparator la laboratorul de 
terapeutică 

doctor 37 

18242.  2491/18.VIII.1934 Cohn Nahman, născut la 23.VII.1902, la Găineşti, 
obţine diploma de licenţiat în medicină şi chirur-
gie al facultăţii din Modena; solicită echivalarea 
studiilor în ţară 

doctor 42 

18243.  3294/5.X.1934 Rebinovici N., ş.a., solicită acordarea dreptului de 
a se prezenta la clinica chirugicală la examen în 
altă sesiune 

student 119-120 

18244.  1934 Studenţii în farmacie se opun promulgatei legi de 
concentrare a învăţămîntului farmaceutic în capi-

student 141-148 
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tală şi a desfiinţării facultăţii lor din Iaşi 
18245.  3708/15.X.1934 Studenţii anului al III-lea student 173-178 

18246.  4278/29.X.1934 Haber S. Osias obţine diploma de licenţiat în far-
macie al facultăţii din Praga; solicită echivalarea 
studiilor în ţară 

farmacist 272, 312 

18247.  1934 Studenţi ce acceptă încadrarea în armată în caz de 
mobilizare 

student 319 

18248.  1934 Studenţii anului întîi student 342 

18249.  1934 Diplome echivalate doctor     470- 475, 489 

  DOSAR 154/1935: Intrare   

18250.  1786/9.VII.1935 Streiff Sigmund obţine titlul de specialist în boli 
genitourinare 

doctor 16 

18251.  1829/13.VII.1935 Axelrad Sani din Stînceni-Cernăuţi solicită echi-
valarea diplomei de licenţiat în farmacie  

farmacist 16 

18252.  1864/24.VII.1935 Spirt Benedict obţine diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie al facultăţii din Modena; soli-
cită echivalarea studiilor în ţară şi permisul de li-
beră practică 

doctor 28 

18253.  2031/9.IX.1935 Rosenfeld Iosep obţine diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie al facultăţii din Roma; solicită 
echivalarea studiilor în ţară şi permisul de liberă 
practică 

doctor 88 

18254.  2032/9.IX.1935 Goldner Jacques este şef de lucrări la laboratorul 
de histologie 

doctor 103 

18255.  554/9.IX.1935 Pineles Sebastian este asistent la clinica radiolo-
gică; obţine un permis de călătorie pe CFR 

doctor 110 

18256.  554/9.IX.1935 Pineles Luiza este asistent la clinica întîi medicală; 
obţine un permis de călătorie pe CFR 

doctor 110 

18257.  752/30.III.1935 Beniaminovici Liuba susţine examenul de la finele 
anului al II-lea la anatomie descriptivă 

student 129 

18258.  752/30.III.1935 Varşavschi Leiba susţine examenul de la finele 
anului al II-lea la anatomie descriptivă 

student 129 

18259.  2383/7.X.1935 Vainer A. Moritz este absolvent al facultăţii de 
medicină şi chirurgie al facultăţii din Bucureşti; 
solicită echivalarea studiilor şi susţinerea exame-
nului de licenţă 

doctor 190 

18260.  1935 Studenţii anului întîi/1935-1936 student 249-251 

18261.  3292/28.X.1935 Studenţii solicită o sesiune extraordinară în ianua-
rie 

student 272-273 

18262.  3294/28.X.1935 Tienigher S. Ihil, din Saba Tîrg-Cetatea Albă, are 
studii efectuate în Italia şi solicită echivalarea lor  

student 274 

18263.  3318/23.X.1935 Beer Raphael are studii efectuate în Franţa şi soli-
cită echivalarea lor prin înscrierea sa în anul al 
III-lea  

student 275 

18264.  1935 Studenţii de la medicină care vor face asistenţă în 
caz de mobilizare 

student 291 

18265.  1935 Situaţia statistică a studenţilor la medicină pe ani 
de studiu 
                     1935-1936:       Români       Evrei 
        Anul I                                77              51 
        Anul II                               66              37 
        Anul III                              80              88 
        Anul IV                              73              35 
        Anul V                               41              37 
        Anul VI                              43              26 

student 291 

18266.  4983/18.X.1935 Ohlgieser Bertold, născut la 6.I.1913 la Cernăuţi, 
are studii efectuate în Bologna şi solicită echiva-
larea lor prin înscrierea sa în anul al III-lea  

student 347 
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18267.  4123/22.XI.1935 Kramer Esfira are studii efectuate în Bologna şi 
solicită echivalarea lor prin înscrierea sa în anul al 
III-lea  

student 363 

18268.  2787/23.XI.1935 Şmilovici Lipa solicită înscrierea sa în anul al 
III-lea  

student 379 

18269.  1935 Studenţii anului al IV-lea şi al V-lea din anul uni-
versitar1935-1936 

student 404 

18270.  4341/29.XI.1935 Lachelt Alfred, din Cetatea Albă, solicită înscrie-
rea la facultate 

student 406 

18271.  4434/4.XII.1935 Davidsohn Şulim are studii efectuate în Franţa şi 
solicită echivalarea lor prin înscrierea la facultatea 
din Iaşi  

student 433 

18272.  4403/2.XII.1935 Beider Ruhla din Orhei solicită înscrierea sa în 
anul al IV-lea  

student 416 

  DOSAR 155/1935   
18273.  101/14.I.1935 Danilov Bercu din anul al VI-lea este medic intern 

la Spitalul Israelit 
student 26 

18274.  1935 Studenţii cu vîrsta de 18 şi 19 ani împlinită în anul 
universitar 1935-1936 

student 66-69 

18275.  1935 Studenţii cu vîrsta de 29 ani împlinită în anul uni-
versitar 1935-1936 

student 245 

18276.  899/13.IV.1935 Braunştein Bertina are studii efectuate la Paris şi 
solicită echivalarea lor prin înscrierea la facultatea 
din Iaşi  

student 265 

18277.  973/22.IV.1935 Creps Albert are studii efectuate la Berlin şi obţine 
echivalarea lor  

doctor 272 

18278.  1036/8.V.1935 Perelştein Eduard are diploma de licenţă eliberată 
de facultatea din la Praga şi solicită echivalarea ei  

farmacist 294 

18279.  1036/8.V.1935 Sager Melita Mina are diploma de licenţă eliberată 
de facultatea din la Praga şi solicită echivalarea ei  

farmacist 294 

18280.  1036/8.V.1935 Haber Şaie Osias are diploma de licenţă eliberată 
de facultatea din la Praga şi solicită echivalarea ei  

farmacist 294 

18281.  1036/8.V.1935 Barber Edith Iosefa are diploma de licenţă elibe-
rată de facultatea din la Praga şi solicită echivala-
rea ei  

farmacist 294 

18282.  1036/8.V.1935 Axelrad Sami are diploma de licenţă eliberată de 
facultatea din la Praga şi solicită echivalarea ei  

farmacist 294 

18283.  1036/8.V.1935 Şor Fanea are diploma de licenţă eliberată de 
facultatea din la Praga şi solicită echivalarea ei  

farmacist 294 

18284.  1329/18.VI.1935 Weisbrod Siegfried are diploma de licenţă elibe-
rată de facultatea din la Strasbourg şi solicită echi-
valarea ei  

farmacist 294 

  DOSAR 156/1935: Procese verbale   
18285.  Proc.verb. 

3/9.X.1935 
Decanul facultăţii, profesorul Gracosky S., infor-
mează consiliul că Ackerman S. a susţinut concurs 
la cilnica medicală 

doctor 12 

18286.  Proc.verb. 
5/22.X.1935 

Decanul facultăţii, profesorul Gracosky S., infor-
mează consiliul că Voloh Bella a fost înscrisă în 
anul al III-lea, iar Vainer Moritz a fost delarat res-
pins 

student 16 

18287.  Proc.verb. 
8/14.X.1935 

Decanul facultăţii, profesorul Gracosky S., infor-
mează consiliul că Beer Rafael a fost înscris în 
anul al III-lea 

student 22 

18288.  Proc.verb. 
8/14.X.1935 

Decanul facultăţii, profesorul Gracosky S., infor-
mează consiliul că Goldner Jacques a fost înscris 
în anul al III-lea 

student 22 
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18289.  Proc.verb. 
12/16.XII.1935 

Decanul facultăţii, profesorul Gracosky S., infor-
mează consiliul că Jager Moritz a fost respins să 
se înscrie în anul al II-lea 

student 22 

18290.  Proc.verb. 
12/16.XII.1935 

Decanul facultăţii, profesorul Gracosky S., infor-
mează consiliul că Berman Miron a fost admis să 
se înscrie în anul al II-lea 

student 22 

18291.  Proc.verb. 
12/16.XII.1935 

Decanul facultăţii, profesorul Gracosky S., infor-
mează consiliul că Roizman Noemi a fost respinsă 
să se înscrie în anul al II-lea 

student 22 

18292.  Proc.verb. 
263/3.II.1936 

Studenţi admişi la examene student 74 

  DOSAR 157/1935: Registrul de procese verbale 
ale candidaţilor proclamaţi doctori în medicină şi 
chirurgie din anul 1935-1938 (textul fiecărui pro-
ces verbal va apărea prescurtat) 

  

18293.  Proc.verb. 
1318/18.VI.1935 

Subsemnaţii, profesori ai facultăţii, membri ai ju-
riului pentru susţinerea tezei de doctorat în medi-
cină şi chirurgie a domnişoarei Mencel Eti, intitu-
lată „Contribuţii la studiul polipeptidelor la hepa-
tici”, întrunindu-ne pentru chestionarea candidatu-
lui am dat nota 9 (nouă) şi am proclamat-o, con-
form articolului 9 din Regulament, doctor în medi-
cină şi chirurgie. Preşedinte, ...... 

doctor Numărul 
diplomei 

1602 

18294.  Proc.verb. 
2350/15.VI.1940 

Marcus Ghizela susţine teza de licenţă pentru care 
comisia acordă nota 10 şi este proclamată doctor 
în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1605 

18295.  Proc.verb. 
1725/28.VII.1935 

Laurian H. Samoil susţine teza de licenţă intitulată 
„Contribuţii la tratamentul cu mucină în afecţiuni 
gastrice”pentru care comisia acordă nota 10 şi este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1611 

18296.  Proc.verb. 
2903/11.X.1935 

Dordic Favel susţine teza de licenţă intitulată „15 
ani de activitate a Dispensarului Antiveneric nr. 1 
din Iaşi”pentru care comisia acordă nota 10 şi este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1613 

18297.  Proc.verb. 
4585/19.XII.1935 

Ochs Harry Martin susţine teza de licenţă intitula-
tă „Peritonita incapsulată”pentru care comisia 
acordă nota 10 şi este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1616 

18298.  Proc.verb. 
4586/19.XII.1935 

Fuchelman D. Leib susţine teza de licenţă intitu-
lată „Autogrefa în tratamentul osteoartritelor....” 
pentru care comisia acordă nota 9 şi este procla-
mat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1618 

18299.  Proc.verb. 
4587/19.XII.1935 

Lazarovici Idel susţine teza de licenţă intitulată 
„Vezicofixaţia”pentru care comisia acordă nota 10 
şi este proclamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1619 

18300.  Proc.verb. 
92/17.I.1936 

Sugurenschi Avram susţine teza de licenţă intitu-
lată „Contribuţii la calcemia pre şi postoperatorie” 
pentru care comisia acordă nota 9 şi este procla-
mat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1621 

18301.  Proc.verb. 
199/31.I.1936 

Davidsohn Moritz susţine teza de licenţă intitulată 
„Consideraţii asupra tratamentului chirurgical al 
scoliozelor” pentru care comisia acordă nota 9 şi 
este proclamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1622 

18302.  Proc.verb. 
160/27.V.1936 

Talpalar Solomon susţine teza de licenţă intitulată 
„Tratamentul cancerului penian” pentru care co-
misia acordă nota 10 şi este proclamat doctor în 

doctor Nr. 
dipl.1623 
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medicină şi chirurgie 
18303.  Proc.verb. 

161/27.II.1936 
Lazarovici Ilie susţine teza de licenţă intitulată 
„Seminomul de ovar”pentru care comisia acordă 
nota 9 şi este proclamat doctor în medicină şi chi-
rurgie 

doctor Nr. 
dipl.1624 

18304.  Proc.verb. 
162/27.II.1936 

Pascaru Isidor susţine teza de licenţă intitulată 
„Complicaţiile postoperatorii în apendicită” pentru 
care comisia acordă nota 10 şi este proclamat 
doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1625 

18305.  Proc.verb. 
276/7.II.1936 

Schwartz Isac susţine teza de licenţă intitulată 
„Complicaţiile colicestectomiilor” pentru care co-
misia acordă nota 9 şi este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1627 

18306.  Proc.verb. 
260/6.II.1936 

Danilov I. Berl Leib susţine teza de licenţă inti-
tulată „Hysterectomia vaginală în fibromul uterin” 
pentru care comisia acordă nota 10 şi este procla-
mat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1628 

18307.  Proc.verb. 
277/7.II.1936 

Segal A. Strul susţine teza de licenţă intitulată „In-
filtrarea anestezică a simpaticului ca metodă de 
diagnostic şi tratament” pentru care comisia acor-
dă nota 10 şi este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1629 

18308.  Proc.verb. 
283/7.II.1936 

David Iancu susţine teza de licenţă intitulată „Poli-
peptidemia în supuraţii” pentru care comisia acor-
dă nota 10 şi este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1630 

18309.  Proc.verb. 
425/15.II.1936 

Cligher Abram susţine teza de licenţă intitulată 
„Ionoterapia şi acţiunea ionului iod” pentru care 
comisia acordă nota 9 şi este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1631 

18310.  Proc.verb. 
404/17.II.1936 

Goldştein Moise susţine teza de licenţă intitulată 
„Consideraţii asupra infiltraţiilor meteostatice ale 
ochiului” pentru care comisia acordă nota 10 şi 
este proclamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1632 

18311.  Proc.verb. 
405/17.II.1936 

Balbarer Ihil susţine teza de licenţă intitulată 
„Consideraţii asupra hemofiliei şi tratamentul ei 
cu extracte de ovar” pentru care comisia acordă 
nota 10 şi este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1634 

18312.  Proc.verb. 
347/14.II.1936 

David Jean susţine teza de licenţă intitulată „Con-
sideraţii asupra tratamentului miopatiilor primi-
tive” pentru care comisia acordă nota 10 şi este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1636 

18313.  Proc.verb. 
472/20.II.1936 

Calihman Abram susţine teza de licenţă intitulată 
„Contribuţii la studiul periopatiilor primitive” pen-
tru care comisia acordă nota 10 şi este proclamat 
doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1639 

18314.  Proc.verb. 
473/20.II.1936 

Leizerovici Leizer susţine teza de licenţă intitulată 
„Rezecţii subperiostice precoce în osteomielită 
acută” pentru care comisia acordă nota 10 şi este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1641 

18315.  Proc.verb. 
576/27.II.1936 

Barmac Aron susţine teza de licenţă intitulată 
„Consideraţii asupra statisticii bolnavilor cu de-
menţă precoce la Spitalul Socola din Iaşi între 
1906 şi 1936” pentru care comisia acordă nota 10 
şi este proclamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1642 
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18316.  Proc.verb. 
522/24.II.1936 

Wasserman Lazăr susţine teza de licenţă intitulată 
„Forma spinoasă a globulei roşii” pentru care co-
misia acordă nota 10 şi este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1645 

18317.  Proc.verb. 
485/21.II.1936 

Bărbuţă Rubin susţine teza de licenţă intitulată 
„Meningotele limfocitare benigne” pentru care 
comisia acordă nota 10 şi este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1646 

18318.  Proc.verb. 
583/28.II.1936 

Avram Riven susţine teza de licenţă intitulată 
„Contribuţii la studiul recidivelor în malarie în ur-
ma splenectomiilor” pentru care comisia acordă 
nota 8 şi este proclamat doctor în medicină şi chi-
rurgie 

doctor Nr. 
dipl.1648 

18319.  Proc.verb. 
577/27.II.1936 

Horovitz Natan susţine teza de licenţă intitulată 
„Secţiunea traumatică a nervului radial” pentru 
care comisia acordă nota 9 şi este proclamat doc-
tor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1649 

18320.  Proc.verb. 
851/2.III.1936 

Aizman Sofia susţine teza de licenţă intitulată 
„Cancerul bontului uterin” pentru care comisia 
acordă nota 10 şi este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1651 

18321.  Proc.verb. 
764/21.III.1936 

Dulbergher Laden Leonie susţine teza de licenţă 
intitulată „Consideraţii asupra anusului contra na-
turii” pentru care comisia acordă nota 9 şi este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1652 

18322.  Proc.verb. 
866/3.IV.1936 

Glaser Leon susţine teza de licenţă intitulată 
„Contribuţii la studiul epidemiologiei malariei” 
pentru care comisia acordă nota 10 şi este pro-
clamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1653 

18323.  Proc.verb. 
937/25.IV.1936 

Cahan Alucher Ruhlea susţine teza de licenţă 
intitulată „Sarcina extrauterină” pentru care comi-
sia acordă nota 9 şi este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1656 

18324.  Proc.verb. 
1006/9.V.1936 

Ghelbert Golda susţine teza de licenţă intitulată 
„Contribuţii la studiul acţiunii humerului tiretorp 
asupra gladei tiroide” pentru care comisia acordă 
nota 10 şi este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1658 

18325.  Proc.verb. 
1443/30.VI.1936 

Şapira Riven Strul susţine teza de licenţă intitulată 
„Contribuţii la studiul talaziei prin exostoze calc-
aneene” pentru care comisia acordă nota 10 şi este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1661 

18326.  Proc.verb. 
1443/30.VI.1936 

Sîrbu Liubovi David susţine teza de licenţă şi este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1662 

18327.  Proc.verb. 
1619/30.VI.1936 

Fruchter M. Nicolae susţine teza de licenţă intitu-
lată „Acţiunea unei noi substanţe sintetice asemă-
nătoare eserinei prostigmina asupra ochiului” 
pentru care comisia acordă nota 10 şi este pro-
clamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1670 

18328.  Proc.verb. 
20/30.VI.1936 

Fredman Abram susţine teza de licenţă intitulată 
„Despre puterea antigenică a lipozilor” pentru care 
comisia acordă nota 8 şi este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1671 

18329.  Proc.verb. 
1572/30.VI.1936 

Lusgarten Laurian susţine teza de licenţă intitulată 
„Relieful normal al pliurilor mucoasei intestinului 
gros la sugari” pentru care comisia acordă nota 10 

doctor Nr. 
dipl.1672 
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şi este proclamat doctor în medicină şi chirurgie 
18330.  Proc.verb. 

3044/7.XI.1936 
Solomon S. Iosub susţine teza de licenţă intitulată 
„Polipeptidoxia şi clorul sanguin în arsuri” pentru 
care comisia acordă nota 9 şi este proclamat 
doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1678 

18331.  Proc.verb. 
3742/19.XII.1936 

Moscovici Liviu susţine teza de licenţă intitulată 
„Paraziţii intestinali şi apendicita” pentru care 
comisia acordă nota 9 şi este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1679 

18332.  Proc.verb. 
112/18.I.1937 

Palatnic I. Abram susţine teza de licenţă intitulată 
„Tratamentul cu sărurile de calciu la cardiacii 
decompensaţi” pentru care comisia acordă nota 10 
şi este proclamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1682 

18333.  Proc.verb. 
113/18.I.1937 

Strahilevici L. Haim susţine teza de licenţă intitu-
lată „Variaţiunile vitezei de sedimantare şi relaţiile 
cu clorul sanguin ” pentru care comisia acordă 
nota 10 şi este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1683 

18334.  Proc.verb. 
279/5.II.1937 

Falicov Şoil susţine teza de licenţă intitulată „In-
docsilul sanguin” pentru care comisia acordă nota 
10 şi este proclamat doctor în medicină şi chirur-
gie 

doctor Nr. 
dipl.1687 

18335.  Proc.verb. 
393/16.II.1937 

Cohn Marcel susţine teza de licenţă pentru care 
comisia acordă nota 10 şi este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1688 

18336.  Proc.verb. 
512/27.II.1937 

Broitman I. Udlea susţine teza de licenţă intitulată 
„Conjunctivita gonococică” pentru care comisia 
acordă nota 10 şi este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1689 

18337.  Proc.verb. 
513/27.II.1937 

Trecher Tuba susţine teza de licenţă intitulată 
„Contribuţii la studiul heterocromiei irisului” 
pentru care comisia acordă nota 10 şi este pro-
clamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1690 

18338.  Proc.verb. 
496/26.II.1937 

Iuster A. Mendel susţine teza de licenţă intitulată 
„Epiteliomul glandelor lui Meibomeins” pentru 
care comisia acordă nota 9 şi este proclamat doc-
tor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1691 

18339.  Proc.verb. 
567/5.III.1937 

Sabelman Iosif susţine teza de licenţă intitulată 
„Rupturile complete de perineu” pentru care comi-
sia acordă nota 10 şi este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1694 

18340.  Proc.verb. 
1109/14.IV.1937 

Binder Leon susţine teza de licenţă intitulată 
„Neoplasmul uterin” pentru care comisia acordă 
nota 10 şi este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1696 

18341.  Proc.verb. 
991/16.IV.1937 

Aizicovici Hună susţine teza de licenţă intitulată 
„Polipeptidemia şi echilibrul potasiu-calciu” 
pentru care comisia acordă nota 10 şi este procla-
mat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1697 

18342.  Proc.verb. 
916/16.IV.1937 

Caiserman Eliza susţine teza de licenţă intitulată 
„Polipeptidemiile în maladiile însoţite de revărsări 
de lichide” pentru care comisia acordă nota 10 şi 
este proclamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1698 

18343.  Proc.verb. 
917/16.IV.1937 

Feldman I. Moisei susţine teza de licenţă intitulată 
„Aminoacidemia şi aminoaciduria în maladiile 
însoţite de revărsările de lichid” pentru care comi-

doctor Nr. 
dipl.1699 
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sia acordă nota 10 şi este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie 

18344.  Proc.verb. 
937/16.IV.1937 

Avram Frederich susţine teza de licenţă intitulată 
„Proba funcţională de eliminare acido-bazică a 
rinichiului” pentru care comisia acordă nota 9 şi 
este proclamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1700 

18345.  Proc.verb. 
1224/21.IV.1937 

Himelbrand Mises susţine teza de licenţă intitulată 
„Contribuţii la studiul chorioepiteliomului uterin” 
pentru care comisia acordă nota 10 şi este procla-
mat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1701 

18346.  Proc.verb. 
1652/19.IV.1937 

Iţicovici Moise susţine teza de licenţă intitulată 
„Căile de acces asupra naso-farinxului” pentru 
care comisia acordă nota 10 şi este proclamat doc-
tor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1708 

18347.  Proc.verb. 
1377/17.V.1937 

Soibelmna Iţic susţine teza de licenţă pentru care 
comisia acordă nota 9 şi este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1710 

18348.  Proc.verb. 
1548/9.VI.1937 

Rosenthal Jaques susţine teza de licenţă intitulată 
„Contribuţii la studiul herniilor apendiculare” 
pentru care comisia acordă nota 10 şi este pro-
clamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1714 

18349.  Proc.verb. 
651/19.VI.1937 

Silberman Uşer susţine teza de licenţă intitulată 
„Consideraţii asupra statisticii bolnavilor cu psi-
hoze” pentru care comisia acordă nota 10 şi este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1722 

18350.  Proc.verb. 
1942/30.VI.1937 

Goldner Aron susţine teza de licenţă intitulată 
„Contribuţii la studiul tratamentului chirurgical al 
umărului balant paralitic” pentru care comisia 
acordă nota 9 şi este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1724 

18351.  Proc.verb. 
1939/28.VI.1937 

Brener Edgar susţine teza de licenţă pentru care 
comisia acordă nota 10 şi este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1725 

18352.  Proc.verb. 
1977/30.VI.1937 

Avram Henri susţine teza de licenţă intitulată 
„Consideraţii asupra baloanelor obstetricale” pen-
tru care comisia acordă nota 10 şi este proclamat 
doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1729 

18353.  Proc.verb. 
1978/30.VI.1937 

Lehrer Silvia susţine teza de licenţă intitulată 
„Contribuţii practice la numărătoarea globulelor 
roşii snaguine” pentru care comisia acordă nota 10 
şi este proclamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1732 

18354.  Proc.verb. 
1979/30.VI.1937 

Herşcovici Moriţ susţine teza de licenţă intitulată 
„Consideraţii asupra sarcinilor abdominale la ter-
men” pentru care comisia acordă nota 10 şi este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1734 

18355.  Proc.verb. 
2084/30.VI.1937 

Glinoer Elena susţine teza de licenţă intitulată 
„Contribuţii la studiul fiziopatologiei glandei ti-
roide” pentru care comisia acordă nota 10 şi este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1739 

18356.  Proc.verb. 
2881/19.X.1937 

Herşcovici Strul Iosef susţine teza de licenţă inti-
tulată „Contribuţii la studiul tratamentului chirur-
gical al genunchiului paralitic” pentru care comi-
sia acordă nota 9 şi este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1744 

18357.  Proc.verb. 
3005/25.X.1937 

Thierer N. Ievel susţine teza de licenţă intitulată 
„Contribuţii la studiul sinastazei vertebrale în tra-
tamentul scoliozelor” pentru care comisia acordă 

doctor Nr. 
dipl.1746 
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nota 10 şi este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 

18358.  Proc.verb. 
3004/25.X.1937 

Iacobsohn M. Abraham susţine teza de licenţă 
pentru care comisia acordă nota 10 şi este procla-
mat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1747 

18359.  Proc.verb. 
3027/27.X.1937 

Schachter D. Iancu Riven susţine teza de licenţă 
intitulată „Contribuţii asupra chistului osos soli-
tar” pentru care comisia acordă nota 10 şi este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1748 

18360.  Proc.verb. 
3571/4.XII.1937 

Kern Mina susţine teza de licenţă intitulată „Con-
tribuţii la studiul insuficienţei hepatice în malarie” 
pentru care comisia acordă nota 10 şi este procla-
mat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1749 

18361.  Proc.verb. 
38825/13.XII.1937 

Segal René susţine teza de licenţă intitulată „Con-
tribuţii la studiul bilirubinemiei” pentru care comi-
sia acordă nota 10 şi este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1750 

18362.  Proc.verb. 
4206/2.XII.1937 

Fişler M. Iosif susţine teza de licenţă intitulată 
„Chimismul intestinal” pentru care comisia acordă 
nota 10 şi este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1751 

18363.  Proc.verb. 
4289/4.XII.1937 

Mincher U. Zinaida susţine teza de licenţă intitu-
lată „Contribuţii la studiul insuficienţei hepatice” 
pentru care comisia acordă nota 10 şi este procla-
mat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1753 

18364.  Proc.verb. 
4374/9.XII.1937 

Herşcu I. Maria susţine teza de licenţă intitulată 
„Contribuţii la studiul patogeniei şi tratamentului 
vărsăturilor în sarcină” pentru care comisia acordă 
nota 10 şi este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1754 

18365.  Proc.verb. 
88/17.I.1938 

Sirchis Iosif susţine teza de licenţă intitulată „Vi-
tamina C în tratamentul hemoragiei” pentru care 
comisia acordă nota 10 şi este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1758 

18366.  Proc.verb. 
239/29.I.1938 

Scherzer Marcu Herman susţine teza de licenţă 
intitulată „Contribuţii la studiul constantelor fizice 
în nefrită” pentru care comisia acordă nota 10 şi 
este proclamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1760 

18367.  Proc.verb. 
304/4.II.1938 

Simson S.Etlis susţine teza de licenţă intitulată 
„Trichinoza şi manifestaţiunile ei oculare” pentru 
care comisia acordă nota 10 şi este proclamat 
doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1761 

18368.  Proc.verb. 
315/5.II.1938 

Pascar David susţine teza de licenţă intitulată 
„Consideraţii asupra bolilor pulmonare” pentru 
care comisia acordă nota 10 şi este proclamat doc-
tor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1762 

18369.  Proc.verb. 
3151/26.II.1938 

Malomen G. Boris susţine teza de licenţă intitulată 
„Contribuţii la studiul cryoscopiei şi vîscozităţii 
serului sanguin” pentru care comisia acordă nota 
10 şi este proclamat doctor în medicină şi chirur-
gie 

doctor Nr. 
dipl.1764 

18370.  Proc.verb. 
1534/7.III.1938 

Moscovici Oscar susţine teza de licenţă intitulată 
„Cancerul penisului” pentru care comisia acordă 
nota 10 şi este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 
 

doctor Nr. 
dipl.1766 



315 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

18371.  Proc.verb. 
1788/23.III.1938 

Lupu Dora susţine teza de licenţă intitulată „Con-
tribuţii la studiul transfuziilor cu sînge conservat” 
pentru care comisia acordă nota 10 şi este procla-
mat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1770 

18372.  Proc.verb. 
1689/15.III.1938 

Averbuch N. David susţine teza de licenţă intitu-
lată „Contribuţii la studiul nefritelor malarice” 
pentru care comisia acordă nota 10 şi este procla-
mat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1771 

18373.  Proc.verb. 
1772/21.III.1938 

Duchelschi I.Malca susţine teza de licenţă intitu-
lată „Tratamentul cu dorom atropină în ulcere” 
pentru care comisia acordă nota 10 şi este procla-
mat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1773 

18374.  Proc.verb. 
1871/31.III.1938 

VainstocM. Şaia susţine teza de licenţă intitulată 
„Consideraţii asupra statisticii bolnavilor cu digo-
frenil la Socola între 1906-1938” pentru care co-
misia acordă nota 10 şi este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1771 

18375.  Proc.verb. 
1956/9.IV.1938 

Helman S. Emanoil susţine teza de licenţă intitu-
lată „Influenţa absorbţiei intestinale asupra chi-
mismului gastric” pentru care comisia acordă nota 
10 şi este proclamat doctor în medicină şi chirur-
gie 

doctor Nr. 
dipl.1781 

18376.  Proc.verb. 
2167/14.V.1938 

Ţalic I. Nuţă Herşcu susţine teza de licenţă intitu-
lată „Consideraţii asupra anemiilor puerperale şi 
asupra tratamentului lor cu extracte de ficat Foa-
yol” pentru care comisia acordă nota 10 şi este 
proclamat doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1782 

18377.  Proc.verb. 
2111/13.V.1938 

Ludatscher Ş. I. Iosef susţine teza de licenţă intitu-
lată „Contribuţii la studiul psihozelor alcoolice 
prin teste mintale la Socola între 1906-1937” pen-
tru care comisia acordă nota 10 şi este proclamat 
doctor în medicină şi chirurgie 

doctor Nr. 
dipl.1787 

  DOSAR 162/1936   

18378.  1625/14.XII.1936 Löbel Goldringer Elfrida obţine echivalarea diplo-
mei de licenţiat în medicină şi chirurgie 

doctor 17 

18379.  1651/16.XII.1936 Reiner E. Harold obţine echivalarea diplomei de 
licenţiat în medicină şi chirurgie 

doctor 17 

18380.  1751/3.X.1936 Volfenzon Haim obţine echivalarea diplomei de 
licenţiat în medicină şi chirurgie 

doctor 17 

18381.  1852/2.X.1936 Zilberman Gherş din Ismail solicită înscrierea la 
facultatea de medicină 

student 75 

18382.  1857/2.X.1936 Leventer Rolanda din Iaşi solicită înscrierea la fa-
cultatea de medicină 

student 76 

18383.  1867/2.X.1936 Gross Siegfried din Cernăuţi solicită înscrierea la 
facultatea de medicină 

student 77 

18384.  1897/6.X.1936 Fuhrer Iosef din Suceava solicită înscrierea la fa-
cultatea de medicină 

student 84 

18385.  1906/6.X.1936 Zilberştein Pepi din Galaţi solicită înscrierea la fa-
cultatea de medicină 

student 85 

18386.  1909/2.X.1936 Mandler Iosif din Cernăuţi solicită înscrierea la fa-
cultatea de medicină 

student 86 

18387.  1933/7.X.1936 Gherşenzon Herşel din Chişinău solicită înscrierea 
la facultatea de medicină 

student 89 

18388.  1954/9.X.1936 Rosenhek Samuel din Cernăuţi solicită înscrierea 
la facultatea de medicină 

student 95 

18389.  1955/9.X.1936 Trichter Leia din Cernăuţi solicită înscrierea la fa-
cultatea de medicină 

student 96 
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18390.  1956/9.X.1936 Schatzberg Adolf din Vijniţa solicită înscrierea la 
facultatea de medicină 

student 97 

18391.  2004/12.X.1936 Leibovici Beno din Galaţi solicită înscrierea la fa-
cultatea de medicină 

student 102 

18392.  2007/12.X.1936 Eisenberg Erich din Adîncata solicită înscrierea la 
facultatea de medicină 

student 103 

18393.  2008/12.X.1936 Carniol Marcel din Bacău solicită înscrierea la fa-
cultatea de medicină 

student 104 

18394.  2043/13.X.1936 Coifman Fania din Iaşi solicită înscrierea la facul-
tatea de medicină 

student 106 

18395.  2051/13.X.1936 Sosner I. Leiba din Tîrgu Frumos solicită înscrie-
rea la facultatea de medicină 

student 107 

18396.  2102/15.X.1936 Ludvarg Beniamin din Mărculeşti solicită înscrie-
rea la facultatea de medicină 

student 112 

18397.  2104/15.X.1936 Fräncker David din Iaşi solicită înscrierea la facul-
tatea de medicină 

student 113 

18398.  2068/15.X.1936 Schäfer Kurt din Cernăuţi solicită înscrierea la fa-
cultatea de medicină 

student 119 

18399.  2077/13.X.1936 Cîrligeanu Saul din Tîrgu Neamţ solicită înscrie-
rea la facultatea de medicină 

student 120 

18400.  2084/13.X.1936 Paghis Maha din Orhei solicită înscrierea la facul-
tatea de medicină 

student 121 

18401.  2087/13.X.1936 Suslenschi Slioma din Orhei solicită înscrierea la 
facultatea de medicină 

student 122 

18402.  2090/13.X.1936 Pachter Ester din Bălţi solicită înscrierea la facul-
tatea de medicină 

student 123 

18403.  2094/15.X.1936 Epelbaum Avram din Iaşi solicită înscrierea la fa-
cultatea de medicină 

student 124 

18404.  2133/15.X.1936 Rosenberg Anita din Bacău solicită înscrierea la 
facultatea de medicină 

student 128 

18405.  2175/19.X.1936 Lösch Wilhelm, absolvent al facultăţii din Graz, 
solicită echivalarea studiilor 

doctor 131 

18406.  2175/19.X.1936 Cohn Burăh, absolvent al facultăţii din Iaşi, soli-
cită eliberarea unui duplicat al diplomei de licenţă 
obţinută în anul 1929 

farmacist 165 

18407.  3012/6.XI.1936 Peirel Peisah obţine diploma de licenţă doctor 199 
18408.  3137/9.XII.1936 Avrebuch David, restanţier, solicită reexaminare student 223 
18409.  3137/9.XII.1936 Pascar David, restanţier, solicită reexaminare student 223 

18410.  3137/9.XII.1936 Dascălu Iosif, restanţier, solicită reexaminare student 223 
18411.  3248/16.XI.1936 Segal David, absolvent al facultăţii din Praga, soli-

cită echivalarea studiilor 
doctor 233 

18412.  2978/6.XI.1936 Dascal Iosef solicită înscrierea tradivă în anul al 
V-lea 

student 267 

18413.  3060/30.XI.1936 Segal Artur solicită înscrierea tradivă în anul al 
V-lea 

student 280 

18414.  3266/21.XI.1936 Rahberg Haim solicită înscrierea tradivă în anul al 
II-lea 

student 368 

  DOSAR 164/1936: Registru de ieşire   

18415.  10/8.I.1936 Lazarovici Idel obţine permisul de liberă practică 
a medicinei în ţară 

doctor 2 

18416.  177/25.I.1936 Membrii comisiei de examen sînt convocaţi pentru 
aprecierea tezei de licenţă a lui Talpalar Solomon 

doctor 7 

18417.  248/31.I.1936 Colcher U. Michel, cu diploma de licenţă obţinută 
la Nancy, obţine permisul de liberă practică a me-
dicinei în ţară 

doctor 22, 24 

18418.  248/31.I.1936 Serviciul Sanitar al oraşului Focşani-Putna infor-
mează că Haimovici L. Buium, cu diploma de 

doctor 23 
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licenţă obţinută la Strasbourg, obţine permisul de 
liberă practică a medicinei în ţară 

18419.  276/5.II.1936 Pineles Sebastian, cu specializarea în radiologie 
efectuată, obţine postul la clinica facultăţii 

doctor 26 

18420.  293/5.II.1936 Grossi Suzana, cu specializarea în obstetrică şi 
ginecologie efectuată, obţine postul la clinica fa-
cultăţii 

doctor 27 

18421.  361/10.II.1936 Serviciul Sanitar al oraşului Cernăuţi informează 
că Herman Emanoil, cu diploma de licenţă obţi-
nută la Praga, obţine permisul de liberă practică a 
medicinei în ţară 

doctor 35 

18422.  395/11.II.1936 Facultatea de medicină din Bologna solicită relaţii 
despre Seiderariu Herman, Herşcu Leon, Urbano-
vici Vsevold 

student 39 

18423.  439/14.II.1936 Serviciul Sanitar al oraşului Iaşi informează că 
David Jean obţine diploma şi permisul de liberă 
practică a medicinei în ţară 

doctor 42 

18424.  481/14.II.1936 Serviciul Sanitar al oraşului Iaşi informează că 
Goldştein Avram Moise obţine diploma şi permi-
sul de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor 46 

18425.  501/18.II.1936 Balaban Ihil obţine diploma şi permisul de liberă 
practică a medicinei în ţară 

doctor 46 

18426.  501/18.II.1936 David H. Jean obţine diploma şi permisul de liberă 
practică a medicinei în ţară 

doctor 46 

18427.  567/19.II.1936 Serviciul Sanitar al oraşului Hotin informează că 
Chigler Abram obţine diploma şi permisul de libe-
ră practică a medicinei în ţară 

doctor 50 

18428.  481/14.II.1936 Serviciul Sanitar al oraşului Iaşi informează că 
Bărbuţă Rubin a susţinut teza de licenţă 

doctor 50 

18429.  593/20.II.1936 Oivid S. Mendel obţine diploma şi permisul de 
liberă practică a ortopediei în ţară 

doctor 52 

18430.  614/21.II.1936 Serviciul Sanitar al oraşului Bălţi informează că 
Calihman Abram a obţinut diploma şi permisul de 
liberă practică a medicinei în ţară 

doctor 54 

18431.  658/25.II.1936 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Aschenassy Iosef Moses a obţinut diplo-
ma şi permisul de liberă practică a medicinei în 
ţară 

doctor 59 

18432.  741/28.II.1936 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Barmac B. Aron a obţinut diploma şi 
permisul de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor 66 

18433.  741/28.II.1936 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Horovitz L. Natan a obţinut diploma şi 
permisul de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor 66 

18434.  741/28.II.1936 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Avram S. Riven a obţinut diploma şi 
permisul de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor 66 

18435.  744/29.II.1936 Cercul de Recrutare din Suceava solicită relaţii 
despre Şarf Leib, student la farmacie mutat la Bu-
cureşti 

student 67 

18436.  746/29.II.1936 Bercu Mili solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă pentru armată 

student 67 

18437.  748/29.II.1936 Croitoru Herşcu a susţinut teza de licenţă doctor 67 
18438.  748/29.II.1936 Marcu Herş a susţinut teza de licenţă doctor 67 
18439.  748/29.II.1936 Rosenfeld Iosif a susţinut teza de licenţă 

 
doctor 67 



318 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

18440.  789/2.III.1936 Aron Iancu solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului universitar 1935-1936 pentru 
armată 

student 70 

18441.  791/2.III.1936 Fruchter M. Nicolae solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1935-1936 
pentru armată 

student 70 

18442.  793/2.III.1936 Gurman Noide solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1935-1936 pentru 
armată 

student 70 

18443.  794/2.III.1936 Moscovici Marcel solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1935-1936 
pentru armată 

student 70 

18444.  795/2.III.1936 Herman Moritz Simon solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă a anului universitar 1935-
1936 pentru armată 

student 70 

18445.  796/2.III.1936 Rolsund Gheinih solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1935-1936 
pentru armată 

student 70 

18446.  809/4.III.1936 Lacser Israel Iosif solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1935-1936 
pentru armată 

student 70 

18447.  811/4.III.1936 Chisilevici Lev solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1935-1936 pentru 
armată 

student 71 

18448.  812/4.III.1936 Davidsohn Nuţă solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1935-1936 pentru 
armată 

student 71 

18449.  813/4.III.1936 Şmilovici Aizic solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1935-1936 pentru 
armată 

student 71 

18450.  815/4.III.1936 Iancu H. Marcu Solomon, cu diploma de licenţă 
obţinută la Modena, obţine permisul de liberă 
practică a medicinei în ţară 

doctor 71 

18451.  823/5.III.1936 Haimovici Carol solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului universitar 1935-1936 
pentru armată 

student 71 

18452.  826/5.III.1936 Gutman M. Beila Roza solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă a anului universitar 1935-
1936  

student 72 

18453.  838/5.III.1936 Beniaminovici Mendel susţine examenele pentru 
acordarea permisului de liberă practică a medici-
nei în ţară 

doctor 73 

18454.  838/5.III.1936 Bernfeld Arnold susţine examenele pentru acorda-
rea permisului de liberă practică a medicinei în 
ţară 

doctor 73 

18455.  838/5.III.1936 Rosenfeld Iosif susţine examenele pentru acorda-
rea permisului de liberă practică a medicinei în 
ţară 

doctor 73 

18456.  855/6.III.1936 Vaserman Lazăr susţine examenul pentru acorda-
rea diplomei de licenţă 

doctor 74 

18457.  871/7.III.1936 Beniaminovici Mendel obţine permisul de liberă 
practică a medicinei în ţară 

doctor 76 

18458.  906/10.III.1936 Braisch Herman solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului universitar 1935-1936 pentru 
armată 
 

student 81 
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18459.  914/11.III.1936 Spitalul Israelit din Iaşi expediază catalogul stu-
denţilor anului al III-lea care efectuează practica. 
Semnează dr. Ghelerter Leon 

doctor 82 

18460.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Dordic D. Favel 

doctor 82 

18461.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui Ochs 
N. Harry 

doctor 82 

18462.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Fuchelman D. Leibu 

doctor 82 

18463.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Lazarovici Idel 

doctor 82 

18464.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Sugurenschi D. Avram 

doctor 82 

18465.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Talapalaru D. Solomon 

doctor 82 

18466.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Lazarovici M. Ilie 

doctor 82 

18467.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Pascaru zis Pascal I. Isidor 

doctor 82 

18468.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Davidsohn A. Moriţ 

doctor 82 

18469.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Danilov I. Berl Leib 

doctor 82 

18470.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui Svarţ 
I. Isac 

doctor 82 

18471.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Segal A. Strul 

doctor 82 

18472.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
David H. Iancu 

doctor 82 

18473.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Goldştein H. Avram Moise 

doctor 82 

18474.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Balbarer A. G. Ihil 

doctor 82 

18475.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Cligher M. Avram 

doctor 82 

18476.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
David H. Jean 

doctor 82 

18477.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Calihman G. Abram 

doctor 82 
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18478.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Leizerovici S. Leizer 

doctor 82 

18479.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Bărbuţă M. Rubin 

doctor 82 

18480.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Vaserman M. Lazăr 

doctor 82 

18481.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Barmac B. Aron 

doctor 82 

18482.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Horovitz L. Natan 

doctor 82 

18483.  951/14.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Avram S. Riven 

doctor 82 

18484.  997/24.III.1936 Zilberman Moritz solictă o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

doctor 89 

18485.  998/24.III.1936 Iosub Haim solictă o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru armată 

doctor 89 

18486.  1072/2.IV.1936 Aisman I. Sofia obţine permisul de liberă practică 
a medicinei în ţară 

doctor 98 

18487.  1116/6.IV.1936 Folbert H. Iosif obţine permisul de liberă practică 
a medicinei în ţară 

doctor 101 

18488.  1125/6.IV.1936 Epştein S. Albert obţine permisul de liberă prac-
tică a medicinei în ţară 

doctor 102 

18489.  1144/7.IV.1936 Maranţi Braunştein Haia obţine diploma de licenţă 
în farmacie 

farmacist 104 

18490.  1156/15.IV.1936 Feingold Marcu solictă o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 106 

18491.  1174/24.IV.1936 Lusgarten Laurian solictă o adeverinţă de frecven-
ţă pentru armată 

student 108 

18492.  1175/24.IV.1936 Goldenberg Paul obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenului de validare a stagiului elevat în farma-
cie fiind admis 

student 108 

18493.  1181/25.IV.1936 Glazer Leia obţine permisul de liberă practică a 
medicinei în ţară 

doctor 109 

18494.  1181/25.IV.1936 Cahan Alucher Ruhla obţine permisul de liberă 
practică a medicinei în ţară 

doctor 109 

18495.  1227/1.V.1936 Shifbeck Carol Emil obţine permisul de liberă 
practică a medicinei în ţară 

doctor 111 

18496.  1228/2.V.1936 Schmarack M. Siegfried obţine permisul de liberă 
practică a medicinei în ţară 

doctor 114 

18497.  1254/7.V.1936 Pineles Sebastian obţine permisul de liberă prac-
tică a radiologiei în ţară 

doctor 114 

18498.  1272/7.V.1936 Serviciul Sanitar al oraşului Cernăuţi informează 
că Löbel Goldingher Elfreida a susţinut teza de 
licenţă la Viena 

doctor 118 

18499.  1279/7.V.1936 Ghelbert Golda susţine teza de licenţă doctor 120, 122 

18500.  1284/9.V.1936 Zapler A. Rudolf din Bucovina obţine diploma de 
licenţă la Praga şi permisul de liberă practică a 
medicinei în ţară 

doctor 121 

18501.  1304/11.V.1936 Cercul de Recrutare din Baia emite ordinul de 
chemare lui Grimberg Heinrich şi restituie pe cel 
al farmacistului Laxer Mandi 

farmacist 124 
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18502.  1305/11.V.1936 Facultatea de ştiinţe din Bucureşti trimite actele 
lui Solomonovici Moise 

student 124 

18503.  1322/25.V.1936 Ferdman G. Moise obţine diploma de licenţă şi 
solicită eliberarea unui duplicat 

doctor 128 

18504.  1353/28.V.1936 Oivid Mendel obţine permisul de a practica orto-
pedia pediatrică 

doctor 130 

18505.  1369/2.VI.1936 Seleanu Morel solictă o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al IV-lea 

doctor 133 

18506.  1468/9.VI.1936 Calica Moise, cu diplomă de licenţă eliberată de 
facultatea din Napole, obţine permisul de liberă 
practică a medicinei în ţară 

doctor 141 

18507.  1516/13.VI.1936 Vaserman Lazăr, aspirant, este încadrat la labora-
torul de anatomie 

doctor 147 

18508.  1521/13.VI.1936 Kissman M. Ghizela cu diploma de licenţă elibe-
rată de facultatea din Praga, obţine permisul de 
liberă practică a medicinei în ţară 

doctor 148 

18509.  1525/13.VI.1936 Croitoru A. Herş, cu diploma de licenţă eliberată 
de facultatea din Modena, obţine permisul de li-
beră practică a medicinei în ţară 

doctor 148, 150 

18510.  1528/13.VI.1936 Ţucherman M. Izrail, cu diploma de licenţă elibe-
rată de facultatea din Liège, obţine permisul de 
liberă practică a medicinei în ţară 

doctor 150 

18511.  1544/15.VI.1936 Vainselboim Moise obţine o adeverinţă de susţi-
nere a examenului de licenţă 

doctor 151 

18512.  1571/20.VI.1936 Katz M. Marcu Leib obţine o adeverinţă de frec-
venţă  

student 155 

18513.  1573/20.VI.1936 Viniar Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă  student 155 
18514.  1574/20.VI.1936 Şmulevici Pinhas obţine o adeverinţă de frecvenţă  student 155 
18515.  1575/20.VI.1936 Groisman M. Gherş obţine o adeverinţă de frec-

venţă  
student 155 

18516.  1583/20.VI.1936 Danilco A. Talman obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară pentru armată 

student 156 

18517.  1584/20.VI.1936 Palatnin I. Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 156 

18518.  1585/20.VI.1936 Boder Solo obţine o adeverinţă de frecvenţă nece-
sară pentru armată 

student 156 

18519.  1586/20.VI.1936 Făinaru Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă ne-
cesară pentru armată 

student 156 

18520.  1587/20.VI.1936 Tener H. Leib obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 156 

18521.  1598/22.VI.1936 Bernştein David obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 157 

18522.  1599/22.VI.1936 Dascal Boruh obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 157 

18523.  1601/22.VI.1936 Lobelson Leon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 157 

18524.  1603/22.VI.1936 Katz David obţine o adeverinţă de frecvenţă ne-
cesară pentru armată 

student 157 

18525.  1604/22.VI.1936 Sirchis Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă ne-
cesară pentru armată 

student 157 

18526.  1607/22.VI.1935 Eisenberg Iacob obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 157 

18527.  1608/22.VI.1936 Gandelman Leibiş obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară pentru armată 

student 157 

18528.  1614/24.VI.1936 Gulman Isac obţine o adeverinţă de frecvenţă ne-
cesară pentru armată 

student 157 
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18529.  1634/24.VI.1936 Vaserman Lazăr, aspirant, este numit ca prepara-
tor suplinitor la Institututl de Anatomie  

doctor 159 

18530.  1643/25.VI.1936 Motneac Leon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 160 

18531.  1646/25.VI.1936 Strahilevici Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 160 

18532.  1648/25.VI.1936 Simson Etlis obţine o adeverinţă de frecvenţă ne-
cesară pentru armată 

student 160 

18533.  1652/25.VI.1936 Zoller Ionel obţine o adeverinţă de frecvenţă ne-
cesară pentru armată 

student 160 

18534.  1680/26.VI.1936 Haim Herşcu obţine o adeverinţă de frecvenţă ne-
cesară pentru armată 

student 162 

18535.  1683/26.VI.1936 Fişman Leib obţine o adeverinţă de frecvenţă ne-
cesară pentru armată 

student 162 

18536.  1684/26.VI.1936 Aronovici Simha obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 162 

18537.  1685/26.VI.1936 Reznic Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 162 

18538.  1686/26.VI.1936 Grinzoid Volf obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 162 

18539.  1687/26.VI.1936 Steinberg Weitman Adolf obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară pentru armată 

student 162 

18540.  1688/26.VI.1936 Haimovici Carol obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 162 

18541.  1689/26.VI.1936 Trebici Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 162 

18542.  1718/27.VI.1936 Reiner G. Harold obţine permisul de liberă prac-
tică a medicinei în ţară 

student 163 

18543.  1756/30.VI.1936 Steinberg Aurel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 165 

18544.  1758/30.VI.1936 Moscovici Marcel obţine o adeverinţă de frecven-
ţă necesară pentru armată 

student 165 

18545.  1763/30.VI.1936 Ghermanschi Pinhas obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară pentru armată 

student 165 

18546.  1818/30.VI.1936 Bernhard Peritz obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 168 

18547.  1830/30.VI.1936 Mayer Simon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 168 

18548.  1847/3.VII.1936 Reiner G. Harold, cu diploma de licenţă eliberată 
de facultatea din Kiel, obţine echivalarea studiilor 

student 169, 172 

18549.  1852/3.VII.1936 Lerner Idel obţine o adeverinţă de frecvenţă ne-
cesară pentru armată 

student 170 

18550.  1885/4.VII.1936 Harein Şmil obţine o adeverinţă de frecvenţă ne-
cesară pentru armată 

student 171 

18551.  1886/4.VII.1936 Vainberg Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 171 

18552.  1887/4.VII.1936 Thirer Savel obţine o adeverinţă de frecvenţă ne-
cesară pentru armată 

student 171 

18553.  1888/4.VII.1936 Bercovici David obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 171 

18554.  1912/4.VII.1936 Kohn G. Isidor obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 173 

18555.  1914/4.VII.1936 Segal Artur obţine o adeverinţă de frecvenţă ne-
cesară pentru armată 

student 173 

18556.  1916/4.VII.1936 Aizicovici Hună obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 173 
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18557.  1918/4.VII.1936 Dascălu Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă ne-
cesară pentru armată 

student 173 

18558.  1913/4.VII.1936 Silberman Herşcu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 173 

18559.  1925/4.VII.1936 Şapira P. Riven obţine diploma de licenţă în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 173 

18560.  1925/4.VII.1936 Fruchter M. Nicolae obţine diploma de licenţă în 
medicină şi chirurgie 

doctor 173 

18561.  1946/8.VII.1936 Haber Alter, din anul al VI-lea, obţine o adeve-
rinţă de frecvenţă necesară pentru armată 

student 176 

18562.  1949/8.VII.1936 Feldman Moise, din anul al VI-lea, obţine o ade-
verinţă de frecvenţă necesară pentru armată 

student 176 

18563.  1951/8.VII.1936 Schwartz Beniamin, din anul al VI-lea, obţine o 
adeverinţă de frecvenţă necesară pentru armată 

student 176 

18564.  1972/10.VII.1936 Iţicovici Moise obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 177 

18565.  1974/10.VII.1936 Şmilovici Jacques obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 177 

18566.  1994/15.VII.1936 Sîrbu Liubovi David obţine diploma de licenţă în 
medicină şi chirurgie 

doctor 180 

18567.  1998/10.VII.1936 Eisenhandler Beniamin obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară pentru armată 

student 180 

18568.  1999/10.VII.1936 Gartenberg Marcel obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară pentru armată 

student 180 

18569.  2035/19.VII.1936 Feldştein Iţhoc, cu diploma obţinută în străinătate, 
este examinat pentru echivalarea studiilor 

doctor 183 

18570.  2035/19.VII.1936 Roşu Pily, cu diploma obţinută în străinătate, este 
examinat pentru echivalarea studiilor 

doctor 183 

18571.  2035/19.VII.1936 Volfenzon Haim, cu diploma obţinută în străină-
tate, este examinat pentru echivalarea studiilor 

doctor 183 

18572.  2040/22.VII.1936 Gartenberg Heinrich obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară pentru armată 

student 183 

18573.  2041/22.VII.1936 Herşcovici Strul Iosep obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară pentru armată 

student 183 

18574.  2042/22.VII.1936 Helman Emanoil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 183 

18575.  2050/22.VII.1936 Schachter Michel din Bucovina, cu diploma de 
licenţă eliberată de facultatea din Padova, obţine 
permisul de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor 184 

18576.  2066/22.VII.1936 Smarcatin I. Moisei din Basarabia, cu diploma de 
licenţă eliberată de facultatea din Paris, obţine 
permisul de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor 186 

18577.  2089/25.VII.1936 Zinmet M. Iacob depune taxa pentru susţinerea 
examenelor  

doctor 188 

18578.  2098/25.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Dulbergher Laden Leonie 

doctor 189 

18579.  2098/25.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Aizman Sofia 

doctor 189 

18580.  2098/25.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Glaser A. Leia 

doctor 189 

18581.  2098/25.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Cahan Alucher Rachel 

doctor 189 
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18582.  2098/25.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Ghelbert M. Golda 

doctor 189 

18583.  2098/25.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Şapira P. Riven 

doctor 189 

18584.  2098/25.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Fruchter M. Nicolae 

doctor 189 

18585.  2098/25.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Sârbu Liubovi David 

doctor 189 

18586.  2098/25.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Ferdman Abraham 

doctor 189 

18587.  2098/25.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Lusgarten L. M. Laurian 

doctor 189 

18588.  2098/25.III.1936 Rectoratul universităţii expediază diploma de 
licenţă în medicină şi chirurgie aparţinînd lui 
Aschanazi H. Iosif Moses 

doctor 189 

18589.  2099/28.VII.1936 Fruhling George obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 190 

18590.  2100/28.VII.1936 Segal Iulius obţine o adeverinţă de frecvenţă ne-
cesară pentru armată 

student 190 

18591.  2101/28.VII.1936 Brener Edgar obţine o adeverinţă de frecvenţă ne-
cesară pentru armată 

student 190 

18592.  2102/28.VII.1936 Druckman Moise este examinat pentru eliberarea 
permisului de liberă practică în ţară 

doctor 190, 192, 
193 

18593.  2102/28.VII.1936 Dym Ionas Volf este examinat pentru eliberarea 
permisului de liberă practică în ţară 

doctor 190, 192, 
193 

18594.  2193/28.VII.1936 Volfenzon Haim, cu diploma obţinută la Modena, 
este examinat pentru echivalarea studiilor 

doctor 201 

18595.  2213/19.IX.1936 Solomon Iosub obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 204 

18596.  2221/21.IX.1936 Consulatul SUA este informat că Dascal Haim a 
obţinut diploma de licenţiat în medicină şi chirur-
gie 

doctor 204 

18597.  2356/15.X.1936 Goldştein H. Natan obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară pentru armată 

student 222 

18598.  2375/19.X.1936 Sosner I. Leiba obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară pentru armată 

student 222 

18599.  2376/15.X.1936 Beniaminovici Liuba obţine o adeverinţă de frec-
venţă  

student 222 

18600.  2388/20.XI.1936 Goldner Jacques este angajat ca şef de lucrări la 
histologie 

doctor 225 

18601.  2401/21.X.1936 Ludmer Hanţia obţine o adeverinţă de frecvenţă  student 227 
18602.  2419/23.X.1936 Peisah Peisih, cu diploma obţinută la Praga, soli-

cită echivalarea studiilor 
doctor 229 

18603.  2490/28.X.1936 Ghelman Herş Iosif, cu diploma obţinută la Paris, 
solicită echivalarea studiilor 

doctor 236 

18604.  2505/29.X.1936 Laber Freida solicită eliberarea unei adeverinţe de 
promovare a anului întîi la farmacie  

student 238 

18605.  2513/29.X.1936 Sirchis Şulim solicită înscrierea în catalogul anu-
lui întîi 

student 239 

18606.  2533/31.X.1936 Cohn Burăh pierde diploma, solicită un duplicat doctor 241 
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18607.  2540/31.X.1936 Cleiman Sosea solicită eliberarea unei adeverinţe 
cu rezultatele obţinute la examene  

student 242 

18608.  2541/31.X.1936 Vitenberg Simon solicită eliberarea unei adeve-
rinţe cu rezultatele obţinute la examene  

student 242 

18609.  2542/31.X.1936 Morghenstern Israil susţine examenul de chimie 
analitică  

student 242 

18610.  2557/2.XI.1936 Bernştein David solicită eliberarea unei adeverinţe 
cu rezultatele obţinute la examene  

student 242 

18611.  2560/31.X.1936 Gandelman Leibiş solicită eliberarea unei adeve-
rinţe cu rezultatele obţinute la examene  

student 242 

18612.  2629/7.XI.1936 Veisman A. George solicită eliberarea unei ade-
verinţe cu rezultatele obţinute la examene  

student 248 

18613.  2709/10.XI.1936 Ferdman C. Moise obţine un duplicat al diplomei 
pierdute 

doctor 254 

18614.  2714/10.XI.1936 Kafka Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă ne-
cesară la armată  

student 255 

18615.  2731/10.XI.1936 Goldner Jacques, şef de lucrări, obţine o nouă gra-
daţie 

doctor 255 

18616.  2753/7.XI.1936 Cleiman Sosea solicită eliberarea unei adeverinţe 
cu rezultatele obţinute la examene  

student 257 

18617.  2754/11.XI.1936 Kahn Isidor obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi 

student 257 

18618.  2779/11.XI.1936 Cogan Haia solicită o adeverinţă de efectuare a 
stagiului de practică în farmacie în anul universitar 
1926-1927  

farmacist 260 

18619.  2784/13.XI.1936 Lazarovici Iancu solicită înscrierea tardivă în anul 
al III-lea  

student 260 

18620.  2859/19.XI.1936 Iţicovici Moise este examinat la materiile ultimu-
lui doctorat 

doctor 268 

18621.  2859/19.XI.1936 Falicov Şoil este examinat la materiile ultimului 
doctorat 

doctor 268 

18622.  2859/19.XI.1936 Strahilevici Haim este examinat la materiile ulti-
mului doctorat 

doctor 268 

18623.  2865/19.XI.1936 Acherman D. Ihil solicită eliberarea unei adeve-
rinţe cu situaţia şcolară  

student 268 

18624.  2881/20.XI.1936 Herman M. Simon solicită eliberarea unei adeve-
rinţe cu situaţia şcolară  

student 268 

18625.  2889/20.XI.1936 Kahn Arthur este examinat la materiile indicate 
pentru eliberarea permisului de liberă practică 

doctor 271 

18626.  2889/20.XI.1936 Deligdisch Carol este examinat la materiile indi-
cate pentru eliberarea permisului de liberă practică 

doctor 271 

18627.  2903/20.XI.1936 Serviciul Sanitar al oraşului Cernăuţi informează 
că Deligdisch Carol, cu diploma obţinută la Viena, 
are permisiunea de liberă practică a medicinei în 
ţară 

doctor 272 

18628.  2922/25.XI.1936 Danilco Zalman, anul al III-lea, este repartizat ca 
stagiar la Clinica I chirurgie 

student 272 

18629.  2922/25.XI.1936 Melixon Aurel, anul al III-lea, este repartizat ca 
stagiar la Clinica I chirurgie 

student 272 

18630.  2971/26.XI.1936 Solomon Manole obţine o adeverinţă de speciali-
zare în obstetrică 

doctor 279 

18631.  2988/27.XI.1936 Segal Iulius solicită înscrierea tardivă la farmacie 
în anul al II-lea 

student 281 

18632.  3063/2.XII.1936 Schachter Mathias, cu diploma obţinută la Floren-
ţa, obţine echivalarea diplomei 

doctor 288 

18633.  3067/2.XII.1936 Vaisman Georges obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului întîi în 1935-1936 

student 289 
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18634.  3078/4.XII.1936 Moscovici Liviu obţine o adeverinţă de speciali-
zare în microbiologie 

doctor 290 

18635.  3081/4.XII.1936 Moldavschi Volf obţine o adeverinţă de student 
pentru IOV 

student 291 

18636.  3224/15.XII.1936 Duhovnîi Meer obţine o adeverinţă de student la 
farmacie 

student 306 

  DOSAR 166/1937: Registru de ieşire   
18637.  1936 Halinschi Lev din Orhei solicită restituirea docu-

mentelor şcolare deoarece se retrage din facultate 
student 15 

18638.  4854/XI.1936 Comandamentul de Recrutare din Iaşi solicită de-
semnarea personalului de asistenţă în spitale în caz 
de mobilizare; printre cei numiţi se află şi studenţi 
evrei 

student 28 

18639.  540/2.III.1937 Datorită atentatului contra profesorului Bratu 
Traian cursurile universitare se suspendă 

atentat 60 

18640.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Dordic Favel în urma susţinerii tezei de licenţă 
„15 ani de activitate a Dispensarului Antiveneric 
din Iaşi. 1920-1934” 

doctor 233 

18641.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Ochs Hary Martin în urma susţinerii tezei de 
licenţă „Peritonita incapsulată” 

doctor 233 

18642.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Fuchemna Iosif în urma susţinerii tezei de 
licenţă „Indicii eridării osoase” 

doctor 233 

18643.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Lazarovici Idel în urma susţinerii tezei de 
licenţă „Vezicofixaţia” 

doctor 233 

18644.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Sugurenschi Avram în urma susţinerii tezei de 
licenţă „Contribuţii la calcemia pre şi postopera-
torie” 

doctor 233 

18645.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Davidsohn Moritz în urma susţinerii tezei de 
licenţă „Consideraţii asupra tratamentului chirur-
gical al scoliozelor” 

doctor 233 

18646.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Talpalar Solomon în urma susţinerii tezei de 
licenţă „Tratamentul cancerului penian” 

doctor 233 

18647.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Lazarovici Ihil în urma susţinerii tezei de 
licenţă „Seminomul de ovar” 

doctor 233 

18648.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Pascaru Isidor în urma susţinerii tezei de 
licenţă „Complcaţiile postoperatorii în apendicită” 

doctor 233 

18649.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Aschenassy M. Iosif în urma susţinerii tezei de 
licenţă „Anemia în maladiile fevrile” 

doctor 233 

18650.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Schvartz Isac în urma susţinerii tezei de licenţă 
„Complcaţiile colicestectomiilor” 

doctor 233 

18651.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui David Iancu în urma susţinerii tezei de licenţă 
„Polipeptidemia în supuraţii” 

doctor 233 

18652.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Segal Strul în urma susţinerii tezei de licenţă 

doctor 233 
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„Infiltraţia anestezică a simpaticului ca metodă de 
diagnostic şi tratament” 

18653.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Clugher Abram în urma susţinerii tezei de 
licenţă „Ionoterapia şi acţiunea ionului iod” 

doctor 234 

18654.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Goldştein Moise în urma susţinerii tezei de 
licenţă „Considearţii asupra influenţelor meteo-
statice ale ochiului” 

doctor 234 

18655.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui David Jean în urma susţinerii tezei de licenţă 
„Consideraţii asupra tratamentului chirurgical al 
articulaţiilor balante postparalitice” 

doctor 234 

18656.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Calihman Abram în urma susţinerii tezei de 
licenţă „Contribuţii la studiul miopatiilor primi-
tive” 

doctor 234 

18657.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Leizer Toivi Lazăr  

doctor 234 

18658.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Barmac Aron în urma susţinerii tezei de licenţă 
„Consideraţii asupra statisticii bolnavilor cu de-
menţă precoce la Socola între 1906-1936” 

doctor 234 

18659.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Wasserman Lazăr în urma susţinerii tezei de 
licenţă „Forma spinoasă a globulei roşii” 

doctor 234 

18660.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Bărbuţă Rubin Aron în urma susţinerii tezei de 
licenţă „Meningitele limphocitare benigne” 

doctor 234 

18661.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Avram Ruvin în urma susţinerii tezei de licenţă 
„Contribuţii la studiul recidivelor în malarie” 

doctor 235 

18662.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Horovitz Natan în urma susţinerii tezei de 
licenţă „Secţiunea traumatică a nervului radial” 

doctor 235 

18663.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Aizman Sofia în urma susţinerii tezei de licenţă 
„Cancerul bontului uterin” 

doctor 235 

18664.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Dulbergher Laden Leonie în urma susţinerii 
tezei de licenţă „Consideraţii asupra tratamentului 
anusului contra naturii” 

doctor 235 

18665.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Glaser Leia în urma susţinerii tezei de licenţă 
„Contribuţii la studiul epidemiologiei malariei la 
Cotingeni-Chişinău” 

doctor 235 

18666.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Cahan Alucher Raşela în urma susţinerii tezei 
de licenţă „Contribuţii la studiul tumorilor nervilor 
periferici” 

doctor 235 

18667.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Ghelbert Golda Raşela în urma susţinerii tezei 
de licenţă „Contribuţii la studiul humerusului 
tiretorp asupra glandelor tiroide” 

doctor 235 

18668.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Şapira Riven Strul în urma susţinerii tezei de 

doctor 235 
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licenţă „Contribuţii la studiul talaziei prin exoos-
toze canceroase” 

18669.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Sîrbu Liubovi David în urma susţinerii tezei de 
licenţă „Acţiunea terapeutică a tatagiunie în mala-
rie” 

doctor 235 

18670.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Feldman Avram în urma susţinerii tezei de 
licenţă „Despre puterea antigenetică a lipoizilor” 

doctor 235 

18671.  583/III.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Lusgarten Laurian în urma susţinerii tezei de 
licenţă „Relieful normal al pliurilor mucoasei in-
testinului gros la sugari cu lichide coloidale” 

doctor 235 

18672.  1455/10.III.1937 In statistica referitoare la studenţii înscrişi la data 
alăturată se consemnează 659 la facultatea de me-
dicină dintre care români sînt 376, evrei 258, un-
guri 10, polonezi 2, bulgari 3, turci 1. 

student 244 

18673.  III.1937 Studenţi repartizaţi la Compania 3 Sanitară student 297 
18674.  III.1937 Studenţi exmatriculaţi student 400 
18675.  III.1937 Studenţi născuţi după 1.I.1915 student 405, 455 
18676.  1410/22.V.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 

lui Roşu Pili, iar rectoratul expediază diploma 
doctor 466 

18677.  1410/22.V.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Teperberg O. Klaus, iar rectoratul expediază 
diploma 

doctor 466 

18678.  1410/22.V.1937 Se conferă titlul de doctor în medicină şi chirurgie 
lui Goldwert D. Emanoil, iar rectoratul expediază 
diploma 

doctor 466 

18679.  1590/14.VI.1937 Se echivalează titlul de doctor în medicină şi chi-
rurgie obţinut în străinătate de Braeşter Mircea, iar 
rectoratul expediază diploma 

doctor 466 

18680.  1597/14.VI.1937 Se echivalează titlul de doctor în medicină şi chi-
rurgie obţinut în străinătate de Halinschi Lipa, iar 
rectoratul expediază diploma 

doctor 466 

18681.  1676/22.VI.1937 Moscovici I. Marieta, orfan de război, din anul al 
IV-lea la medicină solicită scutire de taxele şco-
lare 

student 555 

18682.  2016/30.VI.1937 Berman Miron, Bernştein David, Tubiş Lipa soli-
cită înscrierea la cursurile de parazitologie 

student 594 

  DOSAR 168/1938: Registru de echivalări şi exa-
mene pentru eliberarea dreptului de liberă practică 
pe anul 1937-1938 

  

18683.  3/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie cu procesul verbal 820/10.VIII.1937 lui 
Herşcu I. Leon, care obţine şi permisul de liberă 
practică a medicinei în ţară 

doctor 1 

18684.  4/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Helman Alexandru, care obţine şi 
permisul de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor 1 

18685.  5/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Augutştein B. Emanoil, care susţine 
examenele la clinica chirurgicală  

doctor 1 

18686.  10/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Velt I. Bercu, care a susţinut exame-
nele la obstetrică şi oftalmologie în anul 1939  

doctor 2 

18687.  11/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Scharf Esperina, care a susţinut exa-

doctor 2 
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menele la obstetrică şi oftalmologie în decembrie 
1938  

18688.  13/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Ţeperman Iosif, care a susţinut exa-
menele la clinica terapeutică şi boale genito-uri-
nare în ianuarie 1939  

doctor 4 

18689.  14/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Motneac Uciteli Raisa, care a susţinut 
examenele la clinica chirurgicală, clinica medicală 
şi terapeutică în ianuarie 1939  

doctor 4 

18690.  14/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Motneac Seoma, care a susţinut exa-
menele la clinica chirurgicală, clinica medicală şi 
boli infecţioase în ianuarie 1939  

doctor 4 

18691.  16/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Ebner Bruno, care a susţinut exame-
nele la clinica terapeutică şi ginecologie în ianua-
rie 1939  

doctor 4 

18692.  14/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Horovitz Avram, care a susţinut 
examenele la clinica de otorinolaringologie, chi-
mie obstetricală şi ginecologică în februarie 1939 
conform cu decizia Comisiei de Revizuire din 
Ministerul Sănătăţii 

doctor 5 

18693.  18/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Weisner Dietrich, care a susţinut exa-
menele la clinica oftalmologică, medicală, chirur-
gicală şi terapeutică şi ginecologie în martie 1939  

doctor 5 

18694.  19/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Friedman Artur, care a susţinut exa-
menele la clinica chirurgicală, boli infecţioase şi 
genito-urinare în februarie 1939  

doctor 5 

18695.  20/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Satzberg D. Solomon care a susţinut 
examenele la clinica chirurgicală, terapeutică şi 
obstetrică în februarie 1939  

doctor 5 

18696.  21/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Weidenfeld Iacob care a susţinut exa-
menele la clinica medicală, bacteriologică în fe-
bruarie 1939  

doctor 6 

18697.  22/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Beniaminovici A. Mendel care a sus-
ţinut examenele la farmacologie, clinica derma-
tosifiligrafică şi clinica obstetricală în martie 1939  

doctor 6 

18698.  23/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Schachter Beno care a susţinut exa-
menele la clinica urologică, boli interne, clinica 
medicală şi dermatologică în martie 1939  

doctor 6 

18699.  25/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Hutman Arnold care a susţinut exa-
menele la clinica urologică şi obstetrică, boli inter-
ne, clinica medicală şi dermatologică în martie 
1939  

doctor 7 

18700.  26/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Gall I. Moses care a susţinut exame-
nele la clinica urologică şi obstetrică, boli interne, 
clinica medicală şi dermatologică în martie 1939  

doctor 7 
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18701.  27/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Wiznitzer Lipa repartizat de Minister 
cu adresa 138287/4.III.1939; susţine examenele în 
15.III.1939 şi este declarat admis cu procesul 
verbal 1150/15.III.1939  

doctor 7 

18702.  28/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Ossy Noe repartizat de Minister cu 
adresa 138289/4.III.1939; susţine exameneele în 
15.III.1939 şi este declarat admis cu procesul 
verbal 1149/15.III.1939  

doctor 7 

18703.  29/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Getzler Natan repartizat de Minister 
cu adresa 138288/4.III.1939; susţine examenele în 
15.III.1939 şi este declarat admis cu procesul 
verbal 1148/15.III.1939  

doctor 8 

18704.  30/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Kinsbrener Paul care a susţinut exa-
menele la clinica medicală, terapeutică şi igienă în 
martie 1939  

doctor 8 

18705.  31/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Faerştein Strul care a susţinut exa-
menele la clinica medicală, epidemiologie, 
terapeutică şi igienă în februarie1939  

doctor 8 

18706.  32/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Tenenboim Mordco care a susţinut 
examenele la clinica medicală, chirurgie, anatomie 
descriptivă şi fiziologie în februarie1939  

doctor 8 

18707.  33/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Kolb Natan care a susţinut examenele 
la clinica medicală, chirurgie şi ortopedie, obste-
trică în februarie1939  

doctor 9 

18708.  34/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Strulovici David care a susţinut exa-
menele la chirurgie şi ortopedie, clinica infantilă, 
otorinolaringologie, în martie1939  

doctor 9 

18709.  35/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Bresnitz Bertold care a susţinut exa-
menele la clinica medicală, igienă, clinica bolilor 
nervoase în februarie1939  

doctor 9 

18710.  37/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Snarch Isac repartizat de Minister cu 
adresa 143493/18.III.1939; susţine examenele în 
30.III.1939 şi este declarat admis 

doctor 10 

18711.  38/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Schorr Albert repartizat de Minister 
cu adresa 141228/13.III.1939; susţine examenele 
în 21.IV.1939 şi este declarat respins 

doctor 10 

18712.  39/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Seinfeld Sofia care susţine examenele 
în 22.II.1939 şi este declarată admis cu procesul 
verbal 837/11.XI.1937 

doctor 10 

18713.  40/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Rot I. Aba repartizat de Minister cu 
adresa 207515/17.XI.1938; susţine examenele în 
ianuarie1939 şi este declarat admis în 30.III.1939 

doctor 10 

18714.  41/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie eliberată de facultatea din Praga lui 

doctor 11 
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Deutsch Mariem, cu procesul verbal 
834/6.X.1937; susţine examenele de liberă 
practică în 25.X.11938 este declarat admis  

18715.  42/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Bart Wilhelm care a susţinut exame-
nele de echivalare la dermatovenerologie-chirur-
gie şi ortopedie, obstetrică, în februarie 1939  

doctor 11 

18716.  43/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Dym Ionas Volf care a susţinut exa-
menele de echivalare la clinica medicală, dermato-
venerologie-chirurgie şi ortopedie, obstetrică, în 
februarie 1939  

doctor 11 

18717.  44/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Druckman Maier care a susţinut exa-
menele de echivalare la clinica medicală, boli 
nervoase şi psihiatrie, în februarie 1939  

doctor 11 

18718.  45/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Rosenboim David care a susţinut exa-
menele de echivalare la clinica medicală, chirurgie 
şi igienă, în februarie 1939  

doctor 12 

18719.  46/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Sonenschein Arnold care a susţinut 
examenele de echivalare la clinica medicală, chi-
rurgie şi obstetrică, în martie 1939  

doctor 12 

18720.  47/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Zapler Rudolf care a susţinut exame-
nele de echivalare la clinica medicală, chirurgie şi 
obstetrică, în martie 1939  

doctor 12 

18721.  48/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Pitzinger Carol Gernot care a susţinut 
examenele de echivalare la clinica de boli nervoa-
se şi psihiatrie, în martie 1939  

doctor 12 

18722.  53/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Hacker Emanuel care a susţinut exa-
menele de echivalare la clinica medicală, chirurgie 
şi obstetrică, în martie 1939  

doctor 14 

18723.  54/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Nadel Ignat care a susţinut examenele 
de echivalare la clinica de chirurgie, ortopedie şi 
obstetrică, în martie 1939  

doctor 14 

18724.  55/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Mendelovici Meer care a susţinut 
examenele de echivalare la clinica de chirurgie, 
ortopedie şi radiologie, în martie 1939  

doctor 14 

18725.  56/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Teitler Natan care a susţinut exa-
menele de echivalare la clinica de chirurgie, orto-
pedie şi otorinolaringologie, în martie 1939  

doctor 14 

18726.  49/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Pinchenzon Benţion care a susţinut 
examenele de echivalare la clinica de chirurgie, 
ortopedie, igienă şi radiologie, în martie 1939  

doctor 13 

18727.  50/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Gamburd Iancu care a susţinut exa-
menele de echivalare la clinica de chirurgie, orto-
pedie, obstetrică, în martie 1939  

doctor 13 
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18728.  51/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Menczer Iosif care a susţinut exame-
nele de echivalare la histologie, otorinolaringolo-
gie, în martie 1939  

doctor 13 

18729.  52/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Rapaport Abraham care a susţinut 
examenele de echivalare la clinica medicală şi 
terapeutică, chirurgie şi ortopedie, bacteriologie, 
în martie 1939  

doctor 13 

18730.  58/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Birnberg Osias Hemen care a susţinut 
examenele de echivalare la clinica medicală şi 
terapeutică, chirurgie şi ortopedie, obstetrică, în 
februarie 1939  

doctor 15 

18731.  59/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Schafer Ludvig care a susţinut exa-
menele de echivalare la clinica medicală şi tera-
peutică, chirurgie şi ortopedie, igienă, în februarie 
1939  

doctor 15 

18732.  61/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Kulla Carol care a susţinut examenele 
de echivalare la histologie, chirurgie şi ortopedie, 
parasitologie, în februarie 1939  

doctor 15 

18733.  62/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Mecz Leopold care a susţinut exame-
nele de echivalare la obstetrică şi ginecologie, 
chirurgie şi ortopedie, pediatrie şi puericultură, în 
februarie 1939  

doctor 16 

18734.  64/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Alter Iosif care a susţinut examenele 
de echivalare la medicală şi terapeutică, chirurgie 
şi ortopedie, dermatovenerologieîn februarie 1939  

doctor 16 

18735.  65/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Peisah Sara care a susţinut examenele 
de echivalare la obstetrică şi ginecologie şi der-
mato-venerice în martie 1939  

doctor 17 

18736.  65/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Caufman Şmil care a susţinut exame-
nele de echivalare la medicală şi terapeutică, boli 
nervoase, în martie 1939  

doctor 17 

18737.  67/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Graur Iancu care a susţinut exame-
nele de echivalare la medicală şi terapeutică, chi-
rurgie şi ortopedie, obstetrică, în martie 1939  

doctor 17 

18738.  68/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Iahr Iosif care a susţinut examenele 
de echivalare la medicală şi terapeutică, chirurgie 
şi ortopedie, dermatovenerologieîn martie 1939  

doctor 17 

18739.  69/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Tyndel Milo care a susţinut exame-
nele de echivalare la medicală şi terapeutică, chi-
rurgie şi boli nervoase, în martie 1939  

doctor 17 

18740.  70/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Esigkovitz Moriţ Leon care a susţinut 
examenele de echivalare la medicală şi terapeuti-
că, chirurgie şi ortopedie, pediatrie, în martie 1939  

doctor 18 
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18741.  71/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Peisah Peirel care a susţinut exame-
nele de echivalare la medicală şi terapeutică, chi-
rurgie şi bacteriologie, în martie 1939  

doctor 18 

18742.  72/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Gutman V. Volf care a susţinut exa-
menele de echivalare la medicală şi terapeutică, 
chirurgie şi dermatovenerologieîn aprilie 1939  

doctor 18 

18743.  73/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Franz Iosif care a susţinut examenele 
de echivalare la medicală şi terapeutică, chirurgie 
şi parasitologie, în martie 1939  

doctor 19 

18744.  74/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Bernfeld Arnold care a susţinut exa-
menele de echivalare la medicală şi terapeutică, 
obstetrică şi ginecologie, în aprilie 1939  

doctor 19 

18745.  76/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Zalţman Dorotea care a susţinut exa-
menele de echivalare la histologie, bacteriologie, 
dermatovenerologieîn aprilie 1939  

doctor 19 

18746.  77/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Bart Robert care a susţinut examenele 
de echivalare la obstetrică şi ginecologie, în chi-
rurgie, igienă în aprilie 1939  

doctor 20 

18747.  78/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Helring Adolf care a susţinut exame-
nele de echivalare la bacteriologie, medicală şi 
terapeutică, în mai 1939  

doctor 20 

18748.  79/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Larber Margareta care a susţinut exa-
menele de echivalare la medicală şi terapeutică, 
infantilă şi puericultură, în mai 1939  

doctor 20 

18749.  80/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Strul G. Iosub care a susţinut exame-
nele de echivalare la medicală şi terapeutică, neu-
rologie şi psihiatrie, în mai 1939  

doctor 20 

18750.  81/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Maleţ Şmuli care a susţinut exame-
nele de echivalare la medicală şi terapeutică, chi-
rurgie şi ortopedie, igienă, în mai 1939  

doctor 21 

18751.  82/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Frohlich Emanuel care a susţinut exa-
menele de echivalare la chirurgie şi ortopedie, 
obstetrică, igienă, în martie 1939  

doctor 21 

18752.  84/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Rauchverger Heinrich care a susţinut 
examenele de echivalare la medicală şi terapeu-
tică, chirurgie şi ortopedie, igienă, în mai 1939  

doctor 21 

18753.  85/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Herman Emanuel care a susţinut exa-
menele de echivalare la medicală şi terapeutică, 
chirurgie şi ortopedie, anatomie patologică, în 
aprilie 1939  

doctor 22 

18754.  86/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Blum Teodor Todres care a susţinut 
examenele de echivalare la medicală şi terapeu-
tică, pediatrie, bacteriologie, în aprilie 1939  

doctor 22 
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18755.  89/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Schattner Ludvig care a susţinut exa-
menele de echivalare la medicală şi terapeutică, 
chirurgie şi ortopedie, obstetrică, în martie 1939  

doctor 22 

18756.  91/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Groisman Ianchel care a susţinut exa-
menele de echivalare la medicală şi terapeutică, 
psihiatrie, bacteriologie, în martie 1939  

doctor 22 

18757.  92/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Goldvert Emet care a susţinut exa-
menele de echivalare la medicală şi terapeutică, 
igienă, obstetrică, în martie 1939  

doctor 23 

18758.  93/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Pilpel Gherşin care a susţinut exame-
nele de echivalare la chirurgie şi ortopedie, medi-
cală şi terapeutică, bacteriologie, în martie 1939  

doctor 24 

18759.  94/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Weissman Marcu care a susţinut exa-
menele de echivalare la chirurgie şi ortopedie, 
medicală şi terapeutică, dermatovenerologie în 
aprilie 1939  

doctor 24 

18760.  95/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Marcovici Avram care a susţinut exa-
menele de echivalare la medicală şi terapeutică, 
pediatrie şi puericultură, neurologie, în februarie 
1939  

doctor 39 

18761.  96/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Tyndel Albert care a susţinut exame-
nele de echivalare la medicală şi terapeutică, bac-
teriologie, igienă, în martie 1939  

doctor 39 

18762.  97/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Schwartz Arnold care a susţinut exa-
menele de echivalare la chirurgie şi ortopedie, me-
dicală şi terapeutică, în martie 1939  

doctor 25 

18763.  98/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Hernis Simon care a susţinut exame-
nele de echivalare la dermatovenerologie, neuro-
logie, obstetrică, în aprilie 1939  

doctor 25 

18764.  99/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Metzer Natan care a susţinut exame-
nele de echivalare la chirurgie şi ortopedie, neuro-
logie, puericultură, obstetrică, în aprilie 1939  

doctor 25 

18765.  100/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Colcher Michael care a susţinut exa-
menele de echivalare la chirurgie şi ortopedie, 
neurologie, bacteriologie, în aprilie 1939  

doctor 25 

18766.  101/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Fainman Grabois Sara care a susţinut 
examenele de echivalare la medicală şi terapeu-
tică, chirurgie şi ortopedie, dermatovenerologie în 
aprilie 1939  

doctor 26 

18767.  101/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Cligher Avram care a susţinut exame-
nele de echivalare la medicală şi terapeutică, chi-
rurgie şi ortopedie, pediatrie, în aprilie 1939  

doctor 26 

18768.  101/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi doctor 26 
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chirurgie lui Meltzer Elias care a susţinut exame-
nele de echivalare la medicală şi terapeutică, pe-
diatrie şi puericultură, dermatovenerologieîn mai 
1939  

18769.  105/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Meltzer Elias care a susţinut exame-
nele de echivalare la obstetrică şi ginecologie, pe-
diatrie şi puericultură, dermatovenerologie, în mai 
1939  

doctor 27 

18770.  106/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Braeşeter Mircea care a susţinut exa-
menele de echivalare la medicală şi terapeutică, 
chirurgie şi ortopedie, obstetrică, în aprilie 1939  

doctor 27 

18771.  107/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Siegler Emil care a susţinut exame-
nele de echivalare la medicală şi terapeutică, chi-
rurgie şi ortopedie, obstetrică, în martie 1939  

doctor 27 

18772.  109/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Greif Meier care a susţinut exame-
nele de echivalare la dermatovenerologie, chirur-
gie şi ortopedie, obstetrică, în martie 1939  

doctor 28 

18773.  110/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Elenbogen Schafer Bertha care a 
susţinut examenele de echivalare la medicală şi 
terapeutică, obstetrică, pediatrie, în aprilie1939  

doctor 28 

18774.  112/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Landa Iacob care a susţinut exame-
nele de echivalare la medicală şi terapeutică, ob-
stetrică, pediatrie, în aprilie1939  

doctor 28 

18775.  113/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Brener Mauriţiu care a susţinut exa-
menele de echivalare la histologie, bacteriologie, 
parazitologie, în iunie1939  

doctor 29 

18776.  114/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Leibovici Samuel care a susţinut exa-
menele de de liberă practică în în 22.IV.1939  

doctor 29 

18777.  114/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Şirota Rebeca care a susţinut exame-
nele de de liberă practică în în 22.IV.1939  

doctor 29 

18778.  114/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Hautfrecht Hascal care a susţinut 
examenele de de liberă practică în în 22.IV.1939  

doctor 30 

18779.  114/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Veidenfeld Iosif care a susţinut exa-
menele de de liberă practică în în 22.IV.1939  

doctor 30 

18780.  119/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Mesch Victor obţinută la facultatea 
din Innsbruck, care a susţinut examenele de liberă 
practică în în 21.VI.1939, unde a fost declarat res-
pins  

doctor 30 

18781.  120/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Hecler Mina obţinută la facultatea din 
Strasbourg, care a susţinut examenele de de liberă 
practică în în 21.VI.1939, unde a fost declarată 
admisă 

doctor 30 

18782.  122/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Ţucherman Israil care a susţinut exa-

doctor 30 
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menele de echivalare la medicală şi terapeutică, 
chirurgie şi ortopedie, bacteriologie, în iunie1939  

18783.  123/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Tabak Filip care a susţinut examenele 
de echivalare la obstetrică, chirurgie şi ortopedie, 
în iulie1939  

doctor 31 

18784.  124/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Wechsler Avram, care a susţinut exa-
menele de de liberă practică în mai 04.1939, unde 
a fost declarat admis 

doctor 31 

18785.  126/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Reiner Harold care a susţinut exame-
nele de echivalare la medicală şi terapeutică, chi-
rurgie şi obstetrică, în iulie1939  

doctor 32 

18786.  127/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Schinckler Oscar care a susţinut exa-
menele de echivalare bacteriologie, pediatrie, în 
iunie1939  

doctor 32 

18787.  130/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Depner Thea care a susţinut exame-
nele de echivalare în iunie1939  

doctor 32 

18788.  131/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Roizinboim Ianchil care a susţinut 
examenele de echivalare la genitourinare, histo-
logie, otorinolaringologie, în octombrie 1939  

doctor 33 

18789.  132/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Mitelman Moise care a susţinut exa-
menele de echivalare la medicală şi terapeutică, 
chirurgie şi obstetrică, boli nervoase, în 1939/1940  

doctor 33 

18790.  133/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Fuhrer Emeric care a susţinut exame-
nele de echivalare la histologie, în noiembrie 1939  

doctor 34 

18791.  134/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Chalfen Israil care a susţinut exame-
nele de echivalare la medicală şi terapeutică, chi-
rurgie şi obstetrică, în noiembrie 1939  

doctor 34 

18792.  137/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Lang Anczel care a susţinut exame-
nele de echivalare la chirurgie şi obstetrică, în oc-
tombrie 1939  

doctor 35 

18793.  141/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Singer Max cu studii la Toulouse, 
care a susţinut examenele de echivalare în iulie 
1939  

doctor 35 

18794.  142/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Gheilihman Moise cu studii la Lyon, 
care a susţinut examenele de echivalare în 19 oc-
tombrie 1939  

doctor 36 

18795.  144/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Elenbogen Severin cu studii la Praga, 
care a susţinut examenele de echivalare în 22.XI. 
1939  

doctor 36 

18796.  143/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Vincler Gerhard cu studii la Praga, 
care a susţinut examenele de echivalare în 19.X. 
1939  

doctor 36 
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18797.  145/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Losner Camil Volf cu studii la Bo-
logna, care a susţinut examenele de echivalare în 
30.XI. 1939  

doctor 37 

18798.  146/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Procupeţ Naftule cu studii la Bolo-
gna, care a susţinut examenele de echivalare în 
30.XI.1939  

doctor 37 

18799.  147/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Diamand Israel cu studii la Bologna, 
care a susţinut examenele de echivalare în 
30.XI.1939  

doctor 37 

18800.  149/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Hirsch Herman cu studii la Praga, 
care a susţinut examenele de echivalare în 
22.XI.1939  

doctor 37 

18801.  151/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Ţerlinc M. Benţion cu studii la Bo-
logna, care a susţinut examenele de echivalare în 
30.XI.1939  

doctor 38 

18802.  152/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Reicher Isidor cu studii la Paris, care 
a susţinut examenele de echivalare în 30.XI.1939  

doctor 38 

18803.  154/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Anencov Iacob cu studii la Paris, care 
a susţinut examenele de echivalare în 31.XI.1939  

doctor 39 

18804.  156/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Vincler Cunia cu studii la Milano, 
care a susţinut examenele de echivalare în 
30.XI.1939  

doctor 39 

18805.  160/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Walter Herman cu studii la Bologna, 
care a susţinut examenele de echivalare în 
1.III.1940  

doctor 40 

18806.  161/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Schwartz Wilhelm cu studii la Paris, 
care a susţinut examenele de echivalare în 
25.I.1940  

doctor 40 

18807.  162/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Visental Etelca cu studii la Praga, 
care a susţinut examenele de echivalare în 
1.III.1940  

doctor 40 

18808.  163/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Vagner Herş cu studii la Duseldorf, 
care a susţinut examenele de echivalare în 
1.III.1940  

doctor 40 

18809.  164/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Saineş A. Mişu cu studii la Nancy, 
care a susţinut examenele de echivalare în 
18.IV.1940  

doctor 41 

18810.  165/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Averbuch Bronia cu studii la 
Bologna, care a susţinut examenele de echivalare 
în 19.IV.1940  

doctor 42 

18811.  166/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Rubinsaft Moses cu studii la Bolo-

doctor 42 
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gna, care a susţinut examenele de echivalare în 
19.IV.1940  

18812.  167/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Hirschensohn Carol cu studii la 
Bologna, care a susţinut examenele de echivalare 
în 19.IV.1940  

doctor 42 

18813.  168/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Hohenthal Carol cu studii la Graz, 
care a susţinut examenele de echivalare în 
14.IV.1940  

doctor 42 

18814.  169/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Drucker M. Mosche Maier cu studii 
la Paris, care a susţinut examenele de echivalare în 
18.IV.1940  

doctor 43 

18815.  170/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Ordnung I. Filip, care a susţinut exa-
menele de echivalare în 19.IV.1940  

doctor 43 

18816.  171/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Drucker M. Moldovan Leon cu studii 
la Roma, care a susţinut examenele de echivalare 
în 29.V.1940  

doctor 43 

18817.  172/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Blumenfeld Ihil cu studii la Roma, 
care a susţinut examenele de echivalare în 
14.VI.1940  

doctor 43 

18818.  173/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Peisah Şmuli cu studii la Praga, care 
a susţinut examenele de echivalare în 29.V.1940  

doctor 44 

18819.  174/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Herşcovici Moise cu studii la Bolo-
gna, care a susţinut examenele de echivalare în 
11.VI.1940  

doctor 44 

18820.  175/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Cogan A. Marc cu studii la Napoli, 
care a susţinut examenele de echivalare în 
25.V.1940  

doctor 44 

18821.  176/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Pereschenschi Beniamin cu studii la 
Bologna, care a susţinut examenele de echivalare 
în 25.V.1940  

doctor 44 

18822.  177/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui David Zoltan cu studii la Padva, care 
a susţinut examenele de echivalare în 25.V.1940  

doctor 45 

18823.  178/1938 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Karpel Marcel cu studii la Paris, care 
a susţinut examenele de echivalare în 14.VI..1940  

doctor 45 

  DOSAR 170/1937: Registru de ieşire   
18824.  9/5.I.1937 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 

chirurgie lui Reinert Iosif cu studii la Graz 
doctor 2 

18825.  41/11.I.1937 Haler Mina obţine o adeverinţă referitoare la si-
tuaţia şcolară 

student 5 

18826.  42/11.I.1937 Serviciul Sanitar al oraşului Dorohoi informează 
că Moscovici Liviu a susţinut examenul de licenţă 
în medicină şi chirurgie şi i s-a conferit diploma 

doctor 5 

18827.  55/11.I.1937 Goldştein Solomon este rugat să prezinte o adeve-
rinţă că a fost intern cu concurs timp de doi ani 

doctor 6 
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sau medic militar pentru a fi scutit de efectuarea 
stagiului de specializare 

18828.  56/11.I.1937 Chiselbrener Menaşe este rugat să prezinte o ade-
verinţă că a fost intern cu concurs timp de doi ani 
sau medic militar pentru a fi scutit de efectuarea 
stagiului de specializare 

doctor 6 

18829.  58/11.I.1937 Gartenberg Iosif este rugat să prezinte o adeve-
rinţă că a fost intern cu concurs timp de doi ani 
sau medic militar pentru a fi scutit de efectuarea 
stagiului de specializare 

doctor 6 

18830.  60/11.I.1937 Held Pincu este rugat să prezinte o adeverinţă că a 
fost intern cu concurs timp de doi ani sau medic 
militar pentru a fi scutit de efectuarea stagiului de 
specializare 

doctor 6 

18831.  61/11.I.1937 Ihilovici Idel este rugat să prezinte o adeverinţă că 
a fost intern cu concurs timp de doi ani sau medic 
militar pentru a fi scutit de efectuarea stagiului de 
specializare 

doctor 6 

18832.  62/11.I.1937 Leizerovici Leizer este rugat să prezinte o adeve-
rinţă că a fost intern cu concurs timp de doi ani 
sau medic militar pentru a fi scutit de efectuarea 
stagiului de specializare 

doctor 6 

18833.  63/11.I.1937 Stein Manole este rugat să prezinte o adeverinţă că 
a fost intern cu concurs timp de doi ani sau medic 
militar pentru a fi scutit de efectuarea stagiului de 
specializare 

doctor 6 

18834.  107/14.I.1937 Ghelman Haim este rugat să prezinte o fotografie 
7/9, certificatul de naştere şi taxa pentru eliberarea 
carnetului de specializare  

doctor 10 

18835.  108/14.I.1937 Beri Gherş este rugat să prezinte o fotografie 7/9, 
certificatul de naştere şi taxa pentru eliberarea 
carnetului de specializare  

doctor 10 

18836.  110/14.I.1937 Moise Leivi este rugat să prezinte o fotografie 7/9, 
certificatul de naştere şi taxa pentru eliberarea 
carnetului de specializare  

doctor 10 

18837.  111/14.I.1937 Roitman Elias este rugat să prezinte o fotografie 
7/9, certificatul de naştere şi taxa pentru eliberarea 
carnetului de specializare  

doctor 10 

18838.  114/14.I.1937 Herşcu Herşcu este rugat să prezinte o fotografie 
7/9, certificatul de naştere şi taxa pentru eliberarea 
carnetului de specializare  

doctor 11 

18839.  116/14.I.1937 Moscovici Liviu este rugat să prezinte o fotografie 
7/9, certificatul de naştere şi taxa pentru eliberarea 
carnetului de specializare  

doctor 11 

18840.  117/14.I.1937 Halinschi Lipa este rugat să prezinte o fotografie 
7/9, certificatul de naştere şi taxa pentru eliberarea 
carnetului de specializare  

doctor 11 

18841.  114/14.I.1937 Mendelovitz A. este rugat să prezinte o fotografie 
7/9, certificatul de naştere şi taxa pentru eliberarea 
carnetului de specializare  

doctor 11 

18842.  165/15.I.1937 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Nazimac Meer cu studii la Bologna, 
care a obţinut permisul de liberă practică în ţară 

doctor 14 

18843.  174/16.I.1937 Leizer Naftuli solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă  

student 15 

18844.  186/18.I.1937 Se eliberează diploma de doctor în medicină şi doctor 15 
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chirurgie lui Palatnic I. Abram, care a obţinut 
permisul de liberă practică în ţară în 18.I.1937 

18845.  223/20.I.1937 Se eliberează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Strahilevici Haim, care a obţinut per-
misul de liberă practică în ţară  

doctor 16, 19 

18846.  231/21.I.1937 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Schickler S. Oscar din Bucovina, cu 
studii la Praga, care a obţinut permisul de liberă 
practică în ţară în 21.I.1937 

doctor 19 

18847.  246/15.I.1937 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Losch Vilhelm cu studii la Graz, care 
a obţinut permisul de liberă practică în ţară 

doctor 22 

18848.  275/26.I.1937 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Reinert Iosif cu studii la Graz, care a 
obţinut permisul de liberă practică în ţară 

doctor 26 

18849.  275/26.I.1937 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Iahr M. Iosif cu studii la Praga, care a 
obţinut permisul de liberă practică în ţară 

doctor 26 

18850.  340/5.II.1937 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău informează 
că Calihman M. Samil, cu studii la Strasbourg, a 
susţinut examenul de licenţă în medicină şi chirur-
gie şi i s-a conferit diploma în 5.II.1937 

doctor 32, 35 

18851.  452/9.II.1937 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Falicov A. Şoil , care a obţinut permi-
sul de liberă practică în ţară 

doctor 36 

18852.  469/13.II.1937 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Herşcovici Moise cu studii la Bolo-
gna, care a obţinut permisul de liberă practică în 
ţară; acesta solicită eliberarea unei adeverinţe pen-
tru armată  

doctor 45 

18853.  483/16.II.1937 Cohn I. Marcel suţine teza de licenţă şi i se confe-
ră diploma de licenţiat în medicină şi chirurgie 

doctor 48 

18854.  550/22.II.1937 Zuckerman Iulius obţine o adeverinţă necesară la 
armată 

student 52 

18855.  567/23.II.1937 Hirschfeld Emanoil obţine o adeverinţă necesară 
la armată 

student 54 

18856.  594/25.II.1937 Ministerul Educaţiei Naţionale, la adresa nr. 
37/34/1937 trimisă de facultate privind controlul 
activităţii corpului profesoral şi al disciplinei 
studenţilor, răspunde că este cuprinsă în prevede-
rile legii. „Agitaţiile care au tulburat studenţimea 
universitară în ultimii ani au fost determinate nu 
numai prin lipsa concursului, dar şi prin desconsi-
derarea de către autorităţile extrauniversitare a 
măsurilor luate de autorităţile universităţii de la 
consiliul de facultate, senat universitar şi pînă la 
Ministerul Instrucţiunii” 

student 57 

18857.  616/26.II.1937 Sifris Israel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 60 

18858.  618/26.II.1937 Iacobsohn Iacob obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară la armată 

student 60 

18859.  658/2.III.1937 Profesorii sînt informaţi că Senatul a hotărît sus-
pendarea cursurilor şi a oricărei alte activităţi uni-
versitare, iar la şedinţa din 3.III., ora 16, se va dis-
cuta despre atentatul contra profesorului Bratu 
Traian 

atentat 63 
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18860.  661/26.II.1937 Leibovici Mauriciu obţine o adeverinţă de frec-
venţă necesară la armată 

student 65 

18861.  671/26.II.1937 Egon Heinrich Richard obţine o adeverinţă de 
frecvenţă necesară la armată 

student 66 

18862.  677/26.II.1937 Aizicovici Hună obţine o adeverinţă de frecvenţă 
necesară susţinerii tezei de licenţă 

student 66 

18863.  690/5.III.1937 Lunevschi Iuda demisionează din postul de prepa-
rator al clinicii de boli nervoase 

doctor 66 

18864.  699/8.III.1937 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Sabelman C. Iosif, care a obţinut per-
misul de liberă practică în ţară; acesta anexează 
adeverinţa privind naţionalitatea 

doctor 70 

18865.  762/22.III.1937 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Iuster Mendel, care a obţinut permi-
sul de liberă practică în ţară începînd cu 26.I. 1937 

doctor 70 

18866.  795/22.III.1937 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Groisman E. Ianchel, cu studii la 
Lausanne, care a obţinut permisul de liberă prac-
tică în ţară 

doctor 80 

18867.  839/1.IV.1937 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Iacher Iosif, cu studii la Praga, care a 
obţinut permisul de liberă practică în ţară 

doctor 89 

18868.  851/3.IV.1937 In adresa rectoratului trimisă preşedintelui Socie-
tăţii Studenţilor Evrei în Medicină se face cunos-
cut că societatea Junimea a studenţilor evrei a fost 
dizolvată 

student 91 

18869.  860/3.IV.1937 Aizicovici Hună susţine teza de licenţă şi i se con-
feră diploma 

doctor 92 

18870.  1000/14.IV.1937 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Schafowicz Iacob cu studii la Bolo-
gna, care a obţinut permisul de liberă practică în 
ţară 

doctor 101 

18871.  1005/14.IV.1937 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Pildner V., cu studii la Praga, care a 
obţinut permisul de liberă practică în ţară 

doctor 102 

18872.  1025/15.IV.1937 Se echivalează diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Heşcovici H. Moise, cu studii la Bo-
logna, care a obţinut permisul de liberă practică în 
ţară 

doctor 106 

18873.  1030/16.IV.1937 Ministerul Educaţiei Naţionale, Serviciul de Re-
crutare din Bucureşti informează că Aizicovici S. 
Hună a obţinut diploma de licenţă şi face parte din 
Cercul de Recrutare din Soroca 

doctor 107 

18874.  1034/16.IV.1937 Ministerul Educaţiei Naţionale, Serviciul de Re-
crutare din Bucureşti informează că Aizicovici 
Caiserman S. Elisa a obţinut diploma de licenţă şi 
face parte din Cercul de Recrutare din Iaşi 

doctor 107 

18875.  1035/16.IV.1937 Serviciul Sanitar al oraşului Vaslui informează că 
Herşcovici H. Moise, cu studii la Bologna, a obţi-
nut dreptul de liberă practică 

doctor 107 

18876.  1058/17.IV.1937 Ministerul Educaţiei Naţionale conferă diploma de 
licenţiat în medicină şi chirurgie lui Aizicovici S. 
Hună  

doctor 107 

18877.  1058/17.IV.1937 Ministerul Educaţiei Naţionale conferă diploma de 
licenţiat în medicină şi chirurgie lui Caiserman N. 
Elisa  

doctor 107 
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18878.  1058/17.IV.1937 Ministerul Educaţiei Naţionale conferă diploma de 
licenţiat în medicină şi chirurgie lui Feldman I. 
Moisei 

doctor 107 

18879.  1058/17.IV.1937 Ministerul Educaţiei Naţionale conferă diploma de 
licenţiat în medicină şi chirurgie lui Frederic N. Z. 
Avram  

doctor 107 

18880.  1058/17.IV.1937 Ministerul Educaţiei Naţionale conferă diploma de 
licenţiat în medicină şi chirurgie lui Binder M. 
Leon 

doctor 107 

18881.  1117/19.IV.1937 Serviciul Sanitar al oraşului Cernăuţi informează 
că Tabak V. Filip, cu studii la Praga, a obţinut per-
misul de liberă practică în ţară 

doctor 116 

18882.  1130/19.IV.1937 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Roşu S. Perla, cu studii la Modena a ob-
ţinut permisul de liberă practică în ţară 

doctor 115, 117 

18883.  1130/19.IV.1937 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Teperberg O. Klaus, cu studii la Halle, a 
obţinut permisul de liberă practică în ţară 

doctor 117 

18884.  1201/24.IV.1937 Haller Mina solicită eliberarea unei adeverinţe din 
care să rezulte că fost studentă în anul universitar 
1925-1926, fiindu-i necesară la înscrierea la exa-
menul de doctorat 

doctor 122 

18885.  1206/24.IV.1937 Regimentul 26 Artilerie din Bîrlad trimite ordinul 
de chemare lui Catz David 

student 123 

18886.  1212/27.IV.1937 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Himelbrand O. Moses a obţinut permisul 
de liberă practică în ţară 

doctor 124 

18887.  1253/5.V.1937 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Goldnert D. Emanoil, cu studii la Paris, 
a obţinut permisul de liberă practică în ţară înce-
pînd cu 22.III.1937 

doctor 124 

18888.  1237/28.IV.1937 Serviciul Sanitar al oraşului Cetatea Albă infor-
mează că Rozenboim E. David, cu studii la Nancy, 
a obţinut permisul de liberă practică în ţară  

doctor 126, 127 

18889.  1253/28.IV.1937 Serviciul Sanitar al oraşului Cetatea Albă infor-
mează că Gutman S. Oscar, cu studii la Florenţa, a 
obţinut permisul de liberă practică în ţară începînd 
cu 29 aprilie 1937 

doctor 128 

18890.  1277/8.V.1937 Regimentul 30Artilerie din Chişinău trimite ordi-
nul de servici lui Blumenfeld Şmil 

student 130 

18891.  1337/14.V.1937 Prof. Dr. Gracoschi S. este numit în comisia de 
examinare a doctorului Augutştein Emanoil cu 
diploma obţinută în străinătate 

doctor 137 

18892.  1337/14.V.1937 Prof. Dr. Gracoschi S. este numit în comisia de 
examinare a doctorului Braeşter Mircea cu di-
ploma obţinută în străinătate 

doctor 137 

18893.  1363/18.V.1937 Vainberg Sara obţine o adeverinţă de fecvenţă şi 
cu situaţia şcolară 

doctor 137 

18894.  1364/19.V.1937 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Augutştein Emanoil, cu studii la Lyon, a 
obţinut permisul de liberă practică în ţară  

doctor 140 

18895.  1380/19.V.1937 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Braeşter Mircea, cu studii la Mont-
pellier, a obţinut permisul de liberă practică în ţară  

doctor 140, 141 

18896.  1418/24.V.1937 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Soibelman B. Iţic a obţinut permisul de 
liberă practică în ţară  

doctor 142 
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18897.  1418/24.V.1937 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale conferă 
diploma de licenţiat în medicină şi chirurgie lui 
Roşu Pili  

doctor 142 

18898.  1418/24.V.1937 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale conferă 
diploma de licenţiat în medicină şi chirurgie lui 
Goldnert D. Emanoil  

doctor 142 

18899.  1420/24.V.1937 Goldner Jacques este angajat ca şef de lucrări la 
histologie; solicită acordarea unui concediu de 
şase luni pentru efectuarea de studii în străinătate 

doctor 146 

18900.  1467/1.VI.1937 Serviciul Sanitar al oraşului Iaşi informează că 
Binder Leon a obţinut diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie şi permisul de liberă practică în 
ţară  

doctor 154 

18901.  1478/4.VI.1937 Viniar Abram din anul al III-lea obţine o adeve-
rinţă de frecvenţă necesară la armată 

student 155 

18902.  1502/4.VI.1937 Prof. Dr. Gracoschi S., Ţupa A., Costăchescu Al., 
Niculescu P. sînt numiţi în comisia de examniare a 
doctorului Kahane Artur pentru echivalarea diplo-
mei obţinute în străinătate 

doctor 157 

18903.  1502/4.VI.1937 Prof. Dr. Gracoschi S., Ţupa A., Costăchescu Al., 
Niculescu P. sînt numiţi în comisia de examniare a 
doctorului Pechelman Emanoil pentru echivalarea 
diplomei obţinute la Bologna 

doctor 157 

18904.  1502/4.VI.1937 Prof. Dr. Gracoschi S., Ţupa A., Costăchescu Al., 
Niculescu P. sînt numiţi în comisia de examniare a 
doctorului Pinchenzon Benţion pentru echivalarea 
diplomei obţinute în străinătate 

doctor 157 

18905.  1558/9.V.1937 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale conferă 
diploma de licenţiat în medicină şi chirurgie lui 
Pekelman S. Emanoil  

doctor 160 

18906.  1560/10.VI.1937 Prof. Dr. Gracoschi S., Buţureanu V., Niţulescu 
V., ş.a. sînt numiţi în comisia de examniare a doc-
torului Bart Wilhelm pentru echivalarea diplomei 
obţinute în străinătate şi eliberarea permisului de 
liberă practică în ţară 

doctor 161 

18907.  1560/10.VI.1937 Prof. Dr. Gracoschi S., Buţureanu V., Niţulescu 
V., ş.a. sînt numiţi în comisia de examniare a doc-
torului Scolnic Mordco pentru echivalarea diplo-
mei obţinute în străinătate şi eliberarea permisului 
de liberă practică în ţară 

doctor 161 

18908.  1560/10.VI.1937 Prof. Dr. Gracoschi S., Buţureanu V., Niţulescu 
V., ş.a. sînt numiţi în comisia de examniare a doc-
torului Susman Iosif pentru echivalarea diplomei 
obţinute în străinătate şi eliberarea permisului de 
liberă practică în ţară 

doctor 161 

18909.  1565/10.V.1937 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale conferă 
diploma de licenţiat în medicină şi chirurgie lui 
Pinchenzon Benţion, cu studiile efectuate la Paris  

doctor 160 

18910.  1565/10.V.1937 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale conferă 
diploma de licenţiat în medicină şi chirurgie lui 
Kahn Paten, cu studiile efectuate la Praga 

doctor 160 

18911.  1567/10.V.1937 Profesorii anului al IV-lea sînt rugaţi să-i includă 
în cataloagele de frecvenţă pe Ghermanschi Pin-
has 

doctor 162 

18912.  1567/10.V.1937 Profesorii anului al IV-lea sînt rugaţi să-i includă 
în cataloagele de frecvenţă pe Steinberg Aurel 

doctor 162 
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18913.  1593/10.V.1937 Prof. Dr. Gracoschi S., Buţureanu V., Niţulescu 
V., ş.a. sînt numiţi în comisia de examniare a doc-
torului Bart Wilhelm pentru echivalarea diplomei 
obţinute la Paris şi eliberarea permisului de liberă 
practică în ţară 

doctor 164 

18914.  1599/10.V.1937 Prof. Dr. Gracoschi S., Buţureanu V., Niţulescu 
V., ş.a. sînt numiţi în comisia de examniare a doc-
torului Gall Moses pentru echivalarea diplomei 
obţinute în străinătate şi eliberarea permisului de 
liberă practică în ţară 

doctor 165 

18915.  1599/10.V.1937 Prof. Dr. Gracoschi S., Buţureanu V., Niţulescu 
V., ş.a. sînt numiţi în comisia de examniare a doc-
torului Mendelovici Meer pentru echivalarea di-
plomei obţinute în străinătate şi eliberarea permi-
sului de liberă practică în ţară 

doctor 165 

18916.  1599/10.V.1937 Prof. Dr. Gracoschi S., Buţureanu V., Niţulescu 
V., ş.a. sînt numiţi în comisia de examniare a doc-
torului Kula Carol pentru echivalarea diplomei 
obţinute în străinătate şi eliberarea permisului de 
liberă practică în ţară 

doctor 165 

18917.  1613/14.V.1937 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale conferă 
diploma de licenţiat în medicină şi chirurgie lui 
Braeşter H. Mircea 

doctor 166 

18918.  1620/14.V.1937 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale conferă 
diploma de licenţiat în medicină şi chirurgie lui 
Gall Moses, cu studii la Paris 

doctor 167 

18919.  1645/15.V.1937 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale conferă 
diploma de licenţiat în medicină şi chirurgie lui 
Mendelovici I. Meer, cu studii la Toulouse 

doctor 169 

18920.  1647/1.V.1937 Serviciul Sanitar al oraşului Iaşi informează că 
Rosenthal Jacques a obţinut diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie şi permisul de liberă practică 
în ţară începînd cu 9.VI.1937 

doctor 154 

18921.  1676/10.V.1937 Prof. Dr. Gracoschi S., Buţureanu V., Niţulescu 
V., ş.a. sînt numiţi în comisia de examniare a doc-
torului Kliper Abram pentru echivalarea diplomei 
obţinute în străinătate şi eliberarea permisului de 
liberă practică în ţară 

doctor 172 

18922.  1676/10.V.1937 Prof. Dr. Gracoschi S., Buţureanu V., Niţulescu 
V., ş.a. sînt numiţi în comisia de examniare a doc-
torului Seigher Emil pentru echivalarea diplomei 
obţinute în străinătate şi eliberarea permisului de 
liberă practică în ţară 

doctor 172 

18923.  1676/10.V.1937 Prof. Dr. Gracoschi S., Buţureanu V., Niţulescu 
V., ş.a. sînt numiţi în comisia de examniare a doc-
torului Schäfer Ludvig pentru echivalarea diplo-
mei obţinute în străinătate şi eliberarea permisului 
de liberă practică în ţară 

doctor 172 

18924.  1688/18.V.1937 Prof. Dr. Balif Leon ş.a. sînt numiţi în comisia de 
examniare a doctorului Silberman Uşer pentru 
echivalarea diplomei obţinute în străinătate şi eli-
berarea permisului de liberă practică în ţară 

doctor 173 

18925.  1710/19.V.1937 Mandel Aron obţine o adeverinţă de fecvenţă şi cu 
situaţia şcolară 

student 175 

18926.  1711/19.V.1937 Şmilovici Aizic obţine o adeverinţă de fecvenţă şi 
cu situaţia şcolară 

student 175 
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18927.  1712/19.VI.1937 Prof. Dr. Gracoschi S., Buţureanu V., Niţulescu 
V., ş.a. sînt numiţi în comisia de examniare a doc-
torului Caufman Şaie pentru echivalarea diplomei 
obţinute în străinătate şi eliberarea permisului de 
liberă practică în ţară 

doctor 175 

18928.  1712/19.VI.1937 Prof. Dr. Gracoschi S., Buţureanu V., Niţulescu 
V., ş.a. sînt numiţi în comisia de examniare a doc-
torului Pilpen Gherşin pentru echivalarea diplomei 
obţinute în străinătate şi eliberarea permisului de 
liberă practică în ţară 

doctor 175 

18929.  1712/19.VI.1937 Prof. Dr. Gracoschi S., Buţureanu V., Niţulescu 
V., ş.a. sînt numiţi în comisia de examniare a doc-
torului Snel Ivan Isidor pentru echivalarea diplo-
mei obţinute în străinătate şi eliberarea permisului 
de liberă practică în ţară 

doctor 175 

18930.  1717/19.V.1937 Lakser Israel Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă 
şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 175 

18931.  1718/19.V.1937 Kafka P. Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă şi 
cu situaţia şcolară pentru armată 

student 175 

18932.  1718/19.V.1937 Graur I. Osvald obţine o adeverinţă de frecvenţă şi 
cu situaţia şcolară pentru armată 

student 175 

18933.  1720/19.V.1937 Ţucherman I. Arnold obţine o adeverinţă de frec-
venţă şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 175 

18934.  1731/23.VI.1937 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale conferă 
diploma de licenţiat în medicină şi chirurgie şi 
permisul de liberă practică lui Siegler B. Emil, cu 
studii la Paris 

doctor 178 

18935.  1732/23.VI.1937 Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale conferă 
diploma de licenţiat în medicină şi chirurgie şi 
permisul de liberă practică lui Kliper zis Birnberg 
Abraham, cu studii la Milano 

doctor 178 

18936.  1733/23.VI.1937 Serviciul Sanitar al oraşului Braşov informează că 
Siegler B. Emil a obţinut diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie la Paris şi permisul de liberă 
practică în ţară  

doctor 178 

18937.  1736/23.VI.1937 Serviciul Sanitar al oraşului Cernăuţi informează 
că Kliper zis Birnberg Abraham, cu studii la 
Milano, a obţinut diploma de licenţiat în medicină 
şi chirurgie şi permisul de liberă practică în ţară  

doctor 178 

18938.  1743/24.VI.1937 Ministerul Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Pilpel Gherşin, cu studii la Paris, a obţi-
nut diploma de licenţiat în medicină şi chirurgie şi 
permisul de liberă practică în ţară  

doctor 179 

18939.  1744/24.VI.1937 Ministerul Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Caufman Şaie, cu studii la Paris, a obţi-
nut echivalarea diplomei de licenţiat în medicină 
şi chirurgie şi permisul de liberă practică în ţară  

doctor 179 

18940.  1752/19.V.1937 Frederic U. Z. Avram obţine o adeverinţă de plată 
a taxei şcolare 

student 180 

18941.  1759/25.VI.1937 Serviciul Sanitar al oraşului Iaşi informează că 
Caufman Şaie a obţinut echivalarea diplomei de 
licenţiat în medicină şi chirurgie şi permisul de 
liberă practică în ţară începînd cu 22 VI.1937 

doctor 181 

18942.  1762/25.VI.1937 Serviciul Sanitar al oraşului Iaşi informează că 
Pilpel Gherşin a obţinut echivalarea diplomei de 
licenţiat în medicină şi chirurgie şi permisul de 
liberă practică în ţară începînd cu 22 VI.1937 

doctor 181 
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18943.  1712/19.VI.1937 Prof. Dr. Gracoschi S., Buţureanu V., Niţulescu 
V., ş.a. sînt numiţi în comisia de examniare a doc-
torului Brener Edgar pentru echivalarea diplomei 
obţinute în străinătate şi eliberarea permisului de 
liberă practică în ţară 

doctor 175 

18944.  1783/25.VI.1937 Grill Solomon obţine o adeverinţă de frecvenţă şi 
cu situaţia şcolară pentru armată 

student 182 

18945.  1810/26.VI.1937 Osnaş Şulim a obţinut echivalarea diplomei de 
licenţiat în medicină şi chirurgie conferită de fa-
cultatea din Padova şi permisul de liberă practică 
în ţară 

doctor 184 

18946.  1813/25.VI.1937 Gutman Isac obţine o adeverinţă de frecvenţă şi cu 
situaţia şcolară pentru armată 

student 184 

18947.  1823/28.VI.1937 Simovici D. Jacques obţine o adeverinţă de 
frecvenţă şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 186 

18948.  1826/28.VI.1937 Berenştein David obţine o adeverinţă de frecvenţă 
şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 186 

18949.  1827/28.VI.1937 Simson Etlis obţine o adeverinţă de frecvenţă şi cu 
situaţia şcolară pentru armată 

student 186 

18950.  1900/30.VI.1937 Şleacman Isac obţine o adeverinţă de frecvenţă şi 
cu situaţia şcolară pentru armată 

student 189 

18951.  1901/30.VI.1937 Melixon Aurel obţine o adeverinţă de frecvenţă şi 
cu situaţia şcolară pentru armată 

student 189 

18952.  1902/30.VI.1937 Kahn Aurel obţine o adeverinţă de frecvenţă şi cu 
situaţia şcolară pentru armată 

student 189 

18953.  1903/30.VI.1937 Bacler Salo obţine o adeverinţă de frecvenţă şi cu 
situaţia şcolară pentru armată 

student 189 

18954.  1904/30.VI.1937 Sirchis Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă şi cu 
situaţia şcolară pentru armată 

student 189 

18955.  1956/30.VI.1937 Dascal Boruh obţine o adeverinţă de frecvenţă şi 
cu situaţia şcolară pentru armată 

student 189 

18956.  1974/30.VI.1937 Averbuch Cozac Luzer obţine o adeverinţă de 
frecvenţă şi cu situaţia şcolară pentru a-i servi la 
necesitate 

student 189 

18957.  2004/30.VI.1937 Leibovici Bercu obţine o adeverinţă de frecvenţă 
şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 193 

18958.  2005/30.VI.1937 Katz Marcu Leib obţine o adeverinţă de frecvenţă 
şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 193 

18959.  2032/3.VII.1937 Maier Simon obţine o adeverinţă de frecvenţă şi 
cu situaţia şcolară pentru armată 

student 194 

18960.  2036/3.VII.1937 Con Aron obţine o adeverinţă de frecvenţă şi cu 
situaţia şcolară pentru armată 

student 194 

18961.  2037/3.VII.1937 Tinmin Leopold obţine o adeverinţă de frecvenţă 
şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 194 

18962.  2038/3.VII.1937 Peritz S. Bernard obţine o adeverinţă de frecvenţă 
şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 194 

18963.  2040/3.VII.1937 Slaiher Mendel obţine o adeverinţă de frecvenţă şi 
cu situaţia şcolară pentru armată 

student 194 

18964.  2041/3.VII.1937 Haim M. S. Herşcu obţine o adeverinţă de frec-
venţă şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 194 

18965.  2042/3.VII.1937 Iacobsohn Abraham obţine o adeverinţă de frec-
venţă şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 194 

18966.  2043/3.VII.1937 Ludatscher Iosef obţine o adeverinţă de frecvenţă 
şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 194 

18967.  2044/3.VII.1937 Trebici Abraham obţine o adeverinţă de frecvenţă 
şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 194 
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18968.  2045/3.VII.1937 Cruparu Charles obţine o adeverinţă de frecvenţă 
şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 194 

18969.  2046/3.VII.1937 Pesenzon Mordhai obţine o adeverinţă de frec-
venţă şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 194 

18970.  2047/3.VII.1937 Marcovici Marti obţine o adeverinţă de frecvenţă 
şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 194 

18971.  2048/3.VII.1937 Schulimsohn David obţine o adeverinţă de frec-
venţă şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 194 

18972.  2049/3.VII.1937 Davidsohn Nuţă obţine o adeverinţă de frecvenţă 
şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 194 

18973.  2050/3.VII.1937 Blumenfeld Şmil obţine o adeverinţă de frecvenţă 
şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 194 

18974.  2068/3.VII.1937 Gherşcovici Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă 
şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 195 

18975.  2069/3.VII.1937 Pascar David obţine o adeverinţă de frecvenţă şi 
cu situaţia şcolară pentru armată 

student 195 

18976.  2071/3.VII.1937 Jager Jack obţine o adeverinţă de frecvenţă şi cu 
situaţia şcolară pentru armată 

student 195 

18977.  2074/3.VII.1937 Kahan Arthur obţine o adeverinţă de frecvenţă şi 
cu situaţia şcolară pentru armată 

student 195 

18978.  2078/3.VII.1937 Spaier Paul obţine o adeverinţă de frecvenţă şi cu 
situaţia şcolară pentru armată 

student 195 

18979.  2079/3.VII.1937 Iosub Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă şi cu 
situaţia şcolară pentru armată 

student 195 

18980.  2080/3.VII.1937 Cornaci Iosub obţine o adeverinţă de frecvenţă şi 
cu situaţia şcolară pentru armată 

student 195 

18981.  2081/3.VII.1937 Lerner Idel obţine o adeverinţă de frecvenţă şi cu 
situaţia şcolară pentru armată 

student 195 

18982.  2087/3.VII.1937 Lobelsohn Leon obţine o adeverinţă de frecvenţă 
şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 195 

18983.  2088/3.VII.1937 Sinder Igori obţine o adeverinţă de frecvenţă şi cu 
situaţia şcolară pentru armată 

student 195 

18984.  2095/3.VII.1937 Ministerul Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Susman Charles Iosif, cu studii la Leip-
zig, a obţinut echivalarea diplomei de licenţiat în 
medicină şi chirurgie şi permisul de liberă practică 
în ţară  

doctor 196 

18985.  2098/5.VII.1937 Baznean Leon obţine o adeverinţă de frecvenţă şi 
cu situaţia şcolară pentru armată 

student 197 

18986.  2100/5.VII.1937 Chisel Leon obţine o adeverinţă de frecvenţă şi cu 
situaţia şcolară pentru armată 

student 197 

18987.  2101/5.VII.1937 Batiuşco Ihil obţine o adeverinţă de frecvenţă şi cu 
situaţia şcolară pentru armată 

student 197 

18988.  2102/5.VII.1937 Goldenberg Nardusia obţine o adeverinţă de frec-
venţă şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 197 

18989.  2103/5.VII.1937 Landa Mordco obţine o adeverinţă de frecvenţă şi 
cu situaţia şcolară pentru armată 

student 197 

18990.  2100/5.VII.1937 Solomonovici Ida Moise obţine o adeverinţă de 
frecvenţă şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 197 

18991.  2106/5.VII.1937 Carc Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă şi cu 
situaţia şcolară pentru armată 

student 197 

18992.  2107/5.VII.1937 Ghelberg Aizic Herş obţine o adeverinţă de frec-
venţă şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 197 

18993.  2108/5.VII.1937 Beloţecovschi Victor obţine o adeverinţă de frec-
venţă şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 197 

18994.  2111/5.VII.1937 Şmilovici Jacques obţine o adeverinţă de frecvenţă 
şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 197 
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18995.  2119/5.VII.1937 Ministerul Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Fischer Tauba zis Fania, cu studii la 
Lyon, a obţinut echivalarea diplomei de licenţiat 
în medicină şi chirurgie şi permisul de liberă prac-
tică în ţară  

doctor 198 

18996.  2120/5.VII.1937 Vornicu Iancu obţine o adeverinţă de frecvenţă şi 
cu situaţia şcolară pentru armată 

student 198 

18997.  2122/5.VII.1937 Gorin Isac obţine o adeverinţă de frecvenţă şi cu 
situaţia şcolară pentru armată 

student 198 

18998.  2123/5.VII.1937 Grinzoid Volf obţine o adeverinţă de frecvenţă şi 
cu situaţia şcolară pentru armată 

student 198 

18999.  2150/6.VII.1937 Ministerul Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Glinoer Moise Elena a obţinut diploma 
de licenţiat în medicină şi chirurgie şi permisul de 
liberă practică în ţară  

doctor 199 

19000.  2190/7.VII.1937 Ministerul Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Goldner Jacques a fost definitivat pe 
postul de şef de lucrări la histologie 

doctor 202 

19001.  2196/9.VII.1937 Serviciul Sanitar al oraşului Iaşi informează că 
Goldner I. Aron a obţinut diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie şi permisul de liberă practică 
în ţară începînd cu 30.VI.1937 

doctor 203 

19002.  2200/9.VII.1937 Iţicovici Haim obţine o adeverinţă de frecvenţă şi 
cu situaţia şcolară pentru armată 

student 203 

19003.  2201/9.VII.1937 Millo Bercu obţine o adeverinţă de frecvenţă şi cu 
situaţia şcolară pentru armată 

student 203 

19004.  2202/9.VII.1937 Lerer Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă şi cu 
situaţia şcolară pentru armată 

student 203 

19005.  2209/9.VII.1937 Ministerul Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Gutman V. Iosif a obţinut diploma de 
licenţiat în medicină şi chirurgie la Montpellier şi 
permisul de liberă practică în ţară  

doctor 204 

19006.  2215/9.VII.1937 Ministerul Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Averbuch Cozac Leizer a obţinut diplo-
ma de licenţiat în medicină şi chirurgie şi permisul 
de liberă practică în ţară  

doctor 205 

19007.  2196/9.VII.1937 Serviciul Sanitar al oraşului Iaşi informează că 
Herşcovici Moritz a obţinut diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie şi permisul de liberă practică 
în ţară începînd cu 30.VI.1937 

doctor 208 

19008.  2294/16.VII.1937 Solomon Strul obţine o adeverinţă de frecvenţă şi 
cu situaţia şcolară pentru armată 

student 213 

19009.  2300/16.VII.1937 Ministerul Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Schafer S. Ludvic a obţinut diploma de 
licenţiat în medicină şi chirurgie la Praga şi permi-
sul de liberă practică în ţară  

doctor 214 

19010.  2313/16.VII.1937 Ministerul Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Vaindfeld Z. Iosef a obţinut diploma de 
licenţiat în medicină şi chirurgie la Paris şi permi-
sul de liberă practică în ţară  

doctor 215 

19011.  2318/16.VII.1937 Ministerul Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Reinert M. Iosif a obţinut diploma de 
licenţiat în medicină şi chirurgie la Graz şi permi-
sul de liberă practică în ţară  

doctor 216 

19012.  2319/16.VII.1937 Ministerul Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Serebreinic Mauriciu a obţinut diploma 

doctor 217 
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de licenţiat în medicină şi chirurgie la Parma şi 
permisul de liberă practică în ţară  

19013.  2340/19.VII.1937 Cercul de Recrutare din Botoşani informează că 
Vaidenfeld Z. Iosef a obţinut diploma de licenţiat 
în medicină şi chirurgie la Paris şi permisul de 
liberă practică în ţară începînd cu 13.VII.1937 

doctor 219 

19014.  2341/19.VII.1937 Cercul de Recrutare din Botoşani informează că 
Bergoff Elias a obţinut diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie la Paris şi permisul de liberă 
practică în ţară începînd cu 13.VII.1937 

doctor 219 

19015.  2342/19.VII.1937 Solomon M. Leon obţine o adeverinţă de frecven-
ţă şi cu situaţia şcolară pentru armată 

student 219 

19016.  2255/22.VII.1937 Pascaru David obţine o adeverinţă de frecvenţă şi 
cu situaţia şcolară pentru reînscriere 

student 221 

19017.  2256/22.VII.1937 Şmilovici Lipa obţine o adeverinţă de frecvenţă şi 
cu situaţia şcolară pentru reînscriere 

student 221 

19018.  2257/22.VII.1937 Fridrich Avram a obţinut diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie şi permisul de liberă practică 
în ţară începînd cu 6.IV.1937 

doctor 221 

19019.  2258/22.VII.1937 Sandler Michael a obţinut diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie la Paris şi permisul de liberă 
practică în ţară începînd cu 6.IV.1937 

doctor 221 

19020.  2371/24.VII.1937 Meltzer Natan a obţinut diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie la Praga şi permisul de liberă 
practică în ţară începînd cu 6.IV.1937 

doctor 221 

19021.  2381/26.VII.1937 Serviciul Sanitar al oraşului Iaşi informează că 
Brener Edgar a obţinut diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie şi permisul de liberă practică în 
ţară începînd cu 28.VI.1937 

doctor 223 

19022.  2390/27.VII.1937 Segal Iulius obţine o adeverinţă de frecvenţă şi cu 
situaţia şcolară pentru armată 

student 225 

19023.  2391/27.VII.1937 Ministerul Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Achermna Samoil a obţinut specializa-
rea în radiologie şi permisul de liberă practică în 
ţară  

doctor 225 

19024.  2394/27.VII.1937 Gutman Iosif a obţinut diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie la Montpellier şi permisul de 
liberă practică în ţară  

doctor 226 

19025.  2395/27.VII.1937 Segal Albert a obţinut diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie la Lausanne şi permisul de 
liberă practică în ţară  

doctor 226, 230 

19026.  2396/4.VII.1937 Goldnert Emanoil a obţinut diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie la Paris şi permisul de liberă 
practică în ţară  

doctor 226 

19027.  2457/5.VIII.1937 Serviciul Sanitar al oraşului Cetatea Albă infor-
mează că Feldman I. Moisă a obţinut diploma de 
licenţiat în medicină şi chirurgie la 6.IV.1937 

doctor 231 

19028.  2460/7.VIII.1937 Ministerul Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Lusgarten Z. M. Laurian şi-a schimbat 
numele  

doctor 231 

19029.  2464/9.VIII.1937 Ministerul Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Schafer Bertha a obţinut diploma de 
licenţiat în medicină şi chirurgie la Praga şi permi-
sul de liberă practică în ţară  

doctor 232 

19030.  2469/10.VII.1937 Lang Anczel a obţinut echivalarea diplomei de 
licenţiat în medicină şi chirurgie  

doctor 233 
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19031.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Solomon I. Iosep 

doctor 233 

19032.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Moscovici D. Liviu 

doctor 233 

19033.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Polotnic I. Abram 

doctor 233 

19034.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Strahilevici L. Haim 

doctor 233 

19035.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Falicov A. Şoiel 

doctor 233 

19036.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Cohn I. Marcel 

doctor 233 

19037.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Breitman I. Gudlea 

doctor 233 

19038.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Treincher N. Tauba 

doctor 233 

19039.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Iuster A. Mendel 

doctor 233 

19040.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Sobelman C. Iosif 

doctor 233 

19041.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Aizicovici Z. Hună 

doctor 233 

19042.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Caiserman N. Elisa 

doctor 233 

19043.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Feldman I. Moisei 

doctor 233 

19044.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Friederich N. Z. 
Avram 

doctor 233 

19045.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Binder M. Leon 

doctor 233 

19046.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Himelbrand O. 
Moses 

doctor 233 

19047.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Soibelman B. Iţic 

doctor 233 

19048.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Rosenthal I. Jacques 

doctor 233 
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19049.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Silberman P. Uşer 

doctor 233 

19050.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Iţicovici S. Moisei 

doctor 233 

19051.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Goldner M. Haim 
Aron 

doctor 233 

19052.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Herşcu H. Avram 

doctor 233 

19053.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Lerer I. Silvia 

doctor 233 

19054.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Herşcovici I. Moriţi 

doctor 233 

19055.  2473/11.VIII.1937 Rectoratul universităţii conferă diploma de licen-
ţiat în medicină şi chirurgie permisul de liberă 
practică în ţară absolventului Glinoer Moise Elena 

doctor 233 

19056.  2476/18.VIII.1937 Herşcu I. Leon a obţinut diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie la Bologna şi permisul de 
liberă practică în ţară  

doctor 235 

19057.  2498/23.VIII.1937 Ministerul Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Maier Bercu a obţinut specializarea în 
radiologie şi permisul de liberă practică în ţară  

doctor 238 

19058.  2500/24.VIII.1937 Weiss Eugen obţine o adeverinţă de frecvenţă şi 
cu situaţia şcolară pentru armată 

student 238 

19059.  2561/24.VIII.1937 Segal Renée obţine o adeverinţă de frecvenţă şi cu 
situaţia şcolară pentru angajare 

student 247 

19060.  2560/20.IX.1937 Chişinevschi Lev, anul al IV-lea, obţine o adeve-
rinţă de frecvenţă şi cu situaţia şcolară pentru an-
gajare 

student 248 

19061.  2603/28.IX.1937 Moldavschi Volf, anul al V-lea, obţine o adeve-
rinţă de frecvenţă şi cu situaţia şcolară pentru IOV 

student 254 

19062.  2612/2.X.1937 Prof. Dr. Gracoschi S., Buţureanu V., Niţulescu 
V., ş.a. sînt numiţi în comisia de examinare a doc-
torului Gorenbuch Leivi pentru echivalarea diplo-
mei obţinute la Parma şi eliberarea permisului de 
liberă practică în ţară 

doctor 255, 259 

19063.  2612/2.X.1937 Prof. Dr. Gracoschi S., Buţureanu V., Niţulescu 
V., ş.a. sînt numiţi în comisia de examinare a doc-
torului Kalb Natan pentru echivalarea diplomei 
obţinute la Parma şi eliberarea permisului de libe-
ră practică în ţară 

doctor 255, 258 

19064.  2670/5.X.1937 Citry S. Israel susţine examenul pentru echivalarea 
diplomei obţinute şi eliberarea permisului de libe-
ră practică în ţară începînd cu 5.X.1937 

doctor 259 

19065.  2671/23.X.1937 Ministerul Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Braunştein S. Haim a obţinut diploma de 
licenţiat în medicină şi chirurgie la Bologna şi per-
misul de liberă practică în ţară  

doctor 260 

19066.  2676/5.X.1937 Serviciul Sanitar al oraşului Cîmpulung infor-
mează că Lang C. Aczel a obţinut diploma de li-

doctor 260 
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cenţiat în medicină şi chirurgie la Berlin şi permis-
ul de liberă practică în ţară  

19067.  2679/5.X.1937 Serviciul Sanitar al oraşului Suceava informează 
că Citry S. Israel a obţinut diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie la Bologna şi permisul de 
liberă practică în ţară  

doctor 260 

19068.  2739/8.X.1937 Prof. Dr. Gracoschi S., Buţureanu V., Niţulescu 
V., ş.a. sînt numiţi în comisia de examinare a doc-
torului Herşcu Leon pentru echivalarea diplomei 
obţinute în străinătate şi eliberarea permisului de 
liberă practică în ţară 

doctor 263 

19069.  2739/8.X.1937 Prof. Dr. Gracoschi S., Buţureanu V., Niţulescu 
V., ş.a. sînt numiţi în comisia de examinare a doc-
torului Melzer Natan pentru echivalarea diplomei 
obţinute în străinătate şi eliberarea permisului de 
liberă practică în ţară 

doctor 263 

19070.  2739/8.X.1937 Prof. Dr. Gracoschi S., Buţureanu V., Niţulescu 
V., ş.a. sînt numiţi în comisia de examinare a doc-
torului Rosenthal Aba pentru echivalarea diplomei 
obţinute în străinătate şi eliberarea permisului de 
liberă practică în ţară 

doctor 263 

19071.  2750/8.X.1937 Avram M. Schaie obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru înscrierea în catalogul anului întîi  

student 264 

19072.  2751/8.X.1937 Ţalic Basia obţine o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru înscrierea în catalogul anului întîi  

student 264 

19073.  2783/13.X.1937 Dascal Boruh din anul al IV-lea obţine o adeve-
rinţă de frecvenţă pentru continuarea studiilor  

student 266 

19074.  2784/13.X.1937 Cioclă Suhăr din anul al IV-lea obţine o adeverin-
ţă de frecvenţă pentru continuarea studiilor  

student 266 

19075.  2783/13.X.1937 Motneac Leon din anul al III-lea obţine o adeve-
rinţă de frecvenţă pentru continuarea studiilor  

student 266 

19076.  2786/13.X.1937 Weitman Sternberg Adolf din anul al IV-lea obţi-
ne o adeverinţă de frecvenţă pentru continuarea 
studiilor  

student 266 

19077.  2805/15.X.1937 Ministerul Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Brener I. Edgar a obţinut diploma de 
licenţiat în medicină şi chirurgie şi permisul de 
liberă practică în ţară  

doctor 267 

19078.  2806/15.X.1937 Morgenstern C. Israel obţine o adeverinţă de frec-
venţă pentru continuarea studiilor  

student 267 

19079.  2839/18.X.1937 Ministerul Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale infor-
mează că Eigher L. Şaia a obţinut diploma de li-
cenţiat în medicină şi chirurgie la Bologna şi per-
misul de liberă practică în ţară  

doctor 269 

19080.  2848/18.X.1937 Tvenavcher Şulim obţine o adeverinţă de absolvi-
re a studiilor în anul universitar 1937-1938 pentru 
înscrierea la examenul de licenţă  

student 270 

19081.  2849/18.X.1937 Segal Renée obţine o adeverinţă de absolvire a 
studiilor în anul universitar 1937-1938 pentru în-
scrierea la examenul de licenţă  

student 270 

19082.  2863/21.X.1937 Ministerul Sănătăţii Publice şi al Ocrotirilor So-
ciale informează că Waidenfeld Iosif a obţinut di-
ploma de licenţiat în medicină şi chirurgie şi per-
misul de liberă practică în ţară  

doctor 271 

19083.  2875/22.X.1937 Weintraub D. Julieta obţine o adeverinţă de frec-
venţă a anului întîi pentru continuarea studiilor în 
1937-1938  

student 272 
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19084.  2931/28.X.1937 Cahan David obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi pentru continuarea studiilor în 1937-
1938  

student 275 

19085.  2935/28.X.1937 Moscovici Leia obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi pentru continuarea studiilor în 1937-
1938  

student 275 

19086.  2936/28.X.1937 Rosenstreich Leonid obţine o adeverinţă de frec-
venţă a anului întîi pentru continuarea studiilor în 
1937-1938  

student 275 

19087.  2940/28.X.1937 Leib H. L. Iosub obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului întîi pentru continuarea studiilor în 1937-
1938  

student 275 

19088.  2941/28.X.1937 Viniar Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea pentru continuarea studiilor în 
1937-1938  

student 275 

19089.  2952/28.X.1937 Steinberg N. Aurel obţine o adeverinţă de frec-
venţă a anului întîi pentru continuarea studiilor în 
1937-1938  

student 276 

19090.  2953/28.X.1937 Tener H. Leib obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru continuarea studiilor în 1937-1938  

student 276 

19091.  2954/28.X.1937 Chişinevschi I. Lev obţine o adeverinţă de frec-
venţă pentru continuarea studiilor în 1937-1938  

student 276 

19092.  2956/28.X.1937 Trebici Abram obţine o adeverinţă de frecvenţă 
pentru armată 

student 276 

19093.  2957/29.X.1937 Roitman Beila obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi pentru continuarea studiilor în 1937-
1938  

student 276 

19094.  2975/30.X.1937 Schwarţ Beniamin obţine o adeverinţă de frec-
venţă a anului întîi pentru continuarea studiilor în 
1937-1938  

student 278 

19095.  2978/30.X.1937 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenului de specializare în radiolo-
gie de Herşcu I. Herş 

student 276 

19096.  3004/3.XI.1937 Prof. Dr. Niculescu P. este preşedinte în comisia 
de examinare pentru susţinerea tezei de licenţă a 
absolventei Kern Mina  

doctor 280 

19097.  3024/4.XI.1937 Trebici Avram obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea pentru continuarea studiilor în 
1937-1938  

student 281 

19098.  3026/4.XI.1937 Schwartzman Haim obţine o adeverinţă de actele 
depuse pentru continuarea studiilor în 1937-1938  

student 281 

19099.  3027/4.XI.1937 Decanul Facultăţii de Medicină din Cluj este in-
format că absolventa Kern Mina a obţinut licenţa 
in medicină şi chirurgie 

doctor 281 

19100.  3027/4.XI.1937 Decanul Facultăţii de Medicină din Bucureşti este 
informat că absolventa Kern Mina a obţinut licen-
ţa in medicină şi chirurgie 

doctor 281 

19101.  3063/10.XI.1937 Ministerul Educaţiei Naţionale înaintează diploma 
lui Widmer Emil pentru a fi vizată 

doctor 284 

19102.  3080/4.XI.1937 Heşcovici Melania obţine o adeverinţă de actele 
depuse pentru continuarea studiilor în 1937-1938  

student 284 

19103.  3088/10.XI.1937 Prof. Dr. Aburel Constantin, ş.a. sînt numiţi în co-
misia de examinare a doctorului David Teodor 
pentru eliberarea permisului de liberă practică în 
ţară 

doctor 286 

19104.  3088/10.XI.1937 Prof. Dr. Aburel Constantin, ş.a. sînt numiţi în 
comisia de examinare a doctorului Bergoff Elias 

doctor 286 
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pentru eliberarea permisului de liberă practică în 
ţară 

19105.  3088/10.XI.1937 Prof. Dr. Aburel Constantin, ş.a. sînt numiţi în 
comisia de examinare a doctorului Sandler Mi-
chael pentru eliberarea permisului de liberă 
practică în ţară 

doctor 286 

19106.  3095/12.XI.1937 Segal Renée depune 80 de exemplare ale tezei de 
licenţă „Contribuţii la studiul bilirubinei” 

doctor 286 

19107.  2863/13.XI.1937 Ministerul Sănătăţii Publice şi al Ocrotirilor So-
ciale informează că David I. Teodor, cu diploma 
de licenţiat în medicină şi chirurgie obţinută la 
Padova, a susţinut examenele pentru acordarea 
permisului de liberă practică în ţară şi a fost de-
clarat admis  

doctor 288 

19108.  3128/13.XI.1937 Rosemberg H. Samoil obţine o adeverinţă de ac-
tele depuse pentru continuarea studiilor în 1937-
1938  

student 288 

19109.  3129/13.XI.1937 Prof. Dr. Tănăsescu Ion, ş.a. sînt numiţi în comisia 
de examinare a doctorului Kleper Uşer pentru 
eliberarea permisului de liberă practică în ţară  

doctor 288 

19110.  3157/11.X.1937 Serviciul Sanitar al oraşului Iaşi informează că 
Berghoff M. Elias a obţinut diploma de licenţiat în 
medicină şi chirurgie la Paris şi permisul de liberă 
practică în ţară  

doctor 289 

19111.  3157/11.X.1937 Ministerul Apărării Naţionale, Seviciul de Recru-
tări, informează că Berghoff M. Elias a obţinut 
diploma de licenţiat în medicină şi chirurgie la Pa-
ris şi permisul de liberă practică în ţară  

doctor 289 

19112.  3157/11.X.1937 Cercul de Recrutare din Iaşi, informează că Berg-
hoff M. Elias a obţinut diploma de licenţiat în me-
dicină şi chirurgie la Paris şi permisul de liberă 
practică în ţară  

doctor 289 

19113.  3214/17.XI.1937 Prof. Dr. Niculescu Petru, ş.a. sînt numiţi în comi-
sia de examinare a doctorului Haufrecht Harold 
pentru eliberarea permisului de liberă practică în 
ţară  

doctor 292 

19114.  3214/17.XI.1937 Prof. Dr. Niculescu Petru, ş.a. sînt numiţi în comi-
sia de examinare a doctorului Depner Thea pentru 
eliberarea permisului de liberă practică în ţară  

doctor 292 

19115.  3256/18.XI.1937 Cercul de Recrutare din Bălţi, informează că Tre-
bici Abram a obţinut diploma de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie şi permisul de liberă practică în 
ţară  

doctor 294 

19116.  3260/19.XI.1937 Ministerul Sănătăţii Publice şi al Ocrotirilor So-
ciale informează că Haufrecht Harold, cu diploma 
de licenţiat în medicină şi chirurgie obţinută la 
Bologna, a susţinut examenele pentru acordarea 
permisului de liberă practică în ţară  

doctor 295 

19117.  3261/19.XI.1937 Ministerul Educaţiei Naţionale trimite pentru viză 
diploma lui Haufrecht Harold, licenţiat în medici-
nă şi chirurgie obţinută la Bologna, care a susţinut 
examenele pentru acordarea permisului de liberă 
practică în ţară  

doctor 298 

19118.  3309/22.XI.1937 Ministerul Sănătăţii Publice şi al Ocrotirilor So-
ciale informează că Depner Thea, cu diploma de 
licenţiat în medicină şi chirurgie obţinută la Ham-

doctor 298 
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burg, a susţinut examenele pentru acordarea per-
misului de liberă practică în ţară  

19119.  3310/22.XI.1937 Ministerul Sănătăţii Publice şi al Ocrotirilor So-
ciale informează că Socolov Sosea Alexandra, cu 
diploma de licenţiat în medicină şi chirurgie ob-
ţinută la Montpellier, a susţinut examenele pentru 
acordarea permisului de liberă practică în ţară  

doctor 298 

19120.  3351/25.XI.1937 Segal M. David obţine o adeverinţă de actele de-
puse pentru continuarea studiilor în 1937-1938  

student 301 

19121.  3355/25.XI.1937 Prof. Dr. Slătineanu Alexandru este invitat să-l în-
scrie în catalogul anului al IV-lea pe David Mircea 

doctor 301 

19122.  3417/1.XII.1937 Prof. Dr. Niţulescu Virgil este invitat să examine-
ze la examenul restanţă de parazitologie pe Hecht 
Sigmund, absolvent 

student 306 

19123.  3450/7.XII.1937 Ministerul Sănătăţii Publice şi al Ocrotirilor So-
ciale înaintează diploma de licenţiat în medicină şi 
chirurgie obţinută de Widmer Emil, vizată de Mi-
nisterul Educaţiei pentru acordarea permisului de 
liberă practică  

doctor 308 

19124.  3463/7.XII.1937 Şmilovici Lipa din anul al IV-lea obţine o adeve-
rinţă de actele depuse pentru continuarea studiilor 
în 1937-1938  

student 309 

19125.  3494/10.XII.1937 Rectoratul intervine pentru numirea lui Blimov 
Anatolie în postul de preparator la clinica de boli 
nervoase 

doctor 311 

19126.  3519/13.XII.1937 Nedopaca Iacob obţine o adeverinţă de actele de-
puse pentru înscrierea la examenele ultimului doc-
torat  

student 313, 317 

19127.  3550/15.XII.1937 Ministerul Sănătăţii Publice şi al Ocrotirilor So-
ciale informează că a vizat toate diplomele primi-
te, cu excepţia celor aparţinînd lui Grunfeld Henry 
şi Krauzdorf Laub Iacob  

doctor 316 

19128.  3552/15.XII.1937 Ministerul Sănătăţii Publice şi al Ocrotirilor So-
ciale intervine pentru acordarea dreptului de liberă 
practică a medicinei în ţară lui Fişler M. Iosif 

doctor 316 

19129.  3552/15.XII.1937 Ministerul Sănătăţii Publice şi al Ocrotirilor So-
ciale intervine pentru acordarea dreptului de liberă 
practică a medicinei în ţară lui Mincher Zinaida 

doctor 316 

19130.  3552/15.XII.1937 Ministerul Sănătăţii Publice şi al Ocrotirilor So-
ciale intervine pentru acordarea dreptului de liberă 
practică a medicinei în ţară lui Herşcu I. Maria 

doctor 316 

19131.  3577/18.XII.1937 Ministerul Educaţiei Naţionale intervine pentru 
acordarea vizei pentru studii a lui Melzer Elias 

doctor 318 

19132.  3578/18.XII.1937 Ministerul Educaţiei Naţionale intervine pentru 
acordarea vizei pentru studii a lui Vecxler M. 
Avram 

doctor 318 

19133.  3601/21.XII.1937 Ministerul Educaţiei Naţionale intervine pentru 
acordarea gradaţiei a IV-a lui Grossi Suzana, 
asistent la obstetrică 

doctor 320 

19134.  3602/21.XII.1937 Ministerul Sănătăţii Publice şi al Ocrotirilor So-
ciale informează decanatul că diploma lui Depner 
Thea se află la Ministerul Educaţiei Naţionale 
pentru acordarea vizei 

doctor 320 

19135.  3612/22.XII.1937 Rectoratul trimite cererea lui Strul Ivan pentru în-
scrierea tardivă în anul al V-lea 
 

student 321 
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  DOSAR 171/1939: Procese verbal ale consiliilor 
profesorale 

  

19136.  Proc.verb. 
14/17.I.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
intervenţia decanului facultăţii, prof. Popa T. Gri-
gore, de a se examina cererea lui Hernis Simon 
referitoare la echivalarea studiilor efectuate în 
străinătate 

doctor 12 

19137.  Proc.verb. 
14/17.I.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
intervenţia decanului facultăţii, prof. Popa T. Gri-
gore, de a se examina cererea lui Schvartz Arnold 
referitoare la echivalarea studiilor efectuate în 
străinătate 

doctor 12 

19138.  Proc.verb. 
14/17.I.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
intervenţia decanului facultăţii, prof. Popa T. Gri-
gore, de a se examina cererea lui Schöp Wilhelm 
referitoare la echivalarea studiilor efectuate în 
străinătate 

doctor 12 

19139.  Proc.verb. 
18/28.II.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
participarea prof. Enescu Ion la examinarea lui 
Faerştein S.  

doctor 39 

19140.  Proc.verb. 
2/11.X.1939 

Ghelman Liuba solicită să fie înscrisă în catalogul 
anului întîi fără concurs 

student 73 

19141.  Proc.verb. 
2/11.X.1939 

Ludvarg Beniamin solicită să fie înscris în catalo-
gul anului întîi fără concurs 

student 73 

19142.  Proc.verb. 
2/11.X.1939 

Ghelman Liuba solicită să fie transferat la farma-
cie 

student 73 

19143.  Proc.verb. 
2/11.X.1939 

Blanc Beniamin, cu un an de studiu la Praga soli-
cită să fie transferat la Iaşi 

student 73 

19144.  Proc.verb. 
4/3.XI.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
respinegerea cererilor lui Lavner Heinrich (anul al 
II-lea) şi Bart Ruvin (anul al III-lea), care nu sînt 
reexaminaţi la cele două examene restante 

student 79 

  DOSAR 172/1938-1942: Procese verbale ale 
consiliilor profesorale 

  

19145.  Proc.verb. 
4/3.XI.1938 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
intervenţia decanului, prof. Tănăsescu D. I. care 
prezintă cererea lui Lavner Heinrich (anul al 
II-lea) de a i se acorda posibilitatea amînării celor 
două restanţe pentru sesiunea de examene din 
ianuarie 1939; consiliul respinge cererea 

student 62 

19146.  Proc.verb. 
4/3.XI.1938 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
intervenţia decanului, prof. Tănăsescu D. I. care 
prezintă cererea lui Zonis Şaia (anul întîi) de a i se 
acorda reînscrierea pe baza concursului din anul 
1936; consiliul respinge cererea 

student 62 

19147.  Proc.verb. 
4/3.XI.1938 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
intervenţia decanului, prof. Tănăsescu D. I. care 
prezintă cererea lui Bart Ruvin (anul al III-lea) de 
a i se acorda posibilitatea amînării celor două 
restanţe pentru sesiunea de examene din ianuarie 
1939; consiliul respinge cererea 

student 62 

19148.  Proc.verb. 
25/3.VI.1938 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
intervenţia prof. Răşcanu Vasile care prezintă ce-
rerea lui Capri Marcel pentru definitivarea pe 
postul de şef de lucrări 

doctor 83 

19149.  Proc.verb. 
25/3.VI.1938 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
cererea lui Wisenthal Lazăr pentru motivarea ab-
senţelor la anatomie 

doctor 83 
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19150.  Proc.verb. 
25/3.VI.1938 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
cererea lui Mendelovici Avram pentru motivarea 
absenţelor la anatomie 

doctor 83 

19151.  Proc.verb. 
1/28.IX.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
cererea prof. Nicolau Ştefan ca dr. Bart Wilhelm 
să fie numit în funcţia de şef de lucrări la bacterio-
logie 

doctor 90 

19152.  Proc.verb. 
3/2.XI.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
participarea prof. Popa T. Grigore, decan, la şe-
dinţa în care prof. Răşcanu Vasile ridică chestiu-
nea arbitrară şi nelegală a concursului de admitere 
desfăşurat cu teze desfăcute în faţa unor persoane 
străine, dar şi chestiunea respingerii evreilor cu 
medii de admitere fără a avea un suport pe baza 
vreunei decizii ministeriale sau a senatului univer-
sitar. Domnul decan este de părere că dacă evreii 
nu vor aduce cadavre pentru disecţie să fie daţi 
afară, iar prof. Niculescu I. propune înscrierea 
evreilor doar în limita cadavrelor aduse. Consiliul 
respinge propunerea. 

doctor 90 

19153.  Proc.verb. 
25/3.IX.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
cererea prof. Răşcanu Vasile de numire a lui Capri 
Marcel în funcţia de şef de lucrări la bacteriologie 

doctor 83 

19154.  Proc.verb. 
25/3.IX.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
cererea lui Wisenthal Lazăr şi Mendelovici Avram 
de motivare a absenţelor 

student 83 

19155.  Proc.verb. 
25/3.IX.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
cererea lui Fanev Blanca, Leventer Rolanda, 
Cahan Rifca, Becker Slioma de reexaminare 

student 101 

19156.  Proc.verb. 
4/17.XI.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
intervenţia prof. Popa T. Grigore, decan, care arată 
că studenţii evrei care nu au adus cadavre pentru 
disecţie pînă la 15.XI. au fost exmatriculaţi; profe-
sorul Răşcanu Vasile se opune acestei decizii şi 
solicită amînarea ei pînă la primirea unei adrese 
din partea Ministerului Educaţiei. Decanul pro-
pune ca-n locurile vacante de la facultate în urma 
examtriculării evreilor să se admită studenţi creş-
tini; profesorul Baliff Leon arată că 40 de studenţi 
evrei au fost primiţi în catalogul anului întîi pînă 
la compleaterea numărului de 50; mai propune 
prelungirea termenului de aducere a cadavrelor cu 
două săptămîni. Prof. Cosăcescu Alexandru se ală-
tură propunerilor celor doi colegi mai sus menţio-
naţi. După supunerea la vot a chestiunii exmatri-
culării a 32 de studenţi evrei din anul întîi, propu-
să de către decan, consiliul o avizează, votînd con-
tra doar profesorii care s-au opus acestui lucru în 
intervenţiilor lor. 

student 104 

19157.  Proc.verb. 
5/24.XI.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
cererile de reexaminare ale studenţilor Frischman 
Andrei, Cahan Rifca, care sînt respinse de 
consiliul profesoral; lui Cornaci Iosub i se admite 
cererea 

student 110 

19158.  Proc.verb. 
7/19.XII.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
cererea lui Schwartz Willi de înscriere în catalogul 
anului întîi pe locurile vacante; este respinsă 

student 111 
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19159.  Proc.verb. 
9/26.I.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
cererea lui Schvarţman Ita de înscriere în catalogul 
anului întîi pe locurile vacante; este respinsă 

student 122 

19160.  Proc.verb. 
16/25.VI.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
cererea lui Korn Pia, din anul al V-lea de motivare 
a absenţelor; este respinsă 

student 143 

19161.  Proc.verb. 
1/8.X.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
intervenţia prof. Popa T. Grigore, decan, care arată 
că a discutat problema primirii studenţilor evrei la 
cursuri, arătînd că nu s-a primit nici o adresă ofi-
cială în acest sens.D-sa a adăugat că, în convorbi-
rea telefonică cu dl. Ministru, acesta i-ar fi dat dis-
poziţie să nu-i mai primească la facultate, urmînd 
să expedieze o adresă în acest sens 

student 148 

19162.  Proc.verb. 
2/28.X.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
intervenţia prof. Popa T. Grigore, decan, care ci-
teşte cererea lui Şaimovici Iacob de a i se acorda 
permisul de liberă practică; se respinge şi această 
cerere 

doctor 151 

19163.  Proc.verb. 
3/11.XI.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
intervenţia prof. Popa T. Grigore, decan, care ci-
teşte adresa Institutului de Anatomie, în care se 
propune ocuparea postului de preparator al lui 
Wasserman Lazăr, vacant  

doctor 155 

19164.  Proc.verb. 
4/3.XII.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
intervenţia prof. Nubert Ioan, decan, care citeşte 
cererea lui Apotecher Radu din anul al V-lea de a 
fi înscris, deoarece el este creştin, doar tatăl său 
este evreu creştinat; Consiliul trimite cererea la 
Ministerul Educaţiei Naţionale pentru a decide în 
cunformitate cu articolul 3, aliniatul al II-lea, din 
Legea pentru reglementarea evreilor în învăţămînt. 

student 160 

19165.  Proc.verb. 
7/20.I.1941 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
intervenţia prof. Nubert Ioan, decan, care citeşte 
cererea lui Gavrilescu Tamara din anul al II-lea 
pentru înscrierea în anul III, conform cu dispoziţia 
1703 bis şi 188802/1940 referitoare la studenţii cu 
activitate legionară; cereerea este respinsă 

student 169 

19166.  Proc.verb. 
19/27.V.1941 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
intervenţia prof. Popa T. Grigore, care aduce la 
cunoştinţă domnilor profesori raportul comisiei de 
examinare a rapoartelor făcute de comisia de re-
vizuire şi adaptare a învăţămîntului superior la 
structura statului naţional legionar cu rezoluţia 
Conducătorului statului, publicată în ziare; D-sa 
este de părere că trebuie întocmit un raport ca 
urmare a memoriului trimis înainte de Paşte 

student 208 

19167.  Proc.verb. 
3/6.XI.1941 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
intervenţia prof. Ţupa Alexandru, decan, care 
citeşte cererea Asociaţiei Medicilor Evrei trimisă 
la Ministerul Educaţiei Naţionale pentru avizarea 
de a beneficia de titlul ştiinţific de docent sau 
conferenţiar chiar în condiţiile în care nu practică 
efectiv în clinici; consiliul profesoral respinge 
cererea de a purta titlul de conferenţiar sau docent 
deoarece nu mai funcţionează efectiv 

doctor 231 
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19168.  Proc.verb. 
7/11.XII.1941 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
intervenţia prof. Cosăcescu Alexandru care pro-
pune organizarea unui centru de chirurgie pentru 
infirmi la Spitalui Israelit; consiliul profesoral ia 
în calcul şi clădirea Consulatului Rusiei. 

doctor 246 

19169.  Proc.verb. 
11/18.XII.1941 

Spitalul Israelit poate fi folosit de clinica medicală 
a profesorului Enescu Ion. 

doctor 262 

  DOSAR 174 /1939   
19170.  3829/19.X.1939 Decanul trimite Ministerului Educaţiei tabelul cu 

diplomele de doctori în medicină şi chirurgie, cer-
tificatele de naţionalitate şi certificatele de necon-
damnare (certificatele de încheiere a procedurii de 
revizuire pentru evrei) rugînd să se confere lui Ţa-
lic A. Ruhla permisul de practică a medicinei în 
ţară 

doctor 49 

19171.  3745/14.X.1939 Ministerul Educaţiei este rugat să admită scutirea 
de concentrare pentru dr. Wasserman Lazăr, nece-
sar la desfăşurarea lucrărilor practice 

doctor 62 

19172.  3737/14.X.1939 Prof. Moruzi Alexandru este în comisia de exami-
nare, numită de comisia de revizuire, a doctorului 
Mitelman Moise 

doctor 65 

19173.  3659/11.X.1939 Prof. Bălteanu Ion este în comisia de examinare, 
numită de comisia de revizuire, a doctorului Dia-
mand Israel 

doctor 82 

19174.  3659/11.X.1939 Prof. Bălteanu Ion este în comisia de examinare, 
numită de comisia de revizuire, a doctorului Les-
ner Camil Volf 

doctor 82 

19175.  3659/11.X.1939 Prof. Bălteanu Ion este în comisia de examinare, 
numită de comisia de revizuire, a doctorului Ro-
semblat Solomon 

doctor 82 

19176.  3535/3.X.1939 Vainberg Haim obţine diploma de licenţă şi drep-
tul de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor 94 

19177.  3535/3.X.1939 Moldavschi H. B. Volf obţine diploma de licenţă 
şi dreptul de liberă practică a medicinei în ţară 

doctor 94 

19178.  3448/26.IX.1939 Lerer Iosif susţine examenele ultimului doctorat doctor 113 
19179.  3448/26.IX.1939 Spaier Paul susţine examenele ultimului doctorat doctor 113 
19180.  3456/26.IX.1939 Davidsohn Nuţă susţine examenele ultimului doc-

torat 
doctor 113 

19181.  3456/26.IX.1939 Tener Leib susţine examenele ultimului doctorat doctor 113 
19182.  3456/26.IX.1939 Wolfsohn Raşela susţine examenele ultimului doc-

torat 
doctor 113 

19183.  3440/26.IX.1939 Rubinsaft Moise, cu studii în străinătate, este în-
scris în anul al V-lea, în vederea echivalării studii-
lor  

doctor 116 

19184.  3440/26.IX.1939 Wisenthal Etelea, cu studii în străinătate, este în-
scris în anul al V-lea, în vederea echivalării studii-
lor  

doctor 116 

19185.  3440/26.IX.1939 Pistiner Artur, cu studii în străinătate, este înscris 
în anul al V-lea, în vederea echivalării studiilor  

doctor 116 

19186.  3440/26.IX.1939 Peisah Şmuli, cu studii în străinătate, este înscris 
în anul al V-lea, în vederea echivalării studiilor  

doctor 116 

19187.  3440/26.IX.1939 Diamand Israel, cu studii în străinătate, este înscris 
în anul al V-lea, în vederea echivalării studiilor  

doctor 116 

19188.  3440/26.IX.1939 Lesner Camil Volf, cu studii în străinătate, este în-
scris în anul al V-lea, în vederea echivalării studii-
lor  

doctor 116 
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19189.  3440/26.IX.1939 Walter Herman, cu studii în străinătate, este în-
scris în anul al V-lea, în vederea echivalării studii-
lor  

doctor 116 

19190.  3440/26.IX.1939 Şaimovici Iacob, cu studii în străinătate, este în-
scris în anul al V-lea, în vederea echivalării studii-
lor  

doctor 116 

19191.  3440/26.IX.1939 Beck Ghidale, cu studii în străinătate, este înscris 
în anul al V-lea, în vederea echivalării studiilor  

doctor 116 

19192.  3440/26.IX.1939 Cogan Marc, cu studii în străinătate, este înscris în 
anul al V-lea, în vederea echivalării studiilor  

doctor 116 

19193.  3440/26.IX.1939 Rosin Froim, cu studii în străinătate, este înscris în 
anul al V-lea, în vederea echivalării studiilor  

doctor 116 

19194.  3440/26.IX.1939 Margulies Gerhard, cu studii în străinătate, este în-
scris în anul al V-lea, în vederea echivalării studii-
lor  

doctor 116 

19195.  3440/26.IX.1939 Vaserman Gheţel, cu studii în străinătate, este în-
scris în anul al V-lea, în vederea echivalării studii-
lor  

doctor 116 

19196.  3440/26.IX.1939 Gold Haim Moise, cu studii în străinătate, este în-
scris în anul al V-lea, în vederea echivalării studii-
lor  

doctor 116 

19197.  3440/26.IX.1939 Zaliaznic Abram, cu studii în străinătate, este în-
scris în anul al V-lea, în vederea echivalării studii-
lor  

doctor 116 

19198.  3440/26.IX.1939 Motelsohn Marcu, cu studii în străinătate, este în-
scris în anul al V-lea, în vederea echivalării studii-
lor  

doctor 116 

19199.  3439/26.IX.1939 Ţucherman Israel, cu studii în străinătate, este res-
pins la examenul susţinut pentru obţinerea dreptu-
lui de liberă practică în anul 1936  

doctor 117 

19200.  3439/26.IX.1939 Drutman David, cu studii în străinătate, este res-
pins la examenul susţinut pentru obţinerea dreptu-
lui de liberă practică în anul 1936  

doctor 117 

19201.  3439/26.IX.1939 Reiner Heinrich, cu studii în străinătate, este res-
pins la examenul susţinut pentru obţinerea dreptu-
lui de liberă practică în anul 1936  

doctor 117 

19202.  3439/26.IX.1939 Croitoru Gherş, cu studii în străinătate, este res-
pins la examenul susţinut pentru obţinerea dreptu-
lui de liberă practică în anul 1936  

doctor 117 

19203.  3439/26.IX.1939 Losch Vilhelm, cu studii în străinătate, este res-
pins la examenul susţinut pentru obţinerea dreptu-
lui de liberă practică în anul 1936  

doctor 117 

19204.  3439/26.IX.1939 Schöp Vilhelm, cu studii în străinătate, este res-
pins la examenul susţinut pentru obţinerea dreptu-
lui de liberă practică în anul 1936  

doctor 117 

19205.  3439/26.IX.1939 Peckelman Emanuel, cu studii în străinătate, este 
respins la examenul susţinut pentru obţinerea 
dreptului de liberă practică în anul 1936  

doctor 117 

19206.  3439/26.IX.1939 Kahan P. Artur, cu studii în străinătate, este 
respins la examenul susţinut pentru obţinerea 
dreptului de liberă practică în anul 1936  

doctor 117 

19207.  3439/26.IX.1939 Bart S. Wilhelm, cu studii în străinătate, este res-
pins la examenul susţinut pentru obţinerea drep-
tului de liberă practică în anul 1937  

doctor 117 

19208.  3439/26.IX.1939 Schefel Ludvig, cu studii în străinătate, este res-
pins la examenul susţinut pentru obţinerea drep-
tului de liberă practică în anul 1937  

doctor 117 
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19209.  3439/26.IX.1939 Reinert M. Iosif, cu studii în străinătate, este res-
pins la examenul susţinut pentru obţinerea dreptu-
lui de liberă practică în anul 1937  

doctor 117 

19210.  3439/26.IX.1939 Gutman M. Iosif, cu studii în străinătate, este res-
pins la examenul susţinut pentru obţinerea dreptu-
lui de liberă practică în anul 1937  

doctor 117 

19211.  3439/26.IX.1939 Strul M. Ivan (Izidor), cu studii în străinătate, este 
respins la examenul susţinut pentru obţinerea 
dreptului de liberă practică în anul 1937  

doctor 117 

19212.  3439/26.IX.1939 Berghoff Elias, cu studii în străinătate, este respins 
la examenul susţinut pentru obţinerea dreptului de 
liberă practică în anul 1937  

doctor 117 

19213.  3439/26.IX.1939 Goldman Arpad, cu studii în străinătate, este res-
pins la examenul susţinut pentru obţinerea dreptu-
lui de liberă practică în anul 1937  

doctor 117 

19214.  3439/26.IX.1939 Herşcu I. Leon, cu studii în străinătate, este res-
pins la examenul susţinut pentru obţinerea dreptu-
lui de liberă practică în anul 1937  

doctor 117 

19215.  3439/26.IX.1939 Rosenthal Aba, cu studii în străinătate, este respins 
la examenul susţinut pentru obţinerea dreptului de 
liberă practică în anul 1937  

doctor 117 

19216.  3439/26.IX.1939 Leibovici H. Savel, cu studii în străinătate, este 
respins la examenul susţinut pentru obţinerea 
dreptului de liberă practică în anul 1937  

doctor 117 

19217.  3439/26.IX.1939 Ordnung Filip, cu studii în străinătate, este respins 
la examenul susţinut pentru obţinerea dreptului de 
liberă practică în anul 1937  

doctor 117 

19218.  3439/26.IX.1939 Luţchi Marian, cu studii în străinătate, este respins 
la examenul susţinut pentru obţinerea dreptului de 
liberă practică în anul 1937  

doctor 117 

19219.  3439/26.IX.1939 Weinisch Herman, cu studii în străinătate, este 
respins la examenul susţinut pentru obţinerea 
dreptului de liberă practică în anul 1937  

doctor 117 

19220.  3439/26.IX.1939 Schor Albert, cu studii în străinătate, este respins 
la examenul susţinut pentru obţinerea dreptului de 
liberă practică în anul 1939  

doctor 117 

19221.  3439/22.X.1939 Rosenblat Solomon, cu diploma obţinută în străi-
nătate, este înscris în anul 1938-1939 pentru com-
pletarea studiilor  

doctor 120 

19222.  3439/22.X.1939 Ţerlinc Benţion, cu diploma obţinută în străină-
tate, este înscris în anul 1938-1939 pentru comple-
tarea studiilor  

doctor 120 

19223.  3439/22.X.1939 Vincler Cunia, cu diploma obţinută în străinătate, 
este înscris în anul 1938-1939 pentru completarea 
studiilor  

doctor 120 

19224.  3415/21.X.1939 Lazarovici Lazăr din Focşani află că fiul său, 
Osias, a fost respins la examenul de admitere 

student 126 

19225.  1939 Studenţi student 138-178 
19226.  3284/28.VIII.1939 Chiperşenschi Haia Ruhla obţine diploma de li-

cenţă 
farmacist 195 

19227.  VIII.1939 Pileneles Sebastian este angajat asistent la clinica 
infantilă 

doctor 223 

19228.  3136/21.VIII.1939 Regimentul 15 Dorobanţi din Piatra Neamţ este 
informat de către decanat că, în conformitate cu 
ordinul 1140/1939 al Inspectoratului Sanitar al 
Armatei, are ca angajat pe Blumenfeld Şmil, str. 
Anastasie Panu 3 

doctor 254 
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19229.  3136/21.VIII.1939 Regimentul 27 Dorobanţi din Bacău este informat 
de către decanat că, în conformitate cu ordinul 
1140/1939 al Inspectoratului Sanitar al Armatei, 
are ca angajat pe Berenştein Manea 

doctor 260 

19230.  3134/21.VIII.1939 Garnizoana VI Grăniceri din Chişinău este infor-
mată de către decanat că, în conformitate cu ordi-
nul 1140/1939 al Inspectoratului Sanitar al Arma-
tei, are ca angajat pe Batiuşco Ihil 

doctor 261 

19231.  3136/21.VIII.1939 Serviciul Sanitar al oraşului Vaslui este informat 
de către decanat că Piram Şloim, absolvent al fa-
cultăţii a susţinut teza de licenţă în 30.V.1939 

doctor 262 

19232.  2683/18.VI.1939 Ghermanschi Lev susţine examenul de anatomie student 324 
19233.  2650/27.VI.1939 Schickler Oskar susţine examenul de bacteriologie student 325 
19234.  2453/14.XI.1939 Cercul de Recrutare din Bihor este informat de 

către decanat că Roisenberg Tiberiu şi Riter Iuliu 
nu sîn cunoscuţi în facultate 

student 324 

19235.  2373/10.VI.1939 Decanatul solicită Ministerului să acorde permisul 
de liberă practică a medicinei în ţară lui Urcă R. 
Strul 

doctor 334 

19236.  2373/10.VI.1939 Decanatul solicită Ministerului să acorde permisul 
de liberă practică a medicinei în ţară lui Bercu N. 
Mili 

doctor 334 

19237.  2373/10.VI.1939 Decanatul solicită Ministerului să acorde permisul 
de liberă practică a medicinei în ţară lui Fixler I. 
Sara 

doctor 334 

19238.  2301/5.VI.1939 Decanatul solicită Ministerului să acorde permisul 
de liberă practică a medicinei în ţară lui Lerner O. 
Idel 

doctor 356 

  DOSAR 175 /1939   
19239.  33/9.I.1939 Personalul ajutător al facultăţii numără pe Wasser-

man Lazăr, Pineles Sebastian 
doctor 3 

19240.  199/18.I.1939 Decanatul informează rectoratul că Sihmanter 
David este student 

student 61 

19241.  17.I.1939 Cererea de examinare a lui Hernis Simon este 
respinsă 

doctor 65 

19242.  17.I.1939 Cererea de examinare a lui Schvartz Arnold este 
respinsă 

doctor 65 

19243.  17.I.1939 Cererea de examinare a lui Schäpp Wilhelm este 
respinsă 

doctor 65 

19244.  17.I.1939 Cererea de examinare a lui Kulla Carol este 
respinsă 

doctor 65 

19245.  282/25.I.1939 Segal Iulius solictă examinarea la toxicologie student 95 
19246.  282/25.I.1939 Vecsler Teofil solictă examinarea la toxicologie student 95 
19247.  282/25.I.1939 Morgenstern Israil solictă examinarea la 

toxicologie 
student 95 

19248.  383/31.I.1939 Nadel Ignat solicită înscrierea la cursul de specia-
lizare în obstetrică 

doctor 118 

19249.  383/31.I.1939 Lupu Dora solicită înscrierea la examenul pentru 
susţinerea tezei de licenţă alcătuită sub conducerea 
prof. Aburel E. 

doctor 120 

19250.  421/4.II.1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie şi permisul de liberă practică lui Gartenberg 
A. Benţin 

doctor 129 

19251.  421/4.II.1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie şi permisul de liberă practică lui Tighelni-
cher S. Ihil 

doctor 129 
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19252.  427/6.II.1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie şi permisul de liberă practică lui Bergoff 
Elias 

doctor 131 

19253.  427/6.II.1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie şi permisul de liberă practică lui Meltzer 
Elias 

doctor 131 

19254.  493/9.II.1939 Alterescu I. Miron este înscris în catalogul anului 
întîi 

student 152 

19255.  493/9.II.1939 Berdicevschi Zeilic este înscris în catalogul anului 
întîi 

student 152 

19256.  493/9.II.1939 Barad Leonard este înscris în catalogul anului întîi student 152 
19257.  493/9.II.1939 Brociner Charlota este înscrisă în catalogul anului 

întîi 
student 152 

19258.  493/9.II.1939 Dvoirin D. Volf este înscris în catalogul anului 
întîi 

student 152 

19259.  493/9.II.1939 Fischler Iosif este înscris în catalogul anului întîi student 152 
19260.  493/9.II.1939 Graţ Mordhai este înscris în catalogul anului întîi student 152 
19261.  493/9.II.1939 Iosipovici Rizette este înscrisă în catalogul anului 

întîi 
student 152 

19262.  493/9.II.1939 Iurman Sara este înscrisă în catalogul anului întîi student 152 
19263.  493/9.II.1939 Kohn Moses este înscris în catalogul anului întîi student 152 
19264.  493/9.II.1939 Margulis Meer este înscris în catalogul anului întîi student 152 
19265.  493/9.II.1939 Moscovici Avram este înscris în catalogul anului 

întîi 
student 152 

19266.  493/9.II.1939 Rosenstrah Leonid este înscris în catalogul anului 
întîi 

student 152 

19267.  493/9.II.1939 Rosenbaum Hary este înscris în catalogul anului 
întîi 

student 152 

19268.  493/9.II.1939 Rosen Martin este înscris în catalogul anului întîi student 152 
19269.  493/9.II.1939 Rabinovici Efim este înscris în catalogul anului 

întîi 
student 152 

19270.  493/9.II.1939 Solomon Oscar este înscris în catalogul anului 
întîi 

student 152 

19271.  493/9.II.1939 Ludvarg Beniamin este înscris în catalogul anului 
întîi 

student 152 

19272.  493/9.II.1939 Slisel Iosif este înscris în catalogul anului întîi student 152 
19273.  493/9.II.1939 Tanache Hedviga este înscrisă în catalogul anului 

întîi 
student 152 

19274.  493/9.II.1939 Vaserman Mina este înscrisă în catalogul anului 
întîi 

student 152 

19275.  493/9.II.1939 Wecsler Fritz este înscris în catalogul anului întîi student 152 
19276.  493/9.II.1939 Volf Isidor este înscris în catalogul anului întîi student 152 
19277.  493/9.II.1939 Zonis Sosea este înscrisă în catalogul anului întîi student 152 
19278.  503/10.II.1939 Se trimite la minister diploma lui Strul M. Ivan 

spre avizare 
doctor 159 

19279.  503/10.II.1939 Se trimite la minister diploma lui Aron M. Iancu 
spre avizare 

doctor 159 

19280.  562/13.II.1939 Wisenthal Etelca este înscrisă în catalogul anului 
al VI-lea 

doctor 168 

19281.  562/13.II.1939 Peisah Smuli este înscrisă în catalogul anului al 
VI-lea 

doctor 168 

19282.  562/13.II.1939 Beck Ghidale este înscris în catalogul anului al 
VI-lea 

doctor 168 

19283.  570/13.II.1939 Walter Elena susţine examenul de bacteriologie student 174 
19284.  570/13.II.1939 Margulis Gerhard susţine examenul de bacterio-

logie 
student 174 
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19285.  694/24.II.1939 Gold Haim Moise susţine examenul de bacterio-
logie 

student 196 

19286.  694/24.II.1939 Diamand Israil susţine examenul de bacteriologie student 196 
19287.  743/24.II.1939 Decanatul trimite la minister diploma lui Alter P. 

Adolf spre avizare 
doctor 206 

19288.  776/25.II.1939 Decanatul trimite la minister diploma nr. 
354/13.XII.1911 aparţinînd lui Rosental M. Haim 
spre avizare 

doctor 213 

19289.  799/28.II.1939 Schulimson David, anul al VI-lea solicită motiva-
rea absenţelor 

student 216 

19290.  743/24.II.1939 Decanatul trimite la minister diploma lui Dascălu 
L. Iosef spre avizare 

doctor 228 

19291.  743/24.II.1939 Decanatul trimite la minister diploma lui Bader N. 
Salo spre avizare 

doctor 228 

19292.  1028/11.II.1939 Volf Isidor, înscris în catalogul anului întîi, achită 
taxa de şcolaritate 

student 260 

19293.  809/23.II.1939 Rubinsaft Moses susţine examenul de bacterio-
logie în scopul echivalării diplomei conferite în 
străinătate 

doctor 262 

19294.  809/23.II.1939 Cogan Leon susţine examenul de bacteriologie în 
scopul echivalării diplomei conferite în străinătate 

doctor 262 

19295.  1044/13.II.1939 Ghetzler Natan obţine permisul de liberă practică 
a medicinei în ţară 

doctor 264 

19296.  1044/13.II.1939 Osy Noe obţine permisul de liberă practică a 
medicinei în ţară 

doctor 264 

19297.  1044/13.II.1939 Wisnitzer Lipa obţine permisul de liberă practică a 
medicinei în ţară 

doctor 264 

19298.  1939 Studiile efectuate la Bologna de Braunştein S. 
Haim sînt recunoscute în ţară iar diploma este 
echivalată 

doctor 275 

19299.  1939 Studiile efectuate la Montpellier de Braeşter Mir-
cea sînt recunoscute în ţară iar diploma este 
echivalată 

doctor 275 

19300.  1939 Studiile efectuate la Montpellier de Citry S. Israil 
sînt recunoscute în ţară iar diploma este echivalată 

doctor 275 

19301.  1939 Studiile efectuate la Praga de Deutsch I. Marilena 
sînt recunoscute în ţară iar diploma este echivalată 

doctor 275 

19302.  1939 Studiile efectuate la Padova de David S. Teodor 
sînt recunoscute în ţară iar diploma este echivalată 

doctor 275 

19303.  1939 Studiile efectuate la Hamburg de Depner Thea sînt 
recunoscute în ţară iar diploma este echivalată 

doctor 275 

19304.  1939 Studiile efectuate la Montpellier de Egher I. Jack 
sînt recunoscute în ţară iar diploma este echivalată 

doctor 275 

19305.  1939 Studiile efectuate la Montpellier de Haufrecht I. 
Hascal sînt recunoscute în ţară iar diploma este 
echivalată 

doctor 275 

19306.  1939 Studiile efectuate la Montpellier de Leibovici H. 
Samoil sînt recunoscute în ţară iar diploma este 
echivalată 

doctor 275 

19307.  1939 Studiile efectuate la Montpellier de Luţchi Ma-
riam sînt recunoscute în ţară iar diploma este echi-
valată 

doctor 275 

19308.  1939 Studiile efectuate la Paris de Rosenthal I. Aba sînt 
recunoscute în ţară iar diploma este echivalată 

doctor 275 

19309.  1939 Studiile efectuate la Praga de Seinfeld O. Sofia 
sînt recunoscute în ţară iar diploma este echivalată 

doctor 275 
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19310.  1939 Studiile efectuate la Modena de Şirota Reveca sînt 
recunoscute în ţară iar diploma este echivalată 

doctor 275 

19311.  1939 Studiile efectuate la Bologna de Sinder I. Naftule 
sînt recunoscute în ţară iar diploma este echivalată 

doctor 275 

19312.  1939 Studiile efectuate la Milano de Vecsler I. Avram 
sînt recunoscute în ţară iar diploma este echivalată 

doctor 275 

19313.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Herşcovici S. Iosif 

doctor 276 

19314.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Thierer N. Savel 

doctor 276 

19315.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Iacobsohn M. Abram 

doctor 276 

19316.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Sachter D. Iancu Riven 

doctor 276 

19317.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Kern Mina 

doctor 276 

19318.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Segal Renée 

doctor 276 

19319.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Fişler M. Iosif 

doctor 276 

19320.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Sirchis Iosif 

doctor 276 

19321.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Schartzer Marcu Herman 

doctor 276 

19322.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Simson S. Etlis  

doctor 276 

19323.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Pascar David  

doctor 276 

19324.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Malamen C. Boris  

doctor 277 

19325.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Moscovici Oscar  

doctor 277 

19326.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Lupu Dora  

doctor 277 

19327.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Averbuh M. David  

doctor 277 

19328.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Duchelschi I. Malca  

doctor 277 

19329.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Vainstoc M. Şaia  

doctor 277 

19330.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Helman S. Emanoil  

doctor 278 

19331.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Ţalic I. Nuţă Herşcu  

doctor 278 

19332.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Ludatscher S. I. Iosif  

doctor 278 

19333.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Landa Mordco  

doctor 278 

19334.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Casap I. Ihil  

doctor 278 

19335.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Haicher Mendel  

doctor 278 

19336.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Patin B. David  

doctor 278 

19337.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Moscovici Marieta  

doctor 278 
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19338.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Haber A. Alter  

doctor 278 

19339.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Manole Natan  

doctor 278 

19340.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Cleper M. I. Iosif  

doctor 278 

19341.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Moscovici Marieta  

doctor 279 

19342.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Grimberg A. Heinrich  

doctor 279 

19343.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Cleper S. Uşer  

doctor 279 

19344.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Eisenhandler Beniamin  

doctor 279 

19345.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Hecht Sigmund  

doctor 279 

19346.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Grimberg Moise  

doctor 280 

19347.  1939 Se conferă diploma de doctor în medicină şi 
chirurgie lui Gartenberg Marcu  

doctor 280 

19348.  1161/20.III.1939 Se solicită consulului Italiei în România să verifi-
ce autenticitatea a 22 diplome eliberate de facul-
tatea din Bologna  

doctor 292 

19349.  1161/20.III.1939 Se solicită consulului Italiei în România să verifi-
ce autenticitatea diplomei eliberate de facultatea 
din Milano lui Vincler Cunia  

doctor 293 

19350.  1161/20.III.1939 Se solicită consulului Italiei în România să verifi-
ce autenticitatea diplomei eliberate de facultatea 
din Napoli lui Cogan Marcu  

doctor 293 

19351.  1939 Studenţi student 297-301 
19352.  1438/13.IV.1939 Decanatul trimite la minister diploma lui Cahan 

Artur spre avizare 
doctor 357 

19353.  1445/15.IV.1939 Herşcu I. Herş efectuează specializarea la radio-
logie pînă în 30.X.1937 

doctor 359 

19354.  1774/2.V.1939 Peiash Sami, anul al VI-lea, susţine examenul de 
bacteriologie în vederea echivalării diplomei 

doctor 418 

19355.  1866/8.V.1939 Procupeţ Naftule, anul al VI-lea, efectuează sta-
giul la dermatovenerologie 

doctor 436 

19356.  1866/8.V.1939 Rosemblat Salomon, anul al VI-lea, efectuează 
stagiul la dermatovenerologie 

doctor 436 

19357.  1866/8.V.1939 Rosen Froim, anul al VI-lea, efectuează stagiul la 
dermato-venerologie 

doctor 436 

19358.  1866/8.V.1939 Motelsohn Marcu, anul al VI-lea, efectuează sta-
giul la dermatovenerologie 

doctor 436 

19359.  1866/8.V.1939 Beck Ghidale, anul al VI-lea, efectuează stagiul la 
clinica infantilă 

doctor 436 

19360.  1866/8.V.1939 Cogan Marc, anul al VI-lea, efectuează stagiul la 
clinica infantilă 

doctor 436 

19361.  2143/25.V.1939 Fedelsman Ihil, anul al VI-lea, efectuează stagiul 
la clinica genitourinară pentru echivalarea stu-
diilor 

doctor 508 

19362.  2143/25.V.1939 Şmulevici David, anul al VI-lea, efectuează sta-
giul la clinica genitourinară pentru echivalarea 
studiilor 

doctor 508 

19363.  29/31.V.1939 Wolf Isidor este înscris în anul întîi 
 

student 519 
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  DOSAR 176/1939   
19364.  1939 Studiile efectuate în străinătate de Hechler Mina 

sînt recunoscute în ţară iar diploma este echivalată 
doctor 6 

19365.  1939 Studiile efectuate în străinătate de Rot I. Aba sînt 
recunoscute în ţară iar diploma este echivalată 

doctor 6 

19366.  1939 Studiile efectuate în străinătate de Gheilihman 
Moisei sînt recunoscute în ţară iar diploma este 
echivalată 

doctor 6 

19367.  1939 Studiile efectuate în străinătate de Litschel Erwin 
sînt recunoscute în ţară iar diploma este echivalată 

doctor 6 

19368.  1939 Studiile efectuate în străinătate de Ginger Max sînt 
recunoscute în ţară iar diploma este echivalată 

doctor 6 

19369.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Zoller Ionel autorul tezei „Cercetări asu-
pra analgesiei obstetricale” 

doctor 7 

19370.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Fruchter Zalman autorul tezei „Contri-
buţii la studiul hepatitelor acute” 

doctor 7 

19371.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Cohn M. Aron autorul tezei „Conside-
raţii asupra avortului” 

doctor 7 

19372.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Beniaminovici Liuba autorul tezei „In-
fluenţa absorbţiei gastrice asupra secreţiei biliare” 

doctor 7 

19373.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Lang Maria autorul tezei „Cromocyto-
scopia în cancerul colului uterin 

doctor 7 

19374.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Segal A. Iacob autorul tezei „Contribuţii 
la studiul sterilităţii în stenozele uterine” 

doctor 7 

19375.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Horovitz E. Iosif autorul tezei „Metabo-
lismul grăsimilor” 

doctor 7 

19376.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Lupu R. Strul autorul tezei „Undele 
scurte şi aplicaţiile lor în anexite” 

doctor 8 

19377.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Goldştein S. Haim autorul tezei „Con-
tribuţii la studiul tratamentului malariei cu 
adrenalină” 

doctor 8 

19378.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Dubiţchi I. Sara autorul tezei „Heman-
gioendaltiomul tiroidian” 

doctor 8 

19379.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Gartenberg A. Betty autorul tezei „Sin-
dromul lui Vulkman” 

doctor 8 

19380.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Strul M. Ivan autorul tezei „Contribuţii 
la studiul oftalmiei simpatice” 

doctor 8 

19381.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Goldenberg Nardusia autorul tezei 
„Contribuţii la studiul echilibrului acidobazic şi 
tratamentul cu sulfat de sodiu în acidoze şi ure-
mii” 

doctor 8 

19382.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Fechinovcher S. Ihil autorul tezei „Con-

doctor 9 
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sideraţii asupra contagiunii şi profilaxiei tarco-
mului” 

19383.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Nedopaca Iacob autorul tezei „Contribu-
ţii la studiul pleureziilor la copii” 

doctor 9 

19384.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Aron Iancu autorul tezei „Valoarea exa-
menului în fracturile diafizei femurale” 

doctor 9 

19385.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Alter P. Adolf autorul tezei „Contribuţii 
la studiul ocluziilor prin diverticulul lui Mickel” 

doctor 9 

19386.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Dascălu L. Iosef autorul tezei „Trata-
mentul hipertrofiei de prostată cu hormoni testi-
culari” 

doctor 9 

19387.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Maier C. Simon autorul tezei „Contribu-
ţii la studiul fiziologiei în reumatismele cronice” 

doctor 9 

19388.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Grumberg L. Moise autorul tezei „Con-
sideraţii la studiul modificărilor funcţiunii renale 
odată cu îmbolnăvirea” 

doctor 9 

19389.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Bercu Milli autorul tezei „Acţiunea 
hipoglicemiantă a vitaminei B. Intrebuinţarea ei în 
tratamentul diabetului” 

doctor 9 

19390.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Fixler I. Sara autorul tezei „Viteza de 
sedimentare a globulelor roşii în maladiile infec-
ţioase” 

doctor 11 

19391.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Lener O. Idel  

doctor 11 

19392.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Ţalic A. Ruhlea autorul tezei „Studiul 
anemiilor hipocrome şi contribuţii la tratamentul 
lor” 

doctor 11 

19393.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Moldavschi H. B. Volf autorul tezei 
„Privire sumară asupra cunoştinţelor actuale din 
capitolul etiologiei şi patogeniei urticariilor” 

doctor 11 

19394.  1939 Se conferă diploma de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Vainberg Haim autorul tezei 
„Contribuţii la studiul primitiv al trompei uterine” 

doctor 11 

19395.  5445/30.XII.1939 Personalul didactic ajutător al facultăţii are în 
componenţă pe Waserman Lazăr, preparator, 
Kapri Marcel, şef de lucrări, Eissberger Zina, 
desenator, Pineles Sebastian, asistent 

doctor 12 

19396.  5445/30.XII.1939 Conf. Dr. Plăcinţeanu Gheorghe este numit în co-
misia de examinare la obstetrică a lui Marcovici 
Leon 

doctor 67 

19397.  5445/30.XII.1939 Conf. Dr. Plăcinţeanu Gheorghe este numit în co-
misia de examinare la obstetrică a lui Fischer 
Sergiu 

doctor 67 

19398.  5445/30.XII.1939 Conf. Dr. Plăcinţeanu Gheorghe este numit în co-
misia de examinare la obstetrică a lui Feldmsman 
Ihil 

doctor 67 
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19399.  5268/11.XII.1939 Decanatul informează ministerul că s-a conferit 
diploma de licenţă în medicină şi chirurgie lui Caţ 
M. David 

doctor 91 

19400.  5268/11.XII.1939 Decanatul informează ministerul că s-a conferit 
diploma de licenţă în medicină şi chirurgie lui 
Bernştein M. Herşcu 

doctor 91 

19401.  5268/11.XII.1939 Decanatul informează ministerul că s-a conferit 
diploma de licenţă în medicină şi chirurgie lui 
Batiuşco Ihil 

doctor 91 

19402.  5252/11.XII.1939 Profesorii facultăţii sînt rugaţi să includă în 
cataloagele anului al VI-lea pe Groisman Gherş 

doctor 94 

19403.  5243/30.XII.1939 Conf. Dr. Plăcinţeanu Gheorghe este numit în co-
misia de examinare la obstetrică a lui Gorin Isac 

doctor 96 

19404.  5243/30.XII.1939 Conf. Dr. Plăcinţeanu Gheorghe este numit în co-
misia de examinare la obstetrică a lui Kauşanschi 
Rudolf 

doctor 96 

19405.  5243/30.XII.1939 Conf. Dr. Plăcinţeanu Gheorghe este numit în co-
misia de examinare la obstetrică a lui Pollingher 
Beno 

doctor 96 

19406.  5223/9.XII.1939 Conf. Dr. Plăcinţeanu Gheorghe este numit în co-
misia de examinare la obstetrică a lui Iţicovici 
Mates Haim 

doctor 106 

19407.  5223/9.XII.1939 Conf. Dr. Plăcinţeanu Gheorghe este numit în co-
misia de examinare la obstetrică a lui Peritz 
Bernard 

doctor 106 

19408.  5223/9.XII.1939 Conf. Dr. Plăcinţeanu Gheorghe este numit în co-
misia de examinare la obstetrică a lui Sanilevici 
Pinhas 

doctor 106 

19409.  5222/9.XII.1939 Conf. Dr. Plăcinţeanu Gheorghe este numit în co-
misia de examinare la obstetrică a lui Strulovici 
Idel 

doctor 107 

19410.  5222/9.XII.1939 Conf. Dr. Plăcinţeanu Gheorghe este numit în co-
misia de examinare la obstetrică a lui Cruparu 
Charles 

doctor 107 

19411.  5214/9.XII.1939 Decanatul informează ministerul că s-a conferit 
diploma de licenţă în medicină şi chirurgie lui 
Şapira I. Sabina 

doctor 112 

19412.  5214/9.XII.1939 Decanatul informează ministerul că s-a conferit 
diploma de licenţă în medicină şi chirurgie lui 
Sleacman Isac 

doctor 112 

19413.  5184/8.XII.1939 Profesorii facultăţii sînt rugaţi să includă în cata-
loagele anului al II-lea pe Blum Ladislau 

student 127 

19414.  5184/8.XII.1939 Profesorii facultăţii sînt rugaţi să includă în cata-
loagele anului al II-lea pe Perl Paula 

student 127 

19415.  5214/9.XII.1939 Decanatul informează ministerul că s-a conferit 
diploma de licenţă în medicină şi chirurgie şi per-
misul de liberă practică lui Rabinovici M. Eugenia  

doctor 137 

19416.  5203/5.XII.1939 Profesorii facultăţii sînt rugaţi să verifice la exa-
menele ultimului doctorat cunoştinţele lui Mates 
Haim 

doctor 139 

19417.  5203/5.XII.1939 Profesorii facultăţii sînt rugaţi să verifice la exa-
menele ultimului doctorat cunoştinţele lui Peritz 
Bernard 

doctor 139 

19418.  5203/5.XII.1939 Profesorii facultăţii sînt rugaţi să verifice la exa-
menele ultimului doctorat cunoştinţele lui Şmule-
vici Pinhas 

doctor 139 
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19419.  4971/4.XI.1939 Dr. Gheorghiu Ion este rugat să includă în cataloa-
gele de examen la igienă pe Chendler Avram 

student 152 

19420.  4971/4.XI.1939 Dr. Gheorghiu Ion este rugat să includă în cataloa-
gele de examen la igienă pe Solomonovici Moise 

student 152 

19421.  4968/4.XII.1939 Rectoratul este rugat să elibereze diploma lui 
Parcanschi Reiza, cu taxa de studii achitată 

doctor 152 

19422.  4968/4.XII.1939 Rectoratul este rugat să elibereze diploma lui 
Satingher Solomon, cu taxa de studii achitată 

doctor 152 

19423.  4968/4.XII.1939 Rectoratul este rugat să elibereze diploma lui 
Reinert Haim, cu taxa de studii achitată 

doctor 152 

19424.  4968/4.XII.1939 Rectoratul este rugat să elibereze diploma lui 
Perescenschi Buium, cu taxa de studii achitată 

doctor 152 

19425.  4968/4.XII.1939 Rectoratul este rugat să elibereze diploma lui 
Weidenfeld Sofia, cu taxa de studii achitată 

doctor 152 

19426.  4965/4.XII.1939 Ministerul este rugat să acorde permisul de liberă 
practică lui Leibovitz A. Lua 

doctor 158 

19427.  4965/4.XII.1939 Ministerul este rugat să acorde permisul de liberă 
practică lui Ţener H. Leib 

doctor 158 

19428.  4965/4.XII.1939 Ministerul este rugat să acorde permisul de liberă 
practică lui Reznic B. Ianchel 

doctor 158 

19429.  4931/2.XII.1939 Profesorii facultăţii sînt rugaţi să includă în cata-
loagele anului al III-lea pe Laner Heinrich 

student 161 

19430.  4885/29.XI.1939 Ministerul este rugat să aprobe reînscrierea fiului 
lui Damsker Jack care a plătit suma necesară pen-
tru cumpărarea cadavrelor de disecţie 

student 168-170 

19431.  4931/2.XII.1939 Profesorii facultăţii, membri în comisia de echi-
valare a diplomelor conferite în străinătate (Prof. 
Popa T. Grigore, preşedinte), sînt rugaţi să exami-
neze pe Vincler Cunia cu studiile absolvite la 
Milano  

doctor 285 

19432.  4931/2.XII.1939 Profesorii facultăţii, membri în comisia de echiva-
lare a diplomelor conferite în străinătate (Prof. 
Popa T. Grigore, preşedinte), sînt rugaţi să exami-
neze pe Peisah Şmuli cu studiile absolvite la Bolo-
gna  

doctor 285 

19433.  4931/2.XII.1939 Profesorii facultăţii, membri în comisia de echiva-
lare a diplomelor conferite în străinătate (Prof. 
Popa T. Grigore, preşedinte), sînt rugaţi să exami-
neze pe Procupeţ Naftuli cu studiile absolvite la 
Bologna  

doctor 285 

19434.  4807/2.XII.1939 Profesorii facultăţii, membri în comisia de echiva-
lare a diplomelor conferite în străinătate (Prof. Po-
pa T. Grigore, preşedinte), sînt rugaţi să examine-
ze pe Diamand Isaie cu studiile absolvite la Bolo-
gna  

doctor 286 

19435.  4807/2.XII.1939 Profesorii facultăţii, membri în comisia de echiva-
lare a diplomelor conferite în străinătate (Prof. 
Popa T. Grigore, preşedinte), sînt rugaţi să exami-
neze pe Ţerlinc Benţion cu studiile absolvite la 
Bologna  

doctor 286 

19436.  4807/2.XII.1939 Profesorii facultăţii, membri în comisia de echiva-
lare a diplomelor conferite în străinătate (Prof. 
Popa T. Grigore, preşedinte), sînt rugaţi să exami-
neze pe Lesner Kamil Volf cu studiile absolvite la 
Bologna  

doctor 286 

19437.  4785/25.XI.1939 Ministerul este rugat să acorde permisul de liberă 
practică lui Braunştein S. Eti 

doctor 290 
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19438.  4640/20.XI.1939 Frandin Alice se specializează în radiologie doctor 318 
19439.  4633/20.XI.1939 Dr. Nicolau Ion este rugat să includă în cataloa-

gele stagiarilor pe Dvorchis Gherş 
student 318 

19440.  4533/20.XI.1939 Prof. Dr. Nicolau Ştefan este rugat să examineze 
pe Zaliaznic Abram 

student 340 

19441.  4533/20.XI.1939 Prof. Dr. Nicolau Ştefan este rugat să examineze 
pe Şaimovici Iacob 

student 340 

19442.  4533/20.XI.1939 Prof. Dr. Nicolau Ştefan este rugat să examineze 
pe Rosin Froim 

student 340 

19443.  4563/16.XI.1939 Rectoratul este rugat să elibereze diploma lui Cre-
ţu Avram, cu taxa de studii achitată 

doctor 341 

19444.  4563/16.XI.1939 Rectoratul este rugat să elibereze diploma lui Fle-
xer Iacob, cu taxa de studii achitată 

doctor 341 

19445.  4563/16.XI.1939 Rectoratul este rugat să elibereze diploma lui Mol-
dovan David, cu taxa de studii achitată 

doctor 341 

19446.  4545/15.XI.1939 Rectoratul este rugat să remedieze o eroare, exclu-
zîndu-i din rîndul exmatriculaţilor pe Lindes Ca-
rol, Schwartz Roman, Weiss Ernest 

student 344 

19447.  4545/15.XI.1939 Rectoratul este rugat de către decanat să-i exmatri-
culeze pe studenţii evrei din tabelul anexat deoa-
rece nu au procurat cadavrele necesare în confor-
mitate cu solicitarea Institutului de Anatomie 

student 345 

19448.  4406/11.XI.1939 Profesorul Baliff Leon este rugat să examnieze pe 
Bart Iosif la neurologie 

student 364 

19449.  4410/9.XI.1939 Frenchel Carol are de susţinut examenul de dife-
renţă la parazitologie 

student 381 

19450.  4410/9.XI.1939 Gherşensohn Herschel are de susţinut examenul 
de diferenţă la parazitologie 

student 381 

19451.  4410/9.XI.1939 Lazarchievici Robert are de susţinut examenul de 
diferenţă la parazitologie 

student 381 

19452.  4410/9.XI.1939 Ghermanschi Lev are de susţinut examenul de 
diferenţă la parazitologie 

student 381 

19453.  4402/9.XI.1939 Cîrligeanu Saul, anul întîi, este exmatriculat în 
urma sesiunii din octombrie 

student 383 

19454.  4402/9.XI.1939 Cahana Rifca, anul al II-lea, este exmatriculată în 
urma sesiunii din octombrie 

student 383 

19455.  4402/9.XI.1939 Cornaci Iosub, anul al III-lea, este exmatriculat în 
urma sesiunii din octombrie 

student 383 

19456.  4365/7.XI.1939 Ministerul este rugat să acorde permisul de liberă 
practică lui Davidzon B. Nuţă 

doctor 388 

19457.  4322/6.XI.1939 Prof. Dr. Tudoranu Gheorghe este rugat să exami-
neze la disciplinele de la ultimul doctorat pe 
Aronovici Simha 

doctor 393 

19458.  4322/6.XI.1939 Prof. Dr. Tudoranu Gheorghe este rugat să exami-
neze la disciplinele de la ultimul doctorat pe 
Dascal Boruh 

doctor 393 

19459.  4322/6.XI.1939 Prof. Dr. Tudoranu Gheorghe este rugat să exami-
neze la disciplinele de la ultimul doctorat pe 
Peretz Bernard 

doctor 393 

19460.  4322/6.XI.1939 Prof. Dr. Tudoranu Gheorghe este rugat să exami-
neze la disciplinele de la ultimul doctorat pe 
Reznic Moise 

doctor 393 

19461.  4322/6.XI.1939 Prof. Dr. Tudoranu Gheorghe este rugat să exami-
neze la disciplinele de la ultimul doctorat pe Şmu-
levici David 

doctor 393 

19462.  4268/4.XI.1939 Rectoratul este rugat să elibereze diploma lui 
Averbuch Bronea, cu taxa de studii achitată 

doctor 408 
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19463.  4268/4.XI.1939 Rectoratul este rugat să elibereze diploma lui Sle-
poi Avram, cu taxa de studii achitată 

doctor 408 

19464.  4268/4.XI.1939 Rectoratul este rugat să elibereze diploma lui Brei-
man Slioma, cu taxa de studii achitată 

doctor 408 

19465.  4268/4.XI.1939 Rectoratul este rugat să elibereze diploma lui Dru-
cher Moise Meer, cu taxa de studii achitată 

doctor 408 

19466.  4268/4.XI.1939 Rectoratul este rugat să elibereze diploma lui Kar-
pel Marcel, cu taxa de studii achitată 

doctor 408 

 1939 DOSAR 177/1939: Procese verbale pentru diplo-
mele eliberate de universităţile din străinătate 

  

19467.  Proc.verb. 
1/21.II.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat are conţinutul 
următor (alte procese verbale ale acestui dosar vor 
fi redate doar cu elementele esenţiale): Subsemna-
ţii prof dr. Nubert Ion, Niţulescu Virgil, Nicolau 
Ion, delegaţi ai consiliului profesoral, întrunindu-
ne azi în comisia pentru echivalarea diplomei 
domnişoarei Hechler Mina eliberată de Universita-
tea din Strasbourg, repartizată de Minister cu nr. 
131762/ 1937, cercetînd actele depuse în confor-
mitate cu articolul 150 din Regulamentul pentru 
aplicarea Legii Invăţămîntului Universitar am con-
statat că posedă: 1.extractul de naştere, născută la 
Cernăuţi la 24.II.11913; 2. diploma de bacalaureat 
eliberată de Liceul Particular de Fete din Cernăuţi; 
3. certificatul de studii universitare eliberat de 
Universitatea din Strasbourg; 4. diploma de doc-
tor; 5. certificatul Primăriei Cernăuţi din care re-
zultă că are naţionalitatea română. Comisiunea, 
avînd în vedere că domnişoara Hechler Mina a tre-
cut exemenul de diferenţă la radiologie şi exame-
nele de echivalare declară diploma echivalată. 

doctor 1 

19468.  Proc.verb. 
2/21.II.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bruxelles lui Rot I. Aba, născut la 1.XI.1911 la 
Cetatea Albă 

doctor 2 

19469.  Proc.verb. 
6/25.V.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Lyon lui Gheilihman B. Moisei, născut la 
20.X.1913 la Orhei 

doctor 6 

19470.  Proc.verb. 
8/22.VI.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
München lui Litschel Ervin, născut la 4.VI.1912 la 
Sibiu 

doctor 8 

19471.  Proc.verb. 
9/30.VI.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Toulouse lui Singer Max, născut la 23.VIII.1910 
la Storojineţ 

doctor 9 

19472.  Proc.verb. 
10/22.VI.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Feldman H. Şoil, născut la 31.XI.1914 
la Rezina 

doctor 10 

19473.  Proc.verb. 
11/18.X.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Strasbourg lui Moldovan I. Leon, născut la 
31.XI.1914 la Roma 

doctor 11 

19474.  Proc.verb. 
12/18.X.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 

doctor 12 
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Praga lui Vinckler Gerhard, născut la 6.XII.1913 
la Storojineţ 

19475.  Proc.verb. 
13/18.X.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Praga lui Aufleger Heinrich, născut la 28.III.1913 
la Sadagura 

doctor 13 

19476.  Proc.verb. 
14/18.X.1939 

Procesul verbal consemnează echivalarea diplo-
mei eliberată de Universitatea din Pavia lui 
Moscovici Samoil, născut la 1.VIII.1918 la Iaşi 

doctor 14 

19477.  Proc.verb. 
15/18.X.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Praga lui Gonichman David, născut la 29.IV.1914 
la Soroca 

doctor 15 

19478.  Proc.verb. 
16/18.X.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Paris lui Annencov Iacov, născut la 24.XII.1912 la 
Petersburg 

doctor 16 

19479.  Proc.verb. 
17/23.X.1939 

Procesul verbal cu numărul consemnează echiv-
alarea diplomei eliberată de Universitatea din Pra-
ga lui Hirsch Herman, născut la III.1912 la Vijni-
cioara 

doctor 17 

19480.  Proc.verb. 
18/18.X.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Paris lui Reischer A. Isidor, născut la 9.X.1913 la 
Fălticeni 

doctor 18 

19481.  Proc.verb. 
19/18.X.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Praga lui Ellenbogen M. Severin, născut la 
28.XI.1914 la Viena 

doctor 19 

19482.  Proc.verb. 
20/23.X.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Koch Isac Iuda, născut la 10.IV.1910 
la Olhawce-Polonia 

doctor 20 

19483.  Proc.verb. 
21/4.XI.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Praga lui Pistiner Severin Artur, născut la 
12.V.1910 la Fundu Moldovei 

doctor 21 

19484.  Proc.verb. 
22/18.X.1939 

Procesul verbal cu numărul consemnează echiva-
larea diplomei eliberată de Universitatea din Bolo-
gna lui Margulis Gerhard, născut la 20.III.1915 la 
Viena 

doctor 22 

19485.  Proc.verb. 
23/11.XI.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Paris lui Koch Maier Israel, născut la 23.VI.1913 
la Sadagura 

doctor 23 

19486.  Proc.verb. 
24/15.X.1939 

Procesul verbal cu numărul consemnează echiva-
larea diplomei eliberată de Universitatea din Bolo-
gna lui Ţerlinc M. Benţion, născut la 15.II.1915 la 
Tiraspol 

doctor 24 

19487.  Proc.verb. 
25/15.XI.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Procupeţ H. Naftule, născut la 
12.III.1915 la Chişinău 

doctor 25 

19488.  Proc.verb. 
27/15.XI.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Paris lui Schwartz B. Wilhelm, născut la 26.I.1915 
la Viena 

doctor 27 
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19489.  Proc.verb. 
28/15.XI.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Lessner Kamil Volf, născut la II.1915 
la Vijniţa 

doctor 28 

19490.  Proc.verb. 
29/15.XI.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Milano lui Vincler M. Cunea, născut la 
14.XII.1914 la Ştefăneşti 

doctor 29 

19491.  Proc.verb. 
30/15.XI.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Diamand A. Izrail, născut la 
14.VIII.1912 la Briceni 

doctor 30 

19492.  Proc.verb. 
31/15.XI.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Paris lui Ohlgiese H. Bruno, născut la 1.I.1913 la 
Cernăuţi 

doctor 31 

19493.  Proc.verb. 
33/15.XI.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Furman B. Isidor, născut la 
19.XII.1913 la Cernăuţi 

doctor 33 

19494.  Proc.verb. 
34/24.XI.1939 

Procesul verbal consemnează echivalarea diplo-
mei eliberată de Universitatea din Praga lui Peisah 
F. Şmuli, născut la 1.X.1912 la Răşcani 

doctor 34 

19495.  Proc.verb. 
35/24.XI.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Praga lui Wisenthal I. Etelka, născută la 4.I.1916 
la Cernăuţi 

doctor 35 

19496.  Proc.verb. 
38/11.XII.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Walter Herman, născut la 11.V.1913 
la Cernăuţi 

doctor 38 

19497.  Proc.verb. 
39/11.XII.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Rubinsaft Moses, născut la 4.X.1902 
la Iaşi 

doctor 39 

19498.  Proc.verb. 
40/16.XII.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Praga lui Flexer A. Iacov, născut la 9.VIII.1914 la 
Moghilău 

doctor 40 

19499.  Proc.verb. 
41/16.XII.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Rosenblat A. Solomon, născut la 
9.III.1914 la Moscova 

doctor 41 

19500.  Proc.verb. 
42/16.XII.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Napoli lui Cogan A. Marc, născut la 9.X.1912 la 
Chişinău 

doctor 42 

19501.  Proc.verb. 
43/16.XII.1939 

Procesul verbal cu numărul consemnează echiva-
larea diplomei eliberată de Universitatea din Nan-
cy lui Şaines A. Mişu, născut la 29.X.1912 la Ad-
jud 

doctor 43 

19502.  Proc.verb. 
44/16.XII.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Rehilis D. Blima, născut la 26.I.1913 
la Chişinău 

doctor 44 

19503.  Proc.verb. 
45/16.XII.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 

doctor 45 
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Nancy lui Sonntag Regina, născut la 12.VIII.1910 
la Boian 

19504.  Proc.verb. 
46/16.XII.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Zelţer Dvoira, născut la 12.II.1913 la 
Chişinău 

doctor 46 

19505.  Proc.verb. 
47/16.XII.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Averbuch Bronea, născut la IV.1914 
la Vijniţa 

doctor 47 

19506.  Proc.verb. 
47/16.XII.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Safris A. Leib, născut la 11.II.1913 la 
Chilia Nouă 

doctor 48 

19507.  Proc.verb. 
49/16.XII.1939 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Milano lui Cretzu Avram, născut la 12.I.1912 la 
Bacău 

doctor 49 

19508.  Proc.verb. 
50/16.I.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Herşcovici Moise, născut la 9.I.1912 
la Moineşti 

doctor 50 

19509.  Proc.verb. 
51/22.I.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Parma lui Finchel I. Victor, născut la 10.XI.1914 
la Chişinău 

doctor 51 

19510.  Proc.verb. 
52/22.I.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Paris lui Drucker M. Mische Maier, născut la 
11.XII. 1911 la Davideni 

doctor 52 

19511.  Proc.verb. 
52/22.I.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Paris lui Karpel S. Marcel, născut la 29.III.1914 la 
Podwoloczyska 

doctor 54 

19512.  Proc.verb. 
55/10.II.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Roller M. Abram, născut la 
24.VIII.1912 la Certkaw-Polonia 

doctor 55 

19513.  Proc.verb. 
56/10.II.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Hirschensohn I. Carol, născut la 
23.VI. 1913 la Bucureşti 

doctor 56 

19514.  Proc.verb. 
57/10.II.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Lyon lui Simionovici I. Heinrich, născut la 
19.IV.1912 la Galaţi 

doctor 57 

19515.  Proc.verb. 
58/26.II.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Napoli lui Satinger Ch. Solomon, născut la 12.VII. 
1909 la Cernăuţi 

doctor 58 

19516.  Proc.verb. 
59/9.III.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Pester M. Israel, născut la 30.VI.1911 
la Odesa 

doctor 59 

19517.  Proc.verb. 
60/9.IV.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 

doctor 60 
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Bologna lui Parcanschi Reiza, născut la 
8.VII.1903 la Chişinău 

19518.  Proc.verb. 
60/9.IV.1940 

Procesul verbal consemnează echivalarea diplo-
mei eliberată de Universitatea din Pisa lui 
Perelman David, născut la 26.IX.1914 la suliţa 

doctor 61 

19519.  Proc.verb. 
60/22.IV.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Caghin Rifca, născută la 4.III.1913 la 
Chişinău 

doctor 62 

19520.  Proc.verb. 
63/22.IV.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Perescenschi Beniamin, născut la 
16.X. 1914 la Chişinău 

doctor 63 

19521.  Proc.verb. 
64/16.V.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Nancy lui Davidson Şulăm, născut la 1.I.1915 la 
Buhuşi 

doctor 64 

19522.  Proc.verb. 
65/16.IV.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Grimberg Sara, născută la 18.XI.1913 
la Odesa 

doctor 65 

19523.  Proc.verb. 
66/1.VI.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Zaleaznic Abram, născut la 
17.VIII.1913 la Bălţi 

doctor 66 

19524.  Proc.verb. 
66/1.VI.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Şaimovici Iacob, născut la 
27.XII.1913 la Negreşti 

doctor 67 

19525.  Proc.verb. 
68/1.VI.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Blater Ronel, născut la 5.IX.1912 la 
Tîrnava Mare 

doctor 68 

19526.  Proc.verb. 
69/7.VI.1940 

Procesul verbal consemnează echivalarea diplo-
mei eliberată de Universitatea din Padova lui 
Zoltan David, născut la 6.V.1914 la Oradea 

doctor 69 

19527.  Proc.verb. 
70/7.VI.1940 

Procesul verbal consemnează echivalarea diplo-
mei eliberată de Universitatea din Paris lui Klifer 
Moses, născut la 19.VI.1910 la Siret 

doctor 70 

19528.  Proc.verb. 
71/7.VI.1940 

Procesul verbal cu numărul consemnează echiva-
larea diplomei eliberată de Universitatea din Ro-
ma lui Blumenfeld Ihil, născut la 23.VII.1911 la 
Bacău 

doctor 71 

19529.  Proc.verb. 
72/10.VI.1940 

Procesul verbal consemnează echivalarea diplo-
mei eliberată de Universitatea din Bari lui Bazin 
Eliezer, născut la 7.IX.1912 la Odesa 

doctor 72 

19530.  Proc.verb. 
73/12.VI.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Graz lui Hochenthal Carol, născut la 20.VIII.1905 
la Cernăuţi 

doctor 73 

19531.  Proc.verb. 
74/19.VI.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Beck N. Ghidale, născut la 6.I.1912 la 
Odobeşti 

doctor 74 

19532.  Proc.verb. 
75/19.VI.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 

doctor 75 
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Bologna lui Vaisman Nehemia, născută la 
17.X.1911 la Chişinău 

19533.  Proc.verb. 
76/25.VI.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Breiman Slioma, născut la 
12.VIII.1912 la Herineţi-Hotin 

doctor 76 

19534.  Proc.verb. 
77/25.VI.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Sverdlic Boris, născut la 29.I.1913 la 
Tighina 

doctor 77 

19535.  Proc.verb. 
79/25.VI.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Vaserman Gheţel, născut la 2.V.1912 
la Dorohoi 

doctor 79 

19536.  Proc.verb. 
80/30.VI.1940 

Procesul verbal consemnează echivalarea diplo-
mei eliberată de Universitatea din Bologna lui 
Rosin Froim, născut la 5.VIII.1912 la Iaşi 

doctor 79 

19537.  Proc.verb. 
81/30.VI.1940 

Procesul verbal cu numărul consemnează echiva-
larea diplomei eliberată de Universitatea din Bolo-
gna lui Motelson Marcu, născut la 1.I.1912 la Iaşi 

doctor 81 

19538.  Proc.verb. 
82/30.VI.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Rosen H. Louis, născut la 7.IX.1912 
la Hîrlău 

doctor 82 

19539.  Proc.verb. 
81/29.X.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Croitoru Şloim, născut la 3.IX.1914 la 
Bivolari 

doctor 83 

19540.  Proc.verb. 
84/29.X.1940 

Procesul verbal consemnează echivalarea diplo-
mei eliberată de Universitatea din Bologna lui 
Beer Rafael, născut la 18.I.1915 la Iaşi 

doctor 84 

19541.  Proc.verb. 
87/13.VII.1940 

Procesul verbal consemnează echivalarea diplo-
mei eliberată de Universitatea din Bologna lui 
Reznic Volf, născut la Cernăuţi 

doctor 87 

19542.  Proc.verb. 
88/13.VII.1940 

Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
echivalarea diplomei eliberată de Universitatea din 
Bologna lui Mereschenfreund Iosif Samoil, născut 
la Cernăuţi 

doctor 88 

19543.  Proc.verb. 
89/12.IV.1948 

Procesul verbal cu numărul consemnează echiva-
larea diplomei eliberată de Universitatea din Tiflis 
lui Leibovici Beno, născut la 24.I.1918 la Galaţi 

doctor 89 

 1939 DOSAR 178/1939-1948: Procese verbale ale 
comisiei de echivalare 

  

19544.  30.X.1939 In şedinţa desfăşurată la această dată se aprobă 
transferul lui Spoleanschi Ilie, Laufer Moise, Ba-
ras Leizer, Zilberman Haim, Lecker Gideon de la 
Praga la Iaşi; se mai aprobă echivalarea diplome-
lor de licenţă eliberate lui Zanencov Iacob, 
Schwartz Wilhelm, Reicher Isidor la Paris, Simio-
novici Heinich la Lyon, Fuchelman Isidor la Bo-
logna 

doctor 1 

19545.  11.X.1939 In şedinţa desfăşurată la această dată se aprobă 
înscrierea fără concurs în anul întîi a lui Weiss 
Ernest; se înscriu de asemenea în anul al VI-lea 
Ostamberg Berghiner Rebeca, în anul al V-lea 
Caţevman Ioină, în anul al III-lea Baras Leizer, 

doctor 2 
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Rahberg Haim, în anul al II-lea Bernştein David şi 
Soihet Ovşie; Finchelman Victor şi Perelman Da-
vid echivalează diplomele  

19546.  19.X.1939 In şedinţa desfăşurată la această dată se aprobă 
înscrierea în anul al II-lea a lui Merenfeld Perla cu 
studii la Paris şi în anul al III-lea a lui Bercu Ma-
nase, Merdler Elias, Weisman George, Herşcu 
Avramy; se echivalează diplomele lui Safris Leib, 
Saines Mişu, Ohlgiesser Bruno, Koch Idl Maier, 
Vaisman Nehemia, Pester Israel  

doctor 3 

19547.  23.X.1939 In şedinţa desfăşurată la această dată se aprobă 
înscrierea în al II-lea a lui Groisman Toivi, Co-
tigher Iacob, Cohn Hary, Bertsch Gertrude, iar în 
anul întîi a lui Blank Lev şi Schaffer Kurt; se echi-
valează diplomele de doctor ale lui Rehelis Şlio-
ma, Averbuch Bronea, Şlepoi Avram  

doctor 4 

19548.  4.XI.1939 In şedinţa desfăşurată la această dată se aprobă 
înscrierea în anul al V-lea a lui Iosipovici Meer, în 
anul al III-lea a lui Schatzberg Adolf şi Laufer 
Alexandrina, în anul al II-lea a lui Dvorchis 
Gherş, iar în anul al VI-lea a lui Blumenfeld Elias; 
se echivalează deplomele lui Zelţer Dvoira şi 
Roller Avram  

doctor 5 

19549.  20.XI.1939 In şedinţa desfăşurată la această dată se aprobă 
înscrierea în anul al II-lea a lui Vigder Abram, iar 
în anul al III-lea a lui Katz Herbert, Grimberg 
Iancu, Grimberg Alfons, Perescanschi Leizer, 
Haimovici Moise; se echivalează diplomele lui 
Damscher Moise şi Cretzu Avram  

doctor 8 

19550.  5.XII.1939 In şedinţa desfăşurată la această dată se aprobă 
înscrierea în anul al III-lea a lui Blum Ladislau, în 
anul al II-lea a lui Pesze Paula; se admite echiva-
larea diplomelor lui Steinberg Sofia şi Perescen-
schi Beniamin 

doctor 9 

19551.  27.I.1940 In şedinţa desfăşurată la această dată se aprobă 
înscrierea absolventului Wexler Avram şi echiva-
larea examenelor de parazitologie şi anatomie pa-
tologică lui Zeltzer Dvoira 

student 10 

19552.  16.V.1945 Membrii comisiei de echivalare scutesc de frec-
venţa anului V şi VI pe Sechter Iancu; Liquornic 
Max trebuie să frecventeze anul al VI-lea şi să 
susţină examenele restante; Vexler Israel frecven-
tează anul al V-lea la Iaşi la Institutul Cajal şi este 
scutit de frecvenţa anului al VI-lea; Weiselberg 
Mina, Baraş Leizer, Segal Beatrice, studiază în 
anii I-III la facultate, IV-VI la Institutul Cajal şi 
solicită susţinerea examenelor ultimului doctorat; 
Steinic Israel şi Rosenbaum Hary solicită echiva-
larea diplomelor  

doctor 16 

19553.  24.V.1945 Membrii comisiei de echivalare a diplomelor în-
scriu în anul al II-lea pe Iliesohn Osias, Bergher 
Izu, Solomonovici Anselm, Weisman Sabina 
(înscrisă la Colegiul pentru Studenţii Evrei); Lazăr 
Filip, Wechsler Alfred se transferă de la Timişoa-
ra, iar Geller Salli de la Cluj; Sigler Beril se trans-
feră de la Paris 

student 18-19 
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19554.  5.VI.1945 Membrii comisiei de echivalare a diplomelor res-
ping înscrierea în anul întîi a lui Lusen Iozi, iar lui 
Lazăr Filip şi Morgenstern Heinrich le aprobă 
înscrierea în anul al II-lea; mai solicită înscrierea 
în anul al II-lea Feingold Carol, Weintraub Sam-
son, Daniel M. şi Brandes Avram, în baza studiilor 
efectuate la Colegiul Enescu; Goldman Norbert 
solicită înscrierea în anul al VI-lea 

student 20 

19555.  11.VI.1945 Membrii comisiei de echivalare analizează solici-
tările lui Marcu Clarisa, absolventă a trei ani de 
facultate şi doi ani la Institutul Cajal, care solicită 
înscrierea în anul al VI-lea; Bernştein David, anul 
al VI-lea se transferă la Iaşi; Geller Sali Berte, 
anul al VI-lea solicită recunoaşterea examenelor 
susţinute la Cluj; Grimberg Avram, cu studii la 
Montpellier solicită înscrierea în anul al V-lea 
(trebuie să prezinte o dovadă că-n anul 1938 era în 
ţară); Cîrligeanu Saul, cu studii la Colegiul Enes-
cu, solicită înscrierea în anul al II-lea 

student 22 

19556.  25.VI.1945 Membrii comisiei de echivalare hotărăsc înscrie-
rea lui Grumberg Moise în anul al IV-lea, pe baza 
studiilor făcute la facultate şi ale celor la Colegiul 
pentru Studenţii Evrei; lui Waisman Sabina i se 
recunoaşte examenul de chimie biologică susţinut 
la Colegiul Cajal, iar lui Zosner Dorel i se aprobă 
transferul de la Bucureşti la Iaşi  

student 23 

19557.  28.VI.1945 Goldman Norbert solicită înscrierea în anul al 
VI-lea, cu scutire de frecvenţă pentru anul al 
IV-lea şi al V-lea, iar Barad Leonard solicită în-
scrierea în anul al V-lea, în baza studiilor de la 
facultate şi Instituttul Cajal 

student 24 

19558.  19.VII.1945 Cererea lui Goldman Norbert care solicită înscrie-
rea în anul al VI-lea, cu scutire de frecvenţă pentru 
anul al IV-lea şi al V-lea este dirijată spre consiliul 
profesoral, iar Cruparu Moise este respins cu cere-
rea de scutire de frecvenţă în anul al III-lea şi al 
IV-lea 

student 25 

19559.  22.VII.1945 Iurman Sara este înscrisă în anul al VI-lea cu con-
diţia promovării examenelor 

student 25v 

19560.  1/19.XI.1945 Kimenfeld Isac solicită înscrierea în anul al V-lea 
cu efectuarea stagiului din spital; Bercovici Iancu, 
Weiselberg Mina, Fener Blanche solicită înscrie-
rea în anul al VI-lea cu efectuarea stagiului din 
spital; crererile lui Menczel Iacob şi Leizerovici 
Marcu se resping 

student 27 

19561.  2/15.XII.1945 Lui Merdler Elias i se recomandă să-şi stabilească 
naţionalitatea, în prezent sovietică, iar Blum La-
dislau este înscris în anul al IV-lea după promo-
varea anului al III-lea 

student 29 

19562.  3/15.XII.1946 Lui Cîrligeanu Saul i se aporbă înscrierea în anul 
al V-lea după susţinerea examenelor, iar lui Merd-
ler Elias i se aprobă înscrierea în anul al VI-lea; 
lui Goldştein Solomon i se aprobă specializare în 
baza studiilor efectuate la Paris 

student 30 

19563.  4/1946 Cererea lui Rubinszaft Moses de a fi scutit de sta-
giul de laborator este respinsă, iar Kimenfeld Isac, 

student 31 
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Bercovici Iancu, Weiselberg Mina sînt trimişi să 
efectueze lucrările de laborator; se respinge cere-
rea lui Merdler Elias cu trei ani de studiu la facul-
tate, reîntors din lagăr 

19564.  5/26.I.1946 Cererea lui Geller Aron de înscriere în anul al 
VI-lea se respinge deoarece este cetăţean străin 

student 32 

19565.  6/18.II.1946 Cererea lui Graur Simon de înscriere în anul al 
VI-lea este admisă 

student 33 

19566.  7/18.II.1946 Cererea lui Iurman Sara de recunoaştere a exeme-
nelor de diferenţă este trimisă spre avizare consi-
liului profesoral 

student 33 

19567.  8/9.IV.1946 Cererea lui Sommer Bruno, absolvent la Paris, de 
recunoaştere a studiilor este trimisă spre avizare 
consiliului profesoral; la fel şi cele ale lui Marberg 
Leo şi Gurman Noe; se aprobă cererea lui Grill 
Solomon, absolvent al facultăţii în anul universitar 
1939-1940 

student 35-36 

19568.  3.V.1946 Cererea lui Horn Schertzer Pia, care a fost depor-
tată pînă în 25.II.1940, a fost aprobată cu reco-
mandarea de a-şi efectua stagiile  

student 36 

19569.  3.V.1946 După susţinerea examenelor vor fi înscrise în anul 
al VI-lea Cohn Ana şi Lecker Ghideon 

student 37 

19570.  8.V.1946 Berler Egon a fost înscris în anul al III-lea în 
1939-1940; va frecventa cursurile anului al V-lea 
în 1946-1947 

student 38 

19571.  8.V.1946 Grümberg Moise, Zilberman Ficu, Fener Blanche 
solicită a li se aproba să recupereze cîte un an de 
studii conform cu legea nr. 275; Hainisch Ani-
şoara se transferă în anul întîi la Cernăuţi; cererea 
lui Cîrligeanu Saul de a fi înscris în anul al VI-lea 
este trimisă la comisie, iar cea a lui Geller Aron la 
Consiliu; Rapaport Isac, absolvent al anului al V-
lea în 1940, solicită scutirea de frecvenţă în anul al 
VI-lea 

student 39 

19572.  8.V.1946 Deoarece Lehrer Mosche nu prezintă o adeverinţă 
că a fost evacuat are cererea de înscriere respinsă 
şi se înscrie la ştiinţe natuarale; sînt respinşi a se 
înscrie la facultate şi Rabinovici Carol, Schaffer 
Rubin, Schulimsohn Rubin, Schifter Marcel, Un-
garisch Leopold, Strulovici Lia, repatriaţi în 1946 
dar fără diplome de bacalaureat; cererea lui Scha-
pira P. Iosif, absolvent al unui liceu evreiesc în 
1944-1945 este înaintaă ministerului 

student 40-41 

19573.  11.XI.1946 Cererea lui Korn Carol şi Frendec Suzi, absolvenţi 
de liceu în 1939, de înscriere în anul întîi se apro-
bă, ca şi cea a lui Günzaid Volf de înscriere în 
anul al VI-lea 

student 41v 

19574.  27.XI.1946 Cererea lui Liederman Iaşa, cu studii în URSS, de 
înscriere în anul al II-lea este aprobată, iar cea a 
lui Frucht Menii, cu studii la Colegiul Enescu, este 
respinsă; documentele studiilor efectuate de Şor 
Sofra în URSS sînt trimise la consiliu 

student 43 

19575.  10.I.1947 Se aprobă transferul lui Calmanaş Iosif şi Mosen-
sohn Zaharia de la Timişoara la Iaşi în anii al 
III-lea şi, respectiv, al II-lea 

student 44 

19576.  20.I.1947 Kohn Moses, student în anii 1938-1940, întrerupe student 45 
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frecventarea cursurilor din cauza legislaţiei ra-
siale; comisia aprobă înscrierea în anul al III-lea 

19577.  25.IV.1947 Frenckel Iulius, absolvent al Universităţii din 
Praga, solicită înscrierea la examenele ultimului 
doctorat; comisia aprobă cu condiţia promovării 
examenelor  

student 46 

19578.  28.VII.1947 Leibovici Bercu, absolvent al Universităţii din 
Tbilisi, solicită înscrierea la examenele ultimului 
doctorat; comisia aprobă cu condiţia prezentării 
unei adeverinţe de şcolaritate  

student 46 

  DOSAR 179/1939: Registru de ieşire   
19579.  109/13.I.1939 Barth Iosif obţine o adeverinţă de înscriere în anul 

al VI-lea în 1938-1939 
student 7 

19580.  151/16.I.1939 Profesorii anului al VI-lea sînt rugaţi să-l înscrie 
în cataloage pe Zaliasnic Abram 

student 9 

19581.  219/19.I.1939 Prof. Baliff Leon este convocat să-l examineze la 
neurologie pe Moldavschi Volf  

doctor 14 

19582.  240/19.I.1939 Prof. Buţureanu Vladimir este convocat să-l exa-
mineze la chirurgie pe Teneboim Mordco  

doctor 15 

19583.  249/21.I.1939 Prof. Ţupa Alexandru este convocat să-l exa-
mineze la anatomie pe Ţerlinc Benţion  

doctor 16 

19584.  249/21.I.1939 Prof. Hurmuzache E. este convocat să participe la 
examinarea lui Gartenberg Beti la teza de licenţă  

doctor 17 

19585.  290/25.I.1939 Prof. Popa T. Grigore este convocat să examineze 
la anatomie (examen fixat de comisia de revizuire) 
pe Scharf Esperina 

doctor 18 

19586.  319/26.I.1939 Velt Bercu obţine o adeverinţă privind exempla-
rele din teza de licenţă , depuse în conformitate cu 
solicitarea comisiei de revizuire de pe lîngă Minis-
terul Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale 

doctor 29 

19587.  321/27.I.1939 Prof. Bălteanu Ion este convocat să examineze la 
bacteriologie (examen fixat de comisia de reviz-
uire) pe Motniac Sioma 

doctor 22 

19588.  360/30.I.1939 Profesorii anului al III-lea sînt rugaţi să o înscrie 
în cataloage pe Mitelschi Hedviga, înscrisă în ur-
ma echivalării studiilor 

student 22 

19589.  361/30.I.1939 Profesorii anului al VI-lea sînt rugaţi să-l înscrie 
în cataloage pe Gold Haim Moise, înscris în urma 
echivalării studiilor 

student 22 

19590.  375/31.I.1939 Prof. Bălteanu Ion este convocat să examineze la 
bacteriologie (examen fixat de comisia de revi-
zuire) pe Weidenfeld Iacobi 

doctor 22 

19591.  379/31.I.1939 Prof. Bălteanu Ion este convocat să examineze la 
bacteriologie (examen fixat de comisia de revi-
zuire) pe Hirsch Herman 

doctor 22 

19592.  410/3.II.1939 Fainbarc Grabois Sara nu primeşte adeverinţa 
solicitată, arhiva fiind în Ilfov la Cabinetul VI In-
strucţie 

doctor 25 

19593.  411/3.II.1939 Cligher Abram nu primeşte adeverinţa solicitată, 
arhiva fiind în Ilfov la Cabinetul VI Instrucţie 

doctor 25 

19594.  421/4.II.1939 Ministerul Sănătăţii solicită eliberarea permisului 
de liberă practică lui Gartneberg Beti 

doctor 26 

19595.  421/4.II.1939 Ministerul Sănătăţii solicită eliberarea permisului 
de liberă practică lui Ţighelnicher I. Ihil 

doctor 26 

19596.  423/4.II.1939 Fainberg N. Liuba, farmacie, solicită eliberarea 
unei adeverinţe de frecvenţă 

student 26 
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19597.  424/4.II.1939 Prof. Ţupa Alexandru este convocat să-l exami-
neze la anatomie pe Margulis Gerhard, Valter 
Herman, Rosemblat Solomon, Procupeţ Naftuli, 
Şmulevici David, Diamand Israil 

doctor 26 

19598.  427/4.II.1939 Ministerul Sănătăţii răspunde la adresa 125916/ 
1939 că diplomele lui Bergof Elias şi Melţer S. 
Elias au fost echivalate fără examene  

doctor 26 

19599.  458/31.I.1939 Prof. Enescu Ion este convocat să examineze la 
clinica medicală (examen fixat de comisia de revi-
zuire) pe Motniac Uciteli Raisa 

doctor 27 

19600.  459/31.I.1939 Prof. Enescu Ion este convocat să examineze la 
clinica medicală (examen fixat de comisia de revi-
zuire) pe Motniac Seoma 

doctor 28 

19601.  491/4.II.1939 Prof. Ţupa Alexandru este convocat să-l examine-
ze la anatomie pe Hirsch Herman (examen fixat de 
comisia de revizuire) 

doctor 30 

19602.  523/10.II.1939 Prof. Enescu Ion este convocat să examineze la 
clinica medicală (examen fixat de comisia de revi-
zuire) pe Schatzberg B. Solomon 

doctor 32 

19603.  562/13.II.1939 Profesorii anului al VI-lea sînt rugaţi să introducă 
în cataloage numele lui Peisah Şmuli, Bick Ghi-
dale, Wisentahl Etlea 

doctor 34 

19604.  600/15.II.1939 Goligorschi Solomon solicită eliberarea unei ade-
verinţe cu notele obţinute la examenele ultimului 
doctorat 

doctor 36 

19605.  602/15.II.1939 Glicman Mendel solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă 

student 36 

19606.  614/16.II.1939 Gutfleiş Meilah solicită eliberarea adeverinţei de 
reînscriere în anul elevat la farmacie în 1926-1927 

student 37 

19607.  615/16.II.1939 Goldenberg Uşer Haim solicită eliberarea ade-
verinţei de reînscriere în anul elevat la farmacie în 
1926-1927 

student 37 

19608.  617/16.II.1939 Prof. Tudoranu Gheorghe este convocat să exami-
neze la clinica medicală (examen fixat de comisia 
de revizuire) pe Rozenboim Herş 

doctor 37 

19609.  624/17.II.1939 Prof. Tudoranu Gheorghe este convocat să exami-
neze la clinica medicală (examen fixat de comisia 
de revizuire) pe Singer Max 

doctor 37 

19610.  643/17.II.1939 Sanatoriul Maritim TBC de Stat din Medgidia in-
formează că Aron Iancu a obţinut diploma de li-
cenţă în 8 II.1939 

doctor 38 

19611.  645/17.II.1939 Şaevici M. Hava obţine o adeverinţă privind situa-
ţia şcolară spre a-i servi la comisia de revizuire 

student 38 

19612.  646/17.II.1939 Sut Ihil obţine o adeverinţă privind situaţia şcolară 
spre a-i servi la comisia de revizuire 

student 38 

19613.  650/17.II.1939 Prof. Barbilian Nicolae este convocat să examine-
ze (examen fixat de comisia de revizuire) pe Bo-
der Salo la licenţă 

doctor 39 

19614.  651/17.II.1939 Prof. Bălteanu Ion este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Cogan 
Marc la bacteriologie pentru echivalare 

doctor 39 

19615.  651/17.II.1939 Prof. Bălteanu Ion este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe 
Rubinsaft Moses la bacteriologie pentru echivalare 

doctor 39 

19616.  664/18.II.1939 Koch Isac obţine o adeverinţă privind situaţia şco-
lară spre a-i servi la echivalarea diplomei 

doctor 39 
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19617.  694/21.II.1939 Prof. Bălteanu Ion este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Gold 
Haim la bacteriologie pentru echivalare 

doctor 41 

19618.  694/21.II.1939 Prof. Bălteanu Ion este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe 
Diamand Israil la bacteriologie pentru echivalare 

doctor 41 

19619.  698/21.II.1939 Prof. Buţureanu Vladimir este convocat să 
examineze (examen fixat de comisia de revizuire) 
pe Waidenfeld Iacob la chirurgie pentru echivalare 

doctor 41 

19620.  699/21.II.1939 Prof. Bălteanu Ion este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Bresnitz 
Berthold la bacteriologie pentru echivalare 

doctor 41 

19621.  718/22.II.1939 Prof. Buţureanu Vladimir este convocat să exa-
mineze (examen fixat de comisia de revizuire) pe 
Birnberg Osias Herman la chirurgie pentru echi-
valare 

doctor 42 

19622.  722/18.II.1939 Barşac Moise obţine o adeverinţă privind situaţia 
şcolară în anul 1919-1920 

doctor 42 

19623.  739/18.II.1939 Rosenthal Georges obţine o adeverinţă privind 
angajarea sa ca asitent radiolog la clinica infantilă 

doctor 43 

19624.  749/24.II.1939 Prof. Enescu Ion este convocat să examineze pe 
Bercu Mili la ultimul doctorat în 1.03.1939 

doctor 44 

19625.  751/24.II.1939 Ministerul Educaţiei Naţionale intervine pentru 
examinarea lui Pineles Sebastian 

doctor 44 

19626.  752/18.II.1939 Klepper Lazăr obţine o adeverinţă că a susţinut 
examenul de licenţă 

farmacist 44 

19627.  753/24.II.1939 Prof. Cosăcescu Alexandru este convocat să exa-
mineze pe Ebner Bruno la chirurgie 

doctor 44 

19628.  771/23.II.1939 Seinfeld Sofia obţine o adeverinţă că a susţinut 
examenul de liberă practică în 22.II.1939 

doctor 45 

19629.  798/28.II.1939 Prof. Barbilian Nicolae este convocat să exami-
neze pe Maier Simon la chirurgie 

doctor 46 

19630.  830/1.III.1939 Faerştein Strul obţine o adeverinţă că va susţine 
examenul la clinica medicală în 14.III.1939 

doctor 48 

19631.  831/1.III.1939 Hechler Mina, cu studii la Strasbourg, obţine o 
adeverinţă de echivalare a diplomei şi de eliberare 
a permisului de liberă practică 

doctor 48 

19632.  850/1.III.1939 Serviciul Sanitar al oraşului Chişinău informează 
că Boder Salo a obţinut diploma de licenţă în 
25.II.1939 

doctor 49 

19633.  860/2.III.1939 Rosenstrauch Leonid obţine o adeverinţă de 
frecvenţă a anului întîi necesară la armată 

student 50 

19634.  861/2.III.1939 Dvoirin Volf obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi necesară la armată 

student 50 

19635.  862/2.III.1939 Vornicu Iancu obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al IV-lea necesară la armată 

student 50 

19636.  881/3.III.1939 Marcanschi H. Jac obţine o adeverinţă de frec-
venţă a anului întîi necesară la armată 

student 51 

19637.  882/3.III.1939 Fişov Leib obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi necesară la armată 

student 51 

19638.  907/6.III.1939 Prof. Bălteanu Ion este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Koch 
Isac pentru echivalarea diplomei 

doctor 51 

19639.  925/6.III.1939 Prof. Popa T. Grigore este rugat să includă în ca-
taloagul anului al III-lea pe Cârligeanu Saul, repe-
tent în anul întîi 

doctor 53 
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19640.  961/8.III.1939 Schatzberg B. Solomon obţine o adeverinţă de 
susţinere a examenelor fixate de comisia de re-
vizuire 

doctor 55 

19641.  964/8.III.1939 Prof. Radu E. este convocat să examineze (exa-
men fixat de comisia de revizuire) pe Hacker 
Emanoil la dermatovenerice pentru echivalarea 
diplomei 

doctor 55 

19642.  1022/11.III.1939 Prof. Buţureanu Vladimir este convocat să exami-
neze (examen fixat de comisia de revizuire) pe 
Alter Iosif pentru echivalarea diplomei 

doctor 59 

19643.  1028/11.III.1939 Profesorii anului întîi sînt rugaţi să-l radieze din 
catalog pe Volf Isidor din cauza neachitării taxelor 
şcolare 

student 59 

19644.  1031/11.III.1939 Gurman Has Heinz obţine o adeverinţă de frec-
venţă a anului al II-lea necesară la armată 

student 59 

19645.  1032/11.III.1939 Paghis I. Natan obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al II-lea necesară la armată 

student 60 

19646.  1041/13.III.1939 Gall I. Moses obţine o adeverinţă că a susţinut 
examenele fixate de comisia de revizuire 

doctor 60 

19647.  1042/13.III.1939 Hutman Arnold obţine o adeverinţă că a susţinut 
examenele fixate de comisia de revizuire 

doctor 60 

19648.  1044/13.III.1939 Prof. Popa T. Grigore este rugat să participe la 
examinarea lui Getzler Natan pentru obţinerea 
permisului de liberă practică  

doctor 60 

19649.  1044/13.III.1939 Prof. Popa T. Grigore este rugat să participe la 
examinarea lui Osy Noe pentru obţinerea permi-
sului de liberă practică  

doctor 60 

19650.  1044/13.III.1939 Prof. Popa T. Grigore este rugat să participe la 
examinarea lui Wiznitzer Lipa pentru obţinerea 
permisului de liberă practică  

doctor 60 

19651.  1048/13.III.1939 Prof. Bălteanu Ion este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Rapa-
port Abraham la bacteriologie pentru echivalarea 
diplomei 

doctor 60 

19652.  1051/13.III.1939 Schachter Beno obţine o adeverinţă că s-a prezen-
tat la examenul bacteriologie în vederea echiva-
lării diplomei 

doctor 60 

19653.  1053/13.III.1939 Ţuckerman Arnold obţine o adeverinţă de frecven-
ţă a anului al V-lea în 1938-1939 

student 60 

19654.  1064/13.III.1939 Beniaminovici Mendel obţine o adeverinţă că a 
susţinut examenele fixate de comisia de revizuire 

doctor 61 

19655.  1078/16.III.1939 Osy Noe obţine o adeverinţă că a susţinut exame-
nele pentru obţinerea permisului de liberă practică  

doctor 62 

19656.  1079/16.III.1939 Wisnitzer Lipa obţine o adeverinţă că a susţinut 
examenele pentru obţinerea permisului de liberă 
practică 

doctor 62 

19657.  1080/16.III.1939 Getzler Natan obţine o adeverinţă că a susţinut 
examenele pentru obţinerea permisului de liberă 
practică 

doctor 62 

19658.  1093/16.III.1939 Prof. Enescu Ion este convocat să examineze (exa-
men fixat de comisia de revizuire) pe Teitler Na-
tan la clinica medicală pentru echivalarea diplo-
mei 

doctor 63 

19659.  1099/16.III.1939 Bolboceanu Basia obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a cursurilor facultăţii 

doctor 63 

19660.  1111/17.III.1939 Kalb Natan obţine o adeverinţă de susţinere a exa- doctor 64 
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menelor fixate de comisia de revizuire de pe lîngă 
Ministerul Sănătăţii 

19661.  1112/17.III.1939 Tenenboim Mordco obţine o adeverinţă de sus-
ţinere a examenelor fixate de comisia de revizuire 
de pe lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 64 

19662.  1113/17.III.1939 Scharch Siegfried obţine o adeverinţă de susţinere 
a examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 64 

19663.  1115/17.III.1939 Cogan Marc obţine o adeverinţă de frcvenţă a anu-
lui al V-lea pentru recrutare 

doctor 64 

19664.  1121/17.III.1939 Prof. Tudoranu Gheorghe este convocat să exami-
neze la clinica medicală (examen fixat de comisia 
de revizuire) pe Sigler Emil 

doctor 64 

19665.  1154/20.III.1939 Prof. Enescu Ion este convocat să examineze la 
clinica medicală (examen fixat de comisia de revi-
zuire) pe Sandbrand Iancu 

doctor 66 

19666.  1157/20.III.1939 Snarch Siegfrid obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 66 

19667.  1175/20.III.1939 Prof. Buţureanu Vladimir este convocat să-l exa-
mineze la chirurgie pe Schwartz Arnold  

doctor 67 

19668.  1157/22.III.1939 Roizenboim David obţine o adeverinţă de susţine-
re a examenelor fixate de comisia de revizuire de 
pe lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 69 

19669.  1225/22.III.1939 Peritz Bernard obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al IV-lea în 1938-1939 

student 70 

19670.  1228/22.III.1939 Cleinerman Leizer obţine o adeverinţă de frecven-
ţă a anului al IV-lea în 1938-1939 

student 70 

19671.  1231/22.III.1939 Hohenthal Carol obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al VI-lea în 1938-1939 

student 70 

19672.  1234/22.III.1939 Simson Etlis obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al V-lea în 1938-1939 

student 70 

19673.  1235/22.III.1939 Peisah Şmuli obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al VI-lea în 1938-1939 

student 70 

19674.  1248/24.III.1939 Prof. Bălteanu Ion este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Smar-
cotin Moise la bacteriologie pentru echivalarea 
diplomei 

doctor 71 

19675.  1253/24.III.1939 Moscovici Avram obţine o adeverinţă de susţinere 
a examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 71 

19676.  1253/24.III.1939 Bart Wilhelm obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 71 

19677.  1287/27.III.1939 Serviciul Sanitar al oraşului Constanţa informează 
că Segal A. Iacob a obţinut diploma de licenţă în 
3.XII.1938 

doctor 72 

19678.  1288/27.III.1939 Serviciul Sanitar al oraşului Iaşi informează că 
Beniaminovici Liuba a obţinut diploma de licenţă 
în 30.X.1938 

doctor 73 

19679.  1291/27.III.1939 Dym Ionas Wolf obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 73 

19680.  1303/28.III.1939 Aufleger Heinrich obţine o adeverinţă de înscriere 
în anul al VI-lea pentru echivalarea diplomei 
conferită de universitatea din Praga 

doctor 74 
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19681.  1304/28.III.1939 Pistiner Artur Severin obţine o adeverinţă de în-
scriere în anul al VI-lea pentru echivalarea diplo-
mei conferită de universitatea din Praga 

doctor 74 

19682.  1305/28.III.1939 Prof. Popa T. Grigore este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Rot Aba 
în vederea acordării permisului de liberă practică 

doctor 74 

19683.  1309/28.III.1939 Prof. Popa T. Grigore este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Snarch 
Isac în vederea acordării permisului de liberă prac-
tică 

doctor 74 

19684.  1314/28.III.1939 Zapler Rudolf obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 74 

19685.  1323/28.III.1939 Prof. Nicolau Ion este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Mecz 
Leopold în vederea acordării permisului de liberă 
practică 

doctor 75 

19686.  1326/28.III.1939 Prof. Tudoranu Gheorghe este convocat să exami-
neze (examen fixat de comisia de revizuire) pe 
Alter Iosif în vederea acordării permisului de li-
beră practică 

doctor 75 

19687.  1328/28.III.1939 Prof. Tudoranu Gheorghe este convocat să exami-
neze (examen fixat de comisia de revizuire) pe 
Hacken Emanoil în vederea acordării permisului 
de liberă practică 

doctor 75 

19688.  1331/28.III.1939 Judele instructor al Cabinetului 3 al Tribunalului 
din Iaşi dă relaţii asupra situaţiei lui Cheselbrener 
Menaşi 

doctor 75 

19689.  1341/29.III.1939 Prof. Ţupa Alexandru este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Menczer 
Iosif în vederea acordării permisului de liberă 
practică 

doctor 76 

19690.  1341/29.III.1939 Prof. Baliff Leon este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Cauf-
man Şaia în vederea acordării permisului de liberă 
practică 

doctor 76 

19691.  1344/29.III.1939 Prof. Ţupa Alexandru este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Motel-
son Marcu în vederea acordării permisului de libe-
ră practică 

doctor 76 

19692.  1352/29.III.1939 Profesorii anului al VI-lea sînt rugaţi a examina pe 
Reznci Moise 

doctor 77 

19693.  1353/28.III.1939 Goldştein Haim obţine o adeverinţă de susţinere a 
tezei de licenţă în 20.XII.1938 

doctor 77 

19694.  1354/24.III.1939 Pitzinger Carol Gernot obţine o adeverinţă de sus-
ţinere a examenelor fixate de comisia de revizuire 
de pe lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 77 

19695.  1392/31.III.1939 Prof. Buţureanu Vladimir este convocat să exami-
neze (examen fixat de comisia de revizuire) pe 
Eisikovicz Moriţ Leon în vederea acordării permi-
sului de liberă practică 

doctor 80 

19696.  1395/28.III.1939 Landa Iosif obţine o adeverinţă de frecvenţă student 80 
19697.  1396/24.III.1939 Sandbrand Iancu obţine o adeverinţă de susţinere a 

examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 80 

19698.  1397/24.III.1939 Menczer Iosif obţine o adeverinţă de susţinere a doctor 80 
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examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

19699.  1397/1.IV.1939 Rectoratul universităţii trimite diploma de licenţă 
a lui Rot Aba 

doctor 81 

19700.  1409/1.IV.1939 Mendelovici Meer obţine o adeverinţă de susţinere 
a examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 81 

19701.  1410/1.IV.1939 Teitler Natan obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 81 

19702.  1411/1.IV.1939 Nodel Ignat obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 81 

19703.  1412/1.IV.1939 Hacken Emanoil obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 81 

19704.  1414/1.IV.1939 Rapaport Abram obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 81 

19705.  1436/13.IV.1939 Ministerul Sănătăţii acordă permisul de liberă 
practică lui Deutsch Mariem 

doctor 83 

19706.  1436/13.IV.1939 Ministerul Sănătăţii acordă permisul de liberă 
practică lui Cahan Artur 

doctor 83 

19707.  1452/17.IV.1939 Prof. Enescu Ion este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Cauf-
man Şaia în vederea acordării permisului de liberă 
practică 

doctor 84 

19708.  1453/17.IV.1939 Prof. Cosăcescu Alexandru este convocat să 
examineze (examen fixat de comisia de revizuire) 
pe Melţer Natan în vederea acordării permisului 
de liberă practică 

doctor 84 

19709.  1462/17.IV.1939 Prof. Enescu Ion este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Todres 
Bercu în vederea acordării permisului de liberă 
practică 

doctor 84 

19710.  1478/17.IV.1939 Şraiber Osias obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al III-lea 

student 85 

19711.  1496/18.IV.1939 Prof. Tudoranu Gheorghe este convocat să exami-
neze (examen fixat de comisia de revizuire) pe 
Ţucherman Israil în vederea acordării permisului 
de liberă practică 

doctor 86 

19712.  1534/19.IV.1939 Prof. Enescu Ion este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Wais-
man Marcu în vederea acordării permisului de 
liberă practică 

doctor 87 

19713.  1537/19.IV.1939 Schwartzman F. Ihil obţine o adeverinţă de susţi-
nere a examenelor fixate de comisia de revizuire 
de pe lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 87 

19714.  1539/19.IV.1939 Prof. Popa T. Grigore este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Schorr 
Albert în vederea acordării permisului de liberă 
practică 

doctor 88 

19715.  1543/19.IV.1939 Tyndel Albert obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 88 

19716.  1544/19.IV.1939 Tyndel Milo obţine o adeverinţă de susţinere a doctor 88 
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examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

19717.  1545/19.IV.1939 Iahr Iosef obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 88 

19718.  1546/19.IV.1939 Graur Iancu obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 88 

19719.  1547/19.IV.1939 Schwartz Arnold obţine o adeverinţă de susţinere 
a examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 88 

19720.  1572/19.IV.1939 Prof. Tudoran Gheorghe este convocat să exami-
neze (examen fixat de comisia de revizuire) pe 
Hernis Simon în vederea acordării permisului de 
liberă practică 

doctor 89 

19721.  1574/19.IV.1939 Prof. Buţureanu Vladimir este convocat să exami-
neze (examen fixat de comisia de revizuire) pe 
Herman Emanoil în vederea acordării permisului 
de liberă practică 

doctor 89 

19722.  1591/20.IV.1939 Cufman Şaia obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 90 

19723.  1602/21.IV.1939 Prof. Cosăcescu Alexandru este convocat să exa-
mineze (examen fixat de comisia de revizuire) pe 
Colcher Mihal în vederea acordării permisului de 
liberă practică 

doctor 91 

19724.  1605/21.IV.1939 Prof. Enescu Ion este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Shafer 
Bertha în vederea acordării permisului de liberă 
practică 

doctor 91 

19725.  1609/21.IV.1939 Peisah Peirel obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 91 

19726.  1630/25.IV.1939 Deutsch Mariem va obţine o adeverinţă de liberă 
practică după ce va trimite certificatul de revizuire 
a cetăţeniei 

doctor 93 

19727.  1652/25.IV.1939 Prof. Niţulescu Virgil este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Cula 
Carol în vederea acordării permisului de liberă 
practică 

doctor 94 

19728.  1663/26.IV.1939 Pilpel M. Gherşin obţine o adeverinţă de susţinere 
a examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 95 

19729.  1701/27.IV.1939 Prof. Ţupa Alexandru este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Şaimo-
vici Iacob în vederea acordării permisului de li-
beră practică 

doctor 96 

19730.  1701/27.IV.1939 Prof. Ţupa Alexandru este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Rosin 
Froim în vederea acordării permisului de liberă 
practică 

doctor 96 

19731.  1703/27.IV.1939 Prof. Ţupa Alexandru este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Vaser-
man Gheţel în vederea acordării permisului de 
liberă practică 

doctor 96 

19732.  1704/27.IV.1939 Prof. Ţupa Alexandru este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Peisah 

doctor 96 
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Şmuli în vederea acordării permisului de liberă 
practică 

19733.  1704/27.IV.1939 Mayer K. Simon obţine permisul de liberă practică 
acordat de minister 

doctor 98 

19734.  1744/29.IV.1939 Schatner Ludvig obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 99 

19735.  1750/29.IV.1939 Hernis Simon obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 99 

19736.  1759/2.V.1939 Prof. Aburel E. este convocat să examineze (exa-
men fixat de comisia de revizuire) pe Mezer Elias  

doctor 100 

19737.  1765/29.IV.1939 Kulla Carol obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 100 

19738.  1768/2.V.1939 Prof. Buţureanu Vladimir este convocat să exami-
neze (examen fixat de comisia de revizuire) pe 
Rauchverger Heinrich  

doctor 100 

19739.  1800/3.V.1939 Fridman Beatrice obţine o adeverinţă de frecvenţă 
la farmacie 

student 102 

19740.  1801/3.V.1939 Melczer Natan obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 102 

19741.  1802/3.V.1939 Colcher Michel obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 102 

19742.  1880/9.V.1939 Ministerul Sănătăţii expediază diploma lui Sain-
feld Sofia, echivalată de facultate şi Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

doctor 107 

19743.  1881/9.V.1939 Prof. Radu E. este convocat să examineze (exa-
men fixat de comisia de revizuire) pe Greif Meer  

doctor 107 

19744.  1883/3.V.1939 Halinschi Lipa obţine o adeverinţă de specializare 
în radiologie 

doctor 107 

19745.  1888/3.V.1939 Cretzu Avram obţine o adeverinţă că a depus di-
ploma pentru echivalare 

doctor 107 

19746.  1889/3.V.1939 Herşcovici Moise obţine o adeverinţă că a depus 
diploma pentru echivalare 

doctor 107 

19747.  1899/3.V.1939 Cahan Leizer obţine o adeverinţă că a absolvit în 
1934 

doctor 108 

19748.  1901/11.V.1939 Prof. Buţureanu Vladimir este convocat să exami-
neze (examen fixat de comisia de revizuire) pe 
Şirota Ruhla în vederea echivalării studiilor 

doctor 108 

19749.  1918/12.V.1939 Gutman Iosef obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 109 

19750.  1934/13.V.1939 Breiman Şlioma obţine o adeverinţă că a depus 
diploma pentru echivalare 

doctor 110 

19751.  1951/13.V.1939 Prof. Gheorghiu Ion este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Hohen-
tal Carol în vederea echivalării studiilor 

doctor 111 

19752.  1976/16.V.1939 Prof. Cosăcescu Alexandru este convocat să exa-
mineze (examen fixat de comisia de revizuire) pe 
Deligdisch Gerhard în vederea echivalării studiilor 

doctor 113 

19753.  1979/16.V.1939 Prof. Nicolau Ion este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Elenbo-
gen Shafer Bertha în vederea echivalării studiilor 

doctor 113 
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19754.  2004/16.V.1939 Greif Maier obţine o adeverinţă de susţinere a exa-
menelor fixate de comisia de revizuire de pe lîngă 
Ministerul Sănătăţii 

doctor 114 

19755.  2005/16.V.1939 Kahn Artur obţine o adeverinţă de susţinere a exa-
menelor fixate de comisia de revizuire de pe lîngă 
Ministerul Sănătăţii 

doctor 114 

19756.  2016/17.V.1939 Grimberg Avram obţine o adeverinţă de reparti-
zare de la Ministerul Sănătăţii pentru echivalarea 
diplomei 

doctor 115 

19757.  2033/19.V.1939 Prof. Niţulescu Virgil este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Grin-
berg Goldenberg Sara în vederea echivalării stu-
diilor 

doctor 116 

19758.  2082/22.V.1939 Blum Todres obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 116 

19759.  2101/19.V.1939 Prof. Enescu Ion este convocat să examineze (exa-
men fixat de comisia de revizuire) pe Hellering 
Adolf în vederea echivalării studiilor 

doctor 120 

19760.  2117/24.V.1939 Frohmich Emanoil obţine o adeverinţă de susţi-
nere a examenelor fixate de comisia de revizuire 
de pe lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 121 

19761.  2118/24.V.1939 Blum Todres (Teodor) obţine o adeverinţă de 
susţinere a examenelor fixate de comisia de 
revizuire de pe lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 121 

19762.  2133/26.V.1939 Prof. Niţulescu Jules este convocat să examineze 
la licenţă pe Bercu Mili  

doctor 122 

19763.  2134/26.V.1939 Deligdisch Gerhard obţine o adeverinţă de susţi-
nere a examenelor fixate de comisia de revizuire 
de pe lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 122 

19764.  2139/26.V.1939 Prof. Barbilian Nicolae este convocat să examine-
ze la licenţă pe Lemel Idel  

doctor 122 

19765.  2155/26.V.1939 Prof. Bălteanu Ion este convocat să examineze la 
licenţă pe Şaimovici Iacob 

doctor 122 

19766.  2178/30.V.1939 Prof. Enescu Ion este convocat să examineze (exa-
men fixat de comisia de revizuire) pe Susman Io-
sif în vederea echivalării studiilor 

doctor 124 

19767.  2193/30.V.1939 Ministerul Sănătăţii solicită a se corecta numele 
Maier K. Simon în MO 3038 

doctor 125 

19768.  2195/30.V.1939 Berman Natan, anul al VI-lea, obţine o adeverinţă 
de frecvenţă 

student 125 

19769.  2195/30.V.1939 Dubiţchi Sara obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenului de licenţă în 27.V.1939 

doctor 125 

19770.  2215/1.VI.1939 Maleţ Şmuli obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 127 

19771.  2217/1.VI.1939 Strul B. Iosif obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 127 

19772.  2236/1.VI.1939 Feldman Strul obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 128 

19773.  2238/1.VI.1939 Zalţman Dorotea obţine o adeverinţă de susţinere 
a examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 128 

19774.  2279/3.VI.1939 Berenfeld Arnold obţine o adeverinţă de susţinere doctor 130 
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a examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

19775.  2279/3.VI.1939 Sontag Regina obţine o adeverinţă de depunere a 
diplomei pentru echivalare 

doctor 132 

19776.  2318/6.VI.1939 Hirsch Herman obţine o adeverinţă de depunere a 
diplomei pentru echivalare 

doctor 132 

19777.  2318/6.VI.1939 Gheilihman B. Moise obţine o adeverinţă de echi-
valare a diplomei  

doctor 132 

19778.  2320/6.VI.1939 Goldner Jaques obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
cursurilor facultăţii  

doctor 132 

19779.  2333/7.VI.1939 Gutman V. Iosif obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 134 

19780.  2354/9.VI.1939 Prof. Tudoran Gheorghe este în comisia de echi-
valare pentru a examina (examen fixat de comisia 
de revizuire) pe Depner Dorotea  

doctor 135 

19781.  2372/10.VI.1939 Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti solicită a i se 
expedia situaţia şcolară a lui Kohn Moses 

doctor 136 

19782.  2373/10.VI.1939 Ministerul Sănătăţii intervine pentru acordarea 
permisului de liberă practică lui Urcă R. Strul, 
Fixler I. Sara şi Bercu N.Mili 

doctor 136 

19783.  2383/12.VI.1939 Prof. Ştefănescu Galaţi Mihai este în comisia de 
echivalare pentru a examina (examen fixat de co-
misia de revizuire) pe Moldovan Leon 

doctor 137 

19784.  2397/12.VI.1939 Haufrecht Hascal obţine o adeverinţă de susţinere 
a examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 138 

19785.  2398/12.VI.1939 Şirota Reveca obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 138 

19786.  2399/12.VI.1939 Sinder Naftuli obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 138 

19787.  2400/12.VI.1939 Cercul de Recrutare din Iaşi informează că Urcă 
R. Strul a obţinut diploma de licenţă în 17.XII. 
1938 

doctor 138 

19788.  2401/12.VI.1939 Serviciul Sanitar din Iaşi informează că Urcă R. 
Strul a obţinut diploma de licenţă în 17.XII.1938 

doctor 138 

19789.  2405/12.VI.1939 Prof. Hurmuzachi E. este în comisia de licenţă 
pentru a examina pe Moldavschi Volf 

doctor 137 

19790.  2383/12.VI.1939 Prof. Buţureanu Vladimir este în comisia de echi-
valare pentru a examina (examen fixat de comisia 
de revizuire) pe Depner Thea 

doctor 139 

19791.  2458/14.VI.1939 Moldovan Leon, cu studii la Strasbourg, obţine o 
adeverinţă de înscriere la examenele de echivalare 

doctor 139 

19792.  2459/14.VI.1939 Cogan Leon va fi înscris la examenele de echiva-
lare a diplomei după achitarea taxelor 

doctor 141 

19793.  2471/15.VI.1939 Cercul de Recrutare din Chişinău informează că 
Lerner Idel a obţinut diploma de licenţă în 31.V. 
1939 

doctor 142 

19794.  2472/15.VI.1939 Cercul de Recrutare din Dorohoi informează că 
Făinaru M. Iosif a obţinut diploma de licenţă în 
11.V.1939 

doctor 142 

19795.  2495/16.VI.1939 Prof. Popa T. Grigore este în comisia de echiva-
lare pentru a examina (examen fixat de comisia de 
revizuire) pe Melamanschi Alfons 

doctor 143, 145 
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19796.  2516/19.VI.1939 Prof. Popa T. Grigore este în comisia de echiva-
lare pentru a examina (examen fixat de comisia de 
revizuire) pe Vechsler Abram 

doctor 144 

19797.  2560/23.VI.1939 Rectoratul este rugat să acorde sumele necesare 
pentru tipărirea tezelor de licenţă ale lui Moldav-
schi Volf şi Weinberg Haim 

doctor 146 

19798.  2561/23.VI.1939 Prof. Nicolau Ion este în comisia de echivalare 
pentru a examina (examen fixat de comisia de re-
vizuire) pe Moldovan Leon 

doctor 144 

19799.  2563/23.VI.1939 Sifris Israel obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul al III-lea în 1938-1939 

student 144 

19800.  2565/23.VI.1939 Landa Iosif obţine o adeverinţă cu situaţia şcolară doctor 144 
19801.  2567/23.VI.1939 Ghermanschi Pinhas obţine o adeverinţă de în-

scriere în anul al IV-lea în 1938-1939, pentru 
armată 

student 144 

19802.  2567/23.VI.1939 Dascal Boruh obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul al IV-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 144 

19803.  2578/23.VI.1939 Prof. Mironescu E. este în comisia de echivalare 
pentru a examina (examen fixat de comisia de 
revizuire) pe Depner Thea 

doctor 147, 151 

19804.  2719/30.VI.1939 Rehelis Sleoma obţine o adeverinţă din care 
rezultă că a fost repartizat de Ministerul Educaţiei 
pentru echivalarea studiilor 

doctor 153 

19805.  2720/30.VI.1939 Basin Eliezer obţine o adeverinţă din care rezultă 
că a fost repartizat de Ministerul Educaţiei pentru 
echivalarea studiilor 

doctor 153 

19806.  2721/30.VI.1939 Pester Israil obţine o adeverinţă din care rezultă că 
a fost repartizat de Ministerul Educaţiei pentru 
echivalarea studiilor 

doctor 153 

19807.  2724/30.VI.1939 Rabinovici Efim obţine o adeverinţă de înscriere 
în anul întîi în 1938-1939, pentru armată 

student 153 

19808.  2725/30.VI.1939 Rolsud Gheinih obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul întîi în 1938-1939, pentru armată 

student 153 

19809.  2726/30.VI.1939 Gonicman David obţine o adeverinţă de înscriere 
în anul întîi în 1938-1939, pentru armată 

student 153 

19810.  2727/30.VI.1939 Aufleger Heinrich obţine o adeverinţă de înscriere 
în anul întîi în 1938-1939, pentru armată 

student 153 

19811.  2729/30.VI.1939 Vornicu C. Iancu obţine o adeverinţă de înscriere 
în anul întîi în 1938-1939, pentru armată 

student 153 

19812.  2730/30.VI.1939 Leibovici C. Mauriciu obţine o adeverinţă de în-
scriere în anul întîi în 1938-1939, pentru armată 

student 153 

19813.  2732/30.VI.1939 Pistiner Artur obţine o adeverinţă de înscriere în al 
VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 153 

19814.  2734/30.VI.1939 Frischman Andrei obţine o adeverinţă de înscriere 
în al III-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 153 

19815.  2750/1.VII.1939 Prof. Enescu Ion este convocat să examineze la 
clinica medicală(examen fixat de comisia de revi-
zuire) pe Mitelman Moise 

doctor 154 

19816.  2754/1.VII.1939 David I. Max obţine o adeverinţă de înscriere în al 
III-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 154 

19817.  2755/1.VII.1939 Goldenberg Nardusea obţine o adeverinţă de ab-
solvire în 1938-1939, pentru armată 

student 154 

19818.  2756/1.VII.1939 Lessner Camil Volf obţine o adeverinţă de în-
scriere în al VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 154 

19819.  2757/1.VII.1939 Vincler Gerhard obţine o adeverinţă de înscriere în 
al VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 154 
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19820.  2758/1.VII.1939 Witemberg Simon obţine o adeverinţă de înscriere 
în al VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 154 

19821.  2764/1.VII.1939 Danilco Zalman obţine o adeverinţă de înscriere în 
al VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 154 

19822.  2791/1.VII.1939 Ministerul Sănătăţii expediază diploma lui Chiper-
censchi Hava Ruhla 

doctor 155 

19823.  2795/1.VII.1939 Spaser Ignat obţine o adeverinţă de înscriere în al 
VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 155 

19824.  2808/3.VII.1939 Viniar I. Abram obţine o adeverinţă de înscriere în 
al V-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 155 

19825.  2809/3.VII.1939 Gheller Herş obţine o adeverinţă de înscriere în al 
VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 156 

19826.  2811/3.VII.1939 Şaimovici Iacob obţine o adeverinţă de înscriere în 
al VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 156 

19827.  2814/3.VII.1939 Sirchis Teodor obţine o adeverinţă de înscriere în 
al V-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 156 

19828.  2816/3.VII.1939 Gurester Abram obţine o adeverinţă de înscriere în 
al V-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 156 

19829.  2814/3.VII.1939 Pecenîi Aron obţine o adeverinţă de înscriere în al 
V-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 156 

19830.  2818/3.VII.1939 Bucurenschi Bercu obţine o adeverinţă de înscrie-
re în al V-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 156 

19831.  2819/3.VII.1939 Walter Herman obţine o adeverinţă de înscriere în 
al VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 156 

19832.  2820/3.VII.1939 Vincler Cunia obţine o adeverinţă de înscriere în 
al VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 156 

19833.  2821/3.VII.1939 Procupeţ Naftule obţine o adeverinţă de înscriere 
în al VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 156 

19834.  2822/3.VII.1939 Groisman Gherş obţine o adeverinţă de înscriere 
în al VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 156 

19835.  2824/3.VII.1939 Dascal Boruh obţine o adeverinţă de înscriere în al 
VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 156 

19836.  2824/3.VII.1939 Aronovici H. Jean obţine o adeverinţă de înscriere 
în al III-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 156 

19837.  2825/3.VII.1939 Vainfeld I. Marcel obţine o adeverinţă de înscriere 
în al III-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 156 

19838.  2851/3.VII.1939 Feldştein Iancu obţine o adeverinţă de înscriere în 
al IV-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 157 

19839.  2852/3.VII.1939 Cahan David obţine o adeverinţă de înscriere în al 
II-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 157 

19840.  2868/4.VII.1939 Katz Marcu Leib obţine o adeverinţă de înscriere 
în al II-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 158 

19841.  2869/4.VII.1939 Grinzaid Volf obţine o adeverinţă de înscriere în 
al III-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 158 

19842.  2874/4.VII.1939 Diamand Israel obţine o adeverinţă de înscriere în 
al VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 158 

19843.  2878/4.VII.1939 Leibovitz Sura obţine o adeverinţă de înscriere în 
al VI-lea în 1938-1939 

student 158 

19844.  2909/5.VII.1939 Cruparu Charles obţine o adeverinţă de înscriere 
în al VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 159 

19845.  2910/5.VII.1939 Faingold Marcu obţine o adeverinţă de înscriere în 
al VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 159 

19846.  2912/5.VII.1939 Schulimsohn H. David obţine o adeverinţă de în-
scriere în al VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 159 

19847.  2914/5.VII.1939 Reznic B. Ianchel obţine o adeverinţă de înscriere 
în al VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 159 
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19848.  2915/5.VII.1939 Aronovici M. Simha obţine o adeverinţă de în-
scriere în al VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 159 

19849.  2944/6.VII.1939 Şmulevici Pinhas obţine o adeverinţă de înscriere 
în al VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 160 

19850.  2946/6.VII.1939 Ghermanschi Lev obţine o adeverinţă de înscriere 
în al VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 160 

19851.  2947/6.VII.1939 Gandelman Leibiş obţine o adeverinţă de înscriere 
în al IV-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 160 

19852.  2949/6.VII.1939 Rapaport Isac obţine o adeverinţă de înscriere în al 
IV-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 160 

19853.  2950/6.VII.1939 Rosenblat Solomon obţine o adeverinţă de înscrie-
re în al VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 160 

19854.  2951/6.VII.1939 Lazarovici Iancu obţine o adeverinţă de înscriere 
în al IV-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 160 

19855.  2952/6.VII.1939 Strulovici Leib Idel obţine o adeverinţă de înscrie-
re în al VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 160 

19856.  2953/6.VII.1939 Rosin Froim obţine o adeverinţă de înscriere în al 
VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 160 

19857.  2954/6.VII.1939 Bercovici Copel obţine o adeverinţă de înscriere în 
al V-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 160 

19858.  2955/6.VII.1939 Pesenzon Mordhai obţine o adeverinţă de înscriere 
în al V-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 160 

19859.  2966/7.VII.1939 Frohling George obţine o adeverinţă de înscriere 
în al V-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 161 

19860.  2969/7.VII.1939 Wasserman Merems obţine o adeverinţă de în-
scriere în al V-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 161 

19861.  2986/7.VII.1939 Kuaşanschi D. Rudolf obţine o adeverinţă de în-
scriere în al V-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 162 

19862.  2987/7.VII.1939 Vizenfeld Lazăr obţine o adeverinţă de înscriere în 
al II-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 162 

19863.  2988/8.VII.1939 Elisei Benzion obţine o adeverinţă de înscriere în 
al V-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 162 

19864.  2992/8.VII.1939 Pollingher Beno obţine o adeverinţă de înscriere în 
al VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 163 

19865.  3002/10.VII.1939 Treibici S. Ihil obţine o adeverinţă de înscriere în 
al IV-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 163 

19866.  3003/10.VII.1939 Treibici B. Abraham obţine o adeverinţă de în-
scriere în al IV-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 163 

19867.  3007/10.VII.1939 Aronovici Simha obţine o adeverinţă de înscriere 
în al IV-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 163 

19868.  3008/10.VII.1939 Funiak Alexandru obţine o adeverinţă de absol-
vent în 1938-1939, pentru armată 

student 163 

19869.  3009/10.VII.1939 Fischeler Sergiu obţine o adeverinţă de înscriere în 
al VI-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 163 

19870.  3010/10.VII.1939 Solomon M. Leon obţine o adeverinţă de înscriere 
în al IV-lea în 1938-1939, pentru armată 

student 163 

19871.  3011/12.VII.1939 Feldman Strul obţine o adeverinţă de echivalare a 
diplomei în 1938-1939 

doctor 163 

19872.  3021/12.VII.1939 Prof. Radu E. este în comisia de echivalare pentru 
a examina (examen fixat de comisia de revizuire) 
pe Litschel Enric 

doctor 164 

19873.  3022/12.VII.1939 Prof. Radu E. este în comisia de echivalare pentru 
a examina (examen fixat de comisia de revizuire) 
pe Singer Max 

doctor 164 

19874.  3031/12.VII.1939 Cogan Lazăr nu obţine echivalarea diplomei 
eliberată de Universitatea din Bologna 

doctor 166 
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19875.  3057/14.VII.1939 Halinschi Lipa obţine dreptul de liberă practică a 
medicinei, în radiologie 

doctor 166 

19876.  3060/14.VII.1939 Safris Leib obţine o adeverinţă de echivalare a di-
plomei  

doctor 167 

19877.  3073/15.VII.1939 Fuchelman Isidor este rugat să achite taxa de şco-
larizare 

doctor 168 

19878.  3103/18.VII.1939 Cogan Leizer obţine o adeverinţă că a depus di-
ploma spre echivalare 

doctor 170 

19879.  3104/18.VII.1939 Regimentul 18 Dorobanţi este informat că Singer 
Paul nu este înscris la medicină 

student 170 

19880.  3107/18.VII.1939 Chisel Iancu obţine o adeverinţă de frecvenţă pen-
tru armată 

student 170 

19881.  3108/18.VII.1939 Nodel Marcel, anul al V-lea, obţine o adeverinţă 
de frecvenţă pentru armată 

student 170 

19882.  3110/18.VII.1939 Iţicovici Haim, anul al VI-lea, obţine o adeverinţă 
de frecvenţă pentru armată 

student 170 

19883.  3123/21.VII.1939 Serviciul Sanitar din Vaslui informează că Piram 
Haim a obţinut diploma de licenţă în 30.V.1939 

doctor 171 

19884.  3125/21.VII.1939 Gorin M. Isac, anul al VI-lea, obţine o adeverinţă 
de frecvenţă pentru armată 

student 171 

19885.  3169/27.VII.1939 Hirschsohn Carol, cu studii la Bologna, obţine o 
adeverinţă că a susţinut examenele de echivalare a 
diplomei 

doctor 173 

19886.  3185/29.VII.1939 Nuţă Elman, anul al VI-lea, obţine o adeverinţă de 
frecvenţă pentru armată 

student 173 

19887.  3186/29.VII.1939 Morghenstern Israil, anul al VI-lea, obţine o ade-
verinţă de frecvenţă pentru armată 

student 174 

19888.  3189/29.VII.1939 Cercul de Recrutare din Iaşi informează că Bercu 
Mili a obţinut diploma de licenţă în 30.V.1939 

doctor 174 

19889.  3197/1.VII.1939 Cercul de Recrutare din Iaşi solicită relaţii despre 
Fischer Sergiu 

student 175 

19890.  3198/1.VII.1939 Cercul de Recrutare din Iaşi solicită relaţii despre 
Moscovici Herş 

student 175 

19891.  3199/2.VII.1939 Druckman Hecler Mina obţine permisul de liberă 
practică a medicinei în ţară 

doctor 175 

19892.  3214/3.VII.1939 Ministerul Educaţiei Naţionale restituie diploma 
lui Breiman Slioma 

doctor 176 

19893.  3217/29.VII.1939 Maier K. Simon a obţinut diploma de licenţă în 
3.III.1939 

doctor 176 

19894.  3218/29.VII.1939 Boder Salo a obţinut diploma de licenţă în 
25.II.1939 

doctor 176 

19895.  3238/12.VII.1939 Cercul de Recrutare din Dorohoi informează că 
Făinaru M. Iosif a susţinut teza de licenţă la 
11.V.1939 

doctor 178 

19896.  3258/16.VIII.1939 Smilovici David solicită o adeverinţă de frecvenţă 
a anului 1938-1939 

student 179 

19897.  3266/22.VIII.1939 Hochenthal Carol solicită o adeverinţă de frec-
venţă a anului 1938-1939 pentru armată 

student 180 

19898.  3334/11.IX.1939 Braunştein Haim solicită o adeverinţă de frecvenţă 
a anului 1938-1939 pentru armată 

student 186 

19899.  3344/13.IX.1939 Kapri Marcel , şef de lucrări, e angajat definitiv doctor 188 
19900.  3356/13.IX.1939 Cogan Lazăr din Cahul a obţinut diploma de 

licenţă  
doctor 189 

19901.  3358/11.IX.1939 Blumenfeld Şmil, anul al VI-lea, solicită o adeve-
rinţă de frecvenţă a anului 1938-1939 pentru ar-
mată 

student 189 
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19902.  3380/18.IX.1939 Duşinschi Voloh Bela, anul al VI-lea, solicită o 
adeverinţă de frecvenţă a anului 1938-1939  

doctor 191 

19903.  3382/18.IX.1939 Grimberg L. Moise, anul al VI-lea, solicită o ade-
verinţă de frecvenţă a anului 1938-1939  

doctor 191 

19904.  3384/18.IX.1939 Solicitarea lui Şliot Fachelman Ilie de înscriere 
tardivă în anul întîi este respinsă 

student 191, 192 

19905.  3394/20.IX.1939 Catz David, anul al VI-lea, solicită o adeverinţă de 
frecvenţă a anului 1938-1939  

student 192 

19906.  3394/20.IX.1939 Stacman Isac solicită o adeverinţă de frecvenţă a 
anului 1938-1939  

student 192 

19907.  3396/20.IX.1939 Chişinevschi Lev solicită o adeverinţă de frec-
venţă a anului 1938-1939  

student 192 

19908.  3397/20.IX.1939 Duşinschi Voloh Bela solicită o adeverinţă de 
frecvenţă a anului 1938-1939  

student 192 

19909.  3456/26.IX.1939 Prof. Buţureanu Vladimir este convocat să-l exa-
mineze la chirurgie pe Davidsohn Nuţă  

doctor 192 

19910.  3456/26.IX.1939 Prof. Buţureanu Vladimir este convocat să-l exa-
mineze la chirurgie pe Polac Alexandru  

doctor 192 

19911.  3456/26.IX.1939 Prof. Buţureanu Vladimir este convocat să-l exa-
mineze la chirurgie pe Slecman Isac  

doctor 192 

19912.  3456/26.IX.1939 Prof. Buţureanu Vladimir este convocat să-l exa-
mineze la chirurgie pe Tener Leib 

doctor 192 

19913.  3456/26.IX.1939 Prof. Buţureanu Vladimir este convocat să o exa-
mineze la chirurgie pe Wolfsohn Raşela  

doctor 192 

19914.  3471/27.IX.1939 Rectoratul este informat că Hirsch Herman a fost 
înscris în anul al VI-lea în vederea echivalării di-
plomei 

doctor 198 

19915.  3474/27.IX.1939 Rectoratul este informat că Hochenthal Carol a 
fost înscris în anul al VI-lea în vederea echivalării 
diplomei 

doctor 198 

19916.  3485/28.IX.1939 Lerner Idel a obţinut diploma de licenţă în 31.V. 
1939 

doctor 199 

19917.  3490/28.IX.1939 Rabionvici Eugenia, absolventă, solicită o adeve-
rinţă cu situaţia şcoalră 

doctor 199 

19918.  3517/2.X.1939 Schwartz Villy solicită o adeverinţă că a depus do-
cumentele şcoalre pentru înscriere în anul 1939-
1940 în anul întîi 

student 201 

19919.  3535/3.X.1939 Ministerul Sănătăţii Publice intervine pentru a se 
acorda permisul de liberă practică lui Vainberg I. 
Haim 

doctor 202 

19920.  3535/3.X.1939 Ministerul Sănătăţii Publice intervine pentru a se 
acorda permisul de liberă practică lui Moldavschi 
B. Volf 

doctor 202 

19921.  3537/3.X.1939 Prof. Buţureanu Vladimir este convocat să-l exa-
mineze la chirurgie pe Hirsch Herman pentru echi-
valarea studiilor  

doctor 204 

19922.  3610/7.X.1939 Prof. Cosăcescu Alexandru este convocat să-l pe 
Reischer Isidor pentru echivalarea studiilor  

doctor 205 

19923.  3618/9.X.1939 Prof. Bălteanu Ion este convocat să-l examineze 
pe Reischer Isidor pentru echivalarea studiilor  

doctor 206 

19924.  3638/10.X.1939 Ministerul Sănătăţii Publice informează pe Sein-
feld Sofia că va obţine permisul de liberă practică 
după echivalarea diplomei 

doctor 207 

19925.  3674/12.X.1939 Weiss Ernest solicită o adeverinţă că a depus do-
cumentele şcolare pentru înscriere în anul 1939-
1940 în anul întîi 

student 209 
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19926.  3708/13.X.1939 Caţevman Ioină solicită o adeverinţă că a depus 
documentele şcolare pentru înscriere în anul 1939-
1940 în anul al II-lea 

student 211 

19927.  3709/13.X.1939 Rabinovici Zalo solicită o adeverinţă că a depus 
documentele şcolare pentru înscriere în anul 1939-
1940 în anul al II-lea 

student 211 

19928.  3710/13.X.1939 Exelrud Iosif solicită o adeverinţă că a depus 
documentele şcolare pentru înscriere în anul 1939-
1940 în anul al II-lea 

student 211 

19929.  3711/13.X.1939 Cleimerman S. Leizer solicită o adeverinţă că a 
depus documentele şcolare pentru înscriere în anul 
1939-1940 în anul al IV-lea 

student 211 

19930.  3712/13.X.1939 Mendelovici Avram solicită o adeverinţă că a 
depus documentele şcolare pentru înscriere în anul 
1939-1940 în anul al III-lea 

student 211 

19931.  3713/13.X.1939 Drimer S. Feiga Frima solicită o adeverinţă că a 
depus documentele şcolare pentru înscriere în anul 
1939-1940 în anul al IV-lea 

student 211 

19932.  3714/13.X.1939 Iacobsohn A. Iosub solicită o adeverinţă că a 
depus documentele şcolare pentru înscriere în anul 
1939-1940 în anul al IV-lea 

student 211 

19933.  3715/13.X.1939 Lobelsohn Leon solicită o adeverinţă că a depus 
documentele şcolare pentru înscriere în anul 1939-
1940 în anul al IV-lea 

student 211 

19934.  3716/13.X.1939 Berler Egon solicită o adeverinţă că a depus 
documentele şcolare pentru înscriere în anul 1939-
1940 în anul al II-lea 

student 211 

19935.  3719/13.X.1939 Honig Alfred solicită o adeverinţă că a depus 
documentele şcolare pentru înscriere în anul 1939-
1940 în anul al IV-lea 

student 211 

19936.  3828/19.X.1939 Moscovici Samul, absolventă a Universităţii din 
Bologna, obţine o adeverinţă de echivalare a stu-
diilor  

doctor 216 

19937.  3829/19.X.1939 Ministerul Sănătăţii Publice intervine pentru acor-
darea permisului de liberă practică lui Ţalic A. 
Ruhla 

doctor 216 

19938.  3880/19.X.1939 Feldman Şaie obţine o adeverinţă de echivalare a 
diplomei 

doctor 218 

19939.  3900/20.X.1939 Gheilihman B. Moise obţine o adeverinţă de susţi-
nere a examenelor pentru obţinerea permisului de 
liberă practică 

doctor 219 

19940.  3901/20.X.1939 Wincler Gerhard obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor pentru obţinerea permisului de liberă 
practică 

doctor 219 

19941.  3902/20.X.1939 Moldovan Leon obţine o adeverinţă de echivalare 
a diplomei 

doctor 219 

19942.  3903/20.X.1939 Merdler Elias solicită o adeverinţă că a depus do-
cumentele şcolare pentru înscriere în anul 1939-
1940 în anul al III-lea 

student 219 

19943.  3904/20.X.1939 Schinker Oscar obţine o adeverinţă că a susţinut 
examenele cu comisia de revizuire 

doctor 219 

19944.  3905/20.X.1939 Singer Max obţine o adeverinţă că a susţinut exa-
menele cu comisia de revizuire 

doctor 220 

19945.  3925/20.X.1939 Şoicatz Jean solicită o adeverinţă că a depus docu-
mentele şcolare pentru înscriere în anul 1939-1940 
în anul întîi 

student 220 
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19946.  3926/20.X.1939 Fihman Maria solicită o adeverinţă că a depus do-
cumentele şcolare pentru înscriere în anul 1939-
1940 în anul al II-lea 

student 220 

19947.  3933/20.X.1939 Solomon Jacques solicită o adeverinţă că a depus 
documentele şcolare pentru înscriere în anul 1939-
1940 în anul întîi 

student 220 

19948.  3957/20.X.1939 Moscovici Oscar obţine o adeverinţă că a susţinut 
examenele de specializare în chirurgie 

doctor 221 

19949.  3968/20.X.1939 Seleanu Marcu solicită o adeverinţă că a depus do-
cumentele şcolare pentru înscriere în anul 1939-
1940 în anul întîi 

student 222 

19950.  3968/20.X.1939 Copitel Israil solicită o adeverinţă că a depus do-
cumentele şcolare pentru înscriere în anul 1939-
1940 în anul întîi 

student 222 

19951.  3968/20.X.1939 Grinştein Hadasa solicită o adeverinţă că a depus 
documentele şcolare pentru înscriere în anul 1939-
1940 în anul întîi 

student 222 

19952.  3971/21.X.1939 Herşcu Avram obţine o adeverinţă că a depus do-
cumentele şcolare pentru înscriere în anul 1939-
1940 în anul al III-lea 

student 222 

19953.  3972/21.X.1939 Hochenthal Carol obţine o adeverinţă de echiva-
lare a diplomei 

doctor 222 

19954.  4007/24.X.1939 Cogan Leizer va obţine o adeverinţă de echivalare 
a diplomei după achitarea taxei de 10000 lei 

doctor 224 

19955.  4026/25.X.1939 Prof. Radu E. este convocat să examineze (exa-
men fixat de comisia de revizuire) pe Blumenfeld 
Şmil la dermatovenerice pentru echivalarea diplo-
mei 

doctor 225 

19956.  4059/27.X.1939 Prof. Bălteanu I. este convocat să examineze (exa-
men fixat de comisia de revizuire) pe Beck Ghi-
dale pentru echivalarea diplomei 

doctor 227 

19957.  4062/27.X.1939 Prof. Nicolau Ştefan este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Şaimo-
vici Iacob pentru echivalarea diplomei 

doctor 227 

19958.  4063/27.X.1939 Prof. Nicolau Ştefan este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Vaser-
man Gheţel pentru echivalarea diplomei 

doctor 227 

19959.  4064/27.X.1939 Prof. Nicolau Ştefan este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Zaliaz-
nic Abram pentru echivalarea diplomei 

doctor 227 

19960.  4065/27.X.1939 Goldman Norbert solicită o adeverinţă că a depus 
documentele şcolare pentru înscriere în anul 1939-
1940  

student 227 

19961.  4067/27.X.1939 Gheilihman Moise obţine diploma vizată de Mi-
nisterul Educaţiei Naţionale 

doctor 227 

19962.  4068/27.X.1939 Vincler Gerhard obţine diploma expediată de rec-
torat 

doctor 227 

19963.  4100/28.X.1939 Prof. Niţulescu Virgil este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Moldo-
van Jean pentru echivalarea diplomei 

doctor 229 

19964.  4108/30.X.1939 Docent Mîrza Vasile este convocat să examineze 
pe Zisman Iulius la teza de licenţă 

doctor 229 

19965.  4110/30.X.1939 Prof. Bălteanu Ion este convocat să examineze 
(examen fixat de comisia de revizuire) pe Sontag 
Regina pentru echivalarea diplomei 

doctor 229 

19966.  4120/30.X.1939 Prof. Radu E. este convocat să examineze (exa- doctor 233 
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men fixat de comisia de revizuire) pe Grinberg 
Strul pentru specializarea în radiologie 

19967.  4120/30.X.1939 Prof. Radu E. este convocat să examineze (exa-
men fixat de comisia de revizuire) pe Cheisler 
Şmil pentru specializarea în radiologie 

doctor 2339 

19968.  4124/30.X.1939 Reischer Isidor obţine diploma echivalată de rec-
torat 

doctor 233 

19969.  4125/30.X.1939 Elenbogen Severin obţine diploma echivalată de 
rectorat 

doctor 233 

19970.  4448/31.X.1939 Prof. Moruzi Alexandru este convocat să examine-
ze pe Davidsohn Nuţă la susţinerea tezei de licenţă 

doctor 233 

19971.  4197/2.XI.1939 Zalman Tereza obţine o adeverinţă referitoare la 
situaţia şcolară 

student 233 

19972.  4201/2.XI.1939 Bercu Manase, anul al III-lea, obţine o adeverinţă 
referitoare la situaţia şcolară 

student 233 

19973.  4261/3.XI.1939 Ministerul Sănătăţii Publice intervine pentru obţi-
nerea permisului de liberă practică de Zucman M. 
Iulius 

doctor 236 

19974.  4261/3.XI.1939 Ministerul Sănătăţii Publice intervine pentru obţi-
nerea permisului de liberă practică de Spaier Paul 

doctor 236 

19975.  4261/4.XI.1939 Zucman M. Iulius obţine o adeverinţă de susţinere 
a examenului de licenţă 

doctor 237 

19976.  4322/6.XI.1939 Prof. Tudoran Gheorghe este convocat să exami-
neze pe Aronovici Simha la examenele ultimului 
doctorat 

doctor 237 

19977.  4322/6.XI.1939 Prof. Tudoran Gheorghe este convocat să exami-
neze pe Reznic Moise la examenele ultimului doc-
torat 

doctor 237 

19978.  4322/6.XI.1939 Prof. Tudoran Gheorghe este convocat să exami-
neze pe Şmulevici David la examenele ultimului 
doctorat 

doctor 237 

19979.  4327/4.XI.1939 Pistiner Artur Severin obţine o adeverinţă de susţi-
nere a examenului de echivalare 

doctor 239 

19980.  4328/6.XI.1939 Margulis Gerhard obţine o adeverinţă de susţinere 
a examenului de echivalare 

doctor 239 

19981.  4391/9.XI.1939 Cherlfein Israel obţine o adeverinţă referitoare la 
situaţia şcolară 

student 242 

19982.  4392/9.XI.1939 Ministerul Sănătăţii Publice este informat că Mol-
dovan Leon a fost respins la examenul de echiva-
lare a diplomei 

doctor 242 

19983.  4483/11.XI.1939 Fuhrer Emeric obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenelor fixate de comisia de revizuire de pe 
lîngă Ministerul Sănătăţii 

doctor 247 

19984.  4545/15.XI.1939 Rectoratul solicită scoaterea de pe lista exmatricu-
laţilor a lui Schvarţ Roman 

student 250 

19985.  4545/15.XI.1939 Rectoratul solicită scoaterea de pe lista exmatricu-
laţilor a lui Weiss Ernest 

student 250 

19986.  4548/15.XI.1939 Prof. Bălteanu Ion este convocat să examineze pe 
Gold Haim Moise la examenele pentru echivalarea 
diplomei 

doctor 252 

19987.  4577/17.XI.1939 Prof. Bălteanu Ion este convocat să examineze pe 
Schwartzman Wilhelm la examenele pentru echi-
valarea diplomei 

doctor 252 

19988.  4580/17.XI.1939 Furman Isidor obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenului de echivalare 

doctor 252 

19989.  4581/17.XI.1939 Roller Avram obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenului de echivalare 

doctor 252 
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19990.  4587/17.XI.1939 Prof. Nicolescu Petre este convocat să examineze 
pe Helman Eugen Teodor la examenele pentru 
echivalarea diplomei 

doctor 252 

19991.  4587/17.XI.1939 Prof. Aburel Eugen este convocat să examineze pe 
Schwartz M. Eugeniu la examenele pentru echiva-
larea diplomei 

doctor 252 

19992.  4587/17.XI.1939 Prof. Aburel Eugen este convocat să examineze pe 
Tendler David la examenele pentru echivalarea 
diplomei 

doctor 252 

19993.  46001/18.XI.1939 Prof. Tănăsescu Ion este convocat să examineze 
pe Reischer Isidor la examenele pentru acordarea 
dreptului de liberă practică 

doctor 253 

19994.  4636/20.XI.1939 Diamand Israil obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenului de echivalare 

doctor 255 

19995.  4703/22.XI.1939 Prof. Buţureanu Vladimir este convocat să exa-
mineze pe Herşcovici Moise la examenele pentru 
acordarea dreptului de liberă practică 

doctor 258 

19996.  4710/22.XI.1939 Leibu Zalman obţine o adeverinţă referitoare la 
situaţia şcolară 

student 258 

19997.  4712/20.XI.1939 Elenbogen Severin obţine o adeverinţă de susţi-
nere a examenului de echivalare 

doctor 258 

19998.  4713/20.XI.1939 Hirsch Herman obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenului de echivalare 

doctor 258 

19999.  4710/22.XI.1939 Leibovici David obţine o adeverinţă referitoare la 
situaţia şcolară 

student 258 

20000.  4740/24.XI.1939 Profesorii anului al II-lea sînt rugaţi să motiveze 
absenţele lui Weiselberg Mina 

student 260 

20001.  4764/24.XI.1939 Ghermanschi Pinhas, anul al VI-lea, obţine o ade-
verinţă referitoare la situaţia şcolară 

student 261 

20002.  4785/24.XI.1939 Ministerul Sănătăţii Publice intervine pentru obţi-
nerea permisului de liberă practică de Braunştein 
Eti 

doctor 262 

20003.  4795/27.XI.1939 Prof. Niţulescu Jules este convocat să examineze 
pe Walter Herman la examenele pentru acordarea 
dreptului de liberă practică 

doctor 263 

20004.  4900/30.XI.1939 Heinrich Richard obţine o adeverinţă referitoare la 
scutirea de efectuare a stagiului 

student 268 

20005.  4930/2.XII.1939 Prof. Tudoranu Gheorghe este convocat să exami-
neze pe Ortenberg Berghiner Reveca la examenele 
pentru acordarea dreptului de liberă practică 

doctor 270 

20006.  4931/2.XII.1939 Profesorii anului al II-lea sînt rugaţi să adauge în 
catalog pe Laner Heinrich 

student 270 

20007.  4957/4.XII.1939 Prof. Balan N. P. este convocat să examineze pe 
Caţ David la examenele pentru susţinere a tezei de 
licenţă 

doctor 272 

20008.  4965/4.XII.1939 Ministerul Sănătăţii Publice intervine pentru obţi-
nerea permisului de liberă practică de Leibovitz A. 
Leia 

doctor 272 

20009.  4965/4.XII.1939 Ministerul Sănătăţii Publice intervine pentru obţi-
nerea permisului de liberă practică de Fener H. 
Leib 

doctor 272 

20010.  4965/4.XII.1939 Ministerul Sănătăţii Publice intervine pentru obţi-
nerea permisului de liberă practică de Reznic B. 
Ianchil 

doctor 272 

20011.  4965/4.XII.1939 Ministerul Sănătăţii Publice intervine pentru obţi-
nerea permisului de liberă practică de Pollack 
Volfsohn Raşela 

doctor 272 
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20012.  4994/5.XII.1939 Rectoratul eliberează diploma lui Hirsch Herman doctor 274 
20013.  4994/5.XII.1939 Rectoratul eliberează diploma lui Vincler M. 

Cunia 
doctor 274 

20014.  4996/5.XII.1939 Rectoratul eliberează diploma lui Reischer Isidor doctor 274 
20015.  5115/5.XII.1939 Lessner Camil Volf obţine o adeverinţă referitoare 

la echivalarea diplomei 
doctor 275 

20016.  5116/5.XII.1939 Vincler Cunia obţine o adeverinţă referitoare la 
echivalarea diplomei 

doctor 275 

20017.  5117/5.XII.1939 Diamand Israel obţine o adeverinţă referitoare la 
echivalarea diplomei 

doctor 275 

20018.  5118/5.XII.1939 Tener Leib obţine o adeverinţă referitoare la echi-
valarea diplomei 

doctor 275 

20019.  5147/7.XII.1939 Prof. Enescu Ion este convocat să examineze pe 
Sontag Regina la examenele pentru echivalarea 
diplomei 

doctor 276 

20020.  5148/7.XII.1939 Prof. Enescu Ion este convocat să examineze pe 
Flexer Iacob la examenele pentru echivalarea 
diplomei 

doctor 276 

20021.  5160/7.XII.1939 Prof. Buţureanu Vladimir este convocat să exami-
neze pe Percanschi Beniamin la examenele pentru 
echivalarea diplomei 

doctor 277 

20022.  5165/7.XII.1939 Prof. Buţureanu Vladimir este convocat să exami-
neze pe Veinberg Sofia la examenele pentru echi-
valarea diplomei 

doctor 277 

20023.  5171/7.XII.1939 Segal Mişu obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului întîi în 1939-1940 

student 277 

20024.  5172/7.XII.1939 Wisenthal Etel obţine o adeverinţă referitoare la 
echivalarea diplomei 

doctor 277 

20025.  5196/7.XII.1939 Flexer Iacob obţine o adeverinţă referitoare la 
echivalarea diplomei 

doctor 279 

20026.  5228/9.XII.1939 Fixler Sara obţine o adeverinţă referitoare la echi-
valarea diplomei 

doctor 281 

20027.  5287/12.XII.1939 Profesorii anului al III-lea adaugă în catalog pe 
Fişman Andrei şi Fadelman Silvia 

doctor 284 

20028.  5290/12.XII.1939 Koch Isac obţine o adeverinţă referitoare la echi-
valarea diplomei 

doctor 284 

20029.  5308/13.XII.1939 Pascar Meer obţine o adeverinţă de înscriere în 
anul întîi 

student 285 

20030.  5326/13.XII.1939 Duşinchievici Voloh obţine diploma de licenţă în 
8.XII.1939 

doctor 286 

20031.  5329/13.XII.1939 Caţ David obţine diploma de licenţă în 11.XII. 
1939 

doctor 286 

20032.  5330/13.XII.1939 Walter Herman obţine diploma de licenţă în 
11.XII.1939 

doctor 286 

20033.  5241/15.XII.1939 Prof. Buţureanu Vladimir este convocat să exami-
neze pe Lerner Iosif la examenele pentru licenţă 

doctor 287 

20034.  5249/15.XII.1939 Prof. Plăcinţeanu Gheorghe este convocat să exa-
mineze pe Moscovici Leon la examenele ultimului 
doctorat 

doctor 287 

20035.  5249/15.XII.1939 Prof. Plăcinţeanu Gheorghe este convocat să exa-
mineze pe Finckler Iosef la examenele ultimului 
doctorat 

doctor 287 

20036.  5249/15.XII.1939 Prof. Plăcinţeanu Gheorghe este convocat să exa-
mineze pe Feldersman Ihil la examenele ultimului 
doctorat 

doctor 287 

20037.  5287/15.XII.1939 Cogan Marc obţine o adeverinţă referitoare la 
echivalarea diplomei 

doctor 289 
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20038.  5290/15.XII.1939 Sontag Nonev obţine o adeverinţă referitoare la 
echivalarea diplomei 

doctor 289 

20039.  5291/15.XII.1939 Hochenthal Carol obţine o adeverinţă referitoare 
la echivalarea diplomei 

doctor 289 

20040.  5301/15.XII.1939 Rubinsaft Moses obţine o adeverinţă referitoare la 
echivalarea diplomei în 11.XII.1939 

doctor 290 

20041.  5302/18.XII.1939 Prof. Enescu Ion este convocat să examineze pe 
Averbuch Brana la examenele de echivalare a di-
plomei 

doctor 290 

20042.  5303/18.XII.1939 Rehilis Sleoma, cu studii la Bologna, susţine exa-
menele de echivalare a diplomei 

doctor 291 

20043.  5351/19.XII.1939 Ministerul Sănătăţii Publice intervine la obţinerea 
permisului de liberă practică de Moritz Natan 

doctor 293 

20044.  5352/19.XII.1939 Ministerul Sănătăţii Publice intervine pentru obţi-
nerea permisului de liberă practică de Blumenfeld 
Şmil 

doctor 293 

20045.  5352/19.XII.1939 Ministerul Sănătăţii Publice intervine pentru obţi-
nerea permisului de liberă practică de Gurevici 
Sima 

doctor 293 

20046.  5365/19.XII.1939 Gandelman Leib obţine o adeverinţă referitoare la 
frecvenţa anului al V-lea 

student 294 

20047.  5385/18.XII.1939 Prof. Tudoranu Gheorghe este convocat să exami-
neze pe Perelman David la examenul de clinică 
medicală 

doctor 295 

20048.  5402/22.XII.1939 Ministerul Sănătăţii Publice intervine pentru obţi-
nerea permisului de liberă practică de Reznic N. 
Moise 

doctor 296 

20049.  5402/22.XII.1939 Ministerul Sănătăţii Publice intervine pentru obţi-
nerea permisului de liberă practică de Segal S. 
Artur 

doctor 296 

20050.  5419/28.XII.1939 Lesner Camil Volf obţine diploma de licenţă echi-
valată 

doctor 297 

20051.  5420/28.XII.1939 Diamand A. Israil obţine diploma de licenţă echi-
valată 

doctor 297 

20052.  5421/28.XII.1939 Ţerlinc M. Benţion obţine diploma de licenţă echi-
valată 

doctor 297 

20053.  5422/28.XII.1939 Averbuch Brana obţine diploma de licenţă echiva-
lată 

doctor 297 

  DOSAR 180/1940   
20054.  2720/25.VI.1940 Compania a VII-a Sanitară este informată că 

Brosz Iosif nu este înscris la medicină 
student 13 

20055.  2693/24.VI.1940 Ministerul este informat că Urbanovici Vsevold a 
obţinut diploma de licenţă 

doctor 17 

20056.  2693/24.VI.1940 Ministerul este informat că Şmulevici S. David a 
obţinut diploma de licenţă 

doctor 17 

20057.  2692/24.VI.1940 Ministerul este informat că Dascal Boruh a obţinut 
diploma de licenţă 

doctor 18 

20058.  2692/24.VI.1940 Ministerul este informat că Pollingher H. Beno a 
obţinut diploma de licenţă 

doctor 18 

20059.  2678/22.VI.1940 Serviciul Sanitar al oraşului Cernăuţi este informat 
că Corn Pia este evreică, născută în 1916 la Mos-
tar-Jugoslavia 

student 24 

20060.  2098/2.VI.1940 Prof. Popa T. Grigore, ş.a. sînt convocaţi să exa-
mineze pe Blumenfeld Ihil la examenele pentru 
obţinerea permisului de liberă practică 

doctor 65 

20061.  2098/2.VI.1940 Prof. Popa T. Grigore, ş.a. sînt convocaţi să exa- doctor 65 
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mineze pe Furhrman Isidor la examenele pentru 
obţinerea permisului de liberă practică 

20062.  2098/2.VI.1940 Prof. Popa T. Grigore, ş.a. sînt convocaţi să exa-
mineze pe Karpel Marcel la examenele pentru 
obţinerea permisului de liberă practică 

doctor 65 

20063.  2093/12.VI.1940 Ministerul este informat că Gorin Isac a obţinut 
diploma de licenţă 

doctor 66 

20064.  2093/12.VI.1940 Ministerul este informat că Schechter Oscar, cu 
studii la Praga, a obţinut echivalarea diplomei de 
licenţă 

doctor 70 

20065.  2093/12.VI.1940 Ministerul este informat că Goldman Arpad, cu 
studii la Praga, a obţinut echivalarea diplomei de 
licenţă 

doctor 70 

20066.  2028/8.VI.1940 Prof. Buţureanu Vladimir este invitat să exami-
neze pe Hochenthal Carol la examenele pentru 
obţinerea permisului de liberă practică 

doctor 88 

20067.  1895/31.V.1940 Prof. Nicolau Ştefan este invitat să examineze pe 
Melanovschi Alfons la examenele pentru obţine-
rea permisului de liberă practică 

doctor 117 

20068.  1896/31.V.1940 Barmac Aron susţine examenul de radiologie doctor 118 
20069.  1940 Ghermanschi Marcel susţine examenul de parazi-

tologie 
doctor 114 

20070.  1940 Lquornic Max susţine examenul de parazitologie doctor 114 
20071.  1863/30.V.1940 Prof. Buţureanu Vladimir este invitat să examine-

ze pe Zoltan David la examenele pentru obţinerea 
permisului de liberă practică 

doctor 126 

20072.  1863/30.V.1940 Prof. Buţureanu Vladimir este invitat să examine-
ze pe Moldauer David la examenele pentru obţine-
rea permisului de liberă practică 

doctor 126 

20073.  1863/30.V.1940 Prof. Buţureanu Vladimir este invitat să examine-
ze pe Blumenfeld Ihil la examenele pentru obţine-
rea permisului de liberă practică 

doctor 126 

20074.  1863/30.V.1940 Prof. Buţureanu Vladimir este invitat să examine-
ze pe Zaliaznic Abram la examenele pentru obţi-
nerea permisului de liberă practică 

doctor 126 

20075.  1845/28.V.1940 Rectoratul este invitat să elibereze secretarului 
facultăţii de medicină Ştefăniu Alexandru sumele 
achitate de medicii cu diplome obţinute în străină-
tate: Hacicniantz Gherţ, Beer Rafail, Pistiner Ca-
rol, Iţicovici Efim, Croitoru Şloim, Blanc Lev, 
Rosenfeld Moses, Vladimirschi Iţhoc, Meilman 
Moses. Misler Iosif 

doctor 132 

20076.  1831/28.V.1940 Prof. Tănăsescu I. Nicolae este invitat să examine-
ze pe Moldovan Leon, cu studii la Roma, la exa-
menele pentru obţinerea permisului de liberă prac-
tică 

doctor 137 

20077.  1831/28.V.1940 Prof. Tănăsescu I. Nicolae este invitat să examine-
ze pe Peisah Şmuli, cu studii la Praga, la examene-
le pentru obţinerea permisului de liberă practică 

doctor 137 

20078.  1831/28.V.1940 Prof. Tănăsescu I. Nicolae este invitat să examine-
ze pe Safris Leib, cu studii la Padova, la examene-
le pentru obţinerea permisului de liberă practică 

doctor 137 

20079.  1814/27.V.1940 Ministerul este informat că Fischer L. Sergiu a 
obţinut diploma de licenţă şi certificatul de liberă 
practică 

doctor 140 

20080.  1807/27.V.1940 Rectoratul este informat că s-a rectificat diploma doctor 143 
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de licenţă şi certificatul de liberă practică aparţi-
nînd lui Reznic N. Moişe 

20081.  1807/27.V.1940 Rectoratul este informat că s-a rectificat diploma 
de licenţă şi certificatul de liberă practică aparţi-
nînd lui Micu Grom N. Tamara 

doctor 143 

20082.  1807/27.V.1940 Rectoratul este informat că Goldenberg Wolf a 
pierdut diploma şi solicită eliberarea unui duplicat 

doctor 151 

20083.  1775/27.V.1940 Rectoratul este informat că s-a expediat diploma 
lui Ordnung I. Filip, cu studii la Bologna, pentru 
echivalare 

doctor 154, 190 

20084.  1544/20.IV.1940 Rectoratul este informat că s-a conferit diploma de 
licenţă şi permisul de liberă practică lui Şmulevici 
Pinhas 

doctor 201 

20085.  1544/20.IV.1940 Rectoratul este informat că s-a conferit diploma de 
licenţă şi permisul de liberă practică lui Marcovici 
I. Leon 

doctor 201 

20086.  1544/20.IV.1940 Rectoratul este informat că s-a conferit diploma de 
licenţă şi permisul de liberă practică lui Schulim-
sohn H. David 

doctor 201 

20087.  1544/20.IV.1940 Rectoratul este informat că a expediat fişa medica-
lă aparţinînd lui Weiss Eugen 

doctor 252 

20088.  1302/2.VI.1940 Rectoratul este informat că s-a conferit diploma de 
licenţă şi permisul de liberă practică lui Şaines A. 
Mişu, cu studii la Nancy, şi se intervine pentru ex-
pedierea la minister pentru viză 

doctor 266 

20089.  1845/28.V.1940 Rectoratul este invitat să elibereze secretarului fa-
cultăţii de medicină Ştefăniu Alexandru sumele 
achitate de medicii cu diplome obţinute în străi-
nătate: Rosen Louis, Davidsohn Şulim, Helman 
Hună, Halpern Leon, Zoltan David, Caghin Riven, 
Schachter Filip, Segal Moise, Blumenfeld Ihil, 
Goldmaier Samoil, Motneac Leon, Rosenrauch 
Solomon 

doctor 318 

20090.  1076/18.II.1940 Profesorii sînt invitaţi să examineze pe Funiac 
Alexandru la examenele ultimului doctorat 

doctor 328 

20091.  1076/18.II.1940 Profesorii sînt invitaţi să examineze pe Gher-
manschi Pinhas la examenele ultimului doctorat 

doctor 328 

20092.  905/4.III.1940 Ministerul este informat că Şliseli I. Bronea soli-
cită diploma de licenţă echivalată şi certificatul de 
liberă practică 

doctor 381 

20093.  905/4.III.1940 Ministerul este informat că Figlear Şaim solicită 
diploma de licenţă echivalată şi certificatul de 
liberă practică 

doctor 381 

20094.  498/2.III.1940 Rectoratul este informat că s-a conferit diploma de 
licenţă şi permisul de liberă practică lui Simiono-
vici I. Heinrich şi se roagă a se interveni la minis-
ter pentru viză 

doctor 384 

20095.  498/2.III.1940 Rectoratul este informat că s-a conferit diploma de 
licenţă echivalată şi permisul de liberă practică lui 
Simionovici I. Heinrich, cu studii la Lyon, şi se 
roagă a se intervini la minister pentru viză 

doctor 384 

20096.  884/1.III.1940 Nadler I. Natan a fost repartizat la specializare în 
radiologie la clinica de specialitate sub îndrumarea 
prof. Niculescu P. 

doctor 388 

20097.  884/1.III.1940 Barmac Aron a fost repartizat la specializare în ra-
diologie la clinica de specialitate sub îndrumarea 
prof. Niculescu P. 

doctor 388 
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20098.  884/1.III.1940 Froimovici Meier a fost repartizat la specializare 
în radiologie la clinica de specialitate sub îndrum-
area prof. Niculescu P. 

doctor 388 

20099.  883/1.III.1940 Frandin Alice a fost repartizată la specializare în 
radiologie la clinica de specialitate sub îndrumarea 
prof. Niculescu P. 

doctor 386 

20100.  883/1.III.1940 Sirchis Iosif a fost repartizat la specializare în ra-
diologie la clinica de specialitate sub îndrumarea 
prof. Niculescu P. 

doctor 386 

20101.  825/28.II.1940 Prof. Ţupa Alexandru este invitat să examineze pe 
Helman Hună la examenele pentru obţinerea per-
misului de liberă practică 

doctor 396 

20102.  819/28.II.1940 Rectoratul este informat că s-a conferit diploma de 
licenţă echivalată şi permisul de liberă practică lui 
Karpel S. Marcel, cu studii la Paris, şi se roagă a 
se interveni la minister pentru viză 

doctor 400 

20103.  659/20.II.1940 Judele instructor al Cabinetului VI al Tribunalului 
Ilfov este informat că s-a primit petiţia lui Rosen-
feld Slomon 

doctor 427 

20104.  529/12.II.1940 Rectoratul este informat că s-a restituit cererea lui 
Cotigher Samoil în care este informat că fiul său 
Cotigher Iacob a fost înscris în anul al II-lea dar 
nu s-a prezentat la cursuri 

doctor 445 

20105.  495/9.III.1940 Ministerul este informat că Şvarţ A. Boris a obţi-
nut diploma de licenţă echivalată şi certificatul de 
liberă practică 

doctor 455 

20106.  419/6.II.1940 Prof. Nicolau Ştefan este invitat să înscrie în cata-
log pe Bandel Şulim, anul al III-lea 

doctor 473 

20107.  419/6.II.1940 Prof. Nicolau Ştefan este invitat să înscrie în cata-
log pe Weisenfeld Lazăr, anul al III-lea 

doctor 473 

20108.  417/6.III.1940 Ministerul este informat că Perirtz S. Bernard a 
obţinut diploma de licenţă echivalată şi certificatul 
de liberă practică 

doctor 474 

20109.  417/6.III.1940 Ministerul este informat că Grom N. Tamara a 
obţinut diploma de licenţă echivalată şi certificatul 
de liberă practică 

doctor 474 

20110.  405/5.II.1940 Rectoratul este invitat să elibereze secretarului 
facultăţii de medicină Ştefăniu Alexandru sumele 
achitate de medicii cu diplome obţinute în străină-
tate: Wagner Hans, Ghelman Alexandru, Kliper 
Moses, Recester Tamara, Sverdlic Boris, Figliar 
Haim, Reinomen Boris, Harnic Alexandru, Melţer 
Moise 

doctor 476 

20111.  362/1.II.1940 Prof. Cosăcescu Alexandru este invitat să exami-
neze pe Marcovici Leon la examenele ultimului 
doctorat 

doctor 482 

20112.  362/1.II.1940 Prof. Cosăcescu Alexandru este invitat să exami-
neze pe Chisel Iancu la examenele ultimului doc-
torat 

doctor 482 

20113.  362/1.II.1940 Prof. Cosăcescu Alexandru este invitat să exami-
neze pe Fischer Sergiu la examenele ultimului 
doctorat 

doctor 482 

20114.  68/10.I.1940 Prof. Niculescu Petru este invitat să înscrie în ca-
talog pe Zilberman Haim, anul al V-lea 

student 561 

20115.  68/10.I.1940 Prof. Niculescu Petru este invitat să înscrie în ca-
talog pe Iosupovici Meer, anul al V-lea 

student 561 



406 

    NR. 

  CRT. 

NUMĂRUL 

ŞI DATA 

CONŢINUTUL 

DOCUMENTULUI 

CUVÎNT 

CHEIE 

NUMĂRUL 

PAGINII 

20116.  67/10.I.1940 Prof. Ţupa Alexandru este invitat să înscrie în ca-
talog pe Baras Leizer, anul al III-lea 

student 562 

20117.  67/10.I.1940 Prof. Ţupa Alexandru este invitat să înscrie în ca-
talog pe Merdler Elias, anul al III-lea 

student 562 

20118.  66/10.I.1940 Prof. Răşcanu Vasile este invitat să înscrie în ca-
talog pe Bercu Manole, anul al III-lea 

student 563 

20119.  66/10.I.1940 Prof. Răşcanu Vasile este invitat să înscrie în ca-
talog pe Weisman George, anul al III-lea 

student 563 

  DOSAR 181/1940: Corespondenţa către catedre, 
rectorat şi minister, 1.II.1940-31.X.1940 

  

20120.  3716/4.X.1940 Rectoratul expediază diploma de licenţă aparţinînd 
lui Schulinsohn H. David  

doctor 132 

20121.  3716/4.X.1940 Rectoratul expediază diploma de licenţă aparţinînd 
lui Strulovici M. Idel Leib 

doctor 132 

20122.  3713/4.X.1940 Bogocovschi David din Botoşani, refugiat din Ru-
sia în 1917, solictă înscrierea lui Bogocovschi D. 
Gustav, absolvent al Liceului Laurian, în anul întîi 

doctor 133 

20123.  3695/2.X.1940 Rectoratul expediază diploma de licenţă aparţinînd 
lui Fischer Sergiu 

doctor 141 

20124.  3689/2.X.1940 Rectoratul expediază diploma de licenţă aparţinînd 
lui Iţicovici Mates Haim 

doctor 143 

20125.  3689/2.X.1940 Rectoratul expediază diploma de licenţă aparţinînd 
lui Blumenfeld Şmil 

doctor 143 

20126.  1940 Studenţi student 158 
20127.  3621/27.IX.1940 Rectoratul expediază diploma de licenţă aparţinînd 

lui Chisel Iancu 
doctor 184 

20128.  3601/24.IX.1940 Ministerul aprobă reintegrarea studenţilor exma-
triculaţi pentru activitate legionară (semnează pen-
tru ministru Herşeni Traian)  

student 193 

20129.  3590/1.X.1940 Rectoratul expediază diploma de licenţă aparţinînd 
lui Pollingher H. Beno 

doctor 201 

20130.  3590/1.X.1940 Rectoratul expediază diploma de licenţă aparţinînd 
lui Cruparu Charles 

doctor 201 

20131.  3590/1.X.1940 Rectoratul expediază diploma de licenţă aparţinînd 
lui Gorin M. Isac 

doctor 201 

20132.  3584/21.IX.1940 Rectoratul expediază diploma de licenţă aparţinînd 
lui Marcovici I. Leon 

doctor 202 

20133.  3517/9.XII.1940 Ministerul informează decanatul facultăţii că prin 
decizia nr. 156013/1940 se îndepărtează din func-
ţiile ce le ocupă persoanele din învăţămîntul supe-
rior arătate mai jos din data de 1 septembrie 1940 
în conformitate cu dispoziţiile legii nr. 2650/1940, 
din MO nr. 1183/9.VIII.1940: Hofman Şmil Io-
sub, asistent la clinica chirurgicală şi Pineles Se-
bastian, asistent la clinica infantilă 

doctor 247 

20134.  3252/5.VII.1940 Rectoratul expediază diploma de licenţă aparţinînd 
lui Dodi Ana 

doctor 278 

20135.  3306/5.VII.1940 Rectoratul expediază diploma de licenţă aparţinînd 
lui Segall S. Artur 

doctor 319 

20136.  3126/18.VII.1940 Rectorul Atanasiu Ion primeşte de la Ministerul 
Educaţiei Naţionale adresa nr. 113353/2380/1940 
în care se solicită expedierea unui tabel care să cu-
prindă personalul de origine evreiască 

doctor 354 

20137.  3116/17.VII.1940 Rectoratul expediază diploma de licenţă aparţinînd 
lui Beraru M. Natan 

doctor 355 

20138.  3010/6.VII.1940 Rectoratul expediază diploma de licenţă aparţinînd 
lui Fuhrman B. Isidor 

doctor 356 
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20139.  3008/9.VII.1940 Ionescu Theodor semnează pentru ministrul edu-
caţiei naţionale şi solicită în adresa sa numărul 
studenţilor în funcţie de originea etnică 

student 416 

20140.  2678/26.VI.1940 Se expediază rectoratului procesul verbal al echi-
valării examenului de igienă pentru Iţicovici Efim 

doctor 495 

20141.  2678/26.VI.1940 Se expediază rectoratului procesul verbal al echi-
valării examenului de igienă pentru Malamud 
Şmuli 

doctor 495 

20142.  2669/26.VI.1940 Se expediază rectoratului procesul verbal al echi-
valării examenului de obstetrică pentru Meilman 
Moise 

doctor 497 

20143.  2669/26.VI.1940 Se expediază rectoratului procesul verbal al echi-
valării examenului de obstetrică pentru Cogan 
Peisah 

doctor 497 

20144.  2669/26.VI.1940 Se expediază rectoratului procesul verbal al echi-
valării examenului de obstetrică pentru Iacher Ita 

doctor 497 

20145.  2539/20.VI.1940 Se expediază rectoratului procesul verbal al echi-
valării examenului de igienă pentru Reinomen 
Boris 

doctor 498 

20146.  2539/20.VI.1940 Se expediază rectoratului procesul verbal al echi-
valării examenului de igienă pentru Goldhamer 
Samoil 

doctor 498 

  DOSAR 184/1940: Dosar de procese verbale ale 
consiliilor profesorale pe anul 1940-1941 

  

20147.  Proc.verb. 
4/1940 

Decanul facultăţii, prof. Nubert Ion citeşte adresa 
nr.211760 a Ministerului Educaţiei Naţionale prin 
care se solicită ca facultatea să decidă asupra ce-
rerii studenţilor evrei din anul al V-lea şi al VI-lea 
de a continua studiile. „Consiliul ţinînd seama de 
legea pentru reglementarea evreilor în învăţămînt, 
publicat în MO nr. 240/14.X.1940, hotărăşte a se 
înapoia cererea neputîndu-se aproba cele solicita-
te”. In continuare decanul citeşte cererea lui Apo-
techer Radu de înscriere în anul al V-lea, fiind 
creştin din naştere, cu tată evreu creştinat şi mama 
de asemenea. Cererea se expediază la minister 
pentru a decide conform cu articolul 3, aliniatul 2 
din Legea pentru reglementarea evreilor în învăţă-
mînt 

student 3-4 

20148.  1940 Decanul facultăţii informează pe ministru că: 
„Profesorii Facultăţii de Medicină au luat cunoş-
tinţă de raportul Comisiei de Revizuire şi de 
adaptare a învăţămîntului superior la structura 
statului naţional legionar (cuprins în memoriul 
940/19.III.1940); plîngerile din memoriu sînt jus-
tificate şi se va recurge la pedepsirea membrilor 
comisiei care au atentat la viaţa universitară”  

student 46 

  DOSAR 185/1940: Registru de procese verbale 
ale candidaţilor proclamaţi doctori în medicină şi 
chirurgie în 1940 

  

20149.  Proc.verb. 
782/26.II.1940 

Subsemanţii profesori, membri în juriul pentru 
susţinerea tezei de doctor în medicină şi chirurgie, 
conferă lui Con P. Iosif diploma nr.1994; titlul 
tezei „Consideraţii asupra injecţiilor intraarteriale 
de novocaină cu aplicaţii în tratamentul ulcerelor 
de gambă”  

doctor 5 
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20150.  Proc.verb. 
927/6.III.1940 

Se conferă lui Cruparu Charles diploma nr.1999; 
titlul tezei „Contribuţii la tratamentul panariţiilor”  

doctor 5 

20151.  Proc.verb. 
862/2.III.1940 

Se conferă lui Şlisel Bronea diploma nr.2008; 
titlul tezei „Consideraţii asupra diagnosticului 
retrospectiv al naşterii din punct de vedere me-
dico-legal”  

doctor 14 

20152.  Proc.verb. 
913/5.III.1940 

Se conferă lui Veinreb M. Alfred diploma 
nr.2009; titlul tezei „Consideraţii asupra morbi-
dităţii infantile în cîmpul asigurărilor sociale în 
oraşul Iaşi”  

doctor 15 

20153.  Proc.verb. 
1196/26.III.1940 

Se conferă lui Gorin M. Isac diploma nr.2013; 
titlul tezei „Contribuţii la tehnica chirurgiei gas-
trointestinale”  

doctor 19 

20154.  Proc.verb. 
1373/9.V.1940 

Se conferă lui Strulovici Leib Idel diploma 
nr.2015; titlul tezei „Novocainizarea simpaticului 
cervical în encefalografii”  

doctor 21 

20155.  Proc.verb. 
1530/19.II.1940 

Se conferă lui Schulimsohn H. David diploma 
nr.2020; titlul tezei „Consideraţii asupra epite-
lioamelor renale”  

doctor 26 

20156.  Proc.verb. 
1532/19.II.1940 

Se conferă lui Iţicovici S. M. Haim diploma 
nr.2021; titlul tezei „Contribuţii la studiul căilor 
de transmitere a senzaţiilor gustative din cele două 
treimi anterioare ale limbii”  

doctor 27 

20157.  Proc.verb. 
1529/19.II.1940 

Se conferă lui Marcovici Leon diploma nr.2022; 
titlul tezei „Contribuţii la studiul hipovitaminozei 
C prin ţesutul cutanat”  

doctor 28 

20158.  Proc.verb. 
1527/19.II.1940 

Se conferă lui Şmulevici Pinhas diploma nr.2027; 
titlul tezei „Maladia postoperatorie”  

doctor 33 

20159.  Proc.verb. 
1704/11.V.1940 

Se conferă lui Iachimov T. Lev diploma nr.2029; 
titlul tezei „Influenţa absorbţiei intestinale a vita-
minelor asupra motricităţii duodenului”  

doctor 35 

20160.  Proc.verb. 
1795/22.V.1940 

Se conferă lui Fischer Sergiu diploma nr.2030; 
titlul tezei „Intrebuinţarea histriului electric în chi-
rurgia tuberculoasă osteoarticulară”  

doctor 36 

20161.  Proc.verb. 
2078/11.VI.1940 

Se conferă lui Dascal Boruh diploma nr.2033; 
titlul tezei „Maladia cancerului vezical”  

doctor 39 

20162.  Proc.verb. 
2009/7.VI.1940 

Se conferă lui Urbanovici Vsevold diploma 
nr.2034; titlul tezei „Novocainizarea simpaticului 
în terapia migrenei. Consideraţii rezultate din stu-
diul unui caz”  

doctor 40 

20163.  Proc.verb. 
2142/12.VI.1940 

Se conferă lui Pollingher H. Beno diploma 
nr.2035; titlul tezei „Hematomul itracerebral post-
traumatic”  

doctor 41 

20164.  Proc.verb. 
2352/14.VI.1940 

Se conferă lui Chisel Iancu diploma nr.2038; titlul 
tezei „Contribuţii la tratamentul abceselor cere-
brale”  

doctor 44 

20165.  Proc.verb. 
2353/15.VI.1940 

Se conferă lui Şmulevici David diploma nr.2039; 
titlul tezei „Procedeul lui Surraco în tratamentul 
tuberculozei”  

doctor 45 

20166.  Proc.verb. 
2357/15.VI.1940 

Se conferă lui Feldesman Ihil diploma nr.2043; 
titlul tezei „Un nou punct de tehnică în rezecţia de 
genunchi pentru osteoartrită tuberculoasă. Incizia 
în U cu dublu fund”  

doctor 49 

20167.  Proc.verb. 
358/12.VI.1940 

Se conferă lui Ghermanschi Pinhas diploma 
nr.2044; titlul tezei „Contribuţii la studiul terapiei 
afecţiunilor reumatismale prin phenilchinolein-
carbonat de dietylediamină”  

doctor 50 
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20168.  Proc.verb. 
2864/28.VI.1940 

Se conferă lui Nadler Marcel diploma nr.2056; 
titlul tezei „Paranoia”  

doctor 61 

20169.  Proc.verb. 
4755/30.X.1940 

Se conferă lui Kauşanschi A. Rudolf diploma 
nr.2061; titlul tezei „Hemoperitoneul spontan la 
bărbat şi la femeile negravide”  

doctor 67 

20170.  Proc.verb. 
4754/30.X.1940 

Se conferă lui Goldştein Mintzer Raşela diploma 
nr.2062; titlul tezei „Endometriomul genital”  

doctor 68 

20171.  Proc.verb. 
4759/20.X.1940 

Se conferă lui Frühling Georges diploma de 
licenţiat în medicină şi chirurgie nr. 2063  

doctor 68 

20172.  Proc.verb. 
4752/30.X.1940 

Se conferă lui Şmilovici L. Jacques diploma 
nr.2064; titlul tezei „Modificările pH-ului în 
cursul tratamentului hidromineral cu apă de 
Slănic”  

doctor 70 

20173.  Proc.verb. 
4757/30.X.1940 

Se conferă lui Elisei L. Benijamin diploma 
nr.2066; titlul tezei „Consideraţii asupra luxaţiilor 
traumatice ale oaselor metacarpului şi metatarsu-
lui”  

doctor 72 

20174.  Proc.verb. 
4752/30.X.1940 

Se conferă lui Ţucherman I. Arnold diploma 
nr.2067; titlul tezei „Contribuţii asupra plasmicito-
sarcomului”  

doctor 73 

20175.  Proc.verb. 
4758/30.X.1940 

Se conferă lui Vaserman M. Marcus diploma 
nr.2070; titlul tezei „Examenul leucocitar în afec-
ţiunile chirurgicale supurante”  

doctor 76 

20176.  Proc.verb. 
4756/30.X.1940 

Se conferă lui Bercovici P. Copel diploma 
nr.2071; titlul tezei „Tratamentul hipertrofiei de 
prostată prin electrorezecţie”  

doctor 77 

20177.  Proc.verb. 
4841/31.X.1940 

Se conferă lui Faingold Marcu diploma nr.2073; 
titlul tezei „Tratamentul radioterapic al cancerului 
cutanat fără filtru”  

doctor 79 

20178.  Proc.verb. 
4753/30.X.1940 

Se conferă lui Schwartz M. George diploma 
nr.2074; titlul tezei „Orchidopexia cu scurtarea 
cordonului spermatic ca tratament al varicocelu-
lui”  

doctor 80 

20179.  Proc.verb. 
4845/31.X.1940 

Se conferă lui Vaisbuch I. Luisa diploma nr.2075; 
titlul tezei „Influenţa injecţiilor intravenoase cu 
substanţe acide asupra glicemiei”  

doctor 81 

20180.  Proc.verb. 
4842/31.X.1940 

Se conferă lui Vitemberg Z. Simion diploma 
nr.2076; titlul tezei „Contribuţii la studiul trata-
mentului paraliziilor faciale periferice cu unde 
ultrascurte”  

doctor 82 

20181.  Proc.verb. 
4844/31.X.1940 

Se conferă lui Katz M. Marcu Leib diploma 
nr.2077; titlul tezei „Influenţa sărurilor biliare 
asupra hypoglicemiei”  

doctor 83 

20182.  Proc.verb. 
4843/30.X.1940 

Se conferă lui Vainfeld Marcel diploma nr.2080; 
titlul tezei „Tratamentul prin corticola suprarenală 
în nefroza lipoidică”  

doctor 86 

20183.  Proc.verb. 
38/31.X.1940 

Se conferă lui Elisea Iosif diploma nr.2081; titlul 
tezei „Roentgenoterapia în afecţiunile inflamatorii 
acute”  

doctor 87 

20184.  Proc.verb. 
4840/31.X.1940 

Se conferă lui Grosu Carol diploma nr.2022  doctor 88 

20185.  Proc.verb. 
4839/31.X.1940 

Se conferă lui Rosen Heinrich diploma nr.2083; 
titlul tezei „Absorbţia glucozei în clismele rectale 
goutte-à-goutte”  

doctor 89 

20186.  Proc.verb. 
5195/5.XI.1940 

Se conferă lui Iosub A. Haim diploma nr.2085; 
titlul tezei „Tratamentul astmului prin injecţiuni 
cu alcool etilic”  

doctor 91 
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20187.  Proc.verb. 
5602/11.XII.1940 

Se conferă lui Egon Heinrich H. Richard diploma 
nr.2086; titlul tezei „Tratamentul paradontozelor”  

doctor 92 

20188.  Proc.verb. 
5194/14.XI.1940 

Se conferă lui Melicson D. Aurel diploma 
nr.2088; titlul tezei „Tratamentul tensiunii arte-
riale prin săruri biliare”  

doctor 94 

20189.  Proc.verb. 
5211/15.XI.1940 

Se conferă lui Svarţ S. Beniamin diploma nr.2091; 
titlul tezei „Tratamentul tensiunii arteriale prin 
iradiere de unde scurte”  

doctor 97 

20190.  Proc.verb. 
715/17.XII.1940 

Se conferă lui Braisch M. Herman Richard 
diploma nr.2101; titlul tezei „Acţiunea razelor 
infraroşii asupra arsurilor. Studiu clinic şi expe-
rimental”  

doctor 107 

  DOSAR 186/1940   
20191.  5393/25.X.1940 Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti din 

România trimite o adresa referitoare la soarta 
studenţilor evrei; rezoluţia Consiliului se axează 
pe Decretul-Lege cu privire la reglementarea 
erveilor în învăţămînt 

student 152 

20192.  5001/5.XI.1940 Prim procurorul de pe lîngă Tribunalul din Iaşi 
solicită relaţii despre Grimberg A., asistent între 
anii 1937-1940 

doctor 153 

  DOSAR 190/1940-1941: Absolvenţii facultăţii   
20193.  1940-1941 Kauşanschi A. Rudolf susţine teza de licenţă „He-

moperitoneul spontan la bărbat şi la femeia negra-
vidă” în 3.X.1940 

doctor 105 

20194.  1940-1941 Goldştein Minţer Raşela susţine teza de licenţă 
„Endometriomul genital” în 3.X.1940 

doctor 105 

20195.  1940-1941 Frühling Georges susţine teza de licenţă „Cloro-
mul” 

doctor 105 

20196.  1940-1941 Şmilovici Jacques susţine teza de licenţă „Modi-
ficările pH-ului în cursul tratamentului hidromi-
neral cu apă de Slănic Moldova” 

doctor 105 

20197.  1940-1941 Elisei L. Benjamin susţine teza de licenţă „Consi-
deraţii asupra luxaţiilor traumatice ale metacarpu-
lui şi metatarsului” 

doctor 105 

20198.  1940-1941 Ţucherman I. Arnold susţine teza de licenţă „Con-
tribuţii asupra plasmicitosarcomului” 

doctor 105 

20199.  1940-1941 Vaserman M. Marcus susţine teza „Examenul leu-
cocitar în afecţiunile chirurgicale supurante” 

doctor 105 

20200.  1940-1941 Bercovici P. Copel susţine teza „Tratamentul hi-
pertrofiei de prostată prin electrorezecţie” 

doctor 105 

20201.  1940-1941 Faingold Marcu susţine teza „Tratamentul radio-
terapic al cancerului cutanat fără filtru” 

doctor 105 

20202.  1940-1941 Schwartz M. George susţine teza „Orchidopexia 
cu scurtarea cordonului spermatic ca tratament al 
varicocelului” 

doctor 105 

20203.  1940-1941 Vaisbuch I. Luisa susţine teza„Influenţa injecţiilor 
intravenoase cu substanţe acide asupra glicemiei” 

doctor 105 

20204.  1940-1941 Vitemberg Z. Simion susţine teza „Contribuţii la 
studiul tratamentului paraliziilor faciale periferice 
cu unde ultrascurte” 

doctor 105 

20205.  1940.1941 Katz M. Marcu Leib susţine teza „Influenţa săru-
rilor biliare asupra hypoglicemiei secativice” 

doctor 105 

20206.  1940-1941 Vainfeld Marcel susţine teza „Tratamentul prin 
corticola suprarenală în nefroza lipoidică” 

doctor 106 

20207.  1940-1941 Rosen Heinrich susţine teza „Absorbţia glucozei 
în clismele rectale goutte-à-goutte” 

doctor 106 
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20208.  19401941 Iosub A. Haim susţine teza „Tratamentul astmului 
prin injecţiuni cu alcool etilic” 

doctor 106 

20209.  1940-1941 Egon Heinrich H. Richard susţine teza „Tratamen-
tul paradontozelor” 

doctor 106 

20210.  1940-1941 Melicson D. Aurel susţine teza „Tratamentul ten-
siunii arteriale prin săruri biliare” 

doctor 106 

20211.  1940-1941 Svarţ S. Beniamin susţine teza „Tratamentul hi-
pertensiunii arteriale prin iradiere de unde scurte 
în sinusul carotidian” 

doctor 106 

20212.  1940-1941 Braisch M. Herman Richard susţine teza „Acţiu-
nea razelor infraroşii asupra arsurilor. Studiu cli-
nic şi experimental” 

doctor 107 

20213.  2251/15.VII.1940 Decanul facultăţii trimite adresa cu numărul ală-
turat la Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia Ad-
ministraţiei de Stat, prin care roagă ca Prefectura 
din Iaşi să puna la dispoziţie un aparat de radio 
„din cele confiscate de la evrei” 

doctor 560, 562 

  DOSAR 193/1941: Registru de ieşire   
20214.  350/7.II.1941 Rether Robert, cu studii în străinătate, primeşte di-

ploma echivalată 
doctor 29 

20215.  398/11.II.1941 Munteanu Goldenberg V. expediază recipisa de 
achitare a sumei de 1000 lei pentru obţinerea unui 
duplicat al diplomei 

doctor 33 

20216.  715/4.III.1941 Ministrul Regal al afacerilor Străine, Direcţia Afa-
ceri Consulare, expediază actele fostului student 
Liquornic M. Max 

doctor 33 

20217.  716/4.III.1941 Ministrul Regal al afacerilor Străine, Direcţia Afa-
ceri Consulare, expediază actele fostului student 
Schatzberg M. Rudolf 

doctor 33 

20218.  1238/11.III.1941 Feuer Blanca obţine o adeverinţă de frecvenţă cu-
prinzînd şi situaţia şcolară 

student 89 

20219.  1792/30.III.1941 Fridman Herşcu obţine o adeverinţă de absolvirea 
facultăţii 

doctor 122 

20220.  3121/15.X.1941 Marcovici Marcel obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al VI-lea în 1940-1941 

doctor 214 

  DOSAR 196/1942: Registru de procese verbale 
ale candidaţilor proclamaţi doctori în medicină şi 
chirurgie 

  

20221.  Proc.verb. 
2344/3490/ 
10.X.1944 

Marcovici A. S. Marcel nu este proclamat doctor 
în medicină şi chirurgie conform deciziei Ministe-
rului Culturii Naţionale nr. 19752/15.IX.1941, 
prin care se suspendă pe toată durata stării de răz-
boi formalităţile de a prezenta şi susţine teze de 
doctorat 

doctor 151 

20222.  Proc.verb. 
2345/3500/ 
12.X.1944 

Bernştein S. David este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 152 

20223.  Proc.verb. 
2348/3500 
/13.XI.1944 

Corman Lev este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor 155 

20224.  Proc.verb. 
2350/21.XI.1944 

Minţer V. Geroges este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 157 

20225.  Proc.verb. 
2351/21.XI.1944 

Selingher N. Avram este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie 

doctor 158 

20226.  Proc.verb. 
2352/19.I.1945 

Hascalovici Heinirch este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie 

doctor 159 
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20227.  Proc.verb. 
2353/19.I.1945 

Fendler I. David Marcu este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor 160 

20228.  Proc.verb. 
2354/19.I.1945 

Schraiber I. Osias este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 161 

20229.  Proc.verb. 
2355/19.I.1945 

Berman I. Miron este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 162 

20230.  Proc.verb. 
2356/19.I.1945 

Cleimerman Leizer este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 163 

20231.  Proc.verb. 
2357/19.I.1945 

Aronovici Jan este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor 164 

20232.  Proc.verb. 
2358/19.I.1945 

Schwartz M. Eugen este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie 

doctor 165 

20233.  Proc.verb. 
2359/19.I.1945 

Kendler I. Avram este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 166 

20234.  Proc.verb. 
2360/19.I.1945 

Vaisman L. Magda este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie 

doctor 167 

20235.  Proc.verb. 
2361/183/19.I.1945 

Schulemsohn L. Mişu este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor 168 

20236.  Proc.verb. 
2362/184/19.I.1945 

Löbel Ana este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor 169 

20237.  Proc.verb. 
2363/185/19.I.1945 

Iosipovici M. Meer este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 170 

20238.  Proc.verb. 
2368/408/19.I.1945 

Solomon M. Strul este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 175 

20239.  Proc.verb. 
2369/408/19.I.1945 

Solomon Drimer Feiga este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor 176 

20240.  Proc.verb. 
2370/408/19.I.1945 

Herşcu H. Avram este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 177 

20241.  Proc.verb. 
2371/509/7.II.1945 

Lieber Frida este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor 178 

20242.  Proc.verb. 
2372/510/7.II.1945 

Bercu Manase este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie 

doctor 179 

20243.  Proc.verb. 
2373/511/7.II.1945 

Weissman Georges este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 180 

20244.  Proc.verb. 
2374/512/7.II.1945 

Schatzberg Adolf este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 181 

20245.  Proc.verb. 
2375/513/7.II.1945 

Pach Moritz Beniamin este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor 182 

20246.  Proc.verb. 
2376/686/ 
23.II.1945 

Feldştein F. Iancu este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 183 

20247.  Proc.verb. 
2377/687/ 
23.II.1945 

Ioseph S. Izi este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor 184 

20248.  Proc.verb. 
2378/688/ 
23.II.1945 

Vigder Avram este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie 

doctor 185 

20249.  Proc.verb. 
2379/702/ 
23.II.1945 

Elin H. Lupu este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor 186 

20250.  Proc.verb. 
2380/703/ 
23.II.1945 

Grünberg Alfons este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 187 

20251.  Proc.verb. 
2380/704/ 
23.II.1945 

Ţucherman Feldman Silvia este proclamat doctor 
în medicină şi chirurgie 

doctor 188 
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20252.  Proc.verb. 
2382/705/ 
23.II.1945 

Weisz H. Eugen este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie 

doctor 189 

20253.  Proc.verb. 
2383/707/ 
24.II.1945 

Simovici P. Jacques este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor 190 

20254.  Proc.verb. 
2384/708/ 
24.II.1945 

Lazarovici I. Iancu este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 191 

20255.  Proc.verb. 
2385/805/ 
2.III.1945 

Ghermanschi Lev este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 192 

20256.  Proc.verb. 
2386/809/ 
2.III.1945 

Kuperman F. Moise este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie 

doctor 193 

20257.  Proc.verb. 
2387/829/ 
5.III.1945 

Moscovici S. Herş este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 194 

20258.  Proc.verb. 
2388/861/ 
8.III.1945 

Geller Aizic este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor 195 

20259.  Proc.verb. 
2389/891/ 
10.III.1945 

Mendelovici Z. Avram este proclamat doctor în 
medicină şi chirurgie 

doctor 196 

20260.  Proc.verb. 
2390/892/ 
10.III.1945 

Făinaru P. Leon este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie 

doctor 197 

20261.  Proc.verb. 
2391/893/ 
10.III.1945 

Nuţă I. M. Herman este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie 

doctor 198 

20262.  Proc.verb. 
2392/894/ 
10.III.1945 

Sfarţi H. Pinhas este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie 

doctor 199 

20263.  Proc.verb. 
2393/1318/ 
28.IV.1945 

Zilber Betti este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor 200 

20264.  Proc.verb. 
2394/1319/ 
28.IV.1945 

Solomon Leon este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie 

doctor 201 

20265.  Proc.verb. 
2396/984/ 
22.III.1945 

Apotecher Adrian este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 203 

20266.  Proc.verb. 
2397/969/ 
22V.1945 

Vizenfeld L. Lazăr este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 204 

20267.  Proc.verb. 
2398/2525/ 
28V.1945 

Jager Jack este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor 205 

20268.  Proc.verb. 
2400/3527/ 
5.VI.1945 

Vexler Z. Israel este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie 

doctor 207 

20269.  Proc.verb. 
2401/7.VI.1945 

Cahan David este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor 208 

20270.  Proc.verb. 
2402/3885/ 
11.VI.1945 

Lakser Israel Iosef este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 209 
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20271.  Proc.verb. 
2403/39398/ 
13.VI.1945 

Löbel Goldner Silvia este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie 

doctor 210 

20272.  Proc.verb. 
2404/4046/ 
18.VI.1945 

Baraş Leizer este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor 211 

20273.  Proc.verb. 
2405/4104/ 
19.VI.1945 

Sechter Iancu este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor 212 

20274.  Proc.verb. 
2408/4383/ 
3.VII.1945 

Bandel Haim Şulim este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie 

doctor 215 

20275.  Proc.verb. 
2409/4405/ 
4.VII.1945 

Hönig M. Alfred este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 216 

20276.  Proc.verb. 
2410/4621/ 
16.VII.1945 

Auerbach Isidor este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie 

doctor 217 

20277.  Proc.verb. 
2412/4987/ 
9.VIII.1945 

Grinberg Natan este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie 

doctor 219 

20278.  Proc.verb. 
2414/6116/ 
15.X.1945 

Goldman Norbert este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 221 

20279.  Proc.verb. 
2415/6117/ 
15.X.1945 

Geller Sali Berta este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 222 

20280.  Proc.verb. 
2416/6223/ 
17.X.1945 

Katy Herbert este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor 223 

20281.  Proc.verb. 
2418/6250/ 
19.X.1945 

Steinic Israel este proclamat doctor în medicină şi 
chirurgie 

doctor 225 

20282.  Proc.verb. 
2427/6307/ 
20.X.1945 

Liquornic M. Max este proclamat doctor în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 234 

20283.  Proc.verb. 
2434/6453/ 
25.X.1945 

Leventer S. Rolanda este proclamat doctor în me-
dicină şi chirurgie 

doctor 241 

20284.  Proc.verb. 
2438/6514/ 
29.X.1945 

Sigler M. Burih este proclamat doctor în medicină 
şi chirurgie 

doctor 245 

  DOSAR 198/1942-1943: Registru ieşire. Vol. I   
20285.  48/9.I.1943 Decanatul trimite următoarea adresă către Cercul 

Teritorial Iaşi: „Evreul Făclieru Haim este repar-
tizat în altă parte pentru munca obştească. Vă ru-
găm să ne repartizaţi alt evreu în locul lui, care să 
facă la uzina de calorifer pînă la 31.III.1943” 

muncă obligatorie 6 

20286.  225/19.I.1943 „In conformitate cu aprobarea Comandamentului 
Teritorial al Corpului 4 Armată se adeverşte că 
Abramovici Ţalic este repartizat la facultate pînă 
la 30.III.1943” 

muncă obligatorie 21 

20287.  1120/30.III.1943 Decanatul trimite următoarea adresă către Coman-
damentul Teritorial al Corpului 4 Armată: „Se 
înaintează în trei exemplare tabelul evreilor repar-
tizaţi la această facultate pentru munca de folos 

muncă obligatorie 97 
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obştesc pînă la 31.III.1943, rugîndu-vă să bine-
voiţi prelungirea termenului pînă la 1.VII.1943” 

20288.  1128/31.III.1943 Milştoc Mayer obţine o adeverinţă că a susţinut 
examenul de admitere în anul universitar 1939-
1940 

student 98 

20289.  1550/18.V.1943 Se înaintează doamnei Kafka Maria carnetul fos-
tului student Kafka Iosif din Timişoara 

student 135 

20290.  2131/3.VIII.1943 Grossi Suzana, pensionară, obţine o adeverinţă de 
funcţionare 

doctor 182 

20291.  2168/11.VII.1943 Gurman Noiah primeeşte o adeverinţă de frecven-
ţă în anul universitar 1935-1936 

student 185 

20292.  1120/30.III.1943 Decanatul trimite următoarea adresă către Cercul 
Teritorial Iaşi: „Se înaintează odată cu adresa că 
evreul Avram Idel a fost şters de pe tabelul cu 
persoane ce prestau muncă obligatorie” 

muncă obligatorie 187 

20293.  2366/15.IX.1943 Decanatul trimite următoarea adresă către Co-
mandamentul Teritorial al Corpului 4 Armată: „Se 
înaintează în trei exemplare tabelul evreilor repar-
tizaţi la această facultate pentru munca de folos 
obştesc la uzina de calorifer pînă la 31.XII.1943” 

muncă obligatorie 201 

  DOSAR 199/1942: Registru ieşire   
20294.  476/12.II.1943 Harnic Dietman Albin, din Cernăuţi, str. Tomas-

ciuc, obţine o adeverinţă din care rezultă că i s-au 
eliberat documentele şcolare de la facultate 

doctor 41 

20295.  760/3.III.1943 Rectoratul eliberează duplicatul diplomei lui Men-
delovici I. Abiş 

doctor 59 

20296.  2533/6.VIII.1943 Nuţă Herman obţine o adeverinţă din care rezultă 
situaţia şcolară 

student 168 

20297.  2663/29.VIII.1943 Rectoratul eliberează diploma echivalată aparţi-
nînd lui Nesler Iosif Paul 

doctor 171 

20298.  2664/29.VIII.1943 Rectoratul eliberează diploma echivalată aparţi-
nînd lui Druker Sofia 

farmacist 171 

  DOSAR 200/1943   
20299.  1582/24.V.1943 Decanatul trimite următoarea adresă către rectorat: 

„La adresa 11/22.V.1943 vă trimitem datele cerute 
pentru evreii care fac muncă de folos obştesc: Fi-
ziologie: Rotman Lupu, Mîrzescu 9, Iaşi, Uzina de 
calorifer: Iţicovici Marcu, Costache Negri 58, Iaşi; 
Abramovici Ţalic, I. C. Brătianu 120, Iaşi; Leibo-
vici Leon, Costache Negri 32, Iaşi. Institutul de 
Anatomie: Finchelştein Nahman, C. A. Rosetti, 
12, Iaşi. Li se adaugă Terchellef Şulim, muncitor 
la uzină, Avram Idel, bibliotecă” 

muncă obligatorie 14 

20300.  560/16.II.1943 Prestează muncă la zăpadă: Moise Lazăr, matri-
cola 3/775, Basalma Iosef, matricola 3/938, Spi-
gler Favel, matricola 2/514; Seria a II-a: Ter-
chellef Şulim, matricola 4/357, Iţicovici Marcu, 
matricola 4/1401, Abramovici Ţalic, matricola 
3/965, Rotman Lupu, matricola 3/1898 

muncă obligatorie 556 

  DOSAR 201/1943   
20301.  2877/16.VIII.1943 Comandamentul Teritorial al Corpului 4 Armată 

către Facultatea de Medicină: „Evreului Mendel I. 
Mendel, matricola 3/615 i se vor întocmi acte de 
dare în judecată şi trimitere în detaşamentul Măcin 
pentru nesupunere la muncă obligatorie de la 
1.V.1943. Semnează, Lt.col. Mironescu C-tin” 

muncă obligatorie 187 
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20302.  2774/27.VII.1943 Leibovici Leon, cu domiciliul în str. Costache 
Negri, nr. 32, repartizat la muncă obligatorie la 
facultate, solicită o adeverinţă de efectuare a ei în 
vederea trimiterii la Cercul de Recrutare din Iaşi 

muncă obligatorie 218 

  DOSAR 203, vol. 1/1943   
20303.  1655/57/4.VI.1943 Se înaintează de către prof. David, rectorul uni-

versităţii, următoarea adresă:„Referire la adresa 
Dumneavosatră 1582/13.VIII.1943 avem onoare a 
vă face cunoscut că accesul evreilor în facultatea 
Dumneavoastră, repartizaţi pentru munca de folos 
obştesc, se va face sub răspunderea supravegheto-
rilor” 

muncă obligatorie 658 

  DOSAR 204: Registru de intrare pe anul 
1943-1944 

  

20304.  2584/28.VI.1943 Rectorul trimite la Cercul Teritorial din Iaşi o 
adresă însoţită de un tabel cu numele tuturor evrei-
lor aflaţi la lucru în universitate 

muncă obligatorie 173 

20305.  2761/24.VII.1943 Cercul Teritorial din Iaşi, Biroul 5 Evrei, comuni-
că în copie ordinul Marelui Stat Major, Secţia I, cu 
privire la orele de muncă ce trebuie să presteze 
evreii în instituţii şi drepturile de hrană şi soldă 

muncă obligatorie 191 

20306.  2772/27.VII.1943 Leibovici Leon, cu domiciliul în str. Costache 
Negri, nr. 32, repartizat la muncă obligatorie la 
facultate, obţine o adeverinţă de efectuare a ei în 
vederea trimiterii la Cercul de Recrutare din Iaşi 

muncă obligatorie 192 

20307.  2859/12.VIII.1943 Gurman Noiah, absolvent a cursurilor din primii 4 
ani de facultate, solicită o adeverinţă de studii 

student 208 

20308.  2962/30.VII.1943 Comandamentul Teritorial al Corpului 4 Armată, 
Statul Major, către Facultatea de Medicină: „E-
vreului Mendel I. Mendel, matricola 3/615 i se vor 
întocmi acte de dare în judecată şi trimitere în de-
taşamentul Măcin pentru nesupunere la muncă 
obligatorie de la 1.V.1943. Semnează, Lt. col. 
Mironescu Constantin” 

muncă obligatorie 208 

20309.  3780/27.IX.1943 Schatzberg Adolf, fost student, solicită o adeve-
rinţă de studii 

student 244 

  DOSAR 206: Registru de ieşire pe anul 
1943-1944 

  

20310.  192/15.I.1944 Ministerul Culturii Naţionale numeşte pe Graur 
Simion ca preparator 

doctor 126 

  DOSAR 208/1943: Dosar de hîrtiile intrate pe 
anul 1943 

  

20311.  1240/31.III.1943 Milştoc Mayer, cu domiciliul în str. Mîrzescu nr. 
2, fost student, solicită o adeverinţă de studii în 
anul 1939-1940 

student 191, 192 

20312.  1127/31.VII.1943 Milştoc Mayer, cu domiciliul în str. Mîrzescu nr. 
2, fost student, n-a frecventat cursurile în anul 
1939-1940 deoarece evreii n-au fost primiţi în 
universitate 

student 193 

  DOSAR 209/1943   
20313.  2359/14.IX.1944 Prim Rabinul din Chişinău eliberează o adeverinţă 

pentru Rehilis Şleoma 
student 264 

20314.  1944 Carnete de călătorie pe CFR student 284, 302 
20315.  593/14.II.1944 Marele Stat Major, Secţia I, Biroul 10, prelungeşte 

munca obligatorie la facultate efectuată de evreul 
Iţicovici Marcu 

student 732 
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20316.  1944 Carnete de student 1933-1934 student 311 
20317.  1944 Solomon S., cu domiciliul în Tătăraşi 34, se oferă 

a săpa tranşee pentru adăpostirea angajaţilor facul-
tăţii de medicină 

muncă 327 

  DOSAR 211/1944   

20318.  1345/1947/14.III.1
944 

Comandantul Cercului Teritorial din Iaşi, Dimitriu 
Ion, Şeful Biroului 5 Evrei, expediază următoarea 
adresă: „Domnule Director, Vă trimitem mai jos, 
în copie, adresa Cercului Teritorial din Iaşi, Biroul 
5 Evrei, nr. 127807 din 10.III.1944 rugîndu-vă să 
puneţi la dispoziţie meseriaşii evrei electricieni, 
instalatori, tinichigii, dogari, zidari, ce efectuează 
munci obligatorii la Dumneavoastră. S-au înfiinţat 
la Cercul Teritorial două echipe pe garnizoană cu 
meseriaşi din această categorie ” 

muncă obligatorie 322 

20319.   In tabelul cu studenţii anului universitar 1947-
1948 sînt incluşi următorii studenţi: Abramovici 
Iancu, Abramovici Jean, Aizicovici Sofronie, 
Avram Leon, Abramovici Solomon, Bahman 
Marcel, Barasch Leon, Berghoff Cleo, Beringson 
Herman, Bessler Aron, Bercu Marcel, Blumenfeld 
Golda, Brambir Arnold, Brauner Edgard, Braun-
ştein Marcel, Bruc Israel, Cahane Aron, Cahane 
Iosefina, Calmănaş Iosef, Calmanovici Sergiu, 
Căruceru Iancu, Cherbis Simon, Chetreanu Leiba, 
Cohn Didi, Copal Estera, Craisel Marcu, Craisler 
Solomon, David Ditrich, Fălticineanu Solomon, 
Felig Alfred, Feller Haim, Finchelştein Iosif, Frid-
man Gabriel, Furman Marta, Goldhamer Ioachim, 
Goldman Froim, Goldner Paula, Goldştein Aurel, 
Grimberg Clarisa, Gutman Marcel, Gutman Rosi, 
Haimovici Cecilia, Haimovici Miron, Hart Albert, 
Heller Emil, Hoişie Beno, Hornştein Max, Iagher 
Isidor, Keila Meilih, Kleinştein Ihil, Koropitzer 
Isac, Kurtzveil Reveca, Laxer Mira Beila, Lana-
dau Louis Mendel, Lehrer Angela, Lehrer Eva, 
Leibovici Adolf, Leibovici Mauriciu, Leibovici 
Max, Leibovici Moritz, Marcus Herman 

student 301,303 

20320.   In tabelul incomplet cu studenţii anului al III-lea 
în 1947-1948 sînt incluşi următorii studenţi: Braun 
Abraham, Brener Nadejda, Braitman Solomon, 
Beliş Raşela, Breif Mondi, Brailovschi Simha, 
Barasch Aron, Beer Paula, Cornaci Herman, Davi-
dovici Eva, Davidson Marcel, Edelman Clara, 
Feldman Aurel, Feldi Carol, Fridoman Osias, 
Goldhamer Jan 

student 302 

  DOSAR 215/1944: Registru de intrare   
20321.  3464/5.X.1944 Berenştein David, absolvent al acestei facultăţi, 

solicită înscrierea la examenele restante în sesiu-
nea din octombrie 1944 şi obţine diploma de 
licenţiat în medicină şi chirurgie 

doctor 66, 70 

20322.  3465/5.X.1944 Moscovici Marcel, absolvent al acestei facultăţi, 
solicită înscrierea la examenele restante în sesiu-
nea din octombrie 1944 şi obţine diploma de 
licenţiat în medicină şi chirurgie 

doctor 66, 69 

20323.  3644/3.XI.1944 Hoffman Marcel este angajat al clinicii radiologi-
ce 

doctor 88 
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20324.  3657/4.XI.1944 Iancu Leon solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului întîi în 1944-1945 

student 90 

20325.  3658/4.XI.1944 Wexler C. Mauriciu solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă a anului întîi în 1944-1945 

student 90 

20326.  3680/13.I.1945 Wisenfeld Şmil Lazăr, anul al VI-lea, solicită în-
scrierea la examene 

student 142 

20327.  102/16.I.1945 Vaisman I. Malca, absolventă, solicită înscrierea 
la examenelee ultimului doctorat în specialitatea 
radiologie 

doctor 144, 147 

20328.  103/16.I.1945 Tendler I. David, absolvent, solicită înscrierea la 
examenele ultimului doctorat 

doctor 144 

20329.  104/16.I.1945 Kendler Aron, absolvent, solicită înscrierea la exa-
menele ultimului doctorat 

doctor 144 

20330.  105/16.I.1945 Löbel Ana, absolventă, solicită înscrierea la exa-
menele ultimului doctorat 

doctor 144 

20331.  106/16.I.1945 Iosipovici M. Meer, absolvent, solicită înscrierea 
la examenele ultimului doctorat 

doctor 144 

20332.  107/16.I.1945 Aronovici Jan, absolvent, solicită înscrierea la 
examenele ultimului doctorat 

doctor 144 

20333.  108/16.I.1945 Claimerma Lazăr, absolvent, solicită înscrierea la 
examenele ultimului doctorat 

doctor 144 

20334.  109/16.I.1945 Berman Miron, absolvent, solicită înscrierea la 
examenele ultimului doctorat în specialitatea ra-
diologie 

doctor 144 

20335.  110/16.I.1945 Schracher Osias, absolvent, solicită înscrierea la 
examenele ultimului doctorat în specialitatea ra-
diologie 

doctor 144 

20336.  198/19.I.1945 Wexler Israil, anul al V-lea, solicită eliberarea 
unei adeverinţe de frecvenţă în 1944-1945 

student 149 

20337.  199/19.I.1945 Vigder Avram, absolvent, solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă în 1944-1945 

student 149 

20338.  210/19.I.1945 Berenştein David, anul al VI-lea, solicită elibe-
rarea unei adeverinţe de frecvenţă în 1944-1945 

student 149, 156 

20339.  212/19.I.1945 Bugocovschi Gustav solicită înscrierea la exame-
nul de admitere 

student 150 

20340.  213/19.I.1945 Bugocovschi Goldşlager solicită înscrierea la exa-
menul de admitere 

student 150 

20341.  214/19.I.1945 Bugocovschi Haiman solicită înscrierea la exame-
nul de admitere 

student 150 

20342.  216/19.I.1945 Schwarţ Gerta solicită înscrierea la examenul de 
admitere 

student 150 

20343.  217/19.I.1945 Schifter Natan solicită înscrierea la examenul de 
admitere 

student 150 

20344.  218/19.I.1945 Haimovici Miron solicită înscrierea la examenul 
de admitere 

student 150 

20345.  219/19.I.1945 Mitelman Bianca solicită înscrierea la examenul 
de admitere 

student 150 

20346.  220/19.I.1945 Kling Natan solicită înscrierea la examenul de 
admitere 

student 150 

20347.  221/19.I.1945 Leibovici Rozalie solicită înscrierea la examenul 
de admitere 

student 150 

20348.  222/19.I.1945 Broida Sorin solicită înscrierea la examenul de 
admitere 

student 150 

20349.  223/19.I.1945 Brumfeld Galiţa solicită înscrierea la examenul de 
admitere 

student 150 

20350.  224/19.I.1945 Raiser Bella solicită înscrierea la examenul de ad-
mitere 

student 150 
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20351.  268/24.I.1945 Grumberg Simion solicită înscrierea în anul întîi 
în 1944-1945 

student 153 

20352.  288/24.I.1945 Ministerul Educaţiei Naţionale trimite cererea lui 
Barasch Aly care solicită înscrierea în anul întîi în 
1944-1945 

student 155 

20353.  374/27.I.1945 Uniunea Evreilor din România trimite un tabel cu 
studenţii evrei pentru analizarea documentelor, 
înscrierea lor în anii de studii corespunzători şi 
eliberarea actelor solicitate 

student 158 

20354.  403/29.I.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnază 
conferirea titlului de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Solomon Strul 

doctor 163 

20355.  405/29.I.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnază 
conferirea titlului de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Drimer Feiga 

doctor 163 

20356.  403/29.I.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnază 
conferirea titlului de licenţiat în medicină şi chi-
rurgie lui Herşcu Avramy 

doctor 163 

20357.  435/31.I.1945 Waisman George solicită înscrierea ca absolvent 
în anu universitar 1944-1945 

student 165 

20358.  436/31.I.1945 Bercu Manase solicită înscrierea ca absolvent în 
anul universitar 1944-1945 

student 165 

20359.  437/31.I.1945 Leder Rifca solicită înscrierea ca absolvent în anul 
universitar 1944-1945 

student 165 

20360.  449/3.II.1945 Ministerul Educaţiei Naţionale trimite avizul con-
tenciosului nr. 597/1944 cu privire la definitivarea 
dr. Pineles Sebastian în învăţămîntul superior 

doctor 166 

20361.  458/5.II.1945 Ministerul Educaţiei Naţionale, cu decizia 
192692/1945, reintegrează pe dr. Vaserman Lazăr 
în învăţămîntul superior pe data îndepărtării din 
servici cu toate drepturile cîştigate în postul de 
preparator suplinitor la Institutul de Anatomie 

doctor 167 

20362.  471/5.II.1945 Pach Moritz Beniamin, absolvent al facultăţii, so-
licită înscrierea la examenele ultimului doctorat 

doctor 168 

20363.  502/7II.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Vais-
man Geroge, absolvent al facultăţii 

doctor 170 

20364.  503/7.II.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Pach 
Moritz Beniamin, absolvent al facultăţii 

doctor 170 

20365.  505/7.II.1945 Salzberg Iosif, absolvent al facultăţii, solicită în-
scrierea la examenele ultimului doctorat şi înde-
plinirea formelor legate de obţinerea titlului de 
doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 170 

20366.  506/7.II.1945 Lieber Frida, absolventă a facultăţii, solicită în-
scrierea la examenele ultimului doctorat şi înde-
plinirea formelor legate de obţinerea titlului de 
doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 170 

20367.  508/7.II.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Bercu 
Manase, absolvent al facultăţii 

doctor 170 

20368.  592/15.II.1945 Feldştein Iancu, absolvent al facultăţii, solicită în-
scrierea la examenele ultimului doctorat şi înde-
plinirea formelor legate de obţinerea titlului de 
doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 177 

20369.  593/15.II.1945 Ioseph Izi, absolvent al facultăţii, solicită înscrie-
rea la examenele ultimului doctorat şi îndeplinirea 

doctor 177 
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formelor legate de obţinerea titlului de doctor în 
medicină şi chirurgie 

20370.  621/19.II.1945 Vigder Avram, absolvent al facultăţii, solicită 
înscrierea la examenele ultimului doctorat şi în-
deplinirea formelor legate de obţinerea titlului de 
doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 179 

20371.  661/22.II.1945 Grünberg Alfons, absolvent al facultăţii, solicită 
înscrierea la examenele ultimului doctorat şi în-
deplinirea formelor legate de obţinerea titlului de 
doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 182 

20372.  662/22.II.1945 Fadelman Ţuckerman Silvia, absolventă a facultă-
ţii, solicită înscrierea la examenele ultimului doc-
torat şi îndeplinirea formelor legate de obţinerea 
titlului de doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 182 

20373.  663/22.II.1945 Moscovici Henri, absolvent al facultăţii, solicită 
înscrierea la examenele ultimului doctorat şi în-
deplinirea formelor legate de obţinerea titlului de 
doctor în medicină şi chirurgie 

doctor 182 

20374.  665/19.II.1945 Rectoratul trimite procesul verbal referitor la si-
tuaţia şcolară a lui Vigder Avram, absolvent al fa-
cultăţii din Pavia, care solicită înscrierea la exa-
menelee ultimului doctorat şi îndeplinirea forme-
lor legate de obţinerea titlului de doctor în medici-
nă şi chirurgie 

doctor 182 

20375.  675/23.II.1945 Lazarovici Iancu, absolvent al facultăţii, solicită 
înscrierea la examenele ultimului doctorat şi în-
deplinirea formelor legate de reintegrare 

doctor 183 

20376.  676/23.II.1945 Simovici Jaques, absolvent al facultăţii, solicită 
înscrierea la examenele ultimului doctorat şi în-
deplinirea formelor legate de reintegrare 

doctor 183 

20377.  680/23.II.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Feld-
ştein Iancu, absolvent al facultăţii 

doctor 183 

20378.  681/23.II.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Io-
seph Izi, absolvent al facultăţii 

doctor 183 

20379.  682/23.II.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Vig-
der Avram, absolvent al facultăţii 

doctor 183 

20380.  683/23.II.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Lupu 
Elin, absolvent al facultăţii 

doctor 184 

20381.  685/23.II.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Grün-
berg Alfons, absolvent al facultăţii 

doctor 184 

20382.  686/23.II.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Ţu-
cherman Fadelman Elvira, absolventă a facultăţii 

doctor 184 

20383.  687/23.II.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Weiss 
Eugen, absolvent al facultăţii 

doctor 184 

20384.  727/24.II.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Si-
movici Jacques, absolvent al facultăţii 

doctor 186 

20385.  728/24.II.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Laza-
rovici Iancu, absolvent al facultăţii 

doctor 186 
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20386.  754/27.II.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Gher-
manschi Lev, absolvent al facultăţii 

doctor 188, 191 

20387.  806/2.III.1945 Kupfwasser Moise, absolvent al facultăţii, solicită 
înscrierea la examenele ultimului doctorat la sto-
matologie şi îndeplinirea formelor legate de rein-
tegrarea ca absolvent 

doctor 188 

20388.  829/4.III.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
conferirea diplomei de licenţă lui Moscovici Herş 

doctor 193 

20389.  860/8.III.1945 Ghelber S. Aizic Herş, absolvent al facultăţii, soli-
cită înscrierea la examenele ultimului doctorat şi 
îndeplinirea formelor legate de reintegrare 

doctor 196 

20390.  879/9.III.1945 Mendelovici Avram, absolvent al facultăţii, soli-
cită înscrierea la examenele ultimului doctorat la 
stomatologie şi îndeplinirea formelor legate de 
reintegrare 

doctor 198 

20391.  880/9.III.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
conferirea diplomei de licenţă lui Făinaru Leon 

doctor 198 

20392.  881/9.III.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
conferirea diplomei de licenţă lui Nuţă Elman 

doctor 198 

20393.  882/9.III.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
conferirea diplomei de licenţă lui Sfarţi H. Pinhas 

doctor 198 

20394.  818/13.III.1945 Ministerul Educaţiei Naţionale informează că dr. 
Pineles Sebastian este asistent radiolog cu titlu 
provizoriu la Clinica Infantilă, începînd cu 
7.III.1945 

doctor 200 

20395.  941/31.III.1945 Cahana Rifca solicită înscrierea în anul al III-lea, 
în anul universitar 1944-1945 

student 202 

20396.  1048/16.IV.1945 Fichter Alexandru, cu studii în Italia, solicită în-
scrierea la examenele ultimului doctorat, în anul 
universitar 1944-1945 

student 213 

20397.  1069/17.IV.1945 Lazăr Marcus solicită înscrierea în anul al II-lea, 
în anul universitar 1944-1945 

student 214 

20398.  1071/17.IV.1945 Goldenberg Arnold solicită înscrierea în anul al 
II-lea, în anul universitar 1944-1945 

student 214 

20399.  1073/17.IV.1945 Aizicovici Ruhla solicită înscrierea în anul al II-
lea, în anul universitar 1944-1945 

student 214 

20400.  1075/17.IV.1945 Rabinovici Zolo solicită înscrierea în anul al 
II-lea, în anul universitar 1944-1945 

student 214 

20401.  1076/17.IV.1945 Elian Idy solicită înscrierea în anul al II-lea, în 
anul universitar 1944-1945 

student 214 

20402.  1078/17.IV.1945 Wachtel Tania solicită înscrierea în anul al II-lea, 
în anul universitar 1944-1945 

student 214 

20403.  1079/17.IV.1945 Mendelovici Herman solicită înscrierea în anul al 
II-lea, în anul universitar 1944-1945 

student 214 

20404.  1080/17.IV.1945 Popligher Martin solicită înscrierea în anul al 
II-lea, în anul universitar 1944-1945 

student 214 

20405.  1081/17.IV.1945 Creţer Ionas solicită înscrierea în anul al II-lea, în 
anul universitar 1944-1945 

student 214 

20406.  1082/17.IV.1945 Kimell Hary solicită înscrierea în anul al II-lea, în 
anul universitar 1944-1945 

student 214 

20407.  1083/17.IV.1945 Breitman Artur solicită înscrierea în anul al II-lea, 
în anul universitar 1944-1945 

student 214 

20408.  1084/17.IV.1945 Stern Herman solicită înscrierea în anul al II-lea, 
în anul universitar 1944-1945 

student 214 

20409.  1085/17.IV.1945 Segal Ţilli solicită înscrierea în anul al II-lea, în 
anul universitar 1944-1945 

student 214 
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20410.  1086/17.IV.1945 Moscovici Pincu solicită înscrierea în anul al 
II-lea, în anul universitar 1944-1945 

student 214 

20411.  1087/17.IV.1945 Klinger Dora solicită înscrierea în anul al II-lea, în 
anul universitar 1944-1945 

student 214 

20412.  1088/17.IV.1945 Damsker Bercu solicită înscrierea în anul al II-lea, 
în anul universitar 1944-1945 

student 214 

20413.  1089/17.IV.1945 Moscovici Otto Zelly solicită înscrierea în anul al 
II-lea, în anul universitar 1944-1945 

student 214 

20414.  1090/17.IV.1945 Flis Adolf solicită înscrierea în anul al II-lea, în 
anul universitar 1944-1945 

student 214 

20415.  1098/17.IV.1945 Areşteanu Adolf solicită înscrierea în anul al 
IV-lea, în anul universitar 1944-1945 

student 215 

20416.  1099/17.IV.1945 Areşteanu Adolf solicită înscrierea în anul al 
IV-lea, în anul universitar 1944-1945 

student 215 

20417.  1100/17.IV.1945 Brandel Şulim solicită înscrierea în anul al VI-lea, 
în anul universitar 1944-1945 

student 215 

20418.  1103/17.IV.1945 Glucksman Malca solicită înscrierea în anul al 
II-lea şi trasferul la Timişoara, în anul universitar 
1944-1945 

student 215 

20419.  1104/17.IV.1945 Creţer Ionas solicită înscrierea în anul al II-lea, în 
anul universitar 1944-1945 

student 215 

20420.  1105/17.IV.1945 Birnbaum Artur solicită înscrierea în anul al II-lea, 
în anul universitar 1944-1945 

student 215 

20421.  1106/17.IV.1945 Kimell Harry solicită înscrierea în anul al II-lea, în 
anul universitar 1944-1945 

student 215 

20422.  1108/17.IV.1945 Damsker Beer solicită înscrierea în anul al II-lea, 
în anul universitar 1944-1945 

student 215 

20423.  1109/17.IV.1945 Goldenberg Armand solicită înscrierea în anul al 
II-lea, în anul universitar 1944-1945 

student 215 

20424.  1110/17.IV.1945 Fradis Alexandru solicită înscrierea în anul al 
II-lea, în anul universitar 1944-1945 

student 215 

20425.  1101/17.IV.1945 Lazăr Marcus solicită înscrierea în anul al II-lea, 
în anul universitar 1944-1945 

student 215 

20426.  1136/18.IV.1945 Grumberg Sică solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului al II-lea, în anul universitar 
1944-1945 

student 216 

20427.  1137/18.IV.1945 Carniol Milu solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului al II-lea, în anul universitar 
1944-1945 

student 216 

20428.  1145/19.IV.1945 Winberg Moise solicită eliberarea unei adeverinţe 
absolvire a facultăţii în anul 1940 

doctor 217 

20429.  1148/19.IV.1945 Ghermanschi Pinhas solicită eliberarea unei 
adeverinţe absolvire a facultăţii în anul 1939 

doctor 217 

20430.  1170/20.IV.1945 Grünberg Simon solicită reînscrierea în anul al 
II-lea, în anul universitar 1944-1945 

student 219 

20431.  1170/20.IV.1945 Finchelştein Iosif solicită reînscrierea în anul al 
II-lea, în anul universitar 1944-1945 

student 219 

20432.  1175/20.IV.1945 Schachter Marcel solicită reînscrierea în anul al 
II-lea, în anul universitar 1944-1945 

student 219 

20433.  1176/20.IV.1945 Zilber Goldenberg Betty solicită înscrierea în anul 
al VI-lea la examenele ultimului doctorat 

doctor 219, 220 

20434.  1178/20.IV.1945 Elisei L. Benjamin este numit asistent la obstetrică doctor 220 
20435.  1202/21.IV.1945 Solomon Jean solicită înscrierea în anul al VI-lea 

la examenele ultimului doctorat 
doctor 221 

20436.  1207/21.IV.1945 Finchelştein Iosif solicită înscrierea în anul întîi, 
în anul universitar 1944-1945 

student 221 
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20437.  1208/21.IV.1945 Brück Israel solicită înscrierea în anul întîi, în anul 
universitar 1944-1945 

student 221 

20438.  1209/21.IV.1945 Gutman Rosi solicită înscrierea în anul întîi, în 
anul universitar 1944-1945 

student 221 

20439.  1227/24.IV.1945 Hornştein Max solicită înscrierea în anul întîi, în 
anul universitar 1944-1945 

student 221 

20440.  1228/24.IV.1945 Rosenfeld Iacob Şaia solicită înscrierea în anul 
întîi, în anul universitar 1944-1945 

student 221 

20441.  1227/24.IV.1945 Hornştein Max solicită înscrierea în anul întîi, în 
anul universitar 1944-1945 

student 221 

20442.  1228/24.IV.1945 Rosenfeld Iacob Şaia solicită înscrierea în anul 
întîi, în anul universitar 1944-1945 

student 221 

20443.  1241/24.IV.1945 Leibovici Mauriciu solicită înscrierea în anul întîi, 
în anul universitar 1944-1945 

student 224 

20444.  1265/24.IV.1945 Sandberg Nadler Aurelia, absolventă a anului al 
IV-lea, solicită înscrierea la examenele anului al 
V-lea şi al VI-lea în anul universitar 1944-1945 

student 227 

20445.  1278/27.IV.1945 Fener Blanka solicită înscrierea la examenele anu-
lui al III-lea şi al IV-lea în anul universitar 1944-
1945 

student 228 

20446.  1286/27.IV.1945 Segal Elişcu Beatrice, solicită înscrierea la exa-
menele anului al IV-lea în anul universitar 1944-
1945 

student 229 

20447.  1287/27.IV.1945 Rosen Marim solicită înscrierea la examenele 
anului al IV-lea în anul universitar 1944-1945 

student 229 

20448.  1288/27.IV.1945 Alterescu Miron solicită înscrierea la examenele 
anului al IV-lea în anul universitar 1944-1945 

student 229 

20449.  1305/27.IV.1945 Fener Blanka este angajată la Institutul de anato-
mie în funcţia de dactilografă 

student 230 

20450.  1309/27.IV.1945 Milştoc Mayer solicită înscrierea în anul întîi, în 
anul universitar 1944-1945, în baza concursului de 
admitere susţinut în anul 1939 

student 230 

20451.  1320/28.IV.1945 Zilber Betty solicită eliberarea diplomei de licenţă 
în trei exemplare 

doctor 231 

20452.  1328/28.IV.1945 Solomon Leon solicită eliberarea diplomei de li-
cenţă în trei exemplare 

doctor 231 

20453.  1329/28.IV.1945 Rosen Moriţ, anul al IV-lea, solicită eliberarea 
unei adeverinţe de frecvenţă în anul universitar 
1944-1945 

student 231 

20454.  13371/28.IV.1945 Fischler Salo solicită înscrierea ca absolvent al fa-
cultăţii, în anul universitar 1944-1945 

doctor 232 

20455.  1301/28.IV.1945 Marcus B. Herman solicită înscrierea în anul întîi, 
în anul universitar 1944-1945 

student 232 

20456.  1352/2.V.1945 Saidman Renée solicită înscrierea în anul al II-lea, 
în anul universitar 1944-1945 

student 232 

20457.  1353/2.V.1945 Lazarovici Osias solicită înscrierea în anul al 
II-lea, în anul universitar 1944-1945 

student 232 

20458.  1354/2.V.1945 Herşcovici Roza solicită înscrierea în anul al 
II-lea, în anul universitar 1944-1945 

student 232 

20459.  1355/2.V.1945 Linker Ana solicită înscrierea în anul al II-lea, în 
anul universitar 1944-1945 

student 232 

20460.  1356/2.V.1945 Rosiner Sofia solicită înscrierea în anul al II-lea, 
în anul universitar 1944-1945 

student 232 

20461.  1357/2.V.1945 Calmănaş Şeindla solicită înscrierea în anul al 
II-lea, în anul universitar 1944-1945 

student 232 

20462.  1357
bis

/2.V.1945 Aron Silvia solicită înscrierea în anul întîi, în anul 
universitar 1944-1945 

student 232 
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20463.  1357
bis

/2.V.1945 Lacser Bella solicită înscrierea în anul întîi, în 
anul universitar 1944-1945 

student 232 

20464.  1360/2.V.1945 Heller Emil solicită înscrierea în anul al II-lea, în 
anul universitar 1944-1945 

student 232 

20465.  1361/2.V.1945 Schlesinger Frederica solicită înscrierea în anul al 
II-lea, în anul universitar 1944-1945 

student 232 

20466.  1384/2.V.1945 Milştoc Mayer solicită înscrierea în anul întîi, în 
anul universitar 1944-1945 

student 234 

20467.  1385/2.V.1945 Finchelştein Iosif solicită înscrierea în anul întîi, 
în anul universitar 1944-1945 

student 234 

20468.  1386/2.V.1945 Leibovici Mauriciu solicită înscrierea în anul întîi, 
în anul universitar 1944-1945 

student 234 

20469.  1387/2.V.1945 Schönfeld Emil solicită înscrierea în anul întîi, în 
anul universitar 1944-1945 

student 234 

20470.  1388/2.V.1945 Brück Israel solicită înscrierea în anul întîi, în anul 
universitar 1944-1945 

student 234 

20471.  1389/2.V.1945 Rosenfeld Iacob Saia solicită înscrierea în anul 
întîi, în anul universitar 1944-1945 

student 234 

20472.  1390/2.V.1945 Harth Albert solicită înscrierea în anul întîi, în 
anul universitar 1944-1945 

student 234 

20473.  1390/2.V.1945 Zilberman Avner solicită înscrierea în anul întîi, în 
anul universitar 1944-1945 

student 234 

20474.  1402/3.V.1945 Calmănaş Şeindla solicită reînscrierea în anul al 
II-lea, în anul universitar 1944-1945 

student 235 

20475.  1403/3.V.1945 Linker Ana solicită reînscrierea în anul al II-lea, în 
anul universitar 1944-1945 

student 235 

20476.  1404/3.V.1945 Rosiner Sofia solicită reînscrierea în anul al II-lea, 
în anul universitar 1944-1945 

student 235 

20477.  1405/3.V.1945 Herşcovici Roza solicită reînscrierea în anul al 
II-lea, în anul universitar 1944-1945 

student 235 

20478.  1406/3.V.1945 Saidman Renée solicită reînscrierea în anul al 
II-lea, în anul universitar 1944-1945 

student 235 

20479.  1407/3.V.1945 Fiterman Leon solicită reînscrierea în anul al 
II-lea, în anul universitar 1944-1945 

student 235 

20480.  1408/3.V.1945 Leibovici Osias solicită reînscrierea în anul al 
II-lea, în anul universitar 1944-1945 

student 235 

20481.  1409/3.V.1945 Herşcovici Paul solicită înscrierea în anul întîi, în 
anul universitar 1944-1945, fără concurs de admi-
tere 

student 235 

20482.  1411/3.V.1945 Abramovici Solomon solicită înscrierea în anul 
întîi, în anul universitar 1944-1945, fără concurs 
de admitere 

student 235 

20483.  1412/3.V.1945 Weisman Manfred solicită înscrierea în anul întîi, 
în anul universitar 1944-1945, fără concurs de 
admitere 

student 235 

20484.  1413/3.V.1945 Cohn Didi solicită înscrierea în anul întîi, în anul 
universitar 1944-1945, fără concurs de admitere 

student 235 

20485.  1414/3.V.1945 Bercovici M. Iancu solicită înscrierea în anul al 
IV-lea, în anul universitar 1944-1945 

student 235 

20486.  1415/3.V.1945 Bandel Şulim solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

doctor 235 

20487.  1431/4.V.1945 Sonenreich Şmil solicită înscrierea în anul întîi, în 
anul universitar 1944-1945 

student 236 

20488.  1434/4.V.1945 Calmănaş Raşela solicită înscrierea în anul întîi, în 
anul universitar 1944-1945 

student 236 

20489.  1441/4.V.1945 Kahane Aron solicită înscrierea în anul întîi, în 
anul universitar 1944-1945, fără concurs de admi-
tere 

student 237 
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20490.  1444/4.V.1945 Rabinovici Lazăr solicită înscrierea la examenul 
de licenţă 

doctor 237 

20491.  1467/9.V.1945 Grimberg Iosif solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 238 

20492.  1468/9.V.1945 Fridman Gabriel solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 238 

20493.  1470/9.V.1945 Gutman Marcel solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 238 

20494.  1472/9.V.1945 Herşcovici Clara solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 238 

20495.  1474/9.V.1945 Saler Silviu solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 238 

20496.  1475/9.V.1945 Barasch Leon solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 238 

20497.  1476/9.V.1945 Calmanovici Sergiu solicită înscrierea la examenul 
de admitere în anul universitar 1944-1945 

student 238 

20498.  1486/9.V.1945 Leibovici Mauriciu solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă a anului întîi în 1944-1945 

student 239 

20499.  1503/9.V.1945 Epştein Moise solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 240 

20500.  1505/9.V.1945 Bronson Lya solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 240 

20501.  1506/9.V.1945 Poitas Mayer solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 240 

20502.  1509/9.V.1945 Şulman Natan solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 240 

20503.  1510/9.V.1945 Strul Beno solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 240 

20504.  1511/9.V.1945 Feller Aurel solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 240 

20505.  1512/9.V.1945 Gurindeanu Beniamin solicită înscrierea la exa-
menul de admitere în anul universitar 1944-1945 

student 240 

20506.  1513/9.V.1945 Derner Angelica solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 240 

20507.  1514/9.V.1945 Strulovici Adolf solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 240 

20508.  1515/9.V.1945 Haimovici Miron solicită înscrierea la examenul 
de admitere în anul universitar 1944-1945 

student 240 

20509.  1516/9.V.1945 Silberman Zolly solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 240 

20510.  1517/9.V.1945 Zelingher Michel solicită înscrierea la examenul 
de admitere în anul universitar 1944-1945 

student 240 

20511.  1518/9.V.1945 Faibiş Many solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 240 

20512.  1519/9.V.1945 Berghoff Cleo solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 240 

20513.  1520/9.V.1945 Fellig Alfred solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 240 

20514.  1521/9.V.1945 Schwartz Gherta solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 240 

20515.  1523/9.V.1945 Moscovici Avram Marcu solicită înscrierea la exa-
menul de admitere în anul universitar 1944-1945 

student 241 

20516.  1540/9.V.1945 Goldman Froim solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 241 

20517.  1541/9.V.1945 Lehrer Angela solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 241 
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20518.  1542/9.V.1945 Vexler Liza solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 241 

20519.  1543/9.V.1945 Berinsohn Melanie solicită înscrierea la examenul 
de admitere în anul universitar 1944-1945 

student 241 

20520.  1544/9.V.1945 Brauner Edgard solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 241 

20521.  1545/9.V.1945 Kahane Aron solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 241 

20522.  1546/9.V.1945 Stuleanu Adolf solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 241 

20523.  1547/9.V.1945 Avram Leon solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 241 

20524.  1549/9.V.1945 Zeilicov Simionică solicită înscrierea la examenul 
de admitere în anul universitar 1944-1945 

student 241 

20525.  1550/9.V.1945 Segal Iancu solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 241 

20526.  1551/9.V.1945 Şapcaru Avram solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 241 

20527.  1552/9.V.1945 Marcus B. Herman solicită înscrierea la examenul 
de admitere în anul universitar 1944-1945 

student 241 

20528.  1553/9.V.1945 Braunştein Marcel solicită înscrierea la examenul 
de admitere în anul universitar 1944-1945 

student 241 

20529.  1554/9.V.1945 Steiman A. Jacques solicită înscrierea la examenul 
de admitere în anul universitar 1944-1945 

student 241 

20530.  1555/9.V.1945 Schwartz Piticar Lazăr solicită înscrierea la exa-
menul de admitere în anul universitar 1944-1945 

student 241 

20531.  1556/9.V.1945 Cherbis Simon solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 241 

20532.  1557/9.V.1945 Cligher Antoneta solicită înscrierea la examenul 
de admitere în anul universitar 1944-1945 

student 241 

20533.  1577/9.V.1945 Leibovici Meer solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 242 

20534.  1578/9.V.1945 Ostfeld Robert solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 242 

20535.  1579/9.V.1945 Hellman Carlas Edith solicită înscrierea la exa-
menul de admitere în anul universitar 1944-1945 

student 242 

20536.  1580/9.V.1945 Löbel Felicia solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 242 

20537.  1581/9.V.1945 Schwartz Avram solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 242 

20538.  1582/9.V.1945 Landau M. Louis solicită înscrierea la examenul 
de admitere în anul universitar 1944-1945 

student 242 

20539.  1583/9.V.1945 Hatevman M. Rebeca solicită înscrierea la exa-
menul de admitere în anul universitar 1944-1945 

student 242 

20540.  1584/9.V.1945 Fridman I. Mayer solicită înscrierea la examenul 
de admitere în anul universitar 1944-1945 

student 242 

20541.  1586/9.V.1945 Jäger Isidor solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 242 

20542.  1587/9.V.1945 Talpalaru Avram solicită înscrierea la examenul 
de admitere în anul universitar 1944-1945 

student 242 

20543.  1588/9.V.1945 Segal F. Carol solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 242 

20544.  1589/9.V.1945 Segal Solomon solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 242 

20545.  1590/9.V.1945 Creisel Marcu solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 242 
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20546.  1591/9.V.1945 Apler Henri solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 243 

20547.  1600/10.V.1945 Zeilicov Simionică solicită înscrierea la examenul 
de admitere în anul universitar 1944-1945 

student 243 

20548.  1601/10.V.1945 Marcus Herman solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 243 

20549.  1602/10.V.1945 Sechter Iancu solicită reintegrarea ca student în 
anul al V-lea în anul universitar 1944-1945 

student 243 

20550.  1607/10.V.1945 Löbel Sonia solicită reintegrarea ca student în anul 
al V-lea în anul universitar 1944-1945 

student 243 

20551.  1608/11.V.1945 Laxer Iosif solicită reintegrarea ca student în anul 
al VI-lea în anul universitar 1944-1945 

student 243 

20552.  1625/11.V.1945 Schönfeld Mary solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 243 

20553.  1626/11.V.1945 Berenştein David solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de promovare a examenelor anului al VI-lea 

doctor 244 

20554.  1627/11.V.1945 Henri Natan solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 244 

20555.  1628/11.V.1945 Leibovici Moritz solicită înscrierea la examenul 
de admitere în anul universitar 1944-1945, fără 
concurs de admitere 

student 244 

20556.  1630/11.V.1945 Beno Hoişie solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 244 

20557.  1640/11.V.1945 Kleinştein Ilie solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 245 

20558.  1645/11.V.1945 Avram Ana solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 245 

20559.  1646/11.V.1945 Schwartz Arnold solicită înscrierea la examenul 
de admitere în anul universitar 1944-1945 

student 245 

20560.  1647/11.V.1945 Segal Marcu solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 245 

20561.  1648/11.V.1945 Ilie Natan solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 245 

20562.  1654/11.V.1945 Schip Raşela solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 245 

20563.  1655/11.V.1945 Schächter Alfred solicită înscrierea la examenul 
de admitere în anul universitar 1944-1945 

student 245 

20564.  1656/11.V.1945 Weiss Osias solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 245 

20565.  1657/11.V.1945 Schwartz Avram solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 245 

20566.  1658/11.V.1945 Căruceru Iancu solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 245 

20567.  1659/11.V.1945 Solomon Benedict solicită înscrierea la examenul 
de admitere în anul universitar 1944-1945 

student 245 

20568.  1660/11.V.1945 Caner Rozica solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 245 

20569.  1661/11.V.1945 Goldner Löbel Silvia solicită înscrierea la exame-
nele la finele anului al VI-lea în anul universitar 
1944-1945 

doctor 245 

20570.  1662/11.V.1945 Weisenfeld Lazăr solicită înscrierea la examenele 
la finele anului al VI-lea în anul universitar 1944-
1945 

doctor 245 

20571.  1675/12.V.1945 Goldberg Ioja solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 246 

20572.  1676/12.V.1945 Eigher Dvoira solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 246 
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20573.  1679/12.V.1945 Löbel Sosia solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 246 

20574.  1682/12.V.1945 Daniel Sara solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 246 

20575.  1690/12.V.1945 Bessler Aron solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 246 

20576.  1692/12.V.1945 Scharf Lili solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 247 

20577.  1695/12.V.1945 Şapcaru Avram solicită transferul de la Timişoara 
la Iaşi în anul al II-lea în 1944-1945 

student 247 

20578.  1697/12.V.1945 Rozen Iulia solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 247 

20579.  1698/12.V.1945 Feher Michel solicită înscrierea la examenul de 
admitere în anul universitar 1944-1945 

student 247 

20580.  1699/12.V.1945 Hochstadt Bertold solicită înscrierea la examenul 
de admitere în anul universitar 1944-1945 

student 247 

20581.  1702/12.V.1945 Weisman Sabina solicită înscrierea în anul al 
II-lea în anul universitar 1944-1945 

student 247 

20582.  1709/12.V.1945 Chetreanu Leiba solicită înscrierea în anul al II-lea 
în anul universitar 1944-1945 

student 248 

20583.  1714/12.V.1945 Abramovici Iancu solicită înscrierea în anul al 
II-lea în anul universitar 1944-1945 

student 248 

20584.  1715/12.V.1945 Cramer Simon Nelly solicită înscrierea în anul al 
II-lea în anul universitar 1944-1945 

student 248 

20585.  1717/12.V.1945 Liquornic Max solicită înscrierea la examenul 
ultimului doctorat în anul universitar 1944-1945 

doctor 248 

20586.  1726/12.V.1945 Rapaport Iacob Herş solicită înscrierea în anul 
întîi în anul universitar 1944-1945 fără examen de 
admitere 

student 249 

20587.  1728/12.V.1945 Pascal Ana solicită înscrierea în anul întîi în anul 
universitar 1944-1945 fără examen de admitere 

student 249 

20588.  1729/12.V.1945 Goldenberg Silviu solicită înscrierea în anul al 
II-lea în anul universitar 1944-1945 

student 249 

20589.  1733/12.V.1945 Wexler Israel, anul al VI-lea, solicită înscrierea la 
examenul ultimului doctorat în anul universitar 
1944-1945 

doctor 249 

20590.  1745/14.V.1945 Faibiş Avram solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1944-1945 

student 250 

20591.  1747/14.V.1945 Schvarţ Mariem solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1944-1945 

student 250 

20592.  1749/14.V.1945 Feighenbaum Victor solicită înscrierea în anul 
întîi în anul universitar 1944-1945 

student 250 

20593.  1750/14.V.1945 Rapaport Iacob Herş solicită înscrierea în anul 
întîi în anul universitar 1944-1945 

student 250 

20594.  1752/14.V.1945 Brambir Arnold solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1944-1945 

student 250 

20595.  1754/14.V.1945 Leibovici Max solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1944-1945 

student 250 

20596.  1755/14.V.1945 Haimovici Iulia solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1944-1945 

student 250 

20597.  1756/14.V.1945 Grimberg Clarice solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1944-1945 

student 250 

20598.  1757/14.V.1945 Stoleru Ana solicită înscrierea în anul întîi în anul 
universitar 1944-1945 

student 250 

20599.  1758/14.V.1945 Furman Marta solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1944-1945 

student 250 
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20600.  1759/14.V.1945 Zonenreich Saul solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1944-1945 

student 250 

20601.  1760/14.V.1945 Goldman Froim solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1944-1945 

student 250 

20602.  1761/14.V.1945 Wexler Leizer solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1944-1945 

student 250 

20603.  1762/14.V.1945 Creisler Solomon solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1944-1945 

student 250 

20604.  1760/14.V.1945 Dietriech David solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1944-1945 

student 250 

20605.  1779/14.V.1945 Veisleberg Mina solicită scutirea de frecvenţă a 
anului al IV-lea 

student 251 

20606.  1780/14.V.1945 Goldenberg Ioji solicită înscrierea în anul întîi fără 
examen în anul universitar 1944-1945 

student 251 

20607.  1785/14.V.1945 Geller Sali Berta solicită înscrierea în anul al 
V-lea în anul universitar 1944-1945 

student 251 

20608.  1793/14.V.1945 Cahan Aron solicită înscrierea în anul întîi fără 
examen în anul universitar 1944-1945 

student 251 

20609.  1794/14.V.1945 Soicher David solicită înscrierea în anul întîi fără 
examen în anul universitar 1944-1945 

student 251 

20610.  1795/14.V.1945 Cornici Benţin solicită înscrierea în anul întîi fără 
examen în anul universitar 1944-1945 

student 251 

20611.  1796/14.V.1945 Grinştein Iosefina solicită înscrierea în anul întîi 
fără examen în anul universitar 1944-1945 

student 251 

20612.  1795/14.V.1945 Ilieshon Osias solicită înscrierea în anul al II-lea 
în anul universitar 1944-1945 

student 251 

20613.  1797/14.V.1945 Rosenblum Simon solicită înscrierea în anul întîi 
în anul universitar 1944-1945 

student 252 

20614.  1797/14.V.1945 Bahman Marcel solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1944-1945 

student 252 

20615.  1799/14.V.1945 Şmilovici Moses solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1944-1945 

student 252 

20616.  1811/14.V.1945 Fălticineanu Solomon solicită înscrierea în anul 
întîi în anul universitar 1944-1945 

student 252 

20617.  1821/15.V.1945 Rabotnic Haia solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1944-1945 

student 252 

20618.  1822/15.V.1945 Uciteli Cheila solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1944-1945 

student 252 

20619.  1823/15.V.1945 Gutman Marcel solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1944-1945 

student 252 

20620.  1824/15.V.1945 Rosenştein Iosel solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1944-1945 

student 252 

20621.  1826/15.V.1945 Schwartz Villy solicită înscrierea în anul al III-lea 
în anul universitar 1944-1945 

student 252 

20622.  1852/16.V.1945 Schechter Sofica solicită înscrierea în anul întîi 
fără examen în anul universitar 1944-1945 

student 253 

20623.  1855/16.V.1945 Grimberg Moise solicită înscrierea în anul al II-lea 
în anul universitar 1944-1945 

student 253 

20624.  1854/16.V.1945 Rosemberg Moise solicită înscrierea în anul întîi 
fără examen de admitere în anul universitar 1944-
1945 

student 254 

20625.  1872/16.V.1945 Rosemberg Hary obţine o adeverinţă de frecvenţă 
a anului al III-lea 

student 255 

20626.  1873/16.V.1945 Iurman Sara obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al III-lea 

student 255 

20627.  1917/17.V.1945 Siegler P., absolvent a 4 ani de facultate la Paris, 
solictă înscrierea în anul al IV-lea la Iaşi 

student 257 
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20628.  1917/17.V.1945 Fever Blanka solictă înscrierea în anul al V-lea student 257 
20629.  1920/17.V.1945 Stern Herman solicită înscrierea în anul al II-lea în 

anul universitar 1944-1945 şi acordul de a locui în 
cămin 

student 257 

20630.  1923/17.V.1945 Rosenştein Dorel din anul întîi solicită o adeve-
rinţă de frecvenţă în universitar 1944-1945 

student 257 

20631.  1948/17.V.1945 Vais Leiba, studiază în anul întîi la Colegiul 
„Enescu” şi solicită înscrierea în anul al II-lea 

student 258 

20632.  1949/19.V.1945 Zilberman Ficu solicită înscrierea în anul al IV-lea 
în anul universitar 1944-1945 

student 258 

20633.  1955/19.V.1945 Mühlştein Bernhard din anul întîi solicită o adeve-
rinţă de frecvenţă în universitar 1939-1940 

student 258 

20634.  1967/19.V.1945 Ministerul Educaţiei Naţionale expediază cererea 
lui Elias Mina care solicită înscrierea în anul întîi 
fără examen de admitere în anul 1939-1940 

student 259 

20635.  1968/19.V.1945 Vechsler Alfred din anul întîi solicită înscrierea în 
anul al II-lea în anul 1939-1940 

student 259 

20636.  1969/19.V.1945 Vizenfeld Lazăr obţine titlul de licenţiat în medi-
cină şi chirurgie 

doctor 259 

20637.  2033/22.V.1945 Lazăr Filip solicită aprobarea transferului la Timi-
şoara 

student 261 

20638.  2033/22.V.1945 Morgenstern Heinrich solicită aprobarea transfe-
rului la Timişoara 

student 261 

20639.  2086/24.V.1945 Katz Herbert solicită înscrierea la examenele 
anului al VI-lea şi la cele ale ultimului doctorat 

doctor 264 

20640.  2091/24.V.1945 Wechsler Leonard solicită înscrierea în anul întîi 
în anul universitar 1944-1945 

student 264 

20641.  2095/24.V.1945 Baras Leizer solicită înscrierea la specializare în 
obstetrică 

doctor 264 

20642.  2097/24.V.1945 Barhad Bernard solicită înscrierea în anul al II-lea student 265 
20643.  2098/24.V.1945 Birnbaum Artur solicită înscrierea în anul al II-lea student 265 
20644.  2210/24.V.1945 Glücksman Malca solicită înscrierea în anul al 

II-lea 
student 265 

20645.  2265/24.V.1945 Moscovici Moise solicită înscrierea în anul al 
II-lea 

student 269 

20646.  2308/25.V.1945 Reicher Hero solicită înscrierea în anul al II-lea student 270 
20647.  2309/25.V.1945 Rosenfeld Paul solicită înscrierea în anul al II-lea student 270 
20648.  2310/25.V.1945 Stern Herman solicită înscrierea în anul al II-lea student 270 
20649.  2311/25.V.1945 Segal Ţili solicită înscrierea în anul al II-lea student 270 
20650.  2349/24.V.1945 Vindsberg Mina solicită înscrierea în anul întîi în 

anul universitar 1944-1945 
student 271 

20651.  2351/24.V.1945 Wachtel Lascăr solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1944-1945 

student 271 

20652.  2352/24.V.1945 Wachtel Tania solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1944-1945 

student 271 

20653.  2390/25.V.1945 Ministerul Sănătăţii solicită expedierea procesului 
verbal de promovare a examenelor ultimului doc-
torat de Zelţer Dvoira în vederea acordării permi-
sului de liberă practică în ţară 

doctor 272 

20654.  2415/25.V.1945 Sontag Regina solicită o adeverinţă din care să 
rezulte că a susţinut examenul de licenţă 

doctor 273 

20655.  2426/26.V.1945 Goldenberg Nardusia solicită angajarea la Clinica 
a II-a Medicală ca asistent 

doctor 273 

20656.  2427/26.V.1945 Ministerul Educaţiei Naţionale solicită înscrierea 
în anul întîi a lui Fichman Dora în anul universitar 
1944-1945 

student 274 
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20657.  2448/26.V.1945 Cîrligeanu Saul solicită înscrierea în anul al II-lea 
în anul universitar 1944-1945 

student 275 

20658.  2476/28.V.1945 Ministerul Educaţiei Naţionale expediază salariul 
lui Pineles Sebastian 

student 275 

20659.  2490/28.V.1945 Schächter Marcel din anul al II-lea solicită scuti-
rea de taxele şcolare 

student 277 

20660.  2584/28.V.1945 Jäger Sache, absolvent, solicită îndeplinirea for-
melor legale pentru obţinerea diplomei 

doctor 278 

20661.  2561/20.V.1945 Mendelovici Herman din anul al II-lea solicită 
reînscrierea în anul universitar 1944-1945 

student 279 

20662.  2651/20.V.1945 Fridman Gabriel din anul întîi solicită acordarea 
unei burse în anul universitar 1944-1945 

student 282 

20663.  2685/20.V.1945 Rosenfeld Iacob Şaia din anul întîi solicită acor-
darea unei burse în anul universitar 1944-1945 

student 283 

20664.  2728/29.V.1945 Horovitz Marcu solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1944-1945, fără participare la 
concursul de admitere 

student 284 

20665.  2729/29.V.1945 Vexler Brana solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1944-1945, fără participare la 
concursul de admitere 

student 284 

20666.  2739/30.V.1945 Gurăndeanu Beniamin din anul întîi în anul uni-
versitar 1944-1945, solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă 

student 285 

20667.  2799/30.V.1945 Weissman Sabina din anul al II-lea solicită reîn-
scrierea în anul universitar 1944-1945 

student 287 

20668.  2801/30.V.1945 Bergher Izu din anul al II-lea solicită reînscrierea 
în anul universitar 1944-1945 

student 287 

20669.  2802/30.V.1945 Solomonovici Anselm Marcu din anul al II-lea 
solicită reînscrierea în anul universitar 1944-1945 

student 287 

20670.  2940/30.V.1945 Vaisman Şulim din anul al III-lea solicită reîn-
scrierea în anul universitar 1944-1945 

student 290 

20671.  3101/30.V.1945 Gutman Rosi din anul întîi solicită scutirea de ta-
xele şcolare 

student 296 

20672.  3137/31.V.1945 Schwarţ Cheila din anul întîi solicită acordarea 
unei burse în anul universitar 1944-1945 

student 296 

20673.  3142/31.V.1945 Zonenreich Saul din anul întîi solicită acordarea 
unei burse în anul universitar 1944-1945 

student 296 

20674.  3154/31.V.1945 Fiterman Leon din anul al II-lea solicită acordarea 
unei burse în anul universitar 1944-1945 

student 296 

20675.  3144/31.V.1945 Beliş Zeilic din anul al II-lea solicită acordarea 
unei burse în anul universitar 1944-1945 

student 297 

20676.  3145/31.V.1945 Herşcovici Clara din anul al II-lea solicită acor-
darea unei burse în anul universitar 1944-1945 

student 297 

20677.  3182/31.V.1945 Weissman Şulim din anul al III-lea solicită acor-
darea unei burse în anul universitar 1944-1945 

student 298 

20678.  3184/31.V.1945 Blumenfeld Goldiţa din anul întîi solicită acor-
darea unei burse în anul universitar 1944-1945 

student 298 

20679.  3189/31.V.1945 Barhad Bernard din anul întîi solicită acordarea 
unei burse în anul universitar 1944-1945 

student 298 

20680.  3104/31.V.1945 Geller Sali Berta din anul al VI-lea al facultăţii din 
Cluj solicită recunoaşterea examenelor şi transfe-
rarea la Iaşi în anul universitar 1944-1945 

student 303 

20681.  3153/4.VI.1945 Ministerul Educaţiei Naţionale expediază cererea 
lui Rapaport Iacob Herş pentru reînscriere 

student 306 

20682.  3158/4.VI.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Vex-
ler Israel 

doctor 306 
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20683.  3367/4.VI.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Cahan 
David 

doctor 306 

20684.  3374/4.VI.1945 Areşteanu Leon solicită înscrierea în anul al 
IV-lea în anul universitar 1944-1945 

student 306 

20685.  3405/4.VI.1945 Zalmanovici Leon solicită înscrierea în anul întîi 
în anul universitar 1944-1945, fără participare la 
concursul de admitere 

student 308 

20686.  3486/5.VI.1945 Fridman Maier solicită eliberarea diplomei de ba-
calaureat 

student 310 

20687.  3487/5.VI.1945 Grünberg Natan solicită echivalarea diplomei eli-
berate de facultatea din Paris 

doctor 310 

20688.  3573/6.VI.1945 Berdicevschi Zeilic solicită înscrierea în anul al 
II-lea în anul universitar 1944-1945 

student 310 

20689.  3602/6.VI.1945 Geller Sali Berta solicită înscrierea în anul al 
VI-lea în anul universitar 1944-1945 

student 310 

20690.  3675/6.VI.1945 Cohn Didi solicită înscrierea în anul al VI-lea în 
anul universitar 1944-1945 

student 310 

20691.  3704/6.VI.1945 Leibovici Mauriciu solicită înscrierea în anul al 
VI-lea în anul universitar 1944-1945 

student 318 

20692.  3705/6.VI.1945 Leventer Rolanda solicită înscrierea în anul al 
VI-lea în anul universitar 1944-1945 

student 318 

20693.  3707/6.VI.1945 Schwartz Arnold solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului întîi în anul universitar 
1944-1945 

student 318 

20694.  3708/6.VI.1945 Herman Absalom solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului întîi în anul universitar 
1944-1945 

student 318 

20695.  3738/7.VI.1945 Siegler Burih solicită înscrierea în anul al VI-lea 
în anul universitar 1944-1945 

student 319 

20696.  3795/7.VI.1945 Himelbrand Moses solicită înscrierea la cursurile 
de specializare în chirurgie 

doctor 321 

20697.  3812/8.VI.1945 Kimelfeld Isac din anul al IV-lea solicită acorda-
rea unei burse în anul universitar 1944-1945 

student 322 

20698.  3838/11.VI.1945 Marcus Clarice solicită înscrierea în anul al VI-lea 
în anul universitar 1944-1945 

student 324 

20699.  3841/11.VI.1945 Strulovici Idel solicită înscrierea la cursurile de 
specializare în obstetrică 

doctor 324 

20700.  3844/11.VI.1945 Barasch Leon solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului întîi în anul universitar 1944-
1945 

student 324 

20701.  3907/12.VI.1945 Liquornic Max solicită înscrierea în anul al VI-lea 
în anul universitar 1944-1945 şi acordarea unei 
burse 

student 329, 341 

20702.  3922/13.VI.1945 Cîrligeanu Saul solicită înscrierea în anul al III-lea 
în anul universitar 1944-1945 

student 330 

20703.  3933/13.VI.1945 Kimelfeld Isac solicită înscrierea în anul al IV-lea 
în anul universitar 1944-1945 

student 330 

20704.  3935/13.VI.1945 Goldner Silvia solicită modificarea numelui în 
registrul matricol în Löbel 

doctor 330 

20705.  4042/18.VI.1945 Grimberg Moise solicită înscrierea în anul al 
IV-lea în anul universitar 1944-1945 

student 337 

20706.  4044/18.VI.1945 Auerbach Isidor solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat cu specializarea în oftalmologie 

doctor 337 

20707.  4045/18.VI.1945 Baraş Leizer solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat şi acordarea diplomei 

doctor 337 
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20708.  4103/19.VI.1945 Sechter Iancu solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat şi acordarea diplomei 

doctor 340 

20709.  4129/20.VI.1945 Făinaru Leon solicită înscrierea la examenele ulti-
mului doctorat cu specializarea în genitourinare 

doctor 342 

20710.  4130/20.VI.1945 Nuţă Herman solicită înscrierea la examenele ulti-
mului doctorat cu specializarea în chirurgie 

doctor 342 

20711.  4131/13.VI.1945 Fadelman Silvia solicită modificarea numelui în 
registrul matricol în Ţucherman Fadelman Silvia 

doctor 342 

20712.  4160/13.VI.1945 Căpitan dr. Pistiner, cu studii la Praga, solicită 
echivalarea diplomei 

doctor 344 

20713.  4179/21.VI.1945 Schlesinger Frederica solicită înscrierea în anul 
întîi în anul universitar 1944-1945 

student 345 

20714.  4205/22.VI.1945 Wasserman Lezăr este numit pe 1.VII.1945 în 
funcţia de asistent suplinitor la fiziologie 

doctor 347 

20715.  4211/22.VI.1945 Haimovici Miron solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de frecvenţă a anului întîi în anul universitar 
1944-1945 

student 348 

20716.  4238/26.VI.1945 Lazăr Filip solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului al II-lea în anul universitar 
1944-1945 

student 349 

20717.  4239/26.VI.1945 Morgenstern Heinrich solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă a anului al II-lea în anul 
universitar 1944-1945 

student 349 

20718.  4243/26.VI.1945 Goldman Norbert, cu studii la Bari, solicită în-
scrierea în anul al VI-lea 

student 351 

20719.  4309/30.VI.1945 Pester Rozalia ,anul al IV-lea, solicită aprobarea 
susţinerii examenelor de sfîrşit de an 

student 354 

20720.  4340/2.VII.1945 Goldman Norbert solicită înscrierea în anul al 
VI-lea 

student 358 

20721.  4403/4.VII.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
susţinerea examenelor ultimului doctorat de Honig 
Alfred 

doctor 362 

20722.  4413/4.VII.1945 Heinrich Richard nu a încasat salariul doctor 363 
20723.  4489/7.VII.1945 Auerbach Isidor susţine examenele ultimului 

doctorat la Clinica a II-a de obstetrică 
doctor 368 

20724.  4530/9.VII.1945 Rabinovici Zalo solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului al II-lea în anul universitar 
1944-1945 

student 370 

20725.  4614/9.VII.1945 Şaimovici Iacob solicită aprobarea unei speciali-
zări în oftalmologie 

doctor 372 

20726.  4616/14.VII.1945 Goldman Norbert, anul al V-lea, solicită aprobarea 
susţinerii examenului de chirurgie 

student 377 

20727.  4622/16.VII.1945 Auerbach Isidor solicită eliberarea diplomei de 
licenţă 

doctor 378 

20728.  4654/17.VII.1945 Aronovici Liuba solicită aprobarea susţinerii exa-
menului de radiologie 

student 380 

20729.  4690/21.VII.1945 Kimell Hary solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului al II-lea în anul universitar 
1944-1945 

student 383 

20730.  4691/21.VII.1945 Wachtel Lascăr solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului al II-lea în anul universitar 
1944-1945 

student 383 

20731.  4692/21.VII.1945 Wachtel Tania solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului al II-lea în anul universitar 
1944-1945 

student 383 

20732.  4693/21.VII.1945 Birnbaum Artur solicită eliberarea unei adeverinţe student 383 
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de frecvenţă a anului al II-lea în anul universitar 
1944-1945 

20733.  4726/23.VII.1945 Grimberg Moise solicită înscrierea în anul al IV-
lea 

student 385 

20734.  4795/30.VII.1945 Fuchelman Leib David solicită eliberarea unei 
adeverinţe de obţinerea a diplomei de licenţă 

doctor 392 

20735.  4873/2.VIII.1945 Harth Albert solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului întîi în anul universitar 1944-
1945 

student 397 

20736.  4874/2.VIII.1945 Hună Ella solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului al VI-lea în anul universitar 
1944-1945 

student 397 

20737.  4889/4.VIII.1945 Ministerul Sănătăţii informează că Moscovici 
Herş a obţinut permisul de liberă practică 

doctor 398 

20738.  4955/8.VIII.1945 Merling Max solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului întîi în anul universitar 1944-
1945 

student 403 

20739.  4963/8.VIII.1945 Svaigher Carol solicită eliberarea unei adeverinţe 
de specializare în chirurgie 

doctor 403 

20740.  4964/8.VIII.1945 Himelbrand Moses solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de specializare în chirurgie 

doctor 403 

20741.  4986/9.VIII.1945 Grimberg Natan obţine diploma de licenţă doctor 405 
20742.  4989/4.VIII.1945 Schlesinger Frederica solicită înscrierea în anul 

întîi 
student 405 

20743.  5020/10.VIII.1945 Keila Meilih solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă a anului întîi în anul universitar 1944-
1945 

student 407 

20744.  5023/10.VIII.1945 Brüch Israel, anul întîi, solicită acordarea unei 
burse 

student 407 

20745.  5164/10.VIII.1945 Gutman Rosi, anul întîi, solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă în anul universitar 1944-
1945 

student 417 

20746.  5165/10.VIII.1945 Segal Solomon, anul întîi, solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă în anul universitar 1944-
1945 

student 417 

20747.  5165/10.VIII.1945 Talpalaru Avram, anul întîi, solicită eliberarea 
unei adeverinţe de frecvenţă în anul universitar 
1944-1945 

student 417 

20748.  5165/10.VIII.1945 Creisel Marcu, anul întîi, solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă în anul universitar 1944-
1945 

student 417 

20749.  5225/25.VIII.1945 Goldman Norbert, anul al VI-lea, solicită scutirea 
de taxele şcolare 

student 421 

20750.  5277/28.VIII.1945 Poplicher Iancu solicită eliberarea unei adeverinţe 
de susţinere a tezei de licenţă 

doctor 424 

20751.  5279/28.VIII.1945 Segal Iancu, anul întîi, solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă în anul universitar 1944-
1945 

student 424 

20752.  5280/29.VIII.1945 Segal Carol, anul întîi, solicită eliberarea unei ade-
verinţe de frecvenţă în anul universitar 1944-1945 

student 424 

20753.  5281/28.VIII.1945 Schwartz Avram, anul întîi, solicită eliberarea 
unei adeverinţe de frecvenţă în anul universitar 
1944-1945 

student 424 

20754.  5282/28.VIII.1945 Solomon Oscar, anul al V-lea, solicită eliberarea 
unei adeverinţe de frecvenţă în anul universitar 
1944-1945 

student 424 
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20755.  5329/3.VIII.1945 Clinica Chirugicală comunică rezultatele exame-
nului lui Leventer Rolanda, anul al V-lea 

student 427 

20756.  5330/1.X.1945 Zilberman Aurel, anul întîi, solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă în anul universitar 1944-
1945 

student 427 

20757.  5331/1.IX.1945 Soicher David, anul întîi, solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă în anul universitar 1944-
1945 

student 427 

20758.  5361/3.IX.1945 Elisei Beniamin este recomandat pentru funcţia de 
asistent la obstetrică 

doctor 429 

20759.  5382/4.IX.1945 Areşteanu Leon, anul al IV-lea, solicită eliberarea 
unei adeverinţe de frecvenţă în anul universitar 
1944-1945 

student 429 

20760.  5383/4.IX.1945 Schwartz Piticar Lazăr, anul întîi, solicită elibera-
rea unei adeverinţe de frecvenţă în anul universitar 
1944-1945 

student 427 

20761.  5514/13.IX.1945 Ministerul Educaţiei Naţionale solicită înscrierea 
lui Schlesinger Frederica în anul întîi în anul uni-
versitar 1944-1945 

student 439 

20762.  5587/20.IX.1945 Poplingher Martin, anul al II-lea, solicită elibera-
rea unei adeverinţe de frecvenţă în anul universitar 
1944-1945 şi scutirea de txaele şcolare 

student 445 

20763.  5609/22.IX.1945 Wainberg Moise solicită eliberarea unei adeve-
rinţe de susţinere a tezei de licenţă 

doctor 447 

20764.  5648/24.IX.1945 Schwartz Avram, anul întîi, solicită un consult 
medical 

student 450 

20765.  5658/25.IX.1945 Vecsler Alfred, anul al II-lea, solicită scutirea de 
taxele şcolare 

student 451 

20766.  5659/25.IX.1945 Sosner Iosub, anul întîi, solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă în anul universitar 1944-
1945 

student 451 

20767.  5660/25.IX.1945 Barhad Bernard, anul al II-lea, solicită eliberarea 
unei adeverinţe de frecvenţă în anul universitar 
1944-1945 

student 451 

20768.  5661/25.IX.1945 Carniol Milu, anul al II-lea, solicită eliberarea unei 
adeverinţe de frecvenţă în anul universitar 1944-
1945 

student 451 

20769.  5673/25.IX.1945 Raiser Samoil David, licenţiat în farmacie, solicită 
înscrierea înanul întîi la medicină 

farmacist 452 

20770.  5698/25.IX.1945 Brandes Avram, anul al II-lea, solicită motivarea 
absenţelor 

student 454 

20771.  5715/27.IX.1945 Gutman Rosi, anul întîi, solicită scutirea de taxele 
şcolare 

student 455 

20772.  5723/27.IX.1945 Creisel Marcu, anul întîi, solicită o învoire pentru 
rezolvarea unor probleme de familie 

student 455 

20773.  5739/28.IX.1945 Heller Emil, anul întîi, solicită motivarea absenţe-
lor 

student 457 

20774.  5754/29.IX.1945 Leibovici Mauriciu, anul întîi, solicită scutirea de 
taxele şcolare 

student 458 

20775.  5768/1.X.1945 Zeilicson Leon solicită înscrierea în anul întîi fără 
concurs de admitere 

student 459 

20776.  5769/1.X.1945 Alpern Adolf solicită înscrierea în anul întîi fără 
concurs de admitere 

student 459 

20777.  5770/1.X.1945 Sneer Aurel solicită înscrierea în anul întîi fără 
concurs de admitere 

student 459 

20778.  5771/1.X.1945 Iosef Avram solicită înscrierea în anul întîi fără 
concurs de admitere 

student 459 
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20779.  5807/27.IX.1945 Calmănaş Şeindla, anul al II-lea, solicită scutirea 
de taxele şcolare 

student 459 

20780.  5808/27.IX.1945 Sternberg Regina, anul al II-lea, solicită scutirea 
de taxele şcolare 

student 461 

20781.  5835/27.IX.1945 Scharf Iosef, anul al II-lea, solicită scutirea de 
taxele şcolare 

student 463 

20782.  5863/27.IX.1945 Vecsler Alfred, anul al II-lea, solicită eliberarea 
unei adeverinţe de frecvenţă în anul universitar 
1944-1945 

student 451 

20783.  5875/27.IX.1945 Leibovici Beatrice solicită înscrierea în anul întîi 
în anul universitar 1945-1946 

student 465 

20784.  5877/27.IX.1945 Rosenfeld Estera solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1945-1946 

student 465 

20785.  5884/27.IX.1945 Katz Dov solicită înscrierea în anul întîi în anul 
universitar 1945-1946 

student 465 

20786.  5885/27.IX.1945 Rosenfeld Haim solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1945-1946 

student 465 

20787.  5917/27.IX.1945 Pomerantz David solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1945-1946 

student 468 

20788.  5919/27.IX.1945 Klamer Frida solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1945-1946 

student 468 

20789.  5920/27.IX.1945 Schapira Sima solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1945-1946 

student 468 

20790.  5922/27.IX.1945 Roisen Samoil David solicită înscrierea în anul 
întîi în anul universitar 1945-1946 

student 468 

20791.  5957/27.IX.1945 Adler Saul solicită înscrierea în anul întîi în anul 
universitar 1945-1946 

student 470 

20792.  5958/27.IX.1945 Schwartz Marica solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1945-1946 

student 470 

20793.  5993/10.X.1945 Brener Medeea solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1945-1946 

student 470 

20794.  5994/10.X.1945 Ghelberdorf Zisu Alexandru solicită înscrierea în 
anul întîi în anul universitar 1945-1946 

student 470 

20795.  5995/10.X.1945 Rabinovici Strul solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1945-1946 

student 470 

20796.  5998/10.X.1945 Braitman Solomon solicită înscrierea în anul întîi 
în anul universitar 1945-1946 

student 470 

20797.  60013/10.X.1945 Menczel Iacob solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1945-1946 

student 473 

20798.  6014/10.X.1945 Horovitz Isidor solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1945-1946 

student 473 

20799.  6015/10.X.1945 Lupu Heinrich solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1945-1946 

student 473 

20800.  6017/10.X.1945 Dines Melania solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1945-1946 

student 473 

20801.  6014/10.X.1945 Simca Cecilia solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1945-1946 

student 473 

20802.  6031/10.X.1945 Beer Paula solicită înscrierea în anul întîi în anul 
universitar 1945-1946 

student 474 

20803.  6032/10.X.1945 Solomonovici Iţhoc solicită înscrierea în anul întîi 
în anul universitar 1945-1946 

student 474 

20804.  6033/10.X.1945 Löbel Sonia solicită înscrierea în anul întîi în anul 
universitar 1945-1946 

student 474 

20805.  6038/10.X.1945 Barasch Aron solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1945-1946 

student 474 

20806.  6039/10.X.1945 Toivi Ana solicită înscrierea în anul întîi în anul 
universitar 1945-1946 

student 474 
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20807.  6040/10.X.1945 Zingher Olga solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1945-1946 

student 474 

20808.  6043/10.X.1945 Ghelbergher Sergiu Alexandru solicită înscrierea 
în anul întîi în anul universitar 1945-1946 

student 474 

20809.  6038/10.X.1945 Weissbuch Raschel solicită înscrierea în anul întîi 
în anul universitar 1945-1946 

student 475 

20810.  6092/13.X.1945 Şvaigher Perla solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1945-1946 

student 477 

20811.  6093/13.X.1945 Menczel Iacob solicită înscrierea în anul al II-lea 
în anul universitar 1945-1946 

student 474 

20812.  6107/13.X.1945 Moise Moise, absolvent cu promoţia 1932, solicită 
efectuarea unei specializări în boli infecţioase 

doctor 478 

20813.  6108/13.X.1945 Froim Hună solicită eliberarea diplomei de licenţă  doctor 478 
20814.  6109/13.X.1945 Levit Hună solicită eliberarea diplomei de licenţă doctor 478 
20815.  6116/15.X.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 

obţinerea diplomei de licenţă de Goldman Norbert 
doctor 479 

20816.  6117/15.X.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
obţinerea diplomei de licenţă de Geller Sali Berta 

doctor 479 

20817.  6127/15.X.1945 Leventer Rolanda solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

doctor 479 

20818.  6128/15.X.1945 Liquornic Max solicită înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

doctor 479 

20819.  6138/15.X.1945 Weissbuch Raschel solicită înscrierea în anul întîi 
în anul universitar 1945-1946, fără concurs de 
admitere 

student 480 

20820.  6140/15.X.1945 Baratz Sofi solicită eliberarea unei adeverinţe de 
frecvenţă la farmacie în 1928-1929 

student 480 

20821.  6156/16.X.1945 Iacobsohn Elias solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1945-1946, fără concurs de admi-
tere 

student 481 

20822.  6159/16.X.1945 Grünfeld Herş Leib solicită înscrierea în anul întîi 
în anul universitar 1945-1946, fără concurs de 
admitere 

student 481 

20823.  6160/16.X.1945 Solomon Haim Moise solicită înscrierea în anul 
întîi în anul universitar 1945-1946, fără concurs de 
admitere 

student 481 

20824.  6205/16.X.1945 Leizerovici Marcu, cu studii în Italia, solicită în-
scrierea în anul al V-lea în anul universitar 1945-
1946 

student 483 

20825.  6206/16.X.1945 Pineles Sebastian, şef de lucrări, absentează de la 
clinică 

doctor 483 

20826.  6222/16.X.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
obţinerea diplomei de licenţă de Katz Herbert 

doctor 484 

20827.  6250/19.X.1945 Procesul verbal cu numărul alăturat consemnează 
obţinerea diplomei de licenţă de Steinic Israel 

doctor 487 

20828.  6283/19.X.1945 Feldi Eugen Carol solicită înscrierea în anul întîi 
în anul universitar 1945-1946 

student 488 

20829.  6284/19.X.1945 Grümberg Leib solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1945-1946 

student 488 

20830.  6302/19.X.1945 Langberg Herbert solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1945-1946 

student 488 

20831.  6326/22.X.1945 Brailovschi Simha solicită înscrierea în anul întîi 
în anul universitar 1945-1946 

student 492 

20832.  6327/22.X.1945 Gutman Leibu solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1945-1946 

student 492 

20833.  6341/22.X.1945 Iţicovici Benţin solicită eliberarea unei adeverinţe 
de frecvenţă a anului întîi în 1945-1946 

student 493 
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20834.  6368/24.X.1945 Blumenfeld S. solicită înscrierea la concursul 
pentru ocuparea postului de asistent la clinica de 
psihiatrie 

doctor 495 

20835.  6369/24.X.1945 Pollingher Beno solicită înscrierea la concursul 
pentru ocuparea postului de asistent la clinica de 
psihiatrie 

doctor 495 

20836.  6381/24.X.1945 Lazarovici Marcel solicită înscrierea în anul întîi 
în anul universitar 1945-1946, fără concurs de 
admitere 

student 495 

20837.  6382/24.X.1945 Iacob Malvina solicită înscrierea în anul întîi în 
anul universitar 1945-1946, fără concurs de 
admitere 

student 495 

  DOSAR 216/1944-1945: Registru de ieşire   
20838.  2713/9.VIII.1944 Cohn Leiba este informat că se redeschid cursurile 

facultăţii pe 1.X.1944 
student 29 

20839.  2933/3.X.1944 Ministerul Culturii Naţionale este informat că Be-
renştein David este înscris la examenele ultimului 
doctorat în sesiunea din octombrie 

doctor 58 

20840.  2933/3.X.1944 Ministerul Culturii Naţionale este informat că 
Marcovici Marcel este înscris la examenele ulti-
mului doctorat în sesiunea din octombrie 

doctor 59 

20841.  3020/3.X.1944 Clinica Infantilă este informată că Pineles Sebas-
tian este numit asistent cu titlu provizoriu 

doctor 66 

20842.  3107/25.X.1944 Goldenberg Raul primeşte o adeverinţă de susţine-
re a examenului de admitere 

student 78 

20843.  3114/27.X.1944 Barad Leonard primeşte o adeverinţă referitoare la 
situaţia şcolară 

student 79 

20844.  3191/6.XI.1944 Se eliberează o adeverinţă lui Honig M. Alfred că 
frecventează anul al VI-lea pentru a-i folosi la sus-
ţinerea examenelor ultimului doctorat 

student 87, 88 

20845.  3287/13.XI.1944 Se comunică Ministerului Sănătăţii că, Corman 
Lev a obţinut diploma de licenţă 

doctor 96 

20846.  3339/15.XII.1944 Schreiber Osias solicită o adeverinţă de absolvire 
a facultăţii pentru înscrierea la examenele ultimu-
lui doctorat 

student 120 

20847.  3340/15.XII.1944 Berman Miron solicită o adeverinţă de absolvire a 
facultăţii pentru înscrierea la examenele ultimului 
doctorat 

student 120 

20848.  3341/15.XII.1944 Kendler Avram solicită o adeverinţă de absolvire a 
facultăţii pentru înscrierea la examenele ultimului 
doctorat 

student 120 

20849.  3343/15.XII.1944 Helman Eugen Teodor solicită o adeverinţă de ab-
solvire a facultăţii pentru înscrierea la examenele 
ultimului doctorat 

student 120 

20850.  3344/15.XII.1944 Schwarţi Eugen solicită o adeverinţă de absolvire 
a facultăţii pentru înscrierea la examenele ultimu-
lui doctorat 

student 120 

20851.  42/12.I.1945 Cahan Rifca solicită o adeverinţă de frecvenţă în 
anul 1939-1940 

student 133 

20852.  110/18.I.1945 Leventer Ana obţine o adeverinţă de frecvenţă a 
anului al V-lea în anul 1944-1945 

student 140 

20853.  117/19.I.1945 Schulimsohn Mişu obţine o adeverinţă de susţine-
re a examenului de licenţă în medicină şi chirurgie 

doctor 141 

20854.  117/19.I.1945 Löbel Ana obţine o adeverinţă de susţinere a exa-
menului de licenţă în medicină şi chirurgie 

doctor 141 

20855.  119/19.I.1945 Iosipovici M. Meer obţine o adeverinţă de susţine-
re a examenului de licenţă în medicină şi chirurgie 

doctor 141 
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20856.  120/19.I.1945 Hascalovici Hainrich obţine o adeverinţă de susţi-
nere a examenului de licenţă în medicină şi chirur-
gie 

doctor 141 

20857.  121/19.I.1945 Tendler I. David obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenului de licenţă în medicină şi chirurgie 

doctor 141 

20858.  122/19.I.1945 Schraiber Osias obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenului de licenţă în medicină şi chirurgie 

doctor 141 

20859.  123/19.I.1945 Berman Miron obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenului de licenţă în medicină şi chirurgie 

doctor 141 

20860.  124/19.I.1945 Aronovici Jan obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenului de licenţă în medicină şi chirurgie 

doctor 141 

20861.  125/19.I.1945 Schwartz Eugeniu obţine o adeverinţă de susţinere 
a examenului de licenţă în medicină şi chirurgie 

doctor 141 

20862.  126/19.I.1945 Kendler Avram obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenului de licenţă în medicină şi chirurgie 

doctor 141 

20863.  127/19.I.1945 Waisman Malca obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenului de licenţă în medicină şi chirurgie 

doctor 141 

20864.  128/19.I.1945 Claimerman Leizer obţine o adeverinţă de susţine-
re a examenului de licenţă în medicină şi chirurgie 

doctor 141 

20865.  129/19.I.1945 Vigder Avram obţine o adeverinţă înscriere la fa-
cultate 

student 141 

20866.  130/19.I.1945 Cohn Harry obţine o adeverinţă înscriere la facul-
tate 

student 141 

20867.  132/19.I.1945 Berenştein David obţine o adeverinţă înscriere la 
facultate 

student 141 

20868.  142/19.I.1945 Vecsler Israil, anul al V-lea, obţine o adeverinţă 
de înscriere la facultate în 1944-1945 

student 142 

20869.  223/27.I.1945 Berdiceschi Zeilic, anul al IV-lea, obţine o ade-
verinţă de frecvenţă la facultate în 1944-1945 

student 142 

20870.  224/27.I.1945 Fischer Iosif, anul al V-lea, obţine o adeverinţă de 
frecvenţă la facultate în 1944-1945 

student 142 

20871.  225/27.I.1945 Barad Leonard, anul al V-lea, obţine o adeverinţă 
de frecvenţă la facultate în 1944-1945 

student 142 

20872.  226/27.I.1945 Goldner Silvia, anul al V-lea, obţine o adeverinţă 
de frecvenţă la facultate în 1944-1945 

student 142 

20873.  227/27.I.1945 Brociner Scharlotte, anul al IV-lea, obţine o ade-
verinţă de frecvenţă la facultate în 1944-1945 

student 142 

20874.  228/27.I.1945 Marcus Clarice, anul al VI-lea, obţine o adeverinţă 
de frecvenţă la facultate în 1944-1945 

student 142 

20875.  231/27.I.1945 Wechsler Fritz, anul al IV-lea, obţine o adeverinţă 
de frecvenţă la facultate în 1944-1945 

student 142 

20876.  232/27.I.1945 Leventer Rolanda, anul al V-lea, obţine o adeve-
rinţă de frecvenţă la facultate în 1944-1945 

student 142 

20877.  233/27.I.1945 Prof. Năstase Gheorghe este invitat să participe la 
examinarea lui Solomon Strul la materiile 
ultimului doctorat 

doctor 142 

20878.  233/27.I.1945 Prof. Năstase Gheorghe este invitat să participe la 
examinarea lui Solomon Drimer Feiga la materiile 
ultimului doctorat 

doctor 142 

20879.  233/27.I.1945 Prof. Năstase Gheorghe este invitat să participe la 
examinarea lui Herşcu Avramy la materiile 
ultimului doctorat 

doctor 142 

20880.  252/27.I.1945 Graur Simion obţine o adeverinţă de funcţionare la 
laboratorul de medicină legală începînd cu 
1.XII.1943 

doctor 150 

20881.  261/29.I.1945 Solomon Strul obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenului de licenţă în medicină şi chirurgie 

doctor 151 
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20882.  262/29.I.1945 Solomon Drimer Feiga obţine o adeverinţă de sus-
ţinere a examenului de licenţă în medicină şi chi-
rurgie 

doctor 151 

20883.  263/29.I.1945 Herşcu S. Avram obţine o adeverinţă de susţinere 
a examenului de licenţă în medicină şi chirurgie 

doctor 151 

20884.  307/1.II.1945 Prof. Plăcinţeanu Gheorghe este invitat să partici-
pe la examinarea lui Liber Frida la materiile ulti-
mului doctorat 

doctor 154 

20885.  307/1.II.1945 Prof. Plăcinţeanu Gheorghe este invitat să partici-
pe la examinarea lui Bercu Manase la materiile 
ultimului doctorat 

doctor 154 

20886.  307/1.II.1945 Prof. Plăcinţeanu Gheorghe este invitat să partici-
pe la examinarea lui Waisman George la materiile 
ultimului doctorat 

doctor 154 

20887.  307/1.II.1945 Prof. Plăcinţeanu Gheorghe este invitat să partici-
pe la examinarea lui Salsberg Adolf la materiile 
ultimului doctorat 

doctor 154 

20888.  320/3.II.1945 Leibovici Mauriciu, anul al IV-lea, obţine o ade-
verinţă referitoare la situaţia şcolară 

student 155 

20889.  349/7.II.1945 Bercu Manase obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenului de licenţă în medicină şi chirurgie 

doctor 157 

20890.  350/7.II.1945 Ministerul acordă permisul de liberă practică lui 
Liber Frida 

doctor 157 

20891.  351/7.II.1945 Ministerul acordă permisul de liberă practică lui 
Weisman Georges 

doctor 157 

20892.  352/7.II.1945 Ministerul acordă permisul de liberă practică lui 
Schatzberg Adolf 

doctor 157 

20893.  353/7.II.1945 Ministerul acordă permisul de liberă practică lui 
Poch Moritz Beniamin 

doctor 157 

20894.  367/7.II.1945 Ministerul Educaţiei Naţionale informează Insti-
tutul de Anatomie că se reintegrează în facultate, 
începînd cu data îndepărtării din serviciu, cu toate 
drepturile, doctorul Wasserman Lazăr 

doctor 158 

20895.  526/21.II.1945 Rectoratul expediază procesul verbal încheiat de 
comisia de echivalare a facultăţii, privind situaţia 
şcolară a lui Vigder Avram pentru examinarea la 
examenele ultimului doctorat 

doctor 169 

20896.  545/21.II.1945 Prof. Plăcinţeanu Gheorghe este invitat să partici-
pe la examinarea lui Grümberg Alfons la chirurgie 
la ultimul doctorat 

doctor 171 

20897.  545/21.II.1945 Prof. Plăcinţeanu Gheorghe este invitat să partici-
pe la examinarea lui Fadelman Ţucherman Silvia 
la chirurgie la ultimul doctorat 

doctor 171 

20898.  545/21.II.1945 Prof. Plăcinţeanu Gheorghe este invitat să partici-
pe la examinarea lui Sin Lupu la chirurgie la 
ultimul doctorat 

doctor 171 

20899.  545/21.II.1945 Prof. Plăcinţeanu Gheorghe este invitat să partici-
pe la examinarea lui Moscovici Herş la chirurgie 
la ultimul doctorat 

doctor 171 

20900.  545/21.II.1945 Prof. Plăcinţeanu Gheorghe este invitat să partici-
pe la examinarea lui Vigder Avram la chirurgie la 
ultimul doctorat 

doctor 171 

20901.  576/21.II.1945 Feldştein Iancu obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenului de licenţă în medicină şi chirurgie 

doctor 172 

20902.  577/21.II.1945 Ioseph Izi obţine o adeverinţă de susţinere a exa-
menului de licenţă în medicină şi chirurgie 

doctor 172 
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20903.  578/21.II.1945 Vigder Avram obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenului de licenţă în medicină şi chirurgie 

doctor 172 

20904.  580/23.II.1945 Elin Lupu obţine o adeverinţă de susţinere a exa-
menului de licenţă în medicină şi chirurgie 

doctor 172 

20905.  581/23.II.1945 Grümberg Alfons obţine o adeverinţă de susţinere 
a examenului de licenţă în medicină şi chirurgie şi 
permisul de liberă practică în ţară 

doctor 172 

20906.  582/23.II.1945 Ţucherman Fadelman Silvia obţine o adeverinţă 
de susţinere a examenului de licenţă în medicină şi 
chirurgie şi permisul de liberă practică în ţară 

doctor 172 

20907.  707/1.III.1945 Prof. Plăcinţeanu Gheorghe este invitat să partici-
pe la examinarea lui Kupferman Moise la 
chirurgie şi ortopedie la ultimul doctorat 

doctor 179 

20908.  736/2.III.1945 Ministerul Educaţiei Naţionale expediază cererea 
lui Heinrich Carol referitoare la fiul său Heinrich 
Richard trimis la muncă obligatorie 

student 180 

20909.  770/5.III.1945 Marcovici Herş obţine o adeverinţă de susţinere a 
examenului de licenţă în medicină şi chirurgie 

doctor 182 

20910.  801/8.III.1945 Directorul Institutului de Anatomie informează că 
se reintegrează în facultate, începînd cu data înde-
părtării din serviciu, cu toate drepturile, doctorul 
Wasserman Lazăr, cu plata de la 22.XII.1944 

doctor 185 

20911.  841/10.III.1945 Mendelovici Avram obţine o adeverinţă în triplu 
exemplar de susţinere a examenului de licenţă în 
medicină şi chirurgie în 10.III.1945 

doctor 187 

20912.  842/10.III.1945 Făinaru Leon obţine o adeverinţă din care rezultă 
că i s-a acordat permisul de liberă practică în ţară 

doctor 187 

20913.  843/10.III.1945 Nuţă Herman obţine o adeverinţă din care rezultă 
că i s-a acordat permisul de liberă practică în ţară 

doctor 187 

20914.  844/10.III.1945 Sfarţi H. Pinhas obţine o adeverinţă din care re-
zultă că i s-a acordat permisul de liberă practică în 
ţară 

doctor 187 

20915.  893/18.IV.1945 Clinica Infantilă informează că se reintegrează în 
facultate, cu titlul de asistent definitiv, doctorul Pi-
neles Sebastian, începînd cu 7.III.1945 

doctor 191 

20916.  993/18.IV.1945 Mendelovici Herman se înscrie în anul al III-lea doctor 199 
20917.  1010/19.IV.1945 Aizicovici Ruhla obţine o adeverinţă din care re-

zultă că i s-a aprobat transferul de la Timişoara la 
Iaşi în consiliul profesoral din 17.IV.1945 

student 200 

20918.  1013/19.IV.1945 Poplingher Martin obţine o adeverinţă din care 
rezultă că i s-a aprobat transferul de la Timişoara 
la Iaşi în consiliul profesoral din 17.IV.1945 

student 200 

20919.  1014/19.IV.1945 Glücksman Malca obţine o adeverinţă din care 
rezultă că i s-a aprobat transferul de la Timişoara 
la Iaşi în consiliul profesoral din 17.IV.1945 

student 200 

20920.  1015/19.IV.1945 Rosenfeld Otilia obţine o adeverinţă din care 
rezultă că i s-a aprobat transferul de la Timişoara 
la Iaşi în consiliul profesoral din 17.IV.1945 

student 200 

20921.  1016/19.IV.1945 Fliss Adolf obţine o adeverinţă din care rezultă că 
i s-a aprobat transferul de la Timişoara la Iaşi în 
consiliul profesoral din 17.IV.1945 

student 200 

20922.  1017/19.IV.1945 Moscovici Otto Zelly obţine o adeverinţă din care 
rezultă că i s-a aprobat transferul de la Timişoara 
la Iaşi în consiliul profesoral din 17.IV.1945 

student 200 

20923.  1019/19.IV.1945 Segall Tili obţine o adeverinţă din care rezultă că i 
s-a aprobat transferul de la Timişoara la Iaşi în 
consiliul profesoral din 17.IV.1945 

student 200 
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20924.  1020/19.IV.1945 Moscovici Moise Pincu obţine o adeverinţă din 
care rezultă că i s-a aprobat transferul de la Timi-
şoara la Iaşi în consiliul profesoral din 17.IV.1945 

student 200 

20925.  1021/19.IV.1945 Fradis Alexandru obţine o adeverinţă din care 
rezultă că i s-a aprobat transferul de la Timişoara 
la Iaşi în consiliul profesoral din 17.IV.1945 

student 200 

20926.  1022/19.IV.1945 Goldenberg Arnold obţine o adeverinţă din care 
rezultă că i s-a aprobat transferul de la Timişoara 
la Iaşi în consiliul profesoral din 17.IV.1945 

student 200 

20927.  1023/19.IV.1945 Rosin Aurel obţine o adeverinţă din care rezultă că 
i s-a aprobat transferul de la Timişoara la Iaşi în 
consiliul profesoral din 17.IV.1945 

student 200 

20928.  1024/19.IV.1945 Damsker Beca obţine o adeverinţă din care rezultă 
că i s-a aprobat transferul de la Timişoara la Iaşi în 
consiliul profesoral din 17.IV.1945 

student 200 

20929.  1025/19.IV.1945 Kimel Hari obţine o adeverinţă din care rezultă că 
i s-a aprobat transferul de la Timişoara la Iaşi în 
consiliul profesoral din 17.IV.1945 

student 200 

20930.  1027/19.IV.1945 Ilie Natan obţine o adeverinţă din care rezultă că i 
s-a aprobat transferul de la Timişoara la Iaşi în 
consiliul profesoral din 17.IV.1945 

student 200 

20931.  1028/19.IV.1945 Stern Herman obţine o adeverinţă din care rezultă 
că i s-a aprobat transferul de la Timişoara la Iaşi în 
consiliul profesoral din 17.IV.1945 

student 200 

20932.  1039/19.IV.1945 Bandel Şulim obţine o adeverinţă din care rezultă 
că i s-a aprobat să promoveze examenele 
echivalate de la chirurgie terapeutică şi examenele 
de la finele anului al VI-lea în şedinţa consiliului 
profesoral din 17.IV.1945 

student 200 

20933.  1055/19.IV.1945 Schfatz Wili obţine o adeverinţă din care rezultă 
că i s-a aprobat înscrierea în anul al III-lea, după 
promovarea examenului de anatomie topografică 

student 202 

20934.  1073/20.IV.1945 Zilber Goldenberg Betty obţine o adeverinţă din 
care rezultă că i s-a aprobat să susţină examenele 
anului al VI-lea în şedinţa consiliului profesoral 
din 20.IV.1945 

student 202 

20935.  2004/21.IV.1945 Zilberman Aurel obţine o adeverinţă din care re-
zultă că este înscris în anul întîi 

student 206 

20936.  2016/25.IV.1945 Koropitzer Isac obţine o adeverinţă din care 
rezultă că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 207 

20937.  2078/27.IV.1945 Bandel Şulim este înscris în catalogul de examen 
la chirurgie terapeutică 

student 211 

20938.  2110/28.IV.1945 Hornştein Max obţine o adeverinţă din care rezultă 
că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 214 

20939.  2111/28.IV.1945 Rosenfeld Iacob Şaia obţine o adeverinţă din care 
rezultă că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 214 

20940.  2114/28.IV.1945 Rosen Martin este inclus în catalogul de examene 
al anului al IV-lea 

student 214 

20941.  2114/28.IV.1945 Segal Elişcu Beatrice este inclus în catalogul de 
examene al anului al IV-lea 

student 214 

20942.  2114/28.IV.1945 Alterescu Miron este inclus în catalogul de exa-
mene al anului al IV-lea 

student 214 

20943.  2115/28.IV.1945 Cahan David este inclus în catalogul de examene 
al anului al V-lea 

student 214 

20944.  2150/2.V.1945 Tener Blancka, anul al IV-lea, este angajată pe 
postul de dactilograf la anatomie topografică 

student 216 
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20945.  2153/2.V.1945 Heller Emil obţine o adeverinţă din care rezultă că 
este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 217 

20946.  2164/3.V.1945 Laxer Iosif, anul al V-lea, este inclus în catalogul 
de examene al prof. Franche Oscar 

student 217 

20947.  2172/3.V.1945 Weisman Martin obţine o adeverinţă din care re-
zultă că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 217 

20948.  2173/3.V.1945 Cohn Didi obţine o adeverinţă din care rezultă că 
este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 217 

20949.  2184/9.V.1945 Prof. Chipail Gheorghe examinează pe Schachter 
Iancu, anul al IV-lea, la chirurgie şi ortopedie 

student 218 

20950.  2205/11.V.1945 Leibovici Mauriciu obţine o adeverinţă din care 
rezultă că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 219 

20951.  2246/14.V.1945 Prof. Vasilescu Constantin este invitat să participe 
la examinarea lui Wisenfeld Şmil Lazăr la medici-
nă legală la ultimul doctorat 

doctor 222 

20952.  2260/14.V.1945 Rectoratul informează că Schatzberg Adolf este 
înscris la facultate în baza diplomei de bacalaureat 
eliberată la Cernăuţi 

student 223 

20953.  2261/11.V.1945 Dietrich David obţine o adeverinţă din care rezultă 
că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 223 

20954.  2264/11.V.1945 Goldman Froim obţine o adeverinţă din care re-
zultă că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 223 

20955.  2265/11.V.1945 Stoleru Ana obţine o adeverinţă din care rezultă că 
este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 223 

20956.  2266/11.V.1945 Wexler Liza obţine o adeverinţă din care rezultă 
că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 223 

20957.  2267/11.V.1945 Grimberg Clarice obţine o adeverinţă din care re-
zultă că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 223 

20958.  2268/11.V.1945 Beliş Olga obţine o adeverinţă din care rezultă că 
este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 223 

20959.  2269/11.V.1945 Brambir Arnold obţine o adeverinţă din care re-
zultă că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 223 

20960.  2270/11.V.1945 Reisler Solomon obţine o adeverinţă din care 
rezultă că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 223 

20961.  2271/11.V.1945 Zonenreich Şmil obţine o adeverinţă din care 
rezultă că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 223 

20962.  2272/11.V.1945 Haimovici Iulia obţine o adeverinţă din care 
rezultă că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 223 

20963.  2280/15.V.1945 Leibovici Moses obţine o adeverinţă din care 
rezultă că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 223 

20964.  2281/15.V.1945 Bachman Marcel obţine o adeverinţă din care 
rezultă că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 223 

20965.  2282/15.V.1945 Fălticineanu Solomon obţine o adeverinţă din care 
rezultă că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 223 

20966.  2286/15.V.1945 Şepcaru Avram obţine o adeverinţă din care 
rezultă că în 16.V.1945 a înaintat secretariatului o 
dovadă că a fost internat în lagăr 

student 223 

20967.  2318/16.V.1945 Goldenberg Silviu obţine o adeverinţă din care re-
zultă că este înscris în anul al II-lea în 1944-1945 

student 226 

20968.  2365/18.V.1945 Rosenştein Dorel obţine o adeverinţă din care 
rezultă că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 226 

20969.  2367/18.V.1945 Rosenbaum Hary obţine o adeverinţă din care re-
zultă că este înscris în anul al II-lea în 1944-1945 

student 226 

20970.  2368/16.V.1945 Iurman Sara obţine o adeverinţă din care rezultă 
că este înscris în anul al II-lea în 1944-1945 

student 226 

20971.  2379/18.V.1945 Prof. Vasilescu Constantin este invitat să participe doctor 230 
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la examinarea lui Honig Alfred la medicină legală 
la ultimul doctorat 

20972.  2391/18.V.1945 Schwartz Willy obţine o adeverinţă din care re-
zultă că este înscris în anul al II-lea în 1944-1945 

student 230 

20973.  2422/22.V.1945 Wisenfeld Şmil Lazăr obţine o adeverinţă din care 
rezultă că i s-a conferit diploma de licenţă în me-
dicină şi chirurgie în 22.V.1945 

doctor 233 

20974.  2424/22.V.1945 Muhlştein Bernard obţine o adeverinţă din care re-
zultă că a fost student în anul 1939-1940 

doctor 233 

20975.  2427/22.V.1945 Ministerul Sănătăţii conferă dreptul de liberă prac-
tică lui Wisenfeld Şmil Lazăr căruia i s-a conferit 
diploma de licenţă în medicină şi chirurgie în 
22.V.1945 

doctor 233 

20976.  2526/26.V.1945 Prof. Tudoranu este invitat să participe la exami-
narea lui Katz Herbert, anul al IV-lea  

student 233 

20977.  2541/28.V.1945 Prof. Franche Oscar este invitat să participe la 
examinarea lui Leibovici Mauriciu, anul al V-lea  

student 240 

20978.  2559/28.V.1945 Areşteanu Leon obţine o adeverinţă din care re-
zultă că este înscris în anul al IV-lea în 1944-1945 

student 242 

20979.  2526/26.V.1945 Prof. Dobrovici Vasile este invitat să participe la 
examinarea lui Fişer Salo, anul al IV-lea  

student 242 

20980.  2666/1.VI.1945 Ministerul Sănătăţii conferă dreptul de liberă prac-
tică lui Ghermanschi Lev căruia i s-a conferit di-
ploma de licenţă în medicină şi chirurgie  

doctor 246 

20981.  2678/2.VI.1945 Alterescu Miron obţine o adeverinţă din care re-
zultă că este înscris în anul al V-lea în 1944-1945 

student 248 

20982.  2679/2.VI.1945 Rosen Miron obţine o adeverinţă din care rezultă 
că este înscris în anul al V-lea în 1944-1945 

student 248 

20983.  2786/7.VI.1945 Ministerul Sănătăţii conferă dreptul de liberă prac-
tică lui Cahan David căruia i s-a conferit diploma 
de licenţă în medicină şi chirurgie  

doctor 253 

20984.  2853/11.VI.1945 Prof. Buţureanu Vladimir este invitat accepte la 
specializare în chirurgie pe Himelbrand Moses  

doctor 258 

20985.  2854/11.VI.1945 Prof. Buţureanu Vladimir este invitat accepte la 
specializare în chirurgie pe Spaier Paul  

doctor 258 

20986.  2855/11.VI.1945 Barasch Leon obţine o adeverinţă din care rezultă 
că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 258 

20987.  2872/11.VI.1945 Ministerul Sănătăţii conferă dreptul de liberă prac-
tică lui Lacser Israel Iosef căruia i s-a conferit 
diploma de licenţă în medicină şi chirurgie în 
11.VI.1945  

doctor 259 

20988.  2875/11.VI.1945 Prof. Plăcinţeanu Gheorghe este rugat să înscrie în 
catalogul de examen la obstetrică pe Geller Sali 
Berta, anul al IV-lea  

doctor 259 

20989.  2911/12.VI.1945 Conf. Franche Oscar este rugat să înscrie în cata-
logul de examen la chirugie pe Grimberg Natan, 
anul al IV-lea  

doctor 261 

20990.  2946/15.VI.1945 Calmanovici Sergiu obţine o adeverinţă din care 
rezultă că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 261 

20991.  3050/19.VI.1945 Ministerul Sănătăţii conferă dreptul de liberă prac-
tică lui Sechter Iancu căruia i s-a conferit diploma 
de licenţă în medicină şi chirurgie 

doctor 268 

20992.  3125/26.VI.1945 Haimovici Miron obţine o adeverinţă din care re-
zultă că este înscris în anul al VI-lea în 1944-1945 

student 275 

20993.  3210/2.VII.1945 Ostfeld Robert obţine o adeverinţă din care rezultă 
că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 275 
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20994.  3619/3.VII.1945 Grimberg Alfons obţine o adeverinţă din care re-
zultă că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 275 

20995.  3544/4.VII.1945 Prof. Niţulescu Jules este invitat să participe la 
examinarea lui Geller Sali Berta, anul al V-lea, la 
igienă 

student 282 

20996.  3546/4.VII.1945 Prof. Franche Oscar este invitat să participe la 
examinarea lui Sigler Burăh, anul al V-lea, la uro-
logie 

student 284 

20997.  3770/13.VII.1945 Ministerul Sănătăţii conferă dreptul de liberă prac-
tică lui Pistiner Severin Artur căruia i s-a conferit 
diploma de licenţă în medicină şi chirurgie 

doctor 292 

20998.  3949/24.VII.1945 Schachter Alfred obţine o adeverinţă din care re-
zultă că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 306 

20999.  3973/25.VII.1945 Profesorii anului al V-lea sînt rugaţi să includă în 
cataloagele de examene pe Barad Leonard 

student 306 

21000.  3992/27.VII.1945 Aronovici Simha efectuează specializarea la radio-
logie 

doctor 310 

21001.  4002/30.VII.1945 Fruchtman Leib David obţine o adeverinţă din 
care rezultă că i s-a conferit diploma de licenţă în 
medicină şi chirurgie în 19.XII. 

doctor 311 

21002.  4018/30.VII.1945 Profesorul Năstase Gheorghe este rugat să includă 
în cataloagul de examen pe Grimberg Moise la 
examenul ultimului doctorat 

student 312 

21003.  4138/8.VIII.1945 Himelbrand Moses efectuează specializarea la 
chirurgie 

doctor 324 

21004.  4344/18.VIII.1945 Haş Silvia Elvira obţine o adeverinţă din care re-
zultă că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 335 

21005.  4361/20.VIII.1945 Roitman Leo obţine o adeverinţă din care rezultă 
că i s-a conferit diploma de licenţă în medicină şi 
chirurgie în 1929 

doctor 336 

21006.  4394/24.VIII.1945 Creisel Marcu obţine o adeverinţă din care rezultă 
că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 338 

21007.  4395/24.VIII.1945 Talpalaru Avram obţine o adeverinţă din care re-
zultă că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 338 

21008.  4396/24.VIII.1945 Segal Solomon obţine o adeverinţă din care re-
zultă că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 338 

21009.  4397/24.VIII.1945 Guttman Rosi obţine o adeverinţă din care rezultă 
că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 338 

21010.  4444/25.VIII.1945 Ihilovici Idel efectuează specializarea la obstetrică  doctor 341 
21011.  4495/25.VIII.1945 Segal Carol obţine o adeverinţă din care rezultă că 

este înscris în anul întîi în 1944-1945 
student 344 

21012.  4564/1.IX.1945 Walder David obţine o adeverinţă din care rezultă 
că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 349 

21013.  4565/1.IX.1945 Segal Samoil obţine o adeverinţă din care rezultă 
că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 349 

21014.  4566/1.IX.1945 Şapcaru Avram obţine o adeverinţă din care re-
zultă că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 349 

21015.  4567/1.IX.1945 Epştein Moise obţine o adeverinţă din care rezultă 
că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 349 

21016.  4568/1.IX.1945 Leibovici Max obţine o adeverinţă din care rezultă 
că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 349 

21017.  4569/1.IX.1945 Itianu Mauriciu obţine o adeverinţă din care re-
zultă că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 349 

21018.  4571/1.IX.1945 Weintraub Leon obţine o adeverinţă din care re-
zultă că este înscris în anul întîi în 1944-1945 

student 349 

21019.  4564/1.IX.1945 Katz Herbert este examinat la radiologie doctor 349 
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21020.  4761/20.IX.1945 Blum Ladislau obţine o adeverinţă din care rezultă 
că a fost înscris în anul al II-lea în 1939-1940 

student 364 

21021.  4893/29.IX.1945 Comisia Aliată de Control din România trimite 
documentele şcolare aparţinînd cetăţeanului sovie-
tic Melţer Moisei Isacovici 

student 373 

21022.  4926/1.X.1945 Zeiligson Leon obţine o adeverinţă din care rezul-
tă că este înscris în anul întîi în 1945-1946, fără 
concurs de admitere 

student 375 

21023.  4927/1.X.1945 Iosef Avram obţine o adeverinţă din care rezultă 
că este înscris în anul întîi în 1945-1946, fără 
concurs de admitere 

student 375 

21024.  4928/1.X.1945 Alpern Adolf obţine o adeverinţă din care rezultă 
că este înscris în anul întîi în 1945-1946, fără con-
curs de admitere 

student 375 

21025.  4929/1.X.1945 Sneer Aurel obţine o adeverinţă din care rezultă că 
este înscris în anul întîi în 1945-1946, fără concurs 
de admitere 

student 375 

21026.  4944/1.X.1945 Sternberg Regina obţine o adeverinţă din care re-
zultă că este înscris în anul întîi în 1945-1946, fără 
concurs de admitere 

student 376 

21027.  5044/1.X.1945 Clinica de Neuropsihiatrie este informată că Blu-
menfeld Emil suplineşte la catedră, fiind angajat 
ca asistent 

doctor 384 

21028.  5056/10.X.1945 Horovitz Isidor obţine o adeverinţă din care re-
zultă că este înscris în anul întîi în 1945-1946, fără 
concurs de admitere 

student 385 

21029.  5057/10.X.1945 Menczel Iacob obţine o adeverinţă din care rezultă 
că este înscris în anul întîi în 1945-1946, fără con-
curs de admitere 

student 385 

21030.  5176/16.VII.1945 Ministerul Sănătăţii conferă dreptul de liberă prac-
tică lui Nuţă Herman căruia i s-a conferit diploma 
de licenţă în medicină şi chirurgie 

doctor 392 

21031.  5177/16.VII.1945 Comandamentul Militar Teritorial din Iaşi cere să 
i se comunice dacă Herşcovici Isac a fost internat 
în lagărul Regimentului 2 Transmisiuni de la 
25.VIII-29.XI.1942 

student 392 

21032.  5216/18.X.1945 Ministerul Sănătăţii conferă dreptul de liberă prac-
tică lui Katz Herbert căruia i s-a conferit diploma 
de licenţă în medicină şi chirurgie în 17.X.1945 

doctor 394 

21033.  5288/19.X.1945 Ministerul Sănătăţii conferă dreptul de liberă prac-
tică lui Steinic Israel căruia i s-a conferit diploma 
de licenţă în medicină şi chirurgie în 19.X.1945 

doctor 398 

21034.  5288/19.X.1945 Ministerul Sănătăţii conferă dreptul de liberă prac-
tică lui Sigler Buium căruia i s-a conferit diploma 
de licenţă în medicină şi chirurgie 

doctor 409 

21035.  5590/6.XI.1945 Clinica de Neuropsihiatrie este informată că Pol-
lingher Beno suplineşte la catedră, fiind angajat ca 
asistent în 1.X.1945 

doctor 416 

21036.  5802/23.XI.1945 Clinica de Obstetrică este informată că Elisei Be-
niamin suplineşte la catedră, fiind angajat ca pre-
parator 

doctor 436 

21037.  6103/10.XII.1945 Clinica a II-a Medicală este informată că Golden-
berg Nardusia suplineşte la catedră, fiind angajat 
ca asistent 

doctor 459 

21038.  6257/17.XII.1945 Clinica a Chirugicală informează că Haber Alter a 
obţinut specializarea în chirurgie cu prof. Chipail 
Gheorghe 

doctor 469 
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21039.  6268/18.XII.1945 Clinica de Neuropsihiatrie este informată că Ver-
covici Copel suplineşte la catedră, fiind angajat ca 
preparator 

doctor 470 

21040.  6281/18.XII.1945 Gutman Leib obţine o adeverinţă din care rezultă 
că este înscris în anul întîi în 1945-1946, fără con-
curs de admitere 

student 471 

21041.  6295/19.XII.1945 Segal Artur obţine o adeverinţă de specializare în 
genito-urinare 

doctor 472 

21042.  6372/29.XII.1945 Herşcovici Isac, anul al II-lea, obţine o adeverinţă 
de frecvenţă în 1945-1946 

student 478 

 


