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Memoriei

reposaţilor

mei:

Haim Kaufman, tată.
”
Rebeca Haim Kaufman, mamă.
Isac Kaufman, frate unic.
Amalia Marcus, (născută Kaufman) soră
)
Raiail
copilaşii mei.
Matilda
Lotti (Dr. Osias Kaufman Cosla) unica nepoţică.
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ISTORIOGRAF

Poetului
losef

AL EVREILOR

RONETTI

Abeles

și

DIN ROMÂNIA

ROMAN

Bendet

Axelrad
Autorul,

În semn

de iubire

paternă închin această

bitului meu fiu Dr. Osias Kaufma
n

lucrare mult iu-

Cosla din Bucureşti.

IOSEF KAUFMAN Cronicar
PIATRA-N,

În semn de neperitoare
recunoştinţă
ce datorim fraţilor ;

Dr.

şi adânc devotament

Elias Schwarțteld din Paris
(ac

uma reposat) și Moses
Schwarţteld din Bucure
şti, cărora le suntem
datori eternă recunoştință pentru lupta şi sacr

ificiile ce au adus pe
altarul dreptei
noastre cauze, dedic acest
fruct al vieței mele.
Cu

respect

şi

devotament,

Autorul

PP
Cu ajutorul lui Dumnezeu!

PREFAŢĂ
Iubite cetitor,

Incă de pe la anul 1882, fiind îndemnat

de

fraţii

Dr.

Elias şi Moses Schwarţteld din Bucureşti, am început a aduna
material relativ la istoricul comunităţilor israelite din toată
țara şi mai cu seamă din jud. Neamţ, descoperind foarte multe
documente preţioase, cari sunt publicate în ziarul „Fraternitatea” anii V, VI şi VII şi unde am şi publicat în mod abre-

viat descrierile istorice ale acestor comunităţi.
De atunci şi până astăzi, cu mare răbdare. şi

sacrificiu,

nam cruțat nici munca şi nici cheltueli ca să pot ajunge la
un studiu complect, lucrând ziua şi noapte fără preget,
Socotind că datoria fie-cărui om este de-a fi folositor
societăţei şi fărmântat de darinţa vie de a dovedi vechimea
şi staternicia comunităţiior israei'e şi din jude,ul iostru, apoi
sub imboldirea de a fi cât mai mult foiosiior patriei şi con-

cetăţenilor

msi, m'am

hotărât

ferm să fac o des.riere

docu-

mentată, în care să se oglindească şi să se vadă tot ce interesează a se şti despre Evrei din acest district,
Cu toaie greutăţile ce am întânipinat în spinoasa mea in-

treprindere,
—cu toate că comunităţile locale *) n'au
hrisoave, documente, ace oficiale etc. cari să mă fi

archive,
luminat,

afară numai de câte-va copii şi extrase din unele dosare şi
acte oficiale cari mi-au fost dute de reposatul Faibiş Rozen-

berg (fost secretar al
soartă,

comunităței locale), totuşi favorizat

am atlat şi cules tot materialul

relativ la

istoricul

de
a-

1) Trebue să măriurisesc această cu cea mai mare durere căci toate actele,

hrisoaveie, pinkesen etc, cari trebue să fie adunate şi conservate în mâinile
epitropilor respective, sunt răsleţite pe la felurite persoane, unde s'aunimicit
şi perdut,

Autorul,

cestor comunităţi şi sper că această
fi unică în felul ei în toată Români monuinentală lucrare va
a Mare.
"In scopul propus, am vizitat
tot judeţul, explorând cimitirele, cercetând şi luând lămuriri
positive asupra chestiunelor din această cronică. Am căutat
a mă folosi de ori-ce isvor
sigur ce mi-a venitla îndemână
; pe lângă toate aceste, în
timp de aproape 50de ani, am
cercetat sute de volume istorice, extrăgând totul ce priveşte
şi
inzistând mai mult asupra istoricului pe Evreii din acest judeţ,
cred că prezintă destul interes gene fie-cărei instituţiuni, ceeace
ral.
Pentru complectarea documentelor
indispensabile cronicei
târgului Neamţ, trebue să păstrez
eternă memorie, mulţumire
şi recunoştinţă nobilului istoriog
rat şi savant Narcis Creţulescu (archimandritul şi stareţul
sfinte'or mânăstiri Neamţu şi
Secului)
,

care a avut

bunătatea

a'mi da,

acest material,
Rog pe onor cetitâri a mă ierta
că
scriu această cronică
după stilistica şi ortografia vech
e, fiind ast-fel deprins.
Având tot materialul istoric rela
tiv la comuna (orăşelul)
- Bozieni deci cu toate că acea
stă localitate aparține acuma
la Jud. Roman, totuşi fac şi desc
rierea acestui orăşel,
Tot odată fiind anexate acestui
judeţ târguşoarele: 7u/heş şi Borseck, deci fac şi desc
rierea acestora.
Acei ce vor ceti această lucr
are istorică vor judeca — şi
aprecia munca şi
Folosul

sacrificiile mele.

|

cărței mele, socot că e evident,

căci
nimic
poate fi mai folositor decât a
ne cunoaşte bine irecutul,
_

Această

lucrare

documentată

pentru generaţiunile viitoare.

va

fi un

adevărat

IOSEF KAUFMAR

tezaur
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Judeţul Neamţu
Numele judeţului se trage din

cuvântul slavon „Nemetz« 1)
dela care a trecut la Români
„Neamtz“,
Turcii numeau întregul judeţ
Neamţ „Isniange“ 2,
Acest judeţ aşezat în partea
de
nord a ţărei, la poalele
Carpaţilor, se întinde pe amb
ele laturi ale râului Bistriţa
şi
Marca judeţului este o Căprioară
, ca semn că pe lângă
multe lemnării ce se scot din
munţii săi, are şi vânaturi multe.
Se mărginește spre Nord cu
districtul Suceava, la Sud
districtul Bacău, la Est cu
cu
districtul Roman şi la Vest
cu
Transilvania despărţit prin mun
ții
|
Suprafaţa judeţului este de: Carpaţi,
350.781 hectare sau kilometrii pătraţi, cu o populaţie
de 180.000 locuitori, între cari
17.000 Evrei. Mai înainte aces
și 8 plăşi administrative. Loc t district era împărţit în 4, 5
uri din acest judeţ cari poa
rtă
nume evresști sunt: Moşia
Scheia, care se numeşte şi
„Davidul“, moşia Cârligi, care
se
„Poiana lui David“ (com. Dob numeşte şi „Avram“; apoi
reni) ; „Davideni şi Jidovina“
(com. Vânători şi Dumbrava
Roşie); „Borzogheanul“, num
it
în hrisoave „Locul lui Avr
am“ (Piatra-N.) ; „Jidanulu
i« (părâu com. Bistricioara care
isvoreşte din muntele Ceahlă
u.
Moşioară numită „Moişe“)
vecină cu M-tirea Râşca. Afa 3)
de aceste locuri, mai multe
ră
pâr

ăe, stânci, fântâni, dealuri
poartă numiri evreeşti; iar
etc.
la hotarul Bicazului, este
o vale
mare, care se numeşte „Va
lea Jidanuluit,
Act

ualmente, cu fericita ali
ap
Trai
nsir
lvae
niei la România
(mamă).şi Judeţul nostru sa
mărit şi actualmente el se măr
gineşte la
miazănoapte cu jud, CâmpuLung. şi Fălticeni ;
la apus cu jud. Mureş şi
Ciuc: la răsărit cu jud. Fălt
„Şi Roman iar la miazăzi
iceni
cu jud. Bacău,
Suprafaţa judeţului este 520
6 Kilometre pătraţi cu
comune rurale şi 3 urbane
60
cu

între cari 18.434 Evrei.

populaţia de 208.941

-

suflete

1)

Arhiva istorică Hâjdău,
Revista nouă Hăjdău An,Tom. | p. 140,
IV p. 21,
3) Istoria Sf. M-tiri Răşca

de Archimandritul
În

Narcis

Creţulescu

1904 p. 69,

Vechimea Evreilor în Județul Neamţ
Mai toţi istoricii mari au recunoscut Evreilor din România o vechime foarte îndepărtată, ridicându-se chiar la timpul
dominaţiunei Dacilor. Marele şi ilustrul bărbat şi istoric
Mihail

Kogâlniceanu ?) zice că Evreii au venit în Dacia

bal, care le-a primit
vechime

„Talmus*,

şi

le-a dat de locuință

astăzi

»Talmaci“,

lângă

sub Dece-

strâmtoarea

în

Turnu-Roş,

nu

departe de Sibiu.
Dr. Bluntschli 2), profesor âniversitar din Heidelberg, în
aşa Consultaţiune Juridică relativ la Evreii din România,
sus-

ține că ei se găsesc în Moldova şi Vaiachia (Dacia), încă din
vechime, fiind tot atât de indigeni ca şi însuşi națiun
ea
Română, formând chiar origina populaţiunei Ebree. de astăzi

din România.
Intr'un studiu aprotmdat „Fragmente istorice Dacia
Romană sub jugul Gofilor“ *) între altele zice despre Evrei:
„Titus fiul lui

Vespasian

dărâmase

Templul

Ierusalimului ;

ludeia a devenit provincia romană şi locuitorii ei, pentru
cari
mai multe

răscoale nefericite,

nu avură

alt

resultat -decât

să

îngreoae jugul roman, începuseră de atunci a se răspândi
în
tot baninul Mediteranei. O parte din ei ajunseră probab
ilmente până în Dacia, căci nu era loc supus Romei, unde
să
nu se afle Jidovit,
Poetul Dim. Bolintineanu *) vorbind despre Evrei din
România, zice: „Din timpuri vechi locueau în Principate Evrei,
în acele timpuri barbare, când în Germania se ardeau în
foc,
cei de altă credinţă. Religiunea lor nu fusese cauză de ură
şi de certe. Românii îi lăsau a trăi în pace Cu rabinii
şi ha1) Istoria Moldovei

de M, Kogâlniceanu

Ediţia

1852

primele pagini,
laşi 18% Statul Român în raport juridic cu Israiliţii din România
de Dr. Bluntschli
3) Revista soc, : Pentru învățătura poporului Român. An,
| No, 8 p 57,
An, 1870 Bucureşti,

4) Viaţa

lui Cuza

Vodă

de Dim, Bolintineanu,
-

Ediţia a 3-a

Beşti 1869 p 133,

XI
vrele lor, având în totdeauna

un spirit, o cugetare

că ori-ce.
fiinţă laudă pe D-zeu în limba sa. Evreii
trăiau aci în pace,
nesupăraţi vorbind limba ţărei, luând în parte
datinele, supu- ,
nându-se legilor. Nimeni nu-i considera decât ca
străini născuți în ţară. Chestiune. de religiune nu avus
ese nici'o înrâurire; se bucurau ca o colonie străină de drept
urile de-a comercia sau de profesiuni cari nu jiguesc
în nimica interesele
Românilor.
Acuma în ceea-ce priveşte vechimea Evrei
judeţ, voi aduce destule probe în această croni lor din acest
că, că sunt şi
aci stabiliţi din cele mai vechi timpu
ri, având instituțiuni
foarte vechi
Intr'o mârturie hotarnică, dela 1685 ce
târgoveţii din
Tg. Neamţu o dau Episcopiei din Rădăuţi,
figurează alăturea cu funcţionar

Lupu Jidovul 4).

i,

boeri şi preoți şi iscălitura evreiască
a lui

|
,
Pietre vechi mormântale dela 1628 (Tg.
Neam
ţu),
1677,
1689 etc. (Piatra-N.), existența sinagogei Cate
dral
e
din
Piatr
a
care la 1766 sa reclădit cu hrisov Domn
esc
în
care
zice
despre dânsa: Fiind de multă vreme
făcută, acuma s'ar fi
învechit şi s'ar ţi stricat etc.*, arderea
sinagopei vechi din

- Neamţu

la 1774, care era de asemenea

nie de sânge din Neamţu

foarte

veche,

calom=

la anul 1710, transacţiunele Evre-

ilor din Tg. Neamţu cu M-tirea Neamţu,
în anii : 1753, 1775,
1803 etc. toate acest

e ne dovedesc în deajuns vechimea
bilirei Evreilor în acest judeţ.

1) Episcopul Melchisedec: „Cronica
Romanului“, Vol 11 ps 235, 30—35.

sta-

Intemeiarea şi istoricu! târgului Piatra
Cronicele vechi mărturises: că din jos de târgul

pe locul numit «Cetăţue“ ce mai înainte forma o insulăPiatra,
în

conjurată

de două

domnit de o
lele muntelui
vechi,

ramuri

a râului

Bistriţa şi care

înălțime stâncoasă numită. „Bolovoae“
Cer-negura şe găseau fărămături de

care învederau existența

unor ziduri

era supra

la poacărămizi

vechi

In apropiere de fosta fabrica de hârtie a nemutritor
ului
Gheorghe Asachi se velea o stâncă (ca o mumie
) în chip
de femee numită de popor : „Piatra idolilor“,
împrejmuită
de alte pietre mici în chip de oi. Legenia popor
ului zicea
că era Dochia cu turima ei. Pe acest loc se pretin
de că a fost
zidit de Romani

oraşul

„Petro-Dava“,

şi care

se

atestă

de

cronicari că au văzut urmele acestui oraş. Aceşti idoli
au fost
cumpăraţi dela Asachi, de către proprietarul moşiei
Fântenele (jud. Bacău) şi voia a le transporla la moșia
sa pe plute,

care

desfăcându se ele sau

în-cat şi

sfârămat,

astfel aceste preţioase odoare istorice
Deci e incontestabil că orașul Pialra a

nimicindu-se

existat

încă

în
timpul Dacilor sau Romanilor când s'a nu:nit:
*) „Petro-Dava“
sau „Petris“ al cărui nume corespun le cu
numele actual

Piatra.
Istoricul Vasile Alexandrescu Urechea atestă că oraș
l
Piatra se numea în. vechime: „Kamena“ sluvoneşte
înseamnă
Piatra şi care avea ca adminiştratori, şoltuz şi
părgari de ?)

Kamena.

|
Târgul Piatra era întotdeauna târg Domnesc (Gosp
od).
Aci pe locul unde este şcoala de băeţi No.
1 „Lascar-Ca-

targi“ şi pe locul fosta a părintelui David Vicol, ea
mare Domnesc înconjurat cu zid, înalt şi parte de ferun palat
şi de
unde Voivozii țărei Moldovei decretau prin Hrisoave
ce de1) Geografia de Catankach cartea a Yljl-a pag.
286,
2) Analele Academiei Române Tom. X s Il dia
1] Noenmbrie 1888,

XV.

deau în felurite

pricini,

aşa gloriosul Voiv

od *) Şteian cel
Marela 1456 întâreşte din palatul său
loeal, M tirei Bistriţa,
vamele' dela Bacău şi Tazlău. La 1609
Vodă Simion Movilă
dă Hrisov în palatul său Domnesc din
localitate, prin care
scuteşte de ori-ce angarele pe 6 budn
ari şi 2 puntaşi, fiind
oameni ai Domniei.
Acest târg după cum am arătat avea
ca administratori
un şoltuz (primar) şi 12 părgari (consilier
i).
Aşa ca dovadă
la 1650 unul Filip vinde egumenului
M-tirei Bisericani un
pomet (pământ) pentru 25 lei gata
şi 6 copaci de mere a
câte un leu, în prezența şoltuzalui şi
12 pârgari, Inanul 1665
unul Ştefan vinde Metirei Bisericani
un loc pentru o ceargă
şi 2 scoarţe turceşti, în fața şoltuzul
ui şi pârgarilori. Tot în
anul 1665 corporaţia budnarilor,
cu starostele lor din Piatra,
vând în prezenţa şoltuzului și a pârg
arilor, către M-tirea Bi„Sericani un loc mare pentru 43 lei bătuţ
i sau 172 lei proşti.
Tot în acel an târgul Piatra prin
şoltuz şi pârgari, vinde
M-lirei Bisericani dumbrava târgului
pentru 100 lei bătuţi
sau 400 lei proşti.
*) In anul 1797

Vodă Scarlat Alex. Calimach a dăruit
vatra târgului cu mahalale futuror
locu
Până în anul 1763 Hatmanul V, Rose itorilor din acest târg.
t era posesorul moşiei
Mărăţei cu târgul Pietrei, luate în
schimb dela M-tirea Neamţu;
moşia trecu apoi în posesia Hatmanul
ui Iordache Costache
şi în urmă familiei Balş.
Prin Hrisovul său din 8 Mai acel
an, aminteşte că părintele său Alex. Calimach, a dăru
it vatra târgului cu mahalale, cât şi tot locul aflat Domnes
c de prin prejurul târgulvi futuror locuitorilor din
acest îâre ca să fie dreaptă
ocină şi moşie în veci. După altel
e adăugă tot în acelaş
hrisov : „Acuma născând pricina
între locuitorii dughengii
din vatra târgului şi alți ai lor
şi între locuitorii de pe la
mahalale care îşi au numai casele
lor de locuinţă ; cererea
mahalagiilor fiind pentru locul
ce se numeşte
Borzogheanul
şi Avram, ce este afară din cupr
inderea mahalalelor«. Mai
departe, mai zice ast-fel: „că
mahalagii“ n'au dugheni la
ulița mare şi că cu livez
ile lor au

cuprins

Borzogheanul

şi

3) Hajdău: „Archiva istorică“ Tom.
| partea | pag, 70.
4) Urechea : „Analele Academiei
Române“ secţia istorică din 11 Noem
b, 1888,

XVI
locul Avram. In fine pricina venind înaintea lui Vodă şi al
Domnescului sfat, unde după chibzuinţă au hotărât:
a) „Ca locurile cum s'au cuprins aşa să rămâe.
b) Nimeni să nu fie volnic a vinde măcar o palmă de

pământ

din

toate

acele

locuri, ci toate să le

facă

cu

voia

'fruntaşilor târgului.
c) Cine va voi a vinde case, dughene etc. să fie cu ştirea
Epitropiei Bisericei Domneşti şi al fruntaşilor târgului, dând
câte 2 ocă ceară bisericei prin vechilul târgoveţilor“.
Prin urmare prin cuvintele: „târgoveţii şi dughengii la
ulița mare“

se sub

înţelegea

şi Evreii,

căci

ei formau

majo-

ritatea tagmei negustorilor şi pe acel timp.
*) Franz Sulzer zice că oraşul Piatra era în vechime locuit de mulţi Evrei. In rezumat târgul Pietrei, era întotdeauna cuibul celor mai mari boeri moldoveni, cari au dat şi

un mare

contingent

de voivozi,

mitropoliți,

Hatmani

şi

sfet-

nici, spre pildă: € Hatmanul Alex. Rosset, Visternicul Alex.
Sturza, Vornicul
Mihalache Sturza, Visternicul Grigore Cantacuzin. Hatmanul Ştefanache Miclescu, Logofătul Const. Catargiu, Vornicul Ştefanache Catargiu, Spatarul Dim. Canta,
Vornicul Const. Sturza, Postelnicul Petrache Rosset, Visternicul Iordache Rosset Roznovanu, Vornicul de ţara de jos
Ştefan Catargiu, Visternicul Iordache Catargiu, Spatarul Alecu
Vârnav etc. cari'şi aveau reşedinţa şi curţile lor în acest oraş.
Dacă aceşti adormiţi s'ar deştepta astăzi desigur că n'ar mai
recunoaşte târgul, care a fost odinioară leagănul lor şi unde'şi
petreceau viața lor, de multe ori tulburată de invaziunele
barbare şi la sfârşitul vieţei lor de hordele volunitiritor greci
(Zavergii)
din anul 1821, cari au adus mari nenorociri şi asupra acestui vechi oraş,
In capitolul: Traiul evreilor cu boeri, mănâstiri e!c, voi
arăta relaţiunile şi influenţa lor şi la boerii pomeniţi mai sus.
5) Franz Sulzer : „Gheschichte Transalp. Dacien-s* Band, | p. 416,

6) Th. Codrescu:

Urieariu

XX

p. 403,

| Orașul

Piatra înainte

cu 109

Oraşul Piatra, era divizat în două

de ani

părţi: Locul: Domnesc

(gospod) şi Mărăţei cu târgul Pietrei. Inainte însă cu 100
de
ani atât strada
Mărăţei cât şi strada Dărmăneşti erau sate
izolate cu totul de târg. Târgul Pietrei era pe acel timp
foarte
mic şi cu totul neînsemnat.
,
Partea răzăşească (gospod 1), după aşezămintele Voivo |
zilor ţărei, aparţinea bisericei Sf. loan u lui Ştefan
cel Mare;

partea

a doua

târgului, împreună cu moşia

Mărăţei aparținea

Ha!manului V. Rosset, iar moşia Dărmăneşti lui Costin
Darie.
La formarea târgului, centrul şi principalul a fost
unde
este astăzi judecătoria de Ocol şi toată strada PetruRareş, iar
înspre şi peste podul Cuejdului care duce la luterie
se numea
mahalaua Poştei.
Cunoscute erau numai ca târg: Uliţa mare, unde
e azi
Cum am zis strada Petru-Rareş, Mahalaua Poştei
, Bordeiele,
Precista, Borzogheanul, Valea-viei şi Ţigănimea,
cari şi azi
poartă aceleaşi numiri, Cu timpul ulița mare
se mută, fiind
cam dela podul Dărmâneşti şi până la locul
unde este astăzi

şcoala No. 1 de fete. Apoi s'a format strada
„uliţa veche“ (oficial azi Elena- Cuza).
Nu

trecu

numită

.

astăzi

mult şi strada Mare se prelungeşte
încetul până la podul lui Sculi (astăzi strada Cuza. încetul cu
Vodă).

Dela locul unde -e-azi farmacia Vorel şi până
la podul
Sculi era o luncă mare, asemenea și unde curge
azi
Cuejdi
ul.
Toată strada Mărăţei împreună cu mahalalele
în apropierea
şi dealungu! Bistriţei, cam până la locul
unde
şcoala israelită No. 2 dela Şipote (str, Sf. Gheor este astăzi
ghe) erz o
luncă mare şi deasă.
Unde sunt astăzi casele numite a paharnicului,
era loc
viran cu gard de nuele, iar aproape de poartă
era o curtişoară mică cu case acoperite cu stuf, unde
şedea o familie
———
1) Th. Codrescu:

„Uricariul" Vo), XX, p. 403,
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Merişescu; iar încolo spre feredeul evreesc locuia familia Le.
lescu, care juca pe acel timp oare-şi care rol în administraţia
târgului. Locul unde e azi Hotelul Continental era de asemenea loc viran şi aparţinea familiei Cambur, care îşi avea
locuinţa în fundul grădinei..
Unde este astăzi liceul era Părcălăbie şi o mică cazarmă
pentru Panţiri, iar jos la stradă cam până la spitalul judeţian
erau. case multe, chiar şi în două rânduri,

locuite de fruntaşii.

târgului.
|
Măreaţa biserică Sf. loan a lui Ştefan cel Mare *), era
“pustie şi fără acoperământ chiar, curţile Domneşti ce erau în
“apropierea ei, au fost de asemenea foarte ruinate şi uzurpate
cu desăvârşire. Imprejurul ei era un zid de piatră şi cu porţi
mari de fier, servind ca loc de apărare în timpul invăziunilor

Tatare sau a altor lifte prădătoare.
Locurile unde sunt astăzi, Casele Trasivul, teatrul, strada
Industriilor şi strada Nouă, (M. Cogălniceanu) au fost locuri.

libere (pustii). De alungul Cuejdiului spre dealul Petricica

au

îosi câte-va mori de apă, grajduri de tăet vite şi zahanale
cari aparţineau Evreilor. iar împrejurul Hekdeşului erau şi câteva sălaşe de ţigani, de unde denumirea. de Ţigănimea.
In dosul caselor d-lui A. L. luster era beşieaga Turcească
cu mai mulţi Askeri şi Palicari turci sub ordinul unui Agasi,
sau cum era numit de Români Kăr Sardar (Comandantul). Aproape

unde

este astăzi cafeneaua

_ (jeamie turcească),

unde

era

un

mecet

credincicşii lui M' hamet

turcească

îşi

făceau

namazul (iugăciunea)Unde este astăzi Primăria, grădina publicăși parcul Cozia,
erau curţi şi case particulare.
Unde este astăzi casa de rugăciune a croitorilor, era
grosul (arestul) unde cei răi-făcători erau ţinuţi intr'un beciu
iar cei în cercetare erau ţinuţi în butuci de lemn şi bătuţi ia
respintini,

Aproape de Borzoghean, în satul Mărăţei şi în prund
erau poverne de ale Evreilor.
De 'remarcat este târgul fiind divizat, era astfel socotit:
târgul în lungul său până aproape de piaţa mare aparţinea
proprietăţei moşiei Mărăţei, iar cealaltă parte, începând dela
piaţa mare şi până după Valea=viei era loc Doinnesc (gospod).
1)

Calendar

pentru poporul Românesc pe anul 1848 laşi, Anul VI, p. 48—49

.
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Comunitatea Israelită locală era bine organ
izată prin
Soc. Sacră: „Chewra-Kedoscha” având.
Sinagogă, Şcoala
„Talmud Thora“, baia, Azil peniru săraci, Cimit
ir etc.. Populaţia Israelită era numeroasă, ocupând şi
indeletnicindu-se cu
loate ramurile de industrie, comerţ şi meser
ii.
Formarea străzilor o făceau Evreii ca propr
ietari de
imobile şi aceasta din cele mai vechi timpu
ri. lată spre dovadă copia unui act de vânzare a lui
llie Jidovu, care ca
proprietar în strada principală vinde un
imobil unui Ionică
Bărbieru

la anul 1798,1).

Adecă eu lie Jidovu datam adevărat
pisul meu la mâna dum Ionică bărbieru, şi încredințat za.
precum să se ştie
că iamu vândut o casă care casă este
între
dum losub Jidovu şi între dum
de bună voia

Solomon, pe care casă o am vând
ut-o
Noastră,
de nimene silit nici asuprit : cinci

stânjeni şi două palme ; — întrebân
d toate rudele mele cum
și pe mejieșii. mai Sus numiţi losub
Iuror Sau vândut iară tocmiala Casii Solomon şi cu voia tude lei pe care bani iam primit în mânane au fost şaptezeci
mea, cum și trei
lei ce este să se deie la bezmenul
locului, au remas tot dum
Ionică să-i deie. — Din care deose
bit de banii casei ce am
luat eu în mână încă dum Ionică
'şiau vândut nişte popu$oi În scădere ca să facă banii
casei şi au păgubit din poPuşoi dela fie care merţă cite un
zlotu. Iară eu împreună
CU Sofia mea am vândut CU
voia noastră întrebând pre
toți, iar de s'ar scula cineva asup
ra casei cu pricina săşi
caute cu. mine fiind eu respunzător
şi pentru mai mare -re-

dință neam

iscălit fjidoveşte şi la facerea
Zapisului acestuia
sau întămplat şi alți oameni de cinst
e care se văd aci iscăliţi :

Ilie sin Israel

|

9

|

„7307 ON Srmnis SmMra vbyg
DB Da n

Meite a lui Efraim Fişel Hale
iwi
Beniamin

sin Israel

1798

Na o

popa
,

„937 Cato rana 333 PrrDipsa N*3
—

Maiu

—

9 —

1) Actul original se află în
posesia mea, — Autorul,

XX
întâmplat ia facerea zapi-

Și eu Grigore Sărbu mam
sului şi sunt martur şi megieş.

Și eu Gheorghe Boar mam întâmplat.
- Si eu Gheorghe Focşăneanu martur. -

Şi eu am scris zapisul cu zisă dum
sunt martur, loan Ceodor Sardar.

şi

Jidovu

Ilie

Orașul Piatra înainte cu 50-70 de ani
După cum am arătat oraşul Piatra până la anul 1865
era divizat în două părţi: Locul Domnesc (Gospod) şi Mărăţei cu târgul Pietrei. Inainte însă cu aproape 100 de ani,
atât str. Mărăţei cât şi str. Dărmăneşti erau sate izolate cu
totul de târgul Piatra. Partea Domnească sau răzăşească (Gospod)
aparținea Bisericei Sf. loan a lui Ştefan cel Mare iar partea
moşiei Mărăţei cu târgul Pietrei, aparţinea familiei Balş, strămoşii doamnei Ana Balş Lăţescu, ultima posesoară a acestei
moşii, iar dela anul 1865 ambele părţi trecură în stăpânirea
municipalităţei acestui oraş. Evreii şedeau în ambele părţi
ale oraşului unde îşi aveau instituţiunile lor din cele mai în-

Ş

depărtate timpurie

Administraţia şi autorităţile târgului erau alcătuite astfel:
Ispravnicul sau prefectul judeţului şi al târgului cu sub prefecţii plăşilor respective, Comitetul permanent (consilieri al

judeţului şi al târgului) — Primar (Eforia)

Municipalităţei

al

cu consilierii Comunali,—Poliţmainstrul
târgului
sari în cele 3

Quartaluri

ale

târgului,

cu 3

Judecătoria

sau

Comi-

Ţri-

bunalul judeţului cu preşedintele ei. Judecătoria de Pace al
oraşului, Spitalul judeţian înființat în anul 1857. Gimnaziui
clasic cu 4 clase, înființat în anul 1869. Sameşia (casieria) judeţului cu sameșul (casierul) ei.
In vechime în judeţul nostru era aşa zisă: Ceata Vănâtorilor cu Vatavul lor cu reşedinţă în Piatra, Sarcina lor
era să îndestuleze casa Domnitorului cu Vănaturi. Armata
avea: Dorobanți care împreună cu cei din ţinutul Sucevei,

formau

un singur

regiment

(Regiment 15).

Mai era

şi un

escadron de Călăraşi, o companie de Grăniceri, cari păzeau
graniţele (frontierele) ţărei. Pe lângă aceştia mai era garda

Orăşănească şi
la 46 ani.

Glota

care

servea

dela etate de

37

până
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În târg atât dorobanţii cât şi călăraşii făcea
u toate serviciile autorităţilor şi asemene şi la arestul
preventiv,
Panţirii serveau Ispravnicia şi Poliţia iar
strâjerii de
noapte umblau strigând : Te văd, te văd.
-Serviciul postal înființat aci în anul 1856 pentr
u
scris
ori |
şi telegrame.
|
„Târgul mai era cam în stare primitivă al desvo
ltărei. Străile erau neregulate şi strâmte cu târnaţuri
(trotuar) neregulate şi de lemn. Casele din str. Mare (Cuza Vodă)
,caliţa nouă
(Mihail Kogălniceanu) uliţa veche (Elena
Cuza) erau toate
de lemn şi cea mai mare parte cu acoperăminte
de şindrilă.
Iluminatul orașului s'a 'făcut cu gaz în cele
peste 200 fănare,
aşezate pe tămurugi de stejar, al cărui servi
ciu s'a executat
de fanaragii comunei, care îngrijea şi între
ținea aceasta. Antreprenorii iluminatului erau totdeauna Evrei
i de aci,
Pompieria târgului era sub comanda Căpitanu
lui Bostan
şi era vestită prin oamenii săi destoinici şi
activi. In toate
străzile erau aşezate la Oareş-care distanță
căzi mari boite
verde iar cercurile boite negru, pline cu
apă, care serveau
pentru incendii. Foişorul de foc înființat
la 1853 pe turnul
bisericei sf. Ioan, servea ca şi astăzi pompieri
lor spre vestirea
locului de incendiu. Un pompier (pojarnic)
care era sus în
foişor şi un alt pompier care staţiona într'
o gheretă mică, în
faţa cazărmei pompierilor, până la înfâptuire
a teiefonului, cel
de jos striga către cel de sus: „la seamă
bine“, iar cel de
sus răspundea:
„Bine, Bine“. Acest procedeu
era numai
noapte iar ziua prin Şuerătoare.
Muzica Primăriei înființată la 1872 cu
numit Witt cânta regulat vara în foişorul aşeza capelmainstru
t în fața Cafenelei Turceşti. Ei purtau uniformă şi făcea
u serviciu şi de
pompieri.
Pe lângă aceasta muzica a fost: muzica
lui Sinică. De remarcat este că în muzica Primlui Litman şi a
ăriei au fost
mai mulţi evrei, între care şi sub şeful
era unul Niculescu
(Moritz). Cafe

neua turcească era întotdeauna
gustorii chiristegii de toate neamurile şi mai ocupată de necu seamă de
Evrei şi Turci căci acest local era debuşeul
acestei tagme.
Antreprenorul cafenelei 'a fost unul Costache
Col... . (evreu
renegat).
|
Pe acel timp nu era incă: grădină publică,
parc, peste
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vale ca astăzi, Boerii, nefiind club
Luca Mihalcea
cazinul

Laba

(brașovan)
Mocăl

se întruneau

la armanul

iar pentru petreceri şi

(unde a fost poşta,

baluri în

str. Cuza Vodă). Atât

Eforia oraşului cât şi pompieria până la anul 1877
unde a fost şcoala de. fete Gh. Asachi. Medeanul
sa înființat la

1876 ca şi oborul Vitelor tot

în

au fost
cel mic
acel

timp.

Tot în acel an sau mai înfiinţat, şcoala de fete No. 2 şi
şcoala de băeţi No. 3. Deasemenea în acel an s'au înfiinţat.
Hala de carne şi peşte în piața mare de către soc. pentru
încurajarea Industriei şi Comerţului între Români.

Imprimeria

județului juca un rol frumos la începutul înființărei ei ca „teasc
de tipar“.
Puțin mai târziu s'au înfiinţat şi abatorul comunal,

mai înainte erau nişte grajduri lângă Cuejd,

care

care serveau ca

atare.

In anul 1873 s'a înfiinţat monopol asupra tutunului, răpindu-se existenţa acelor Evrei, care se îndeletniceu cu acest

comerț. Farmacii au fost două şi drogherie era

numai a

lui

Abram Sildhaus. Doctori au fost mai mulţi iar bărbieri cari
jucau şi rolul de sub-chirurg erau mai cu seamă evrei căci
pe acel timp se aplicau lipitori şi ventuze cu sânge.
La 1866 au fost numai asigurare de viaţă: Azienda din
Triest iar asigurare contra incendiului n'a fost încă. Tot în
acel an s'a înfiinţat prima librărie română iar până atuncea

acest; comerț se făcea şi de dughengii evrei,
Până

în anul

1877

cântarul,

cuțitul, mahalitul, mungerie

se dădea în antrepriză de Primăria, al căror antreprenori au
fost evrei. Făbricele de bere erau numai a lui Grefiens,
Haim loil şi Haim Schwarţ, iar de oţet, crochmală, săpun etc.
olărie etc. toţi aceştia au fost numai Evrei,

La toate barierele târgului (rohatcă) era câte un catarg

care scoborea şi: se înâlja şi unde toate carele şi trăsurile se
opreau pentru revizuirea mărfurilor, care erau trimise cu raporturi de către barieri la Primăria unde plăteau taxele legale.
Pentru carele cu sau fără mărfuri scutite de taxe comu=
nale, trebueau să plătească taxa jugăritului.
Până în anul 1867 banii ce circulau în ţară erau străine,
atât de aur cât şi de argint. lată cursul lor din anul 1865:
Napoleon 54 lei vechi. Lira sterlină 68 lei vechi, galbenul
austriac 32 lei vechi, Lira Otomană 61 lei vechi, Pol împe-
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rial rus 55 lei

vechi. Cele de argint

erau

a

5 lei

de 2 lei era 9—16, de un leu 2—28,francezi
de fa
Un schiling 3—15. Sfanţul 2 -10,
17,
sfanţ
de 6 Krăiţari 22 lei etc.
Icosarul (ermelic)
de argint nouă 18—
lei. Piesa de 20 copeci 2 lei. Curs 20 etc,, rubla nouă 10
ul visteriei,
era 13 lei 20 p,
franc era 1—14,
1—05, 1 Fiziric
12 lei etc, Rubla

Ca bani mărunți au fost monede
Ruseşti câte 2, 3, 5, 10 şi 15 parale. de aramă . Austriace şi

Traiul vieţei a fost foarte ieftin,
în comparaţie
țurile de astăzi, care par fabuloas
e. Aşa pentru o
de boi de frunte să plătea 3, 4
şi 500 lei. Pentru
de schwiţera

cu prepereche
o vacă

se plătea cel mult
. de frunte 1 galben, 1 gâscă 3, 4 300 lei, 1 oaie sau capră
şi-5 lei, pentru o gâină sau
rață 80, 90 bani.
|
|
Oca de carne era 60, 80 bani, peşt
ele 60, 70, 80 bani.
Articole de îmbrăcăminte ase
una pereche ciobote 25 iei, una per menea foarte ieftine, aşa

eche
e 12 ori 13 lei etc.
Cel care a înființat aci cotiugi cu ghet
câte
2 cai la 1858 a
fost Hascal Şiler şi cel care a înfi
ința

Simon Birjar. Este mult de scris în t aci birje de lux a fost |
această materie.
„În fine oraşul Piatra este cupr
ins între dealurile: Cer.
negura spre sud vest, Petricica spre
vest ; asezat fiind pe partea stângă est şi Cozla spre nord
a
metri deasupra nivelului Mărei Negr râului Bistriţa, la 390
şi situațiunea lui admirabilă la poal e. Poziţiunea geografică
ele munţilor care'l îacon>

i-a dat natura să fie o localitate foar
te sănătoasă . şi salubră,
devenind staţiune balneară ; iar prin
schelele şi făbricele sale
de cherestea şi altele, a devenit un
centru vestit comercial ;
iar pe de altă parte înfiinţarea felu
ritelor făbrici şi al afaceTilor întinse comerciale ce se exer
cită în această localitate,

a atras multă lume, între care şi Evre
ii.

Astfel orașul merge
progresând din toate punctele de
vedere.
Acest oraş are şi ape minerale care isvo
resc pe muntele Cozla.
Ca locuriistorice posedă Biserica
sf.
loan alui Ştetan cel
Mare şi sinagoga Catedrală de lemn
în foarte mare apropiere de
vestita biserică, care ambele lăcaşuri
sfinte au aceiaşi vechime,
Populaţiun
oraşea
ului este de 32 mii locuitori, într
e cari
aproape 10 mii Evrei, constatat după
cel mai recent recensămânț.
URAM

SURE

Starea orașului Piatra-i. actualmente
„ Oraşul Piatra-N. de 30-40 de ani a făcut progrese

mirabile. Mai tot

oraşul este din clădiri

frumoase

de

adzid.

Multe din ele sunt cu câte 3 şi 4 etage. Câteva din ele sunt

sadea din piatră. Rar se mai găsesc case de lemn şi numai în
mahalale isolate. Străzile, şoselele şi trotuarele nu sunt încă
regulate. Pavajul străzilor este cu prund iar trotuarele sunt
cu piatră cioplită sau cu hazalt artificial. Piețe sunt în număr
de două și deosebit sborul de vite.
Iluminatul oraşului se face cu lumină electrică, având
comuna uzina în dosul străzei Cuza Vodă, acum însă se lucrează altă uzină mare, aproape de Borzoghean,cu o supra=
faţă de 585 m. pătraţi, care vine vecină cu cea de apă, care
vine pe malul Bistriţei. Posedă 2 pompe, care pompează
6000 litri apă pe minut, furnizând tot oraşul cu apa potabilă.
Oraşul nu este încă canalizat, Cu toate aceste, având râul
Bistriţa, ape minerale pe Cozla şi aer bun.
Oraşul este declarat ca staţiune climaterică şi balneară.
|
Aci este reşedinţa judeţuiui (Prefectura), a corpului technic, a revizorului şcolar, a medicului judeţian şi primar, a
serviciului sanitar şi veterinar, consilierului agricol, a Jndecătoriei de pace, a protoereului, a Tribunalului cu 2 secţii,
apoi a bravului Regiment 15 Războeni, al spitalului judeţian,
al caseriei judeţului şi percepţiei XIII al circumscripției, al
Primăriei cu corpul pompierilor, Poliţia, al poştei cu telegraf
telefon, apoi Azilul pentru bătrâni etc. In ce priveşte cultura,
orașul are Liceul complect:
«Petru' Rareş» cu biblioteca şi
muzeul său bogat, el serveşte atât pentru băeți cât şi pentru
fete ; şcoala normală de băeţi şi alta pentru fete; şcoala profesională de fete, şcoala comercială pentru băeţi şi fete; mai
„multe scoli primare atât pentru băeţi cât şi pentru fete. Afară
de aceste sunt mai multe societăți culturale şi apoi Ateneul
Popular.
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Oraşul posedă și o gară măreaţă făcută din
piatră, un
arest preventiv dela 1875 şi un cimitir creşt
in «Eternitate».
Oraşul are şi câteva societăţi economice ca:
«Pionul»,
soc. «Economică Română», «Alexandru cel
Bun» etc. De asemenea are şi Bânci mari precum: «Banca
Industrială şi Co-

mercială»,

«Banca

de Credit»

şi «Banca

Petro-Dava»»

.
Oraşul are 6 făbrici de cherestea, una de
hârti
e,
una
de perii, trei de turnătorie, una de ţesături,
două
de
săpun
,
patru
de sifon, una de teracotă, una de cărămidă
, una de
tricotaj, una,

de pâine, trei

de tăbăcărie,

una

de

oloi Solo.
Aceste şi comercianții au Cameră de Come
rţ şi Sfatul Ne.
gustoresc care'şi au şi Banca Negustoreasc
ă a lor,
Populaţia oraşului este de 21.377 locuitori
români şi 13.681
Evrei. Vara pentru distracţie avem: Grăd
ina Publică vis a
vis de Primărie. Dincolo de Bistriţă este
numit : Pesfe- Vale,

trecând

şi traversând

peste podul

de piatră,

făcut nu de mult
timp, «Parcul Cozla», unde sunt şi apele
minerale, jar pentru
reprezentații este Sala Teatrului şi cinem
a.
In ceeace priveşte şi Comunitatea Israelită,
a făcut şi ea
- Progres, având actualmente instituțiu
nele ei precum: Spital,
Azil, Baia, Școli primare şi comercială,
Abator pentru păsări, un frumos templu eic. Tuate în
imobilele ei proprii.

PARTEA
——

l-a

—.—_.—

Comunitatea Israelită din Piatra-N.
Instituțiunile Comunităţei

Instituțiunile Comunităței

Sinagoga catedrală și casele de rugăciune (Bet
h-Hamidrașim)

Sinagoga și Casele de rugăciune
*)
Aci ca şi în toate comunităţile din ţară
este o sinagogă,
pe lângă care s'a înființat mai multe
case de rugăciune (BethHamidraşim) în rapoit cu numărul
crescând al Evreilor din
acest oraş. Din vechime încă „Sin
agoga“ se distingea de
Beth-Hamidraş atât la evrei cât şi
după legislaţia ţării, putându-se construi în ori-ce loc, cât
voirea) lui Vodă. Această regulă se numai cu pozvolirea (înobicinuia şi când era reclădită ori reparată radical.
Până la inceputul secolului al 18-le
a, sinagogele puteau
fi zidite din piatră ori cărămidă,
dar dela această dată s'a
interzis aceasta,
|
Prinţul Dim. Cantemir *) spunea:
„Şi
unde
voesc, acolo
să-şi facă sinagoga, însă numai de leni
n
iar
de
piatră nu
au voie“.
|
Dela începutul secolului al XIX-lea,
Voev
ozii
învo
iră clădirea sinagogilor şi din cărămidă
.
Clerul creştin, se pare că privea
cu ochi răi clădirea acestora, opunându-se foarte deş pri
jalobe câtre Vodă şi autorităţi, sub pretext că ele sunt prea
aproape de biserici, aducând scandal (?) religiei,
Conform anatoralelor secolului al
XIX-lea şi după vechile
prav

ile, Sinagoga trebuea să fie departe
de biserică 150 de
stânjeni din toate părţile 3),
|
Distanţa aşa ziselor havre. (Beth-Ham
idr
aşi
m)
sau
:mai
bine zis case de rugăciune, a fost
definitiv hotărâtă la 1844,

1) Vezi şi anuarul p. Isr. anul
VIII: Aşezămintele Evreilor
veacul XVIII şi jumătatea veacu
din Moldova în
lui al XIX, de Dr, Elias Schwa
rtzfeld, pag. 13 şi 14,
2) Dim. Cantemir, „Descrierea
Moldoveia laşi 1852, p, 243,
3) Manual

Administrativ al Principat. Moldovei
, Tom, I, p, 529,
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Sinagoga

ordonându-se

ca

Evreeşti *).

ele

Catedrală şi casele de rugăciune (Beih-Hamiidraşim)

să fie potrivite cu numărul

populaţiei

Sinagoga locală
— ca şi celelalte din toată ţara—are hri=
sovul ei Domnesc.
” Sinagoga şi casele de rugăciune, ca şi astăzi erau sub
conducerea unuia sau doui gabaim (efori), aleşi de enoriaşii
Sinagogei şi Beth-Hamidraşim respective,

Sinagoga-Catedrală
Această

casă Dumnezeiască,

este una din cele mai

vechi

clădiri din acest oraş.
|
Este situată în strada Cozla No. 19, astăzi sub Locot. D.

lernici 2], aşezată chiar la poalele acestui deal (Cozla) şi este

făcută din grinzi îmbrăcate cu tabanuri boite, toți pereţii.
După tradiţia orală transmisă *), această sinagogă a fost
clădită încă inaintea zidirei bisericei Sf. loan a lui Ştefan cel
Mare, care biserică este în foarte mare apropiere de această
sinagogă şi care apropiere dovedeşte că chiar e mai veche
de

cât biserica,

căci altfel nu s'ar fi îngăduit

a se face sina-

gogă în aşa mare apropiere de biserică. .
|
Această tradiţie mi-a fost confirmată de bătrânii: Bercu
Leiba Staroste, Leiba Rakower, Zalmen Fâlticeneanu, Marcu
Balan şi alţi bătrâni vrednici de ciedinţă.
Sinagoga, probabil a fost de piatră şi la anul 1766 dărămându-se din cauza vechimei, se reclădi în lemn lăsându-se
însă temelia sinagogei, care este şi astăzi sub c'ădirea de lemn.
“ Reclădirea s'a făcut, cum am zis, în anul 1766 sub domnia lui Grigore Alecs. Ghica V. V., care liberează Jidovilor din târgul Pietrei, în baza jalobei. ce i-au dat arătând că a=

vând ei o casă obicinuită pentru ruga lor care se numeşte

Sinagogă, care casă fiind de multă vreme
făcută, acum
Sar îi învechit şi Sar îi stricat şi n'au unde se aduna
ca
să'şi facă ruga lor, după obiceiul legei lor. Pentru care cerând prin jaloba lor ca să aibă voie a-și face altă casă “de
„rugă la alt loc mai în lature. Vodă ordonă lui Ioniţă Cantacuzino, biv. vel spătar, ispravnic ţinut. Neamţului, de a cer1) Man. Adm. Princip, Moldovei, Tom. | (Nota) pag. 529,

2) „Diwrei

Haiumim

Learţois Romania“

|

de lacob Psantir, laşi 1871, p. 26,

Sinagoga

7

catedrală

şi casele de rugăciune (Beth-Ha
midraşim)

5

ceta această pricină şi de va fi după
cum jăluesc ei, atunci
să aibă voe a'şi face altă casă de
iznovă, precum le va fi de
trebuință însă tot pe acel loc unde
a fost şi cea veche, iar
nu la alt loc după cum au cerut
ei.
lată în facsimil şi în transcriere
hrisovul Domnesc în
chestiune,

Hrisovul lui Grigori Alex. Ghica V.
V. 1766
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Autorul.
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Sinagoga

catedrală şi casele de

rugăciune (Beth-Hamidraşim)

„lo Grigorie Alexandru Ghica V. V. Boji milost.
Zemli Moldavscoi

gospodar

Cinstit şi credincios boerul domniei meale Dumnialui
loniță Cantacuzino, biv vel Spătar, ispravnic ținut Neamfului. Facem ştire, că Domniei meale au dat jalobă toți

Jidovii din tâipul Pietrei, de la acel ținut al Neamţului.
Precum că avend ei o casă obicinuită pentru ruga lor, care

se numeaşte

Sinagogă,

care

casă fiind de

multă

vreame

făcută, acum S'ar fi învechit şi s'ar ţi stricat şi mau unde
se aduna ca să'şi țacă ruga lor după obiceiul legei lor.
Pentru care cerând prin jaloba lor, ca să aibă voie wşi

face altă casă de

rugă la alt loc mai în lăture

du fost acea veache.

Vei şti ispravnice

fi învechit acea

a lor ce au pentru

de

că această

unde

voie

li

sa dat, numai iată că scriem dumitale să cercetezi această
pricină şi de va fi după cum jâluesc ei precum că li sar
casă

ruga lor şi

trebuință de ai se face altă nouă, atuncia să aibă ei

iaste

voie

a'şi face altă casă de iznovă, precum le va fi de trebuinţă
lor, ânsă la acel loc să se facă acea casă de rugă, unde
au fost şi cea veache, iar nu la alt loc, precum au cerut

ei. Şi după cum îți scriem dumitale, aşia se urmezi ; aciastă
scriere.

1766 Iulie 19.

Pola loan Logofăt.

Ia

(Sigil Domnesc)
tuş roş

Sinagoga deci se

reclădi tot pe acel

cea veche, dar de astă dată

loc unde a fost şi

ea fu reclădită în lemn

şi nu în

piatră cum fu cea veche, .aceasta fără a se şti motivul. Eu
cred însă, că astfel ar fl fost ordinul lui Vodă după cum a
fost cazul și cu sinagoga din Tg. Neamţu la 1766, când şi
acolo se reclădi tot în lemn conform ordinului lui Vodă.
Această sinagogă este pe loc Domnesc (gospod) sau răzăşesc, care loc aparţinea epitropiti bhisericei Sf. loan a lui
„Ştefan „cel Mare.
Conform hrisoavelor anterioare obştea Evreilor din acest
oraş plătea pentru această sinagogă şi feredeul comunităţei

Sinagoga

catedrală şi casele de rugăciune

(Geth-Hamidrașim)

-

7

din str. Șipotelor bezmen bisericei,
dar acest bezmen a crescut
din cauza des=lor reclamaţiuni
şi pretențiuni ce epitropia bisericei făcea obştei israelit
e locale.
Până la anul 1818 nu putem şti
dacă s'au plătit .-şi cât
anume era plata bezmenului. pent
ru aceste instituțiuni ale comunităţei israelite din acest oraş.
În acest an însă, Vodă Alecs,
Calimach impune obştei israelite loca
le a plăti Epitropiei bisericei 50 lei bezmen anual,
Iată în facsimil şi în transcriere hais |
ovul în chestiune din 18
Genarie 1818:
|
mereu,

Hrisovul lui Vodă Alex. Calimach. 1818
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Sinagoga

„Noi

Alexandru

catedrală şi casele

Calimach

de rugăciune

(Beth-Hamidraşim)

V. V.. cu mila lui D-zeu

Domn

țerei Moldovei, Cinstiţi credinciosi boerini Domniei
meale, din ispravnicia din ţinutul Neamţului sănăta
te.
Fiind-că

pentru

două

binale Jidoveşti adică şcola

şi
feredeul ce sunt pe locul Bisericei Domnești de acolo
din
Tărgul Pietrei, la trecutul an 1916 Marte în 16
s'a fost
dat cartea Domniei Meale Epitropii acelei biserici
ca să
plătească Jidovii bezmenul câte 50 lei pe an pentr
u loc,

după aciastă Jidovii în trecutul an 1817 dând jalba
Dom:
niei

Meale cu arătare. de-a nu mai fi asupriți cu piata
bezmenului, ci să plătească şi aicea precum şi alți
târgoveţi
plătesc, numai anulog pe stânjeni. după cum penir
u âceasta
ar fi avut dat şi carte Domniei Meale. Deci cerân
d cartea
la dânșii ei au respuns că nu-o au că ar fi dat'o
la acea
ispravnicie. S'au câutat în arhiva Divanului şi
nu Sau
găsit. S'au scris casei ispravnicului S'0 trimată să
se vadă,
du înștiințat că s'au râsărit din canțelarie. Și aşia
li s'au
fost dat şi lor cartea L)omniei Meale ca să nu dea
mai mult
de cât 25 de parale de stânjen să se dea pe
an bezmen
Pentr
u acea școală
iznovă s'au făcut.

şi feredeu dar de vreme ce acesta de
Epitropii înfâțoşând şi nouă această

carte din 1816 înaintea noastră Vel Logofăt, s'au
cunoscut
Că cu greşeala s'au fosi dat acea carte din trecutul
an 1816
Jidov
ilor,

drept

aceia scriem şi poruncim

Domnia

la foți
ca urmându-se întocmai şi punându-se cu arend
are cărței Domniei Meale din 1816 dată epitropilor să apuca
ți neîntârziat pe părinţii Jidovi şi numai de cât să-i
împliniţi
câte 50 lei bezmen pentru acel loc pe an şi să-i
dați epițropilor numitei biserici ca mai mult să nu vie
jalbă în
privința aciasta şi că aţi pus în lucrare poron
ca Domhniei
Meale

întocmai precum

mai sus s'a arătat,

câtre Domnia lui Vel Logofăt după cum
fez.— 1818 Genariu 3.

să irimeteți

ma jos

şi

înştiin-

Iscălitura lui Vodă (L.. $.)

Evreii însă

din felurite cauze şi mai cu seamă

acel

Zaverei din anii 1819-1805, n'au putut urma cual
plata bezmenului impus de Vodă Calimach
şi după
răzmeriţilor

zaverei, reparăndu-se sinagoga şi feredeul,

epitropii

liniştirea
bisericei

Sinagoga catedrală şi casele de rugăciune
(Beth=Hamidraşim)

9

Domneşti găsiră ocazie a cere
lui Vodă loan Sandu Sturza
mărirea bezmenului în dublu, ceea
du-se comunitatea locală a plăti în ce au şi obţinut, obligânloc de 59 lei anual, bezmen dublu 100 lei.
|
lată în facsimil şi în transcriere
hrisovul în chestiune

din 14 Martie

1827:

Hrisovul

lui loan Sandu

„ ANN

Sturdza,

1828,
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Sinagoga

catedrală şi casele de rugăciune (Beth-Hamidraşim)

Noi loan Sandu Sturza: V..V. cu mila
Domn erei Moldovei

lui D-zeu

Se face ştire cu această carte a Domhnici Mele că
prin
jaloba ce ne au dat Epitropii bisericei gospod
din: târgul
"Pietrei, a Sfântului loan, dimpreună cu toată:
obştea au

făcut arătare că Jidovii din târgul acela după cârți
Domneşti

și mai înainte având a plăti pe fiste care an aceste
i
bisericei bezmen câte 50 lei, pentru două binale ce
au făcut
pe locul biserizei adică şcoala şi feredeul, găsind prici
nuire
nu au urmat ai plăti în curgerea anilor, mai mult
de
ani, mai vârtos ca în vremurile întămplărilor trecut zece
e, şi
şcoala şi feredeul le au înoit şi din nouă le au făcut
mai
cu întemiere de căt cum era, făcându le pe temelie de
piatră
pricinuind cu aceasta bisericei o mare înstrămbăt
ățire, în
vreme cănd ei se țolosesc cu îndestul şi mare câștig
din aceste binale de pe locul bisericei, "şi-au făcut rugăminte
ca
să ne milostivim Domnia Mea asupra acestui
sfânt locaş
şi să nu îngăduim a-i-se mai face mai mult aceas
tă asuprire,

in vreme când nu numai că acel bezmen nu Pau plătit
dar
nici este potrivit după prețul iucrurilor cu care astăzi se
politicesc, şi după stare în care se află bezmenurile la
zăsele tărguri pe asemene binale, După care urmează
ca se

facă bisericei căzută îndestulare și prin adăug
irea' bezmenului. Drept aceia Domnia mea iăuănd aminte
la jalba a-

ceasta şi răvnind ca

nimânui

şi pentru

nici

odineoră să nu se calce

dreptul

cu

aceasta

o cutezare şi înstrămbătățire

din partea părților sufletească măchnăciune simțind,
— pe
de'o parte socotind o bună chibzuire şi îndestularea
bisericei, iar pe de altă parte neînsărcinarea părților, pe temei
ul
dreptăților ce Sau văzul că are biserica ca neurmare
din
partea lor a plăti: bezmenul acel dintăi hotărăt
în atăta
curgere de vreme, şi cu țacere din nou mai cu
întemiarea
binalelor acestora pe locul bisericei tocmai în vreme
când

Horodul ierau împrăștiați, şi jără nici o învoire sau slobo
lei bezimen cu bezmenurile:ie se plătesc pe la alte aseme
ne
tărgu

Zenie, iar apoi şi cu nepotrivirea pliâței acei micşorate
de 50

ri pentru acest țel de binale, şi în sfărşit, pentr
u
Scumpetea lucrurilor cu care astăzi politicesc prec
um şi suirea monezilor şi către tocmai aceste neputănd . ave
numiții

Sinagoga catedrală şi case
le de rugăciune (Beth-Ham
idraşim)

Îl.

Ure'o îndreptare bine încuvi
ințată, — după aceste cuv
am găsit după toată drepta
inte
te şi cuviință împlinirea
cererei
Jăluitorilor, şi prin Chibzu
irea ce sau Jdcut potrivind
iarâşi neasupritoară. câtră ace
o dare
ști

fârgoveţi,

hotărăm că

de

nutul Neamțului, ca să
indatoriţi pe Jidovi şi să-i
Supuneţi
la pluta aceasta fără a
vă mai uita la Orace pri
cin
uire
partea lor, înlesnind Pe epi
tropii bisericei întocmai dup din
tărărea şi cuprinderea
ă hocărfei acestia a Domnie
i Mele.

Eşi 1827 Marte 14,

Iscălitura lui Vodă. (L. $.)

Vel visterie (indescif
rabil)

S'au trecut la condir
a

Petrea Ștefan.
Plata acestui bezmen
0 plătea regulat mai mul de 100 lei, obştea Israelită locală
ți ani
omneşti prin decizia ei im , când apoi Epitropia bisericei
Suma bezmenului în dublu pune Comunităţei Israelite a plăti
să plătească 200 lei anual. adică în loc de 100 lei cum plătea,
Ceia ce Comunitatea a plă
a
tit Epitropiei bisericei Go
până la anul 1859,
spod,
|
„De la, această dată,
|
din

felurite cauze, comunitat
elită numai plătea bezmen
ea
ul
pân
ă la anul 1863 ") când meisra=
brii representaţi ai pro
mprietă
August a. c. prin Prescript ţei răzăşeşti, întrunindu-se la -2
Verbal ce au încheiat, au
intentz proces obş
decis a

tei

israelite la Tribunalul

local,

depunânmenul acestui proces a
fost
hitatea israelită perdu pro la 3 Octombrie 1862 „Când comuces
ribunal judeciar ca locuri ul, hotărându-se de către onor.

le sinagogei şi al feredeulu
i

Zăşească a bisericei
Sf. Ioan
lată hotărârea onor. .
Trib.

dim-

local:

1), Relativ la aceast
sub No, 383 numit: „Dos ă afacere se pot vedea actele în dosarul Pri
ariul procesului înfiinţa
măr
t asupra comunităţei iei Piatra
Pentru neplata bez
menului sinagogei şi ieredeul
ui* etc. Anul

1864,

israeliților

Autorul

15
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PRESCRIPT-VERBAL
'

No,

62

In numele M. S. Domnitorului

”

Principatelor

Unite Române Alexandru loan|
Anul 1863 Octombrie în 3 zile
Tribunalul judiciar al distrietalai Reamtz

Cercetându-se procesul reclomat de representatorii pro-

prietăței răzăşeşti

nației Evreieşti

a

oraşulul

Piatra,

asupra

din acest oraş, pentru scoaterea

comunităţei

din

pro-

prietatea nației Evreieşti a unei havre cu locul ei şi a unui

feredeu cu locul lui din cauza neplăței bezmenului :
În temeiul Ş

1517 din

cod. civ. şi considerându-se

că

după dovezile înfițoșate de representatorii răzășilor arăta-

telor locuri pentru

havra

şi feredeui date naţiei

Evreieşti

cu ambatic şi plata de bezmen, iar representatorii Evreiești
nau înfățoşat nici o dovadă de plata bezmenului.

Judecătorea în temeiul $ 1517 este de socotință în unire şi cu conclusiunile D-lui Procuror că arătatele fonduri

dimpreună cu binaleie de pe ele şi cu toate

înbunătățirele

lucrului să se întoarcă iarăşi în deplină proprietate

munităței răzăşeşti,

remăind

comunitatea

a co-

Evreiască

a'şi cere a sa îndestulare dela representatorii sau

liberă

epitropii

ei, care au neglijeat plata bezmenului după înadins

_recla-

mație ce ar face pentru aceasta în contra lor.
Despre care închiindu-se prescriptul de față, în copie
se va da procesanților cu deşteptarea cuvenită peniru apetul părței nemultămită.
Iscălit, Preşedinte

Lascar Radu,

Membrii, Gheorghiacki. Millos,
pentru Director: Ponici.

Comunitatea israelită locală, găsindu-se

cu

drept

lovită

în averea şi instituţiunele ei făcu apel la curtea din laşi al
căruia termin a fost la 23 Noembrie 1864, unde au căştigat
procesul, condamnându. comunitse
atea răzăşească a plăti celei

Sinagoga catedrală şi casele
de rugăciune

evreeşti

10

galbeni,

(Beth-Hamidraşina)
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taxa ce

au depus la facerea apelului.
Reprezentantul Comunităţei
israelite fu reposatul Herşcu
Lieerman,
lată copia hotărârei Curţei
de apel din laşi :
PRACTICĂ
Astă-zi în 23 Noembrie 186
lași, complectată cu Domnia-lo 4, curtea de apel civilă din r: Preşedinte, Const, Roll
a ;
Membrii: Al. Manu, Gr.
Gane, Const. Casimir, N.
Cas
imi
r ;
Candidaţi : Gr. Trifescu, [.
Man
fiinţat după reclaimaţia propri u, au cercetat procesul înetăţei răzăşeşti din oraşul
Piatra,
contra comunităţei Evreeşti,
tot din acel Oraş, pentru nişt
binale, pe “care le reclamă
e
pro
sub cuvânt de neplată de bez prietatea răzăşească dela Evrei,
men ; procesul s'a cercetat
ființa reprezentanților ambelo
r Părţi, şi după luarea aminte în.
Cută împrejurărilor din act
făşi a dovezilor înfățoşate.
Având în vedere
hotărârea dată

mal, după care nu este dat
oră a plăti
an de cât o sută lei;

Considerâ

de Tribunalul de Neamţu

mai mult bezmen pe

nd că partea reclamantă n'au
înfăţoşat dovadă
pe care să sprijine propunere
a s'a că bezmenul au sporit
mai
pe, urmă şi s'au ridicat la
200 lei ;
Considerând că dacă Comuni
tatea Evreiască au plătit mai
mulţi ani mai mult de
cât au fost datoră, aceast
a nu constitue un drit câştigat pen
tru proprietatea răzășeasc
ă de a
reclama comunităței evreeş
ti să-i plătească deapurerea
mai
mult de cât are a lua; când
civ. se dă dreptul plătitoru din contra prin $ 1889 din cod.
lui unei datorii nelemurit
e să-o
ceară înapoi;
|
Considerând că argumentu
voit a se ajuta partea reclam l de usucapie cu care au mai
antă, zicând că dacă com
unitaY

i
?7
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tea evreiască s'au supus în curgerea de mai mulţi ani a plăti
căte 200 lei pe an, proprietatea răzăşească ar fi câştigat prin
aceasta un drit de usucapie spre a percepe pe an suma de 200
lei asupra căreia nu s'ar mai putea acum reveni, nu are a:
plicaţie la cazul de faţă, pentru:că usucapie sau prescripţie
nu constitue un drit de cât când este bazat pe titlu puternic precum aceasta se legiueşte în $ 1915 şi 1916 din c, civ.
Considerând că cu plata îndoită a bezmenului pe. anii
trecuţi, Comunitatea evreiască au compensat în virtutea Ş 1893
din cod. civ. neplata bezmenului pe anii din urmă.
|
Pe toate aceste considerente Curtea negăsind temei legal
de a aplica în cazul de faţă $ 1517. din cod. civ,

HOTĂREŞTE
Că Comunitatea

Evreiască să rămâe

scutilă

de asemenea

"pretenţii. Tot-odată proprietatea răzăşească va fi datoră a
plăti Comunităţei Evreeşii suma de 10 galbeni, taxă ce au
depus când au apelat procesul la această curte, conform a
ceasta cu legea pentru taxe.
Hotărârea aste supusă recursului,
Representanţii proprietăţei răzăşeşti însă, au făcut recurs la Înalta Curte de Casaţie din. Bucureşti. Facerea recursului a fost: îngăduit representanţilor proprietăţi gospod,
atât de cătră Comitetul Permanent cât şi de Consiliui Comu-

na;, care li-a şi dat la d'sposiţie suma necesară pentru acest
scop.
Procesul fiind în curs, în luna Februar 1868, Comunita-

tea israelită locală,
a depus provizor la
anii 1866 şi 1867
„locale, iar Casieria

prin representantul ei, repos. lie Naftule
Casieria judeţului valora bezmenuliii pe
pentru sinagoga și feredeul Comunităţei
generală lo.ală prin adresa sa No. 225

din 8 Februar 1868 cătră onor Primăria respectivă, confirmă

depunerea sumei de lei noui 74 bani 7 de câtră d. ]lie Naf-

tule căruia i sa liberat recipisa No. 77/3 a. c.

Procesul se tot trăgănă din an în an fără a

lua sfârşit.

|

Primarele Costache Popovici a mai angajat pe lângă avocatul

repres.

proprietăței

răzăşeşti

Costachi Manoliu încă

şi pe

vestitul avocat Gavril Theodor, spre a se da curs procesului

şi a face toate chipurile spre a'l câştiga. Inmânarea citaţiil
or
Înaltei Curți către aşa sisa nație Evreiască, se făcu prin
li-

Sinagoga

catedrală şi casele

de rugăciure (Beth-Hagidraşiq)
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pirea lor pe uşile sinagogei şi prin sunetul de
darabană. Cerpul
Portăreilor “Tribunalului jud. Neamtz prin
adresa No. 1675
din 15 Sept. 1873 către d. Primar, "] învit
ă că pentru înmânarea citațiel Inaltei Curți naţiei Evreieşti,
cu No. 4995 cu
„termin la 8 Octombrie; să convoace obşte
a israelită în ziua
de 17 Septemvre la Comună spre a se preda
zisa citaţie şi a
se lua probă legală, care se va trimite
Curţei. Primăria s'a
conformat întocmai lipind afipte pe uşile
sinagogei şi a bătut
dărăbana, invitând obştea Evreiască la
Primărie pentru menfionata zi, însă nepresentându-se nimen
i, Consiliul Comunal
sa văzut nevoit a încheia proces=verbal
şi a'l înainta Portăreilor,
„Adouă zi însă, încep tratativele de
împacare între Co.
munitatea Evreiască şi proprietatea răzăş
ească (sau mai bine
zis Primăria locală), Primarele fiind înput
ernicit de Consiliul
Comunal în şedinţa din 27 Sept. acel
an se împacă cu Epitropia Comuniţăţii Israelite ca să deie
Comunei 300 galbeni
pentru veşnica reseumpărare a bezmenul
ui, a celor două binale în judecată, adică sinagoga şi feredeul.
Impăcarea fu aprobată și de Comitetu
l Permanent a
Prefecturei locale prin adresa No. 1380
9 din 13 Octombrie

1873, retrăgându se recursul,
Decisiunea

Consiliul

Comunal,

copia

şi copia adresei de aprobarea Comitetu actului de împăcare
lui permanent fură,
toate comunicate Epitropiei Comunită
ţei Israelite de aci, invitaţi fiind a aduce banii ce s'au oblig
at a plăti, adecă 3595
”„ lei sau 300 galbeni.
Această sumă, Epitropia Comusităţei Isr.
locale a depus'o
imediat la Casieria Comunei primind
recipisa cuvenită. In
anul 1874 Epitropia comunităței evre
eşti de aci au cerut Comunei respective, liberarea actelor
de veşnica rescumpărare |
a bezmenului Sinagogei şi feredeului.

lată în copie cererea Epitropiei Comunită
ţei către D.
Primar :
|
|
ROMÂNIA
Piatra 14 Aprilie 1874

Epitropla Comnnităţe! israelite
PIATRA

(Jua, Neamtz)

Domnule Primar !

Subsemnaţii epitropi naţiei Israi
lite din această urbe,
Vă Tugăm ca prin învoiala ce am
făcut cu onor, Primărie,

16
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Să bine-voiţi a regula a se măsura locurile Sinag
opei cu
ograda în stăpănirea de faţă precum şi feredeul de
la şipote cu locurile stăpânite şi a ne liberi un act stato
rnic

de vecinică proprietate a obștei

israeliților, fără

plată

de

bezmenul, Țiind-că noi am achitat datoria noastră ce
ne-am
fost obligat a plăti Comunei prin citatul inscris
precum
probează recepisele Casieriei ce vă infăfoşărn.
Primiti asigurarea

scrişi : Abram

osebitei noastre

consideraţiuni.

Lipa, 5. M. Esrig, H. Copil,

sub-

Elie Naftulea.
(L. $.)
Actul de vecinică rescumpărare nu se liberă, nefiin
d cunoscut cauza, deci tocmai în anul 1881 reposatul
Faibiş Rosenberg (secretar şi representantul Comunităţei Isr. locale
) cere
Primăriei lotale eliberarea actului de vecinică rescu
mpărare a
bezmenului sinagogei şi feredeului.
|
lată copia ac-stei cereri din 13 lutie 1881:
Piatra

13

lulie 1881,

Domnule

Primar,
Având în vedere că din partea obştei Israelite s'au in-

deplinit toate condițiunele

invoelei ze am făcut în procesul

cu onor. Primărie, pentru Sinagogă, aim achitat şi
suma
deplină şi drept probă posedăm
recepisele de vărsare
No. 163/95 di: anul 1873, No. 7I6, 25/6, 38/22, 43/26
din
anul 1874.
Considerând că această invoială au fost aprobate
de
onor. Consiliul Comunal şi Comitetul Permanent,
după cum

probează

adresa Primăriei No. 2104 din 24 Octombrie

1873,

adresată D-lui Ehe Nafiniea. Subsemnatul are onoare
de-a
vă ruga Domnule Primar să bine voiţi a dispune
a se libera un act cuvenit în condițiunele stipulate prin
acea învoială în numele obștei Israelite spre regulă
.
Primiţi asigurarea osebitei mele considerații.

[Semnat) F, Rosenberg

Referatul Primarului din 13 Iulie 1882 era favor
abil căci
prin adresa Comunei către Epitropia Comunităţei
Isr. din 27
Mai acel an îi invită a presenta planul locurilor
cu măsură-

toarea, pentru a se putea libera actul cerut.

Doi

Sinagoga catedrală şi casele de rugăciune
(Beth-Hamidraşim)
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Planul” nu s'a presentat nici până astăzi şi
menţionatele
iastitujiuni n'au încă acte'e de rescumpărare
a bezmenului, cu
toate că au plătit banii.
În

O tradiţie în legătură cu Sinagoga, este urmă
torul fapt istoric povestit mie de bătrânii Bercu Leib
a staroste, Leiba
Rakower şi bunica mea Mase Meşel Talpa
lar, transmisă şi
lor dela bătrâni,
|

„Pe când Petru Rareş era silit să fugă în

de frica Turcilor, el

Transilvania

trecu prin Piatra. Fiindu-i teamă să

nu
cadă în mâinile duşmanilor săi, care'l
urmăreau pretutindenea,
el găsi un refug

iu şi se ascunse la Evreii
se vede, inamicii săi dădură de urma lui şi deînceaci. Dar pe cât
pură a'l căuta
în casele Evreilor, Evreii spre a nu-l lăsa
să
cadă în mâinile acestora, îl
ascunseră

în sinagogă, într'o zi

de
Nisan, unde rămase până Sâmbătă, când
plecă în
nia, mulţumind Evreilor pentru serviciile
ce i le-au
ziceacă comunitatea locală, a posedat şi
un acţ de
din partea lui Petru Rareş dar care s'a
perdut.

Joi alunei

Transilvaadus.“ Se
mulţumire

Îi

Sinagoga este construită din grinzi groa
se
lite că tabanuri boite pe din afară şi înău
ntru.

direi

este cea

ceia ce

veche

şi are o temelie de peste

face ca întrarea

coborându-se

(dura!) inveSistema clăun

în sinagogă să fie ca într'o

la intrare pe trepte.

stânjen,

başcă,

N

In lăuntrul sinagogei este o galerie
închisă, în partea
nordică în două etaje şi în partea vestică
într'un singur etaj,
care serveşte pentru sinagoga femeilor.
In interiorul sinagogei, în partea de mează zi cu prelungiri
în părţile de nord
şi sud merge o mică galerie deschişă, care
serveşte pentru copii.

In păretele spre răsărit este aşezată urna
Siântă, lucrată
şi sculptată în lemn cu mare artă şi compusă
în
3 etaje, iar
fie care etaj

aşezat pe zaluri (colone rotunde), frum
os boite,
bronzate şi argintate. La primul etaj
te conduc câteva trepte
şi dai de urnă (Ure

n-Koidisch) unde stau cele 14 Thoras (sujele legci) ale sinagogei,
|
In faţa ușelor urnei este atârnată o perd
ea portativă de

mataşă, în mijloc
“

i

-

cu un » Moghen-Davidi

t cu

BIBLIOTECA
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RĂ “CAROI

fire de

N
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aur. Deasupra perdelei sunt literele
săpate în relief: my n,
"NB 371 D895 care însemnează „să faci
o perdea de aur veitabil“,
|
|
|
|
Etajulal doilea al urnei, cuprinde mai
multe coloane la
extremităţi, iar la mijioc este o fru
moasă coloană aurită, aşezată pe o figură simbolică, în inte
riorul căreia sunt literele
de aur în relief «n, (Jehova), care figu
ră cu coronă este
ţinută de 2 vulturi inaripaţi.
Etajul al treilea, tot cu coioane,. între
: care sunt aşezate
„Dec
alogul“,

frumos

aurit, deasupra căreia

sunt aşezate două
mâni benedicţiale ale Kohanului; iar
în -ambele părţi ale decalogului. sunt doi lei auriţi, făcuţi cu
mare artă şi sus pe deasupra acestora âtârnă. un paneraş cu
felurite fructe arţificiale,
boite după natură, ca simbol de amin
tire a sacrificiilor ce se
aduceau în. templul Ierusalimului.
Această urnă lucrată cu mare artă
de Șaraga Iţchok
ben

Moische în anul 1%p.D, (1839),
formează o frumoasă catapiteazmă al acestei sinagogi.
„Data reclădirei sinagogei este anul
«+b5py (1766) de către
Ichiel ben Ţwi

eforul ei, iar

dical de eforul ei lose? Medeanîn.
In mijlocul

anul 1826 ea sa reparat ra-

|

bagdadiei

este ca o boltă ovală; deschisă
şi
ridicată până în vârful acoperămâ
ntului sinagogei. -

In mijlocul sinagogei; tocmai de

amvon

(Bal

emer) de lemn,

unde

|

desubtul boltei este un

se recitează sfânta

Thora. :
Cu un cuvânt sinagoga de şi repâ
rată
de
atât
ea
ori,
'totuşi are încă un aspect ce aminteşt
e! şi învederează vechimea
ei, inspirând respect şi venerațiune.
„_zute de mine în sinagogă, voi cita Intre sfintele unelte - vă- |
între altele: ]) un paroiches' (perdea) cu 7: triunghiuri,
care. poartă o inscripţie
ebraică a căreia traduc

Domnul

nostru,

ere este: „Bine cuvântat să fi
tu D-zeu,
Craiul uniVersului, care bine
cuvântezi fruc-

tele vinului, amin“ Fie care triunghi
u portă un cuvânt ebraic,
de unde resultă data
acesteia,

fiin

d anul 1767; pe cât se
" vede dăruit de un pios sau înto
cmit de eforul sinagogei, după
terminarea reclădirei sale, 2) un
mos lucrat, care servea Chazanulu pahar mic de argint, frui pentru Kidusch (bine cuvântarea vinului) şi care are acei
aş
vechime ca şi paroiches %,
———
1), Se pare

că perdeaua

paharu
peste 20 ani, iar acuma numai şi sunt,
4

s'au perdutl

cări de cânc

le-am văzuţ sunt

Autorul,

-

20
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Pe lângă aceste mai sunt câteva Thoras foarte vechi,
de asemenea și candelabre, şfeşnice, un lavoar etc,
Ca antret al sinagogei este şi serveşte pulişul sinagogei,
care serveşte pioşilor a'şi face acolo rugăciunele în timpul

iernei, căci în interiorul sinagogei nu e permis a se face foc

şi nici Meziza nu poate avea. la
hamidraşim.

uşorii uşei sale ca la

Beth-

Acest apartament servea în vechime meseriaşilor, mai
cu seamă croitorilor spre a-şi face acolo rugăciunele, separat
de tagma negustorilor. din interiorul sinagogei
Reperaţii serioase la această sinagogă s'a făcut în a„nul 1826 de Iosef Medean efor, în anul 1854, apoi la 1870
(Comunitatea

cheltuind

12299

perământul sinagogei şi puţin
tatea

1716 iei). La

1875

lei). La

1872

s'a prefăcut

aco-

înteriorul ei (costând Comuni-

sa făcut mici

reparaţiuni

externe

(Comunitatea a cheltuit 400 'ei). Bine înţeles toate aceste reperaţiuni

s'au

făcut direct de cătră

epitropii

Comunităţei,

a-

dică din venitul gabelei şi nici de cum de cătră pioşii sinagogei căci această, sinagogă de drept şi de fapt aparţine obştei
întregi sau mai clar zis Comunităţei, deci epitropii Comun
i-

tăţei o ingrijeau şi inzestrau

cu cele necesare

aşa că şi func-

“ ționarii ei erau plătiţi ori subvenţionaţi de multe ori din
nitul gabelei.

ve-

In vechime, adică până la formarea epitropiei Comunităţei 1851 Soc. sacră „Chewra-Kedoscha“ era stăpână
asu-

pra tuturor instituțiunelor Comunităţei şi prin urmare

şi asupra

acestei sinagogi aşa că locurile (stranele) din sinagogă
erau
vândute pioşilor, direct de către „Chewra-Kedoşa“, care
_[ibera actele.
|
Actualmente chazanul şi ciauşul sunt plătiți de enoriașii
sinagogei.

lată. în facsimil şi

anul 1813;

traducere copia unui asemine

|

act din

,

Sinagoga catedrală şi casele de
rugăciuiie (Beth-Hamidraşim)
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Sinagoga catedrală şi casele de rugăciune (Beth-Hamidraşim)

TRADUCERE
Noi membrii soc. sacre (Chewrah Kedeşah) semnaţi mai
jos, din urba Piatra, am vândut Domniei sale D-lui Burăch
Hirs (Zwi) sin Zaharia Ber, un loc în sinagoga d'aci, învea

cinat cu acel al stimatului

domn Mordehai
sin Moise Iosef;

şi în faţa acestui loc, în apartamentul damelor, un loc pentru
soția sa. Și declarăm că am primit în întregime valoarea acestor 2 locuri dela numitui domn Burăch Herş sin Zaharia Ber.
De la această zi aceste locuri aparţin pe veci D-lui Bu-

răch

Herş,

având

dreptul să le lese moştenire, să le închirieze

sau să le vânză, fără a ne putea opune.
Această vânzare va fi în veci recunoscută şi în vigoare
şi presentul act nu se va putea anula, chiar dacă se va şterge,

rupe

etc.

Aceasta s'a

stipulat şi cu domnul Mordechai

loscf, al cărui loc se

află

Duminică 10 Ab. anul 573 (1813).

Urmează

doscha.

Moise

-

iscălitura membrilor soc, sacre:

|

sin

lâugă uşa de intrare în sinagogă,
Chewia

Ke-

Locul între sinagogă şi casele invecinate formează o mică

grădină

cu arbori fructiferi, care aparţine sinagogei:, iar ograda

din faţa sinagogei spre drum este îngrădită, era o făntână
pe locul sinagogei. Aproape de această fântănă era o mikfe
(basin) unde în vechime pioşii se scăldau înainte de a întra
în sinagogă spre a face rugăciunea. In faţa întrărei în sinagogă era un arbore cu pere, foarte bătrân (care s'a tăet în
anul 1899), la al căruia umbră se recoreau pioşii în timpul
sărbătorilor de toamnă. Tradiţia bătrânească pretinde că pe
locul arborelui, făcându se o cununie într'un timp de ciumă,
tânăra pereche cununată ar fi murit în acel moment, deci au
fost inhumaţi acolo, punându-se o piatră sepulcrală şi acel
arbore întru amintirea reposaţilor.
In anul 1868 Comunitatea proeciă pretacerea sinagogei
din material nearzător, pregătindu-se chiar o mare parte din
materialul necesar, dar antreprenorul şi-a insuşit banii desti-

nați pentri acest scop,

ast-fel că atât proectul cât şi mate-

Sinagoga catedrală şi casele de rugăc
iune (Beih-Hamidraşim)

rialul se risipi cu desăvârşire dar
sfârşit bun,

nici

23

antreprenorul nu

avut

In anul 1884 etorul sinagogei Iancu

Rigler adună material pentru acelaş szop dar epitrepi
a Comunităjei nevoind
a participa cu banii necesari pentru face
rea sinagogei deci şi
acest material avu aceiaș sortă ca şi în
anul
foştii antreprenori ai feredeului Comunită 1868. Ia anul 1888
ţei având pretenţii
de despăgubire contra comitetului.
Comunităţei, acţionează pe
Kahali şi cerură a se dispăgubi din
imobilele Comunităţei,
scoțând la vânz
are

mai

multe

sinagogă şi prin comandamentul

sinagogi

intre care şi

No. 224 din 24 Mai

această

1888
au somatpe Epitropii să le plătească
suma de 5344 lei plus 500
lei cheltueli de judecată şi altele. Ulti
mul termin al vânzărei
era la 10 Noembrie acel ân, când
autorul acestei cronici şi
alți enoriaşi am stăruit pe lângă cred
itori a renunţa la vân»
zarea acestei sinagogi, deci a rămas
neatinsă.
lată copia acelui comandament:
ROM

ÂNIA
———

Președintele Tribunalului Județului Nea
mtz
AFIPT
D-nii S. Goldner şi Isidor Halpern
din Piatra, prin comandamentul cu No. 224 din 24
Mai, anul corent 1888, au
făcut deşteptare şi somat pe Domn
ii Doctor Stein, Pascăl
Vigd

ăr, Strul Nute Veinber » Bercu
Bercu Cantaragiu, Leivi Creţu, MarcuSamson, Leiba Polac,
Leib Abeles şi Beriş
Croitor, toţi domiciliaţi

în Piatra, în calitate de representanţ
i
ai obştei Israelite, ca până în term
in de 30 zile libere dela
primirea sau lasarea la domiciliu a
câte un exemplar de comandament să le plătească sumele
de 9944 lei noi cua lor
procente legale dela 23 lunie 1883
şi până la numărătoare,
500 lei cheltueli de judecată, plus
cheltueli de executare, ce
debitează după decisiunea Curţei
Il-a No. 146/87 investită cu formula de Apel din laşi secţia a
executorie la No. 50/883.
Termin care expirând şi numiții
domni nefiind următori cu
plata banilor mencionaţi, nici de-a
proba că venitul. pe un an
4

*
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a imobililor anume : 1) Două imobile din strada Cozla, în o

singură ogradă, 2) unul în strada Cuza-Vodă, înscris la No. 70
şi 9) unul în strada Mare înscris la No. 71, prevăzute prin
comandament şi care li s'au anonsat că se vor urmări spre
a se acoperi datoria.
|
Tribunalul prin jurnalul No. 2292 din 5 Iulie an cor. din
motivul nouei cereri făcută de D-nii S. Goldaer şi Isidor
Halpern, a oidonat vânzarea imobilelor prevăzute prin comandamentul cu termin de trei luni enumerate dela data operațiunei publicaţiei prin foia Gazeta de Iaşi, deci conform
art. 506 şi următor din procedura civilă se publică vânzarea
imobilului prevăzut la No. unu a cărei situaţie după cum resultă din procesul verba! No. '182/88 dresat la faţa locului de
Domnul Portărel Nec. Gh. Borş, este următoarea: Două case
în strada Cozla scrise la No. 1, construite din material arzător, care servesc pentru şcoală Evreiască ; ceâ dintâi compusă

din patru camere cu un ântret, având peste una sută strane,
„iar a doua cu una cameră mare cu cincizeci strane
şi un
antret : în ograda acestor case sunt alte două căsuțe, tot
din

material arzator, una cu două odăi şi una cu una odae, Megieşiele acestor case sunt: partea despre miază-zi uliţa
şi casele D-lui Nicu Părjole, partea despre miază noapte cu casele
D-lui Gr. Isăcescu, iar despre apus cu a D-lui Const. Imbru,
Cu deşteptare că persoanele doritoare de ale cumpăra, să se
presinte înaintea acestui Tribunal, cu garanţia cerută de legi,

la zace ale lunei Noembre, ziua Joi, anul corent 1888. ora 12

amiază, când urmează a se ţinea licitaţie şi face adjudecarea
asupra persoanei ce va oferi cel mai mare preţ. şi în comptul Căreia vor mai fi taxele de înregistrare, timbru şi
acele
cuvenite Corpului de Portărei, Tot odată se somează pe
toţi
acei ce-ar pretinde vre un drept de proprietate, usufru
ct,
servitute, chirie, privilegiu, ipotecă sau ori ce alt drept
asupra imobilului sus descris, scos în vânzare, ca mai înainte
de
terminul adjudecărei să vie la Tribunal spre aşi arăta
pretențiunele ce vor aveau,
mai ţinea în samă. -

cunoscând

Sarcini după lista dată de

că

în urmă

nu li se vor

Greta Tribunalului local con-

Sinagoga

catedrală şi casele de

r 1găciune (Beth-Hamidraşim)
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form art. 570 din proced. civ, după
registrele de inscripţiuni
a Tribunalului nu există nici una ),
Preşedinte : S. V. E. (indescitrabil).

_No. 2488].

Portărel (indescifr.)

1888 Iulie 31,

—

L. $.

|

„La 15 Octombrie 1871 V. Eraclide
şi alţii au intrat
noaptea în sinagogă, profanând'o peniru
care fapt au fost
dați judecăţei înaintea Tribunalului local
?).
„ Sinagoga poseda un Pinkes foarte vech
iu din file de pergament şi hârtie groasă, dar care s'a
perdut.
Pe uşorii uşilor de intrare în sinagogă
este săpat în ine

scripție ebraică anul de reclăd.re care este
1766 GODn).
Astăzi

aproape 300 enoriaşi fac în sinagogă rugă
ciunele
lor, (din notabili nici unul).
n
Dintre cei mai distinşi efori se pot cita
reposaţii losel
“Medean, losel Gabe, Iosef Hoişie, Ițic
David Şulimzon,

Herşcu Lieberman şi Moise Iancu Rigler.

Actualmente fiind
d-l Senior Weisman.
|
Dintre chazani (psaiţi) putem enumera pe
Herş Kiver,
Mote Meier Veinberg și Rafail Kahane.
Actualmente fiind bătrânul Iţikel Soifer.
Asemenea dintre ceauşi au figurat şi Motk
eolă Şames,
Ben. Ghorghel, Haim Beir, Abram Perje
şi Iţic sin Herşcu.
In anul 1896

murind eforul sinagogei Ițic David Șulimson, s'a ales un comitet de administraţi
e printre care a figurat şi autorul acestei cronici,
La 8 Sept

embrie 1899 din iniţiativa D-lui losef Kauf.
man, s'a alcătuit un comitet pentru reclă
direa sinagogei, compus din D-nii: Herş Lieberman, Pinc
has Catz, Abr. Marcovici, Iosef Kauiman, Voli Schwarzield,
Leizer Roseuzweig,
mil Zamvei pescar, Haim Gutman,
lekel Caz, Aron Car.
pân, Herş Zagher şi Burche Pitar, iar
ca membri ajutători
1) După cum ştiu, Epitropii Comunităţe
i care au primit garanţia antreprenorilor băei demisionând, fără a regula
au fost nevoiţi a reclama banii depuşi chestia garanţiei denusă lor, antreprenorii
, căci comitetul următor nu vola să
ştie de
aceasta, deci ambii au păcătuit de neiert

2. Dosar Tribunal Neamtz,

at.
No, 1126 anul 1871.

dutorul,

26 DR
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pe d. Meir Kuischbach, Leon Kaufman, Ițic Romaşcanu şi
lancu Pitar.
Ccemitetul a început a pune în lucrare propunerile făcute
pentru crearea fondurilor. necesare, iar la 28 Septembrie al
acelui an îi s'a dat un mandat subscris de toţi enoriaşii sinagogei şi de mai toată obştea israelită. locală, împuternicindu-i a traduce în fapt propunerile. Din nenorocire însă, fiind
criză mare în acel an şi înbolnăvindu-se unii din membrii.
Comitetului, acesta s'a văzut nevoit a întrerupe lucrarea.
De atunci şi până astăzi, nimene nu s'a ma! gândit la
aceasta cu toate că ar trebui făcute oare-care reparaţii spre a
nu lăsa să dispară acest monument străvechiu.
inainte de a fini istoricul sinagogei, voi arăta că între
anii 1902—1906 sinagoga avea un venit anual de aproape 100
de lei anual din strigările de nunţi al obştei întregi, ce se fă=
ceau

exclusiv

numai

aci şi care venit a fost de mine

creat,

prin intervenţie la Primăria locală. ?)
|
|
Pe sigiliile documentelor sinagogei se observă doi porumbei: ținând un „Moghen-David“ în care este o coroană, iar
inscripţia p-artă titlul de Sinagoga mare din Piatra, (Beth- .

|

hakneisith-hagdolah),

R

OM

ANI A

Primăria Urbei Piatra Jud. Neamţ
DI

Relativ la răscumpărarea

redeului, actualul

locală

următorul

certificat,

No. 6501.

Copia

No. 2757

de

din

bezmenului

efor al sinagogei,

petiția

datat

d-lui îF.

13 luiie 1881,

9

sinagogei şi al

a obţinut dela

Octombrie

1912 sub

|
Rosenberg,

înregistrată

împreună cu resultatul

Primar şi referatul D-Jui Secretar din 25 Mai 1882.
-D-l Secretar va detaila Camerei prin un referat

stau mărginite lucrările în cauză,
(ss) Primar, Theodor Dornescu
1) Autorul cronicei,

fe-

Primăria

la

D-lui
în

ce

Sinagoga catedraiă şi casele de rugăciune (Beth-Hami
draşim)

Domnule

Referat 1832 Mai
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Primar !

spre deplinirea

Camerei, pusă pe suplica presentată a
berg, representantele obștei Israelite din
rează că: Primăria Comunei intentân
d
/srailite, pentru neplata bezmenului
a 2
se ajlă clădită sinagoga de sub deal
ul

lea pe care se ajlă

resoluției

onor

D.- lui Faibiş Rosen-

acest Oraş se refeproces Comunităţei
locuri, unul pe care
Cozla şi cel al doi-

feredeul dela Şipote, în urmă am
convenit a face învoială, din 5 Octombre
1873, prin care Comunitatea Israeliță se obligă a plăti Prim
ăriei
——

pentru

răscumpărarea

acelor

locuri,

odat

ă
pentru totdeauna suma de 300 galbeni
sau 3525
lei, precum şi bezmenul ce era depus
la Casa
de Consemnație, suma de 74 lei T bani
Si
Prim

ăria,

să elibereze C omunităței un acţ prin

Care Se, recunoaşte dreptul de Comunita
te asupra acelor locuri, fără vre'o plată
de embatic pentru viitor. Această învoială fiin
d reCunoscută de Consiliul Comunal, prin
decisiunea din 5 Oct. 1873 şi aprobată de Comi
tetul
Permanenţ.
Comunitatea Israelilă a vărsat la casi
eria

Mai 27. La sţăzuinţă să se arete că, pentru
a putea căpăta

acţii,

să

mai

se

întâi

presinte

Primăriei pla»

nuri regulate
despre posiţia
locului cu mă»
sură. Luarea regulată care planuri apoi se va
verifica,
Primar,

Th. Dornescu

Comunei suma de 300 galbeni, după
cum
prin

D-t Casier arată
referatul din 17 April 1874 Precum
şi
Vezmenul de 74
lei 7 bani, ce era la Casa de Cons
emnaţie,
Insă actul din partea Primăriei nu
s'a eliberat Comunităței Israelite şi pentru a se Pute
a elibera un asemenea
act este necesitate a sc face măsurăto
area locurilor.

Secretar : Chiriac

([, S.)

Copia presentă fiind conform

de noi:

p. Primar Em.
9 Octombrie

To 6501

1912

Înmtnn
O
nanae

In anul 1920

cu originalul se certițică

Vârgolici, Secretar Gh, V. Covrig.

(. 5)
s'a alcătuit un comitet

pentru reconstruirea sinagogei. lată Procesul Verbal al comitetu
lui:

28
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PROCES-VERBAL
Anul

1920,

Luna

Noembrie

în 2 zile,

Subsemnaţii 'enoriaşi ai Sinagogei „Catedrală“, din strada

„ Cozla No. 1, oraşul Piatra-N. în vedere că această a noastră

Sinagogă Catedrală, de pe timpul Marelui Voivod Ştefan cel

Mare, dela care dată a fost reconstruită în anul 1766, în
urma autorizaţiunei obţinută prin Hrisovul lui Grigore Alexandru Ghica Voivod, se află astăzi în ruină,
Că reconstruirea acestei sinagogi după cerințele şi pla„nurile noastre, necesită un capital de aproape un milion lei.
Că cu toate sforțările noastre de a strânge fondul necesar
pentru reconstruirea ei,

nu am

putut aduna

până în prezent

„decât numai suma de 40.000 (patru zeci) mii lei. Pentru a
putea dară atinge scopul nostru de a avea o nouă casă de
rugăciune şi de a lăsa urmaşilor noştrii un monument istoric,
ne-am constituit astăzi în comitet sub denumirea de : '»Comitetul pentru reconstruirea sinagogei Israelite Catedrala din
orașul Piatra“, compus din D-nii Sigmund Herşcovici (pre-

şedinte), Albert Abeles (casier), Rudolf Ferester (secretar,
Leopold Steinberg (controlor), iar ca membri de administra.
ție D ii: Iosef Kauiman (cronicar), Senior Weisman, Bercu

Katz, Leon Katz, Marco Semo, Leon Goldner şi Herş Goldştein, care au decis în p:imul loc de a interveni pe lângă

Ina.tul nostru Guvern,

de a ne acorda cuvenită

pentru organizarea unei loterii

lete a câte 2 lei unul,

cu un număr

în valoarea

antorizaţiune

de 375.000

totală de 750.000

care 250.000 (două sute cinci zeci mii) lei, cu 383

bi-

lei, din

câştiguri

după un anumit plan întocmit tot acuma şi500.000 lei pentru

fondul

reconstruirei sinagogei

noastre,

în care privinţă ne vom:

conforma în toțul dispoziţiunelor Legei şi Regulamentului relativ şi tuturor condiţiunelor ce ni se vor determina de Comisiunea respectivă din localitate, Primele încasări se vor
vârsa la Banca de Credit din Piatra-N. sau unde i se va im-

pune

de comisiunea

respectivă

până

câştigurilor de 250.000 lei, unde ar

la complectarea valoarei

urma

a se vârsa şi ce-

lelaite. încasări până la complectarea fondului de 500.000 lei
necesari construirei sinagogei, pe lângă ofrandele şi donaţiu:
nele ce le vom mai strânge în acest scop, iar suma de 40.000
adunată până în prezent, din diferite ofrande a le

enoriaşilor

Sinagoga catedrală şi casele de rugăciune (Beth-Hamidraşim)
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„va servi pentru costul şi tipărirea biletelor şi
de distribuirea

lor printre

credincioşii mosaici

peniru

spezele

din

țară,

în
special fără a sili pe cineva de a le cumpăra.
Fiind pentru care am dresat prezentul Proces-Verbal în
două exemplare din care unul se va depune la comisiunea
de
loteri

e din localitate. căreia, i se va fi trimis cererea
noastră
de autorizarea organizărei loteriei, iar al doilea se
va păstra

în arhiva sinagogei.

Iscălit tot Comitetul.

„Aceasta s'a făcut prin iniţiativa D-lor loset Kauiman

şi

Rudoli Ferester. Onor Prefect Nicu Calmuschi şi Onor
Tribunal au fost pentru acest scop, stăruiud pe lângă Guvern
,
prin D-l deputat George

Lalu,

de a obţine autorizaţia loteriei.

Reușita era asigurată, când unul chiar din comitet fiind
contra,

deci sa prăbuşit toată lucrarea .......... DDR
Mă simt dator

a mai releva că în anul

format o societate din
Steinberg,

Iosef

enoriaşi:

Kaufman,

Bercu

1912

sa

Senior Weisman,
Katz,

fost

Leopold

los. Knişbach,

Leon

Katz, Hascal Hascalovici, Aron Tenenţap, Moise Redler, Abram
Veisman, Abram Şapira şi Burchi Pitar, dând fiecare câte
25
lei. Acest comitet începu să lucreze cu mare zel şi râvnă,

din cauza

războiului Româno-Bulgar, societatea s'a displvat.

Cu banii strânşi s'au reparat sinagoga, plantat arbori etc.

In anul, 1922 s'a făcut gard împrejurul sinagogei.
Acuma în anul 1928 tot harnicul efor Senior Weisman

a mai făcut temelie cu beton armat, pentru ca la primăvară
să zidească puleşul sinagogei (paraclisul).
De remarcat este că s'au vândut toate candelabrele ce

sinagoga le-au avut

donate de enoriaşii pioşi cu

lor pe ele. Aceasta sub motiv că sinagoga

este

inscripţiile

inzestrată cu

lumină electrică.
Ca rabin oficial al sinagogei este tânărul Burech

movici, bărbat cult şi bun orator.

Abra-

a

30
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BETH-HAMIDRAŞIH. (Case de rugăciaui)

Beth-hamidrasch

al Lipscanilor

Această casă de rugăciune este

alăturea cu Sinâgoga

numit și Templu
situată în acelaş

Catedrală, pe al cărei

teren

raion,
este

zi.
dită, în str, Cozla, la poalele dealului cu acela
ş nume. Ea fu
clădită din material arzător, de cătră fraţii Şmiel
, David şi
Pinck
as

Kolomeir

în

anul

1839,

cu

„Chewra-Kedoscha“ *), care li-a

zisei sinagogi,

şi luă denumirea :

dat

învoirea

Soc.

acest teren în

„Beth-hamidrasch

hilor“,- intemiatorii ei fiind lipscani.

Sacre

curtea

al lipsca-

In. anul 1878 îi se făcu o reperaţie radicală
-de cătră
eforul de atuncea Moise 7. Fâinar. In anul 1888
ea fu scoasă
la vânza

re de cătră

foştii creditori ai Comunităţii

(D-nii S.
Goldner şi Halpern), fiind nevoiţi enoriaşii a o
rescumpăra.
In anul 1896 deşi a fost din nou bine reparată
totuşi fu înscrisă de Primăria locală ca baratcă şi la 27
Mai 1897 fu
dărămată.
In primăvara anului 1898 s'a început zidirea
ei, din înițiativa D-lui Pincu Zisu,
Prima piatră fu pusă de câtră enoriaşul AMfend
el Mendelson. Zidirea s'a efectuat sub administraţia
enoriaşilor Moise
L. Fâina
r,

Bercu

L. Canftaragiu

şi Pincu Zisu, cari

au făcut
şi o loterie de 30.000 cărămizi în benefi
ciul acestui edificiu divin.
După terminarea zidirei, s'a instalat lumină
electrică în
interiorul

ei şi s'a înaugurat în toamna anului 1899,
In noaptea de Joi 22 spre Vineri 23 Iulie 1904
orele 3,
un incendiu a distrus toată construcţia lemno
asă

din interiorul
şi exteriorul acestui templu împreună cu
bagdadia şi acoperământul, rămănând numai pereţii de zid,
Cu mare greu s'a
salvat sfintele thoras şi unele obiecte. Nimic
a nu era asiguratşi din această cauză iscându=se ceartă
între enoriaşi, sinagoga stătu 2 ani în stare de ruină şi
apoi se restaură cum
afost şi mai înainte,
Clădirea este măreaţă, spațioasă şi foarte
frumoasă aşa
că i se dete numele de templu.
1). Suverană în timpul acela peste între
aga Comunitate,

Aatorul,
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Inăuntru (afară de partea răsăriteană :unde este catapiteazma) este o galerie deschisă care serveste ca sinagogă

pentru femei.
In

interiorul

Beth-hamidraşului

este

un şalar de

sticlă,

care serveşte iarna pentru a se face rugăciunile obicinuite.
Posedă o mare bibliotecă, între care şi câteva cărţi vechi

hebraice şi 13 thoras (suluri de legi). Serviciul divin se otici-

ază după sistemul mam,
Deocamdată ea este cea

-mai frumoasă zidire divină, în

această Comunitate,
După cum am

amintit „Chewra-Kedoscha“

menea act din anul

ebraic 5589 (1820), a cărei

era în

ve-

chime stăpână peste întreaga Comunitate împreună cu toate
instituţiunele ei, aşa că şi stranele din Sinagoga Catedrală
cât şi din această casă de rugăciune, erau vândute directenoriaşilor de câtră dânsa. Spre dovadă iată și copia unui ase=

ducere este următoarea :

fidelă. tra-

_TRADUCEREV
Cu ajutorul lui Dumnezeu. subsemnații, membrii soc.
sacre daci, am vândut D-lui Zew Wolf sin Nechemia Favel
un loc în noua casă de rugăciune şi anume primul loc la
peretele din spre Darom, adică în vecinătatea locului din
colț al peretului, care aparține C hevrei- Kedoşah ; şi la secția
femeilor un loc onorabil pentru soția D-sale în vecinătate
cu locul D-nei

Chawa, fiica D-lui Moise Iosef sin Mordehai,

ta peretele din Mizrach (est).

Și noi, membrii soc. sacre declarăm că am primit dela
D-l Zew Wolf sin Nechemia Favel toți banii pentru aceste
două locuri, care îi aparțin de veci. Și e în puterea D-lui

Wolf să facă cu

aceste locuri tot ce va voi sau crede

cuviință : să

le lese

doneze, fără

ca

moştenire, să le închirieze sau să

cine-va să-i se poată

opune.

Din

de
le

contra,

noi membrii Chewrei-Kedoschah Îuâm asupra noastră ori-ce
pretenfiuni sau contestaţii ce s'ar putea aduce, pentru a
asigura D-lui Wolf proprietatea locurilor de mai sus.

Acest act va rămânea în veci în vigoare, ca fiind emis

"Actul original în-ebraică este în posesia mea,

- Autorul,
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şi semnat de „sindicul de laşi“ şi valabil, chiar dacă
se va
șterge, nimici etc.
Aceasta s'a făcut acum în modul cel mai bun, vânzare

definitivă și vecinică şi drept dovadă
societăței Sacre.
|

semnăm toți membrii

Astă-zi Marţi, a treia zi de Paşti 5589.

.

ss). David sin Șmiel

ss). Zevi sin Efr. Fișel Segal!

ss). Efraim

ss). Chaim

SS). Ichida L. sin Avram

ss). Zew

Fișel sin Elie

Volj sin David

ss. Mordehai sin

M. losef

sin lacob

ss). Iosef sin Solomon

SS). Șaie sin Șmiel

De remarcat este că gabaim (efori) vechi au fost: Pincu
Zisu, Ilie Soicher, M. L. Făinar, Kopel P. Katz, Bercu
L,
Cantaragiu, Leib Polack, Herş lancovici (dentist), Mende
l
„ Mendelson, apoi mai recent D-nii: Herş M, Făinar, Nuche
m

S. Nacht, Aron Weintraub, B, Griinberg şi lancu Katz.

lar actualui comitet este astfei alcătuit D-nii”. Ch.I, Șmarack (preşedinte), Leon Katz (vice-preş.), Chaim 1. Landa
u

(casier),

Strui

Ghelberg (controlor),

iar membrii

consilieri

D-nii: Manole Gutman, Meir Chascalovici şi Isac Făinar
.
Ca rabin oficial al sinagogei este inteligentul şi energicul
d-l Aron Barid, care este şi predicatorul şi representant
ul
templului la Onor. autorităţi respective.

Beih-hamidraş

Mare ((vis-a-ris de Easinul Mocăl)

Această casâ mare de rugăciune a fost, unde se
află
astăzi Banca Comercială şi Industrială strada Lasca
r-Catargiu,

Istoricul ei este astfel:

In anul 1831 s'a cumpărat o clădire de lemn împre
ună
cu locul ei, înființându-se acolo o casă de rugăciune,
Focul cel mare dela 1848 mistaind şi această clădir
e în
anii 1849—52 fu reclădită în piatră şi cărămidă
cu
autorizaţia dată lui Laba Mocă! bancher, care aşeză
prima piatră
fundamentală, dăruind . 10 irmilici de aur în folosu
l clădirei.

-
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Zidarii însărcinaţi cu clădirea ei, fură aduşi din Târgu
Frumos.
Ispravnicii de atuncea prin stăruința unor greci dela poporul bisericei Sf. Gheorghe, puseră imediat pedici reclădirei
sub cuvânt că măsurându-se distanța până la biserica Sf.
Gheorghe, măsurare făcută deasupra acoperământelor, nu se
g&si o depărtare decât de 105 stânjeni. Evreii fură siliți de a
înceta cu lucrul şi trimiseră la laşi pe bătrânul Berca Zeiba

Staroste.

Acesta prevăzut cu o recomandaţie

Zățescu

a D-nei

Ana Balş

către Visternicul Paşcanu, isbuti să obţie voie

de re-

clădire, ba încă, resoluţia pusă pe cererea lui glăsuia: „Câsa
de rugăciune să fie făcută după cererea acestuia, iar la caz

dacă va lipsi ceva, sau ar fugi vre unul din zidari, toate vor

îi pe seama şi pe răspunderea Ispravnicului“ *) Din acest moment pedica se înlătură, reclădirea continuă cu activitate şi
se isprăvi chiar în acelaş an 1852 dar clădirea era foarte mică.

lată şi anaforaua sfatului Domnesc pentru
clădirei acestei case de rugăciune:

invuirea

„No. 395 Anaforaua?) Sfatului din 5 August

No. 2409, cu înalta încuviințare din 7 August

re-

1852, sub

1852,

pentru

disposiţia între biserici şi havrele evreeşti şi alte disposiţii atingătoare de aceasta ; la punctul 5 zice relativ la această
casă de rugăciune“. „lar asupra referatului cu No. 13661
din 1848 pentru havra, ce fiind arsă în zârgul Pie!rei se pusese în lucrare a se zidi din nou şi pentru care s'au fost ivit
reclamaţie creştinilor, că ar fi cel mult de 105 stânjeni de
biserică. Sfatul au făcut închiere, că de vreme ce acea havră
să reînoeşte din ceea ce au fost mai înainte, apoi nu poate

îi oprită de disposiţie pentru depărtarea de 105 stânjini, care

este pentru cazul când evreii ce ar ocupa vre un loc pentru
înființarea de havre şi mai ales că şi la locul unde şi mai
înainte au fost, n'ar aduce sminteală Bisericei“,
In anul 1857 Beth-hamidraş s'a mărit aşa că se lungiră
toți păreţii, mai cumpărându-se și zit loc pentru acest scop.

Prefacerea se făcu şi de astă dată tot pe numele lui Labă Mocăl.
1). Povestit

mie de însuşi bătrânul

Bercu

Staroste

şi Zalmen

Folticineanu,

Autorul

2) Manual Adm. al Principat, Moldovei laşi 1855 Tom. 1 pagina 530,
“2
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La 1880 d-1 Herș

Goldner, etorul ei

o repară în . mod
radical şi o înzestră cu mobilier nou.
În anul 1888 ea fiind scoasă în vânzare
de foştii credia
tori ai comunităţei (S. Goldner şi Isidor
Halpern) şi s'a. udjudecat asupra lor, totuşi ea funcţionă,
plătindu-se acestora
Chiria dar fiind ruinată şi strâmtorând
strada s'a hotârăt de
Primărie a o dărâma, ceia ce s'a şi făcut
Vineri 5 Mai 1895,
Dela această dată enoriaşii s'au mutat cu
tot mobilierul Bethhamidraşului mai întâi în casa repos,
Bercu Leiba Staroste

şi apoi în casele Matasar (str. Cuza-Vodă
Casin a lui Laba Mocăl). Astăzi este muta vis-a-vis de fostul
tă în localul şcoalei Israelite No. 2 dela

şipote. Enoriaşii au un loc cumpărat
în curtea caselor numite a paharnicului
unde proectează a-şi
zidi un templu.
|
Această casă de rugăciune cuprindea altă dată
aproape 309
de enoriaşi. Ea are o frumoasă bibliotecă
între care sunt cărţi
ebraice
din

anii

(suluri a legei).

1702,

1703,

1722,

1791,

i

etc.

şi 8 Thoras

Beih-hamidraș „Chabad”
Locul casei de rugăciune „Chabad: s'a cum
păratde enoriaşi în anul 1844 dela Neculai Miloş.
:
Ea este situată în strada nouă (Mihail
Kogălniceanu)
No. 2. Ea este din zid şi este situată la faţa
străzei.

„ Clădirea este ca o simplă casă de locuinţă.

Intrarea în Beth-hamidraş se face la stradă.
Sub acelaş
acoperământ este şi secţia, femeilor, care are
ferestre în păretele despărțitor.
Are şi o frumoasă bibliotecă cu cărţi ebraice
din anii:
1703,

1719 etc. precum şi 8 thoras (suluri ale legei).

Ea e frecventată

de peste 100 enoriaşi şi

trată ca şi celelalte case de rugăciuni de câtre este adminisun gabai (efor)
ales în fiecare ani de enoriaşi.
a
|

Acuma recent a fost radical reperată, primind
aspect de
sinagogă.
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Beih-hamidraș „Klazel“
Această casă de rugăciune este situată
(Elena-Cuza) No. 51.
.

în strada

veche

Ea este de zid şi frumos mobilată şi este frecv
entată
aproape 100 pioşi.

de

Această casă de rugăciune fusese întemeiată
odăile din ograda repos. Abram Șildhaus (Ţeln la 1842 în
iker) strada
Cuza-Vodă de cătră reposaţii Flaim Berlader, lancu
Acseirad,
FHerş Mendel Vechsler, Abr. Sildhaus şi alţii
purtând numele:
„Deim Rebens Klaus“ (sub înțeles a rabinului din
Buhuşi).
|
La 1881 dărămându-se acele odăi, repos. Simo
n Adyverner
(Engelberg) a cumpărat şi zidit actuala clădi
re cu banii enoriaşilor.
|
|
In anul 1897 se făcu o mare reparație prin
eforii ei L,.
N. Charas şi Efr. Kaufman.

Acum actualii ei efori d-l M.

Ilie Esrig şi M.

L. Abeles
au făcut o 'nouă reperaţie întroducând şi
lumină electrică,
Ea posedă o foarte veche bibliotecă ebraică,
având cărţi
din anii 1560, 1565, 1703 etc,
Acuma în anul acesta 1927 s'a dărâmat şi prefăcut |
într'un
frumos templu cu etaj şi balcon.
|
DANONE,

Beth-hamidraş „Garihaldi”
RECi

Această

casă

at

de rugăciune este situată în strada

(M. Kogălniceanu) No, 29.

nouă

Ea fu cumpărată ca simplă casă în anul 1863 de cătră
repos. /del/ Flărloier, servind astfel ca casă de rugăc
iune până

în anul 1892 când se dărâmă.
Eforii ei repos. Vol! Brener şi Burech Abram mai cumpărând loc au început zidirea, inaugurând'o în luna Septe
brie 1894. Ea este o frumoasă şi spațioasă clădire şi meste
frecventată de aproape 200 de pioşi.
Apartamentul alăturat pe deasupra căreia se află secţia
pentru femei, este închiriat unui particular de către eforii Bethhamidraşului.
E
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Prima piatră fundamentală fu pusă de orbul /oine Ziismnan
cum se constată din inscripţia de pe piatră, care este aşezată
pe deasupra ferestrei din colţul spre stradă.
Posedă o frumoasă bibliotecă ebraică cu cărţi din anii:
1700, 1717 etc. precum şi 8 thoras;

Bath-hamidraş al Chetrarilor
Această casă de rugăciune se află situată în strada

M.

Cogălniceanu No. 52.
Obărşia ei se trage dela Mise/ Melamed (care muri ca
rabin, în Zfas (Palestina). Acesta înfiinţă acest Beth-hamidra
ş

la 1867.

Se cumpărase apoi locul şi casa dela o femeie, die garbern,

unde funcționă casa de rugăciune ; iar în anul 1893 dărămându-se, eforul ei repos, Aizic Griinfeld şi Iancu Gazar au
zidit'o inzestrând'o cu tot'mobilierul necesar şi reînoind'o la 16

August 1894. Ea e frecventată de aproape 100 enoriaşi. Inăuntru are o galerie de fer pentru femei, şi acuma mai cumpărându-se un loc megieşit
s'a mărit.
"Biblioteca ei posedă cărţi ebraice din anii 1766, 1794,
1743,

1802

etc. şi 10 thoras,

Beth-hamidraș „Mărăei” )
Situată în

strada

Carol No. 53. Ea

fu cumpărată

dela
Kune Negreşter ca simplă casă în anul 1859. La 27
Mai
1897
fu dărâmată

de Primărie şi eforii au cumpărat dela proprietarii Beth-hamedraşului Mare (str. Cuza-Vodă) tot
materialul
acelei zidiri, care iarăşi se dărâmase tot pe acel
timp şi: ridicară
o frumoasă

zidire,

inzestrând'o

cu cele necesare.

Inăuntru are o mare galerie în partea nordică,
care serveşte pentru femei. Prima piatră fundamentală fu
pusă tot de
PN
1) Se numeşte

astfel după

stradă, care se numea

|

în vechime cu acest nume
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orbul Joine Zisman la 26 Iunie 1897, punându-se
o piatră
comemorativă în frontispiciul zidirei.
Comitetul executor al clădirei a fost alcătuit din enoTiaşii : repos. Beniamin Şmilovici, D-nii Moise D.
Weisman,

Mendel

FHaimzon,

Iancu

Moise „Rosnever,

Levi sin Aron,

Ițic Ferşcovici şi Leib Catz, dar numai eforii /fic
FHerșc
vici şi Leib Motes (Catz] se ocupară special cu efect o=
uarea
clădirei.
|
|
Trebue remarcat că la prefacerea, văduva Chenfa die
Krăme (şcioapă) având o casă în vecinătate, o donă casei de
rugăciune, fapta care contribui la mărirea localului.
|
Inoirea s'a făcut la 10 Sept. 1897.
Ea este frecventată de aproape 150 pioşi.
Posedă o frumoasă urnă sfântă, în care se păstrează
4

thoras (suli de lege),

i

Ea ca şi celelalte case de rugăciuni este administrată de

un efor, care se alege în fiecare an.
RIEORI
TF ROSE IRIRRAETELT, cu

Beih-hamidraș a Croitorilor
In

strada veche (Elena-Cuza) No. 24 este o clădi
re de
cărămidă la faţa străzei. Locul fu cumpărat
de enoriaşi dela
D-na Ana Balş Lăfescu (proprietara târgu
lui) cam pe la
anul
1855 pentru a clădi o casă de rugăciune.

Pe

acest loc
era în vechime arestul preventiv al târgului.
Clădirea ei este _
ca o simplă locuinţă. Acest Beth-hamidraş pose
dă un frumos

şi important pinkes din anul 1827.

|

Ea se conduce de un Comitet compus din meser
iaşi tineri
şi această breaslă îşi conduce casa lor de rugă
ciune mai bine
decât celelalte bresle, fiind şi cea mai frecvent
ată de pioşi.
Ea este frecventată de aproape 100 de pioşi
. Posedă şi o

frumoasă bibliotecă alcătuită din cărţi noi ebraice
şi
Acuma, în anul 1996, s'a cărâmat şi sa prefăcut6 thoras.
într'o
clădire măreaţă în formă de templu. Prima piatr
ă a pus'o la
reclădire d-l Abram Horovitz lipscan (Buhuşanu).
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Beih-hamidraș

(Beth-Haâmidraşim)

a Cismarilor

-

Situată în strada Elena-Cuza No. 17. Este de
cărămidă
şi este frecventată de aproape 100 de enoriaşi.
Existenţa ei datează dela 1873,
Bibliotecă n'are, posedă numai 3 thoras,
Este clădită ca o simplă casă de locuință şi
acum în
anul 1926 s'a făcut o reperație radicală, acum
areşi ea altă
înfăţişare.

Beth-hamidraș al Blănarilor
Situată tot în str. Presei No. 3. Este de cărămidă ca o

simplă casă de locuinţă şi este frecventată de aproa
pe
enoriaşi. Existenţa ei datează de aproape 50 de ani.

Se administrează de un gabai ales în fierare an.

100
|

Are 4

thoras şi o mică bibliotecă.
La 1923 s'a dărâmat şi s'a prefăcut într'un friimos templ
u

înaugurându-se, iar în

ziua de 29 Iulie 1923 s'a pus

fundamentală. Iată şi actul comemorativ:

piatra

Sin

agoga catedrală şi casele de rugăciune (Beth-Hamidraşim)
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| Act Comemorativ |

e

po.

N

|CU

DUMNEZEU

|

|

Astăzi Duminică 29 Iulie 1923 — a 16-a zi a
lunei Ab
în a 8-lea în a glorioasei
Domnii a M. S. Regelui Ferdinand I a României
a Augustei noastre M, S. Reginei Maria; ca Prefectîntregite şi
al Judeanul 5683 dela creiarea lumei —

tului fiind

d-l

Dr. Alex. Comaniţa; ca Primar fiind d-l
Dr.
Cicerone Pallade; ca pastor relig'os fiind Rabinul
Haim L.
Lb]; ca preşedinte
dovici secondat

al comunitaţei
de 21 membrii.

Israelite 4-l Iosef Davi|

Subsemnaţii Herman Griinberg ca preşedinte

al epitropiei Sinagogei Cojocarilor, secondat de d-nii
Marcu
Siegler
ca vice-preşedinte şi Moise Lribovici ca
casier, în unanimitate de

voturi a enoriaşilor sinagogei noastre,
clădirea Sinagogei Cojocarilor, situată în str. am decis rePresa No. 3,
înfiinţată în anul 1850 de către un comitet
în
frunte cu d-l
Froim Ştracher ca Gabai şi refăcută în anul 1891
de către

un comitet

Şmit'

compus din

Rothman,

d-nii

Iosef [,. Perje,

Leib Ferar, H. Hascalovici

Sender

Blanar,

şi H. Kaufman

care mai este între noi şi astazi, sinagoga
refăcută în forma
veche care a durat până azi. unde malte
mii de credincioşi
şi-au înălțat către Creatorul Universului
rugile lor sfinte
Astăzi Sinagoga devenind nt încăpătoare şi
gresele civilizaţiei. am decis so tiansformăm, față de proformă modernă corespunzătoare unni locaş sfânt dându-i o
după ceTrinţele timpurilor.

Astăzi s'a pus piatra fundamentală pentru
câtre d-nii: Herman Giiinberg, Froim Griinberg, reclădire de
B. R. Schor,
Emil Hsscaloviei. Schoil Blanaru, Calman Lazarovici,
Leon
Leibovici, Leon Lupovici, Bercu Lazarovici cu
speranță
că
Dumnezeu ne va ajuta ca să terminăm fcumoasa
şi
măreaţa
operă cu bine,
Făcut în Piatra-N, la '29 Iulie 1923 — 16 Ab 5683,
Prelect (ss) A. Comaniţă
Primar (55) C: Paliade

Punătorii pietrelor fundamentale
(85) Herman Griinberg
”

Preşed.

(ss) B R. Schor
(s8) Emil Hascaloviei
(35) Schoil Blanar

Rabin (ss) H. L. Lăbel

Com, Israelite
,
(59) Zosef Davidoviei

Comitetul sinagogei

(ss) Herman

Griinberg

Grinberg

(ss) Calman Lazarovici

(ss) Leon

Leibovici

(ss) Leon Lupovici
(ss) Bereu Lazarovici Scris şi redactat de d-l ARON BARID Inspecţor şcolar,

a

(ss Mareu Sigler
(58) Moisă Leibovici

(ss) Froim

.

5

40

" Sinagoga catedrală şi casele de rugăc
iune (Beth-Hamidraşim

„Beth-hamidraș „Avrum Malomed”
Este situată în str. Cuza. Vodă No.

271, La anul 1875
casa fu cumpărată dela repos. Avrum
Melomed de enoriaşii
pentru o câsă de rugăciune luând num
ele vânzătorului.
Ea fiind din lemn. s'a dărâmat de
1897 dar nu trecu mult şi tu zidită de Primărie la 27 Mai
enoriaşi,
„In interiorul ti are o galerie care
serveşte pentru femei.
Ea se numeşte şi beth-hamidraş a
voluntirilor din cauza unor
enoriaşi hărţăgoşi cari cauzară sfezi
şi zizanii. Ea cuprinde
aproape
thoras.

100

enoriaşi. Are mobilierul necesar

precum
Clădirea ei este ca o simplă casă de
locuinţă,

şi

Seih-hamidraș din Dărmănești
'Situată în str, Dărmăneşti No. 34.
Este clădită din lemn
dar stilul clădirei e puțin modern.
Enoriaşii Ușer Rotman, Abram Leib
elson Haham şi Strul
Griinbere, s'au ocupat special cu clăd
irea, înzestrând'o cu cele
necesare. fa datează dela 1865 func
ționând în
Clădirea actualei case de închinăciune case particulare.
s'a efectuat în
anul 1898. Ea cuprinde aproape 100
enoriaşi, cari se adună
aci din străzile Luteriei şi Târg
ul Vitelor, care sunt în a„propiere.
Posedă o bibliotecă şi 8 thoras.

Beth-hamidraș din Mahalaua Precista
Situată în str. Calea Colonel

Roz

novanu No. 71. Până
la zidirea actualei case de rugăci
une enoriaşii țineau o casă
cu chirie dela d-l Mihai Dandu,
dar în anul 1897 au cumpărat pe numele orbului /oine
Zisman pentru acest Scop, care
Şi puse prima piatră fundamentală
, punându-i-se o piatră comemorativă pe frontipiscul fața
dei.
Vecinii

creştini reclamară Primarului,
Prefectului şi Protoereului că acest Beth-hamidraş e
foarte în apropiere de bj-

6

Sinagoga

catedrală

şi casele de rugăciune (Beth-Hamidragim)

serica Precista, deci lucrarea fu
Octombrie acel an Prefectura prin
Poliţiei locale şi aceasta iarăş prin
Comisar despărţirea II a, permite a
lată şi copia acelei adrese:

oprilă
adresa
adresa
se fini

4]

şi numai în luna
No. 6502 adresată
No, 6597 către d-l
zidirea.
|

Poliţia No.
Domnule

6597

Comisar,

Ordinul ce am primit dela D-l Prefect local sub No.
6502
Conține urmâtoarele :
In urma pelițiunei ce ne au adresat Obştea
Israelită
din
despărțirea

Il-a

acestui Oraş, prin care S'a tânguit

că
sunt opriți a'şi construi o sinagogă, primind adres
a D-lui
Primar No. 5457 prin care arată câ Primăria
a dat au/orisație de construcțiune, aprobând planul depus
, învit a
vă conforma acelei autorisațiuni, comunicându-vă
cele ce
prece
d,

vă

învit a

vă

conforma

C.

Visarion

întocmai,

observând

construcția să fie executată conform aulorisației Primă ca
riei
şi a planurilor depuse.
Pentru ori-ce abatere vă țac personal responzabul.
Poliţai, Gr. Doicescu
Comisar

In

secretar,

lunie 1899

Comisarul

Oct. 1897

(L. $.)

acelei despărţiri

somează

pe
loine Ziisman a se suprima şcoala de rugăciune,
rămănând
numai ca şcoală pentru copii, după cum se obțin
use autori:
sația clădirei prin greşeală. După multă stăruinţă însă,
s'a ob-

ținut auturisaţie peatru

a funcționa

ca casă

lată şi copia somaţiei în chestiune:

de rugăciune,

SOMAŢIE
Noi Gh. Pruncu, Comisar de Poliție, la despârțire
a a
II-a Urbea Piatra jud. Neamţ.
In baza ordinului D-lui Polițai local No. 7290. motiv
at
la adresa D-lui Primar local sub No, 9450 şi 3692
şi conform cu ordinul D-lui Ministru Cultelor și Instr.
Publice
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Sinagoga Catedrală şi casele de rugăciune
(Beth-Hamidraşim)

No. 25,864 somăm pe D-nu loine Zism
din astă 'dispăr.
“Fire, în numele căruia S'au eliberat de an,
cătr
ă
onorabila Primări

e autorisațiunea clădirei Şcoalei pentru
copii, situatăîn
Str. Raiului din această despărțire 'ca
în termin de 24. de
oare dela primirea acesteia, a 'se înch
ide şi Suprima şcoala
de rugăciuni “din acel local, remăind
acea clădire - numai
pentru şcoala de copii, în scopul căre
ia sau elmberat autoriSațiunea sub No. 4050/97 iar nu şi
pentru şcoală de Pula
găciuni pentru care nu posedă osebită
autorisațiune,
Cunoscândcă dacă până în termin de
24 .ore dela primirea şi afişarea acesteia, nu se
va conforma
întocmai,
Vom proceda "noi la închiderea prin
. aplicarea sigilelor pe
. Uşele. focalului nai. sus vorbit. Fini
t pentru care
- s'au : for- |
„mat aceasta în două exemplațe,
din care una se va da în
Primirea D lui: loină. Zisman, iar
una se va afișape uşa
localului. sus menționat. ....
e

- Semnat
„No

om sar GH. PRUNCU.
2954 lume 1899

“Clădirea cu toate

LS.

e
4

N

că e clădită ca o simplă casă de locuinţă toţuşi are un aspect frumos.
Eforul ei Leiser Smul s'a
ocupat special cu
ciădirea şi înzestrarea.
ei, Ea.
irde
100 cnuriaşi. Bibliote.ă n'are ci numai 3 cupr
thoras.

„prospe

ă

.

„Afară

m

po

eee

”

a-

'

i

de casele 'de rugăciune enumerat
„Mătoarele case de rugăciuii pariiculăre ;: e, mai suit” ur-

câlul şcoalei de: fete dela Şipote. Etorii'
sunt.;- Iancu “Roşu” şi
--

Șmil Copulovici.

|

ai

E

In locuinţa Onor rabinului aclual“Ch
aim L. Lâbel, frecventată de câţi-va notabili
ai Comunităţei şi este administrată
de însuşi rabinul care este şi singur
„Şeliech Ţibur«,
In timpul sărbătorilor de toamnăse
fac-rugăciuni în lo-

m

1) Beth-hamidraș al Rabinului

Sinagoga

catedrală

şi casele de rugăciune

(Bet-Hamidraşim)
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2) Beth-hamidraș dela gara veche
Ea este situată

în str. Gărei aproape de

este ţinut cu chirie, iar acuma cumpăr
ată

gară.

de enoriaşi.

Localul

Nare absolut mai nici un mobilier ci
numai două thoras
şi cele strict necesare,
Fa funcţionează de aproape 40 ani
tot astfel. Ea cuprinde 50 enoriaşi, şezători în apro
pierea şi cu afacerile în
gara veche locală.
|

3) Beth hamlăraș Soc. Meserlașilor „ Seheiwls
- Achim
Fondată de autorul acestei cronici, Exis
tă dela anul 1893
şi este frecventată de membrii acestei
societăţi,
Societatea posedă două thoras şi mobilier
ul necesar.
De curând însă s'a contopit cu casa
de rugăciune a Cojocarilor, unde își au şi ei preponderenț
ă, participând cu o

sumă mare la clădirea zisei case de rugăciun
e.
aaa

4) Beth-hamtdraș Soc. Meserlașilor „Wahre
r Schelwls-Achim
1903,

Fondată tot de autorul acestei cronici.
Există dela anul
frecventată de membrii societăţei.
Societatea posedă două thoras şi un mobi
lier frumos,
PRUNARIU

Mai există o casă de rugăciune în
(vis a-vis de casa de rugăciune „Klazel“ strada Elena-Cuza
) al Onor rabinului
Avram Brandvein chiar în casele sale Şi
este frecventată de.
ader

enţii săi.

|

”
Îi

Deosebit de

aceste

'de multe ori în timp

ul sărbătorilor
de toamnă unele societăţi îşi fac rugă
ciunele în localurile lor,
ori în case particulare, anume închiria
te pentru acest scop.
A

of

,

INSTITUȚIUNI CULTURALE
ŞCOALELE ISRAELITO-ROMÂNE
Este ştiut că cultura vechilor evrei din Principate
era
foarte înapoiată până la emigrarea evreilor din
Polonia şi
Rusia, cari împlântau dorul ştiinţei şi învățăture
i şi
răspândind pretutindeni învăţătura de thora, talmu la noi,
d, mişna
și mişnaioth, în toate straturile evreilor băştinaşi,
tormând
chiar societăţi, talmud-thoras şi Şcoli pentru acest
scop. Afară
de aceste, fiecare beth hamidraş (casă de rugăciune)
era o adevărată
irâni

şcoală, în care oameni lineri, maturi şi chiar
băînvățau ziua şi noaptea cărţile sfinte, care se
conservau

în bibliotecele acestor beth- hamidraşim.
|
Cât priveşte pentru învăţătura în şcoalele publice
.româneşti, era pentru copii de evrei nu numai gratuită
ci şi obligatoare, mai cu seamă învățământul primar. |
Hrisovul

voevodului

Moruzi

dela 24

Mai

1803,

relativ
la” şcoalele statului glăsuia : „la fişte care din şcolil
e acestea,
după cum pământeni şi pe cei străini ucenici
primim, căci
revăr
sând

noi darul, nu oprim nici pe unul

dintre

aceia

ce
vor să se împărtăşească 'de dânsul“ !),
Regulamentul organic al Principatului Moldovei
cap. III
Art. 1 zice: „In şcoalele' publice a pământului vor
fi, şi copii
jidovilor primiţi, cu aceasta însă ca să-şi ieie şi
forma portului celorlalţi şcolari fără vreun fel de deoseblre“
:)
La $ 1 cap. | „Aşezământul pentru reorganizarea
învățământului public“ al Domnitorului Al. Ghica
din 1851, prevede că învăţătura publică e gratuită şi slobodă
pentru tot
locuitorul din Moldova fără deosebire de religie €).
1) Codrescu-Uricariul vol, Iil p. 251.
2) Regula, Organic al Principat, Moldovei op.Il
3) Aşezământul p, reorg. învăţ. public în Pr, Moldoș Eşi 1837 p.152,
ei laşi 1851 p, 6,

losef Kaufman : Cronica Comunităţilor îsr. din jud,
Noamţ.

416

e

cu

i

uz

eoalele

Israelito-Române

În legea recrutărei din 1854 se
oferă avantaje speciale
evreilor care vor frecventa şcoalele
publice „Jidovii care vor
fi săvârşit cursul învăţăturei în şcoa
duce certificatele cerute de înaintar lele publice şi vor propeniru totdeauna scutiți de recrutareă“. și Dună purtare, vor fi
|
De aci încolo evreii sunt mereu
înd
emu
aţi
,
siliți. chiar
de-a frecventa şcoalele statului ,

Din oficiul princepului D. A. Cantac
uzino, Ministrul
Publice

strucțiunei
fruntaşi

din

Comunităţilor

Meldova,

Israelite

în anul

din

1858,

In-

îndeamnă

mare pentru ale lor Comunităţi după țară a înfiinţa şcoli primodelul celor Româneşti 2).
Acelaş. minister prin ordinul său
No. 2523 din acelaş an
„obligă şcoalele private Israelite
a se învâţa în ele limba Românească, contrar le va: închide.
Legea instrucţiunei Principatelor
Unite din 1865, prevede
gratuitatea. învăţământului de toat
e gradele pentru copii 3) tuturor locuitorilor ţărei fără nici
o deosebire de religie, iar
conform Art. 31 instrucția elemen
tară era obligatoare şi impusă sub penalități pentru copi
i de evrei de ambele sexe apelându-se prin circulări către
toate Comunitățile ţărei de a
trimete copii lor în şcoalele
publice Române, putând a însărcina chiar dascăli speciali,
care să înveţe pe copii evrei
religia ebraică, Chiar şcoalele
private Israelite erau ocrotite
de guvern căci regulamentul
inspecţiunilor şcolare din 1862,
la art. 9 zice
:
„Peste şcoalele israelite

se va numi

un

-.
inspector,

care
pe lângă calităţile cerute pentru
inspector cl.: [l-a va, trebui
să aibă şi deplină cunoştinţă
de limba şi religiunea ebraică“
şi care era plătit de guvern cu
600 lej lunar şi 600 lei diurnă SĂ
La anul 1867 prin circulara Mini
strului /oan. C. Brâ.
teanu, se obligă pe toţi copi
i fără deosebire de religie
să
meargă în şcoalele publice 5),
Astiel gratuitatea învăţământului
pentru evrei a mers până
la anul 1897, când s'au impus
taxe asupra opiilor evrei atât
1) Manual

Adm,

al Principatului Moldovei
Tom. | secţia |] Punct 1 pag.
"2) Adresa No. 4464 din 5 lunie
591,
1858 $ 42 lit, 6. secţia Î part.
mântul şcolar,
1 din aşeză-

N

3) V, A. Urechea

„Opere

:

să Regulam, p, serviciu de cemplectea. Vol, 1 p, 393 şi 394,
Inspecţiunea şcolară cu;Decret,
0,
1662,
Domnesc No. 791
5) Monitorul oficial No, 107
din 13 Mai 1867, Circulara
No: 9830 Mai 12,

Şcoalele Israelito-Româtie

o
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din şcoalele primare cât și din gimnaziu,
liccu şi. universitate,
cu restricţiunea însă ca întâi locurile să se
ocupe cu Români
şi de vor mai rămâne locuri libere, să
se ocupe şi de aşa
zişii străini, recte
evreii.

|

ȘCOALA ISRAELITO-ROMÂNĂ DE BĂEŢI No. 1

ISTORICUL

Mai

înainte de anul 1896 exista o şcoală numi
ta „7a/mud-thora“, frecventată de aproape. 100 copii
sărac
i.
'Ea era.
în cea mai mare
parte susținută de Comunitate, iar restu
l se

datorea unei cutii, care purta

numele de „Cutia pentru bikur |
choilim şi talmud-thora“. În această şcoa
lă se învăţa exclusiv.
limb

a ebraică de către câţi-va melamdim
metoda veche, cu traducere în jargon. Limb (învăţători), după.
a Română se învăţa şi ea, dar
foarte puţin.
Talmud-thora, există la noi de sute de
ani, căci şi pinkesul soc. sacre » Chewra-Kedoscha“ din
1770 vorbeşte de ea,
ca existând de multă vreme. Ea avus
ese şi un pinkes aparte
dar care sa perdut,
”

Budgetul ei varia

după timp şi împrejurări, Aşa la 1865
a costat întreţinerea şcoalei 5200 lei
vechi anual. La'anul 1869
numai 1960 lei, la 1879 a costat
2444 lei şi apoi cam până
la 1887 budgetul ei era cam 200 lei
pe lună. Talmud-thora
stătea în dependenţă directă de Comu
nitate, care puse peste
ea un supraveghiator (maşghiach). care
se ocupa şi cu adunarea ofrandelor din cutie. Afară de
această şcoală, mai erau
şi vre-o 20—30 chedarim particulare
independente de Comunitate, |
In anul 1868 Comitetul central de
instrucţiune școlară
din laşi, autorizează pe profeşorii
de limba ebraică Osias
Klingher şi Ire Aug, dela această
talm
şcoala. La 30 Mai acelaş an, Poliţia ud-thora a conduce
locală închide şcoalele
private, cerându-se autorişaţii
profesorilor.
|
In anul 1874 Poliţia locală, conform
ordinului Primăriei
No. 1197 din 18 Aprilie închide talm
ud-thora şi toate şcoalele particulare, găsindu-le insalubr
e şi neigenice. Tot în acest
an Primăria a impus Comunităţei
a înfiinţa o şcoală model,
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Şcoalele Israelito-Bomână

deci loja „Zion“ în unire cu Comunitatea au adaugat & bani

la gabela existentă, care s'a aprobat de Primăria prin adresa

ei Ne. 1377.

La 3 lulie acel an, Epitropia Comunităţei presintă Primăriei un proces-verbal subscris de 300 enoriaşi Israeliţi în
care cer aprobarea alegerei următorului Comitet Şcolar, care
să conducă şi să administreze şcoala [Israelito-Română: Ber-

man Ornştein (preşed.) F. Rosenberg (vice preș.)

Itic

Gol-

denberg (secretar) Flaim Heller, Moise Levenson, FI. Goldner,
M. Segailer, S. M. Esrig şi Pincu Mendel consilieri),
La 1875 Poliţia închizând şcoalele private “confesionale,
sub motiv că nu sunt igienice iar profesorii n'au autorizaţii,
aceştia în număr de 24 melamdim (învăţători) se plâng la 3
Noembrie Prefecturei iar părinţii copiilor se plâng de ase.mene Ministerului de Culte, care prin circulara sa No. 10393
acel an zice: „Având în vedere cele relatate de israeliți din
acel oraş Piatra, prin petiția înregistrată la No. 19831, sub.
scrisul auzind pe consiliul permanent al instrucţiunei, are onoare a vă învita să faceţi cunoscut numiţilor israeliți, că persoanele care voesc a instrui copii lor în casă, sunt liberi a-şi
alege pedagogi sau profesori pe care ei i vur crede de cuviinţă, fără ca acestora să li se pretinză vre'o autorisaţie din
partea Ministerului ; de oare ce instruirea copiilor se face sub
prevegherea şi respunderea părinţilor. Cât însă pentru copii
de religiunea Mosaică, care urmează în şcoalele publice Pri=
mare şi secondare, în aceia ce priveşte studiul religiunei, ca
studiu obligator, urmează. a avea o notă în matriculă, pentru
formarea coeficentului notelor; prin urmare de se vor obliga
părinţii numiţilor elevi a alege un singur profesor de _religiunea lor, pe care '] vor face cunoscut Comitetului şcolar, spre
al recunoaşte ca singur în drept pentru darea notelor la re=
ligiune“2,

La 19 Martie acel an peste 50 părinţi cer Primarului

se recunoaşte pe profesorul Moritz Sckor pentru a pune
note la religie, ceea ce s'a şi admis, Asemenea s'a admis autorisarea redeschiderei şcoalelor private închise?).
1) Primăria Piatra Dosar N,

63 din anul 1874 Alegerea membrilor

a

Comu
2) Primăeia Piatra, Dosar No, 18 din anul 1875 numit dosarul alegerei
mem
brilor Cemunităţei,
3) Idem Dosar No, 50 anul 1875,
nit, Israelite,

Şcoalele Israelito.Române
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La 10 lanuar 1882 soc, „Ajutorul“ a tinerimei israelite
locale a înființat o şcoală de adulţi cu profesori gratuiţi, care

a funcţionat aproape 2 ani foarte bine,
Tot în acest an, la şcoala „Talmud. thora“, autorul acestei cronici, D-l David Marcovici şi reposaţii Iosef Daniel
şi
losef Bolocan au predat gratuit limba română după progra
-

mul Ministerului, urmând ast-fel regulat aproap
treie;
fani.

In anul 1883 membrii soc. „Ajutorul“ ca diletanţi jucau
piese teatrale în beneficiul şcoalei „ Talmud-thora, volnd a lua
asupra lor dirigearea numitei şcoli şi tot ast-fel au făcut şi

soc. „Cultura“.
La 26 Ociombrie acel an loja „Zion“

de aci

a deschis

o şcoală Israelito-Română model, în casele paharnicului
unde

D-nii losef Kaufman, Mitiţă Neculau
erau profesori de limba

Română,

şi repos. Ben. Caufman

şcoala

fiind dirigeată

de
D-nii Moise luster, B. Samsony şi Isr. Mendelsohn,
La 1885 soc. „Kadimah” ajută şi ea şcoala „TalmudThora“.
Apoi gabela desfiinţându-se, şcoala era mai mult închisă
aşa că in luna Noembrie 1888 s'a fondatsoc. „Caritatea“,
al

cârei scop după

art. 3 din statut, era întreţinerea

instituțiu-

nelor: „Talmud-thora și Bickur-choilim* Comitetul acestei
societăţi de binefacere era alcătuit din D-nii: Saie Ițic Caufman (preşed), FHerșcu Koppel şi Abr. Ialler (vice preşed),
/osef Weinrauch (casier), M. Rotman (controlor), iar consilieri
Moise Kahane, David Strul, M. Altărescu, |. B. Leibelsohn,
M. Enghelberg, apoi secretar Uşer Rotman. Societatea numără

peste 200 membriicu cotisaţii

benevole. Ea

Susținu

şcoala

„Talmud-thora“ pănă la înființarea şcoalei Israelite
actuale.
Escluderea meseriaşilor din societatea „Caritate“ şi obstacolele ce acestia întămpinau la înscrierea copiilor lor
în
şcoală, i au silit ca al doilea an 1889 să'şi formeze și ei altă

societate cu acelaş nume şi scop, adăugându-se

vântul

„a meseriaşilor“. Ast-fel s'au format

numai

două tabere

cuos-

tile, două săbii într'o singură teacă. Societatea acestor meseriaşi numără peste 300 membrii, susținându'şi o şcoală (talmud-thora) în regulă ca şi negustorii,
Societatea negustorilor „Caritatea“ era ajutorată pecuniar

şi intelectual de soc. tinerimei „Tikwah“

iar ceea a meseria-

56

Si

şilor „Mackzica talmud-thora“

riaşi „Muncat.

La 1892 Societatea

adulți.

|

Şcoalele Israelito-Române

de către soc,

tinerilor mese-

o

minfrățirea“

Da

a

deschis

o şcoală de

o

La 1893 şcoala meseriașilor trecu sub administraţia soc.
meseriaşilor „Scheivis-Achim“,
al cărei preşedinte am fost
în acel timp, deciam devenit tot mecanismul
acestei şcoli,

care era bine. condusă, având ca director pe d-] A, Petreanu,

Atât şcoala negustorilor cât. şi a meseriaşilor, erau
susținute din cotisaţia membrilor” şi din tacsele părinţilor cu stare,

Fu luasem asupra mea

şi nu trecu mult, am

conducerea şcoalei

fost nevoit să umblu

cu

meseriaşilor
servitorul

so-

cietăţii (Scheivis Achim, în fie-care săptămănă pe la membr
ii
Societăţei şi la. părinţii copiilor, încasând suma necesară
pen-

tru susținerea şcoalei şi îmbracarea copiilor săraci.

Aproape

6 luni am avut de luptat cu multe greutăți numai pentru
a o
putea susţinea. În acel an repos. Bercu Leiba, donâud 500 |

lei ambelor şcoli, am îmbrăcat aproape

50 copii săraci din |

şcoală meseriaşilor.
î
Tot în acest an serbându-se aniversarea anului al cinci-

lea al fondărei soc. „Caritatea“

(a negustorilor) s'a decis

a

se cumpăra o casă: proprie pentru şcoala lor, alegându-se

o

Comisiune pentru acest scop peD nii: Dr, Leon Ștein, Leiba
N. Charas, Iosef Naflalison, B. Samsony, 5. 1. Caufman,

Strul -Nată

Veinberg şi Aizic Griinfeld.

însărcinaţi. a strânge colecte,

Aceşti domni

a alege locul şi a se apuca

erau
de

clădirea şcoalei. După ce s'a Strâns fondul necesar sa ho,
târât ca localul şcoalei moderne, să fie pe locul fostului
fe=
redeu al Comunităţei din str. Sub Petricică.
N
Ca comitet pentru clădirea şcoalei s'au ales pe D-aii: S.
Î. Caufman preşedinte, S. Daniel casi
los.er
Pasca
, l contr.
Aizic-Griinfeld şi B. L. Cantaragiu cestori, ' Uşer Rotm
an |

secretar, iar membrii Burech Avram, Nute Feinştein, Chaim.

Leibovici, P. Daniel, S. L. Natanschn

şi Meir

La 1 lunie 1895 s'a pus prima piatră

acesiei şcoli în asistenţa unui public numeros,

laherhaner..

fundamentală al
când

discursuri de înfrățire între negustori şi meseriaşi

ţinuseră

de

D-nii:

« d. Caufman, B. Samsony şi. Uşer Roîman. Cu acea oca„zie s'au coleztat aproape 1000 lei şi obligaţii de lucru . gra-

Inaugurarea Școalei din str. Sub-Petricica

— 4 IUNIE 1896 —

..
4
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tuit. In timpul clădirei sau dat baluri,

representaţii

teatrale

"etc. apoi, s'au strâns colecte la nunţi, obrezuiri etc.
Adevăratul promotor şi lucrătoral şcoalei, reposatul
Saie Ific Caufman poate fi amintit cu regret.
La 4 lunie 1896 şcoala s'a deschis cu o deosebită soJemnitate, strângându-se cu acea ocazie peste 400 lei, trecân-

du-se numele donatorilor într'un Pinkes (carte comemorativă)

făcută şi donată şcoalei de repos. tipograf Jucob Koppel,

Au vorbit D nii: Dr. L. Șfein

(preşed.

Rabinul Chaim Lobel, Iosef Caufman,

Juster, Alter Avram

şi prof. M

B.

Birnboum.

Comunităţei),

Samsony,

Eir.

Comitetul serbăre: a fost alcătuit din Dnii: Sam. Daniel, Moise: Roşcovici, Șmiel Sigler, L. Lupovici şi
Pincu
Daniel.
De atuncea şcoala se adminislrează regu'at sub conducerea unor Comitete şcolare. numite direct de epitropia Comunităţii.
Aci e locul

de notat că dela

deschiderea

desbinarea între negustori şi meseriaşi a încetat,
gură

partidă,

o singură

administrație

comună,

acestei

şcoli,

fiind o sinsusținută

de

toată Comunitate fără nici o deosebire,
Mai este ce remarcat că această şcoală fu ajutorată şi
de toate societăţile locale, aşa că la 20 Martie şi 10 Mai
1897 Soc. „Cultura“ sub conducerea d-lui A. Petreanu au
dat -concerte vocale în beneficiul şcoalei.
La 15 Noembrie tot acel an loja B'nei Brifh, dând un
bal au îmbrăcat copii săraci din această şcoală. Soc. „7fikwah“
a donat 1000 iei ajutor pentru isprăvirea şi mobilarea școa. .
lei, condiţional ca un membru din societatea lor să figureze
ca membru în Comitetul şcoalei. Şi nu numai societăţile au
ajutorat şcoala, ci de multe ori şi persoane
particulare au
luat iniţiativa pentru ajutorarea sau îinbrăcarea copiilor săraci.

ajutorul şcoalei.
La 12 Sept. 1896 zrupa Șam. Fercauf, a jucat piesa
„Profetul Ieremia“ în beneficiul şcoalei. In anul 1897 reposatul cafengiu Moritz Marcovici oferi 1 ban £e cafea iar P,
„_Petropolo 42 lei lunar, tot în beneficiul şcealei.

Primul comitet şcolar al acestei școli a fost alcătuit

din

rama
cuve marar,RARA 7 0 aa

Aşa D-nul A. L. Jusfer a oferit 10%, cât va costa clădirea
şcoalei, copii defunctului B. Pascal au oferit 400 lei tot în -
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|

D-nii: Efr. Juster, B. Samsony,
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Meir. Daniel,

Sam. Daniel şi Baruch K. Engelberg,
In anul

1898,

-

P.

Daniel,

din inițiativa luată de d-nii:

M,. / Ipcar,
Dr. E. Zilberman, Leop. Bach şi Moritz
Stambler s'au în.
fiinţat prima. clasă gimnazială pentru elevi
i Evrei, care n'au
fost- primiţi în gimnaziul local în acel
an.
Tot acest comitet a plătii taxele şcolare pent
ru 16 elevi
săraci lin gimnaziul loca!. Gimnaziul înfii
nțat neavând fond şi
resurse s'a desființat la împlinirea anulu
i,
La începutul anului 1899 find aci dele
gatul dela „/evisch Colonization Association“, D.nul /,
Astruc, sa admis
Şcoalei o subvenție de 5000 lei anual inclusiv
şi şcoalei de
fete ce se înființase chiar în acel an, aleg
ându-se următorul
comitet. recunosc

ut şi de „ca“ ca administratora
Şcoalelor.
D-nii B. Samsony, L. N. Charas, Efr. Juste
r,
Ch.
[.
Kolomeir, Marit. Șper
care comitet

line,

Aa.

Weiningher

şi

a şi înştiinjat obştea de buna

„le:or comunităţei..

. Koppel Katz,

Organizare a şcoa-

Acest comitet a înţiinţat în chiar acel
an
şcoala de fete (în casele Dr Dim. Cantemir
)
şi
şcoa
la
confesională precum şi prima clasă confesio
nală (1900) în casele
repos. rabin M. W. Kitai.
De regulă copii părinţilor cu stare plătesc
taxe impuse
de comitet, iar cei

săraci nu numai că sunt scutiți dar
sunt
îngrijiţi cu haine şi cu cărţile nece
sare,
.
Localul acestei şcoli, după cum am arăta
t, se află pe
locul fostului feredeu al comunităţei,
strada sub
Petricică
No. 1.
Clădirea era de lemn dar bine construi
lă Ea cuprindea
o sală mare şi 4 saloane spațioase. Aces
te toate aşezate pe
0 temelie solidă de piatră. Ograda
era
aşezat tot pe temelie de piatră (in dosul închisăcu gard, care
şcoalei). In faţă
era o fântână cu pompă care aparţine
a şcoalei.
In antreu (unde era şi cancelaria şcoal
ei) erau atârnate

următoarele table: 1) ,Regrete eterne
neui
man, fondatorul şcoalei. şi 2) Un tablo tatului S. LI. Caufu foarte mare pe
care era înşirat

şcoli.

numele donatorilor

pentru

clădirea

acestei

Afară de aceste. în păretele din drea
pta era aşezată o
piatră mică de marmoră pentru amin
tirea repos. B, Pascal,
al căruia famil

ie a donat 400 lei pentru școală,

| 54

Şcoalele Israelito-Române

Clădirea şcoalei a costat aproape 12.000 lei.
După darea de seamă a comunităței se constată progresul ei, că în anul 1896 (dela 3 Mai până la 3 Decembrie acel
an) învăţământul a costat 4973 lei, în anul 1897 a costat
-*8996 lei, în anul 1898 a costat 9005 lei şi 22 b: In anul 1899
a costat 9420 lei iar în 1909 toate şcoalele comunităţei costă
- peste 20.000 lei anual.
|
"Şcoala la început avea 4 clase (cl, ] cu 3 divizii şi cl. [l-a
cu 2 divizii) iar astăzi are 1 clasă elementară şi cl.], II şi III
“iar a IV-a în şcoala No. 2 de băeţi.
Numărul sau mai bine zis populaţia copiilor variază între
200-300. Şcoală posedă o mică archivă şi o bibliotecă!).

Școala Contesională
Această școală era pendintă de şcoala „Talmud-Thora*
fiind şi sub administraţia aceluiaş comitet şcolar care o întreţine din venitul gabelei. Ea este înființată în anul 189,
când pe iângă biblia se învăţa şi Talmudul. ?) Această şcoală
la început |era cu totul separată de şcoala „Talmud-Thora“
fiind chiar în alt local, şi avea 3 profesori de Ebraică și 1
„de Română. Fra frecventată de peste 60 copii împărţiţi în
două divizii, începători şi pentru studiul talmudului, astăzi însă
această clasă este desființată pentru începători.

Școala Israelită-Română de băeți No. 2
Această şcoală s'a înființat de comitetui şcolar la 1900,
în urma primirei subvenţiei dela „Ica“.

profesor M,

2) La 1899 s'a desiiințat studiul talmudului,

Braunştein şi se ailă

în

i Da

rminee. Dn sea arii i i

1) Biblioteca sa inființat de savantul
localul societăţei economice „Existenţa“,

Pe

Ea are 4 clase primare, frecventată fiind de aproape 200

„copii, care ca şi cei ai şcoalei No 1 învaţă conform programului onor. Ministerul instr. publice.
Până la ridicarea actualei şcoli, ea era în mai multe localuri luate cu chirie.
3
In anul 1901 venind în Piatra representantul soc. „Ica“

Şcoalele Israelito-Române
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D-l 1. Astruc,

a

du-se a împrumuta

|
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prupus a se clădi o şcoală model,

oferin-

comunităţei 30,000 lei pentru acest scop,

devizul clădirei fiind aproape 70.000 lei, In urmă acest deviz
s'a ridicat la 90.000 lei, deci „lca“ a împlinit împrumutul
până la 70.000 lei, plătindu-i-se anuitate anuală 3500 lei, în
termin de 20 de ani. Această clădire este mărcață şi spaţioasă şi are 3 clase: 1, Il şi IVa
(a IIl-aeste în şcoala No: 1),
o sală: mare pentru conferințe şi o cancelarie.

Şcoala este bine mobilată cu mobilier

sistematic şi ma-

terial didactic. Până la anul 1906 directorul acestei şcoli avea
şi direcțiunea şcoalei No. 1, dar dela această dată școala No. 1
îşi are directorul ei cu totul independent de direcţiunea şcoa„lei No. 2. Până în anul 1907 această şcoală avea complect 4
clase, dar în acest an înckiriindu-se sala cea mare pentru
beth-hamidraş, au rămas aci numai cele 3 clase ce am men=
ţionat.
Această şcoală era frecventată la început de peste 200
copii, iar actualmente numai de circa 160 copii.
|
Ea are 2 profesori de limba Ebraică şi 2 de Română.
Posedă o archivă în regulă. înființată de actualul director
D-l Em. Jacoby.
-

Dela anul 1896 până la anul 1905 şcoala a fost frecventată (inclusiv şi No. 1) de 2961 elevi.
DE
Institutorii cari au funcţionat dela înființarea şcoalei (1896)
până la 1906 sunt:
De limba română: Avr. Şteinberg, Ben. Schor, L. Pă-

lărier, Zaharia Wechsler, Leizer Herscu, Em. Jacoby, Goldsiarb, Z. W. Goldman, W. Daniel, Moisă Rotman, |. Moşcovici, Haim Reis, Marcu Pizam, H. Nacht, S. Reis şi Clement
Souffrin.
ă
De limba ebraică: M. Birnbaum, D. Iacobson, |. H. Şapira, Moisă Wechsler, B. Alter, Strul Pascal, A. M> Moşco-

vici, Sam. Sutfrin, M. Braunștein-Mebaşan, Aizic Faibil şi M.
A. Catz.
Directorii cari s'au succedat sunt D.nii: A. Petreanu,
L. Pălărier,

W,

Daniel,

M.

Pizam şi Em.

Jacoby.

Actualmente atât această şcoală cât şi No. l nu primesc

nici o subvenție dela

„Ica“,

fiind susținute

nitate şi din taxele copiilor cu stare,
Înmai

TR
RANA

numaj

de comu-
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Școala Israelită-Română
Această şcoală

este

înființată la 1 Septembrie

urma primirei subvenţiei de
„_ Infinţarea, ei se datoreşte
depuse de D-l B. Samsony şi
Ea are 4 clase primare

300 copii.

de fete N

|

1899 în

' 3000 lei de la „ca“,
în special, stăruinței şi muncei
repos. Martin Sperling.
şi este frecventată de aproape

|
-Pănă la mutarea ei în/actualul local (und
e
este
şi
şcoa
la
de băeţi No. 2) ea funcţionă în localuri
luate .cu chirie,
a Până la anul 1905 Comitetul şcolar al
şcoalelor de băe
era
Suveran

şi asupra

acestei şcoli, în acest an însă. s'a

A.

e

E

Sata
Pai

ajf:

cătuit următorul Comitet de dame: E/eonora
Mari Dr. Lupu, Elise Semo, Carolina Bach, Ronetti Roma, -:.,
Rebeca Michăi” Sas
Juster, Elvire Dr. Tanențapf, Elise P.
Dani
el
şi D-nii : Dr ci ai
Aurel! Lupu

, Dr. H. Caufman, P. Daniel şi Leop
Sin
Budgetul ş:oalei era de circa 8009 lei care . Bach.
se
acop
eră
astfel: 2000 lei subvenţia dela „lca“, 2000
are ale părinţilor cu stare, 1000 lei de'a Comulei din taxe ŞCOnitate şi restul
de 3000 lei se acoperă din cotisaţiile soci
etăței damelor şi:
din organizarea de baluri etc. ce se dăde
a de Comitetul şcolar

pentru susţinerea şcoalelor.

In total sunt 6 -profesoare. Şcoala este cond
usă cu multă
pricepere atât de menţionatul Comite tcât
şi de directoarea ei
D'ra Sofia Schwartz.
—
E de notat că limba ebraică e predată
de D-şoara
Rachela Pizam ş. a.
i

einaMARe Atat

A se proecta clădirea unei şcoli speciale
pentr
semenea şi înființarea încă a 2 clase pe lângă cele u fete, aexistente.
un Curs primar sup rior cu scop de-a se iniţia
copii mai mult
în limba ebraică, aceasta este voinţa soc
„ca“.
Dela anul 1904 şi chiar acuma are loc seara
în localul
acestei şcoli un curs preparator atât pentru
cur-ul primar cât

şi secundar, precum şi un curs special pentru

limba

ebraică
predat de către profesorii şcoalelor Comunităţei.
Aceste cursuri.
sunt plătite de către părinții copiilor.
|
—————
Afară de menţionatele şcoli ale Comunităţii
mai sunt şi
multe şcoli private așa zise „Asifuri Conf
esionale“, care .
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|

înlocuesc pe vechile chedarim şi unde copiii învaţă pâvă la
etatea de 7 ani când apți fiind a frecventa şcoalele Comunităţei ori ale statului, părăseşc aceste şcoli preparatoare.
” Mai e de datorie să adaug că „Asheresneșumes pares“
care produce aproape 4CO lei anual, se încasează de către
comitetul şcoalelor de băeţi ale Comunităţei, fiindu-i cedat
acest drept de Soc.
acest venit.

Actualmente

Sacră

„Chewra-KeJoşa“,

căreia. aparţine

populaţia şcolară a devenit mixtă

II, II şi a IV-a ear a V-a este

numai

pentru

la

clasa

fete.— Clasa

“l-a este deosebile sexe. — Mai există şi grădina de copii.
In acest an şcolar 1928 29 se ocupă cu şcoală, în sBc=
P. Zisu, Abram Feinştein şi Mendel Solomon.
D-nii
cial

Ca director al şcoalei primare de băeţi au mai fost D-nii:
Dr. H. Wolfshaut (1910-1918), Alex. Ionescu (1918 1926),
|
Ilie Griinbera (1925-1927) şi Aron Barid (1928).

Directoare la şcoala de fete au-mai fost Elisa Blechner
(născută Ipcar) (1910-1925) Forah $colnic (1924-1926) şi
Leibi Herman (1926 1928).
Corpul didactic aciual al şcoalelor Israelite este următor:

Natalia Lascar (Română cl. V), Fiaia Herman (Română

cl. 1 şi Il-a), Lora Apofecker (Română Elementară cl. | de fete),

Tony David (masestră la lingerie cl. V), Otilia Jancu (maestră

croitorie cl. V), Aron Barid (Director, Hebraică cl. IV şi V-a),

Th. Ungureanu (cl. IV
cl. Ill-a), Samuel Sufrin
Sufrin este profesor de
cl. l-a de fete şi a lll-a

Română), Ștefan Cristescu (Română
(Hebraică cl. 1 şi l-a băeţi) DI. Sam.
la 1896, Samuel Hochberg (ebraică
|
mixtă).

Școala Comercială Elementară
MICHEL

ŞI REBECA

JUSTER

PIATRA-N.

Acest curs de şcoală Comercială a fost înfiinţată de

rectorul şcoalei Israelite Dr.

Wolfsaut, încă în anul

şi era în localul şcoalei din str. Sf. Gheorghe. In anul

di- -

1914

1916

“prin îndemnul şi: stăruința d-lor FI. Wolfshaut și Sol. Drimer
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la-filantropul Michei luster, acesta cumpără şcoala actuală
„de la -moștenitorii defunctului Mihai Adamescu, unde instală

"şcoala comercială sub denumirea de „Scoala

Comercială Ele-

mentară - Michel şi Rebeca luster“, care local Pa

mal Comunităţei.

dăruit

for-

In acel an şcoalele Israeliio-Române împreună cu şcoala:

comercială

„Michelşi Rebeca

luster“

au serbat împreună, cu

o deosebită solemnitate ziua de 24 Ianuar, Duminică la orele
9. dim. s'au adunat toate şcoalele Israelite în aula cea mare
a şcoalei Neo. 2 (str. Sf. Gheorghe) şi D-l Director Dr, H.
Wolfshaut a deschis serbarea printr'o conferință asupra însemnătăţei unirei principatelor, făcând întregul ei istoric.
Corul compus din elevii şcolilor au cântat imnul Regal şi „La
Arme“.

Mai

mulţi elevi au declaimnat felurite poesii

naţionale,

sau cântatşi jucat „Hora Unirei“. — A doua zi Inspectorul
şcoalelor d. N. Ionescu înspectând şi şcoala Comercială, şi-a
- exprimat admiraţia de modul cum era condusă sub direcţia
|
reposatului Dr. H. Wolfshaut.
La 1918 s'a redeschis această şcoală, în al cărei program
era întrodus şi limbile Germană şi Hebraică. Tot astfel fu
şi în anul şcolar 1919-1920.
In anul 1924, şceala funcţiona ca atare şi pentru fete.
In ziua de 29 lunie acel an sa şi făcut serbarea şcoalei de
fete, organizat de direcţia şcoal&i comerciale de băeţi şi fete,

care era compus din maestrul

Radu,

/. G.

Filip

(director

şcoalei de fete) şi /. G. Vasâlco (director şcoalei de băeţi).
Dr. Wol/shaut fost director administrativ al acestei şcoli
de la 1914 şi până în anul 1918. ear de atunci a fost director de studii regretatul Ermil Istrate.

De la 1918 până la 1928 director administrativ este
activul d-l Aron Barid ear director de studii istoricul Joan
G. Filip.

ȘCOALA PROFESIONALĂ
In -anul 1927 Epitropia Comunităţei Israelite de aci lan-

sează un anunciu prin care aduce la cunoştiința publică că
Comunitatea înfiinţează pe lângă şcoala Comercială de fete:

60
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„ Michel şi hRebesa luster“ şi o şcoală profesională de fete,
cu specialitatea : croitorie de dame, lingerie şi broderie, .care
a şi început a funcţiona la | Octombre acel an, în localul
şcoalei „Michel şi Rebeca lusfer”, aceasta cn programul
Statului şi profesori autorisaţi. Cursurile sunt gratuite. Candidatele trebue să aibă certificat de 4 clase primare,
Şcoala a fost frequentată de aproape 60 eleve, care au
învățat şi carte, — Totodată s'au înființat şi grădină pentru

copii. — Am asistat la expoziţia de obiecte şi am

rămas

deplin mulțumit de frumoasele obiecte lucrate şi
expoziție, asemenea am asistat la jocurile .şi hora

pe care elevele le au executat,

îmbrăcate

fiind

pe

expuse la
naţională,
în

costume

naţionale Romăneşti şi admirat toate aceste manifestaţiuni patriotice şi sadea Româneşti.

Actualmente în 9 Octombrie 1928 Comunitatea locală a

lansat următorul anuuciu, care arată reforma şcoalei şi al
învăţământului.
|
Această şcoală s'a înfiinţat din iniţiativa d- lor Aron luster,
A. Fondianer şi A. Barid.

Iată copia anunciului în chestiune;

Epitropia Comunităţii Israelite Piatra-N,, Secţia $colară
Se aduce la cunoştinţa populaţiei Israelite din acest oraş
că cursurile la școala primară Israelită încep în mod regulat

Luni 9 Octombrie 1928.

Pe lângă cursurile de patru clase primare, va funcţiona
pentru începători o clasă elementară cu programa de a A
„Pentru absolventele

primelor

patru

clase,

va

funcţiona

clasa V-a cu caracter profesional, elevele pe lângă programa
de studiu, vor învăţa şi o meserieî croitoria de dame, lin-

geria și broderia.

Atelierele vor funcţiona
pricepute;

după

trei ani de

sub

conducerea

frecvenţa

acestui

unor

maestre

curs,

elevele

vor obţine un certificat echivalat cu certificatul de absolvire
a şcoalei secundare curs inferior, cu caracter teoretic. sau
practic, în urma unui examen de diferență. Aceasta conform

Şcoaleie Israelito-Române

A

6i

articolului 102 din regulament pentru aplicarea legii înv. pri-

mar

al statului.
|
Evrei, trimiteţi copiii voştri la şcoala Evreească care
va îndeplini misiunea ei spre mulfumirea tuluror cetățen
ilor
din acest oraş.
.
“COMITETUL

- Această şcoală a fost şi este sub direcţiunea şi conducerea d-lui Aron Barid.
Acuma în ceia ce priveşte „Grădina de copii“ pentru ca

iubiții cetitori să'şi facă o idee cum

se conduce,

pia unui articol din ziarul „Renașterea Noastră“
1928, unde veţi constata starea ei.

deci dau co-

din 21 lulie

21 IULIE 1928 „RENAȘTEREA“
0 frumoasă

manifestare ebraică la Piatra

Duminică8 lulie a avut loc in

moasă serbare
de

Sala Teatrului

Yeladim), de sub conducerea d lui N. Raduleanski

de ebraică şi

Română.

a

o frua

fine de an, dată de azilul confesional (Gan

d-rei

Lily

Flrman

protesor

profesoară

|

de

limba

-

Programul a fost aranjat cu multă pricepere. Ne-au delectat cântece ebraice însoţite de dansuri ritmice, dialoguri

declamaţii şi tablouri vivante. Graţie muncei fără

de preger

şi a spiritului de sacrificiu a organizatorilor, am avut fericitul
prilej de a asista la o adevărată sărbătoare a limbii ebraice,

Nu este nici locul să facem istoricul grădinei ebraice de
copii în oraşul nostru, al nenumăratelor piedici puse din a-

fară şi mai ales chiar din sânul actualei conduceri a

nităţei evreeşti,

totuşi trebue

să menționăm

că

numai

Comugraţie

energiei câtorva părinţi ce şi-au înţeles datoria ce o au faţă
de copii lor, avem acum de înregistrat frumosul succes al
aşezământului educativ şi cultural mai sus pomenit. Această
producţie şcolară va “constitui de sigur o lecţie atât pentru

Comitetul Comunităţii noastre, căreia îi va fi dovedit utilitatea
de a întreţine o instituţie ce contribue la: răspândirea

limbei

Pa

_
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şi culturei ebraice, cât şi pentru părinţii şi persoanele ce au
luat parte la această manitestare.
Sperăm că anul ce vine va însemna un pas mai departe
în opera întreprinsă ; că Epitropia, mai -clar. văzătoare, de
astă dată, va prevedea noi posturi în bugetul ei şcolar, dând
pe de o parte posibilitate: acelor ce au urmat deja un an să
poată continua, prin crearea unui al 2-lea curs de înaintați,
iar pe. de altă parte să întreţie o întreagă serie de cursuri de
limba ebraică pentru acei cari părăsesc băncile şcoalei pririare precum şi pentru tot acel tineret evreu care nu arealte
posibilităţi de- studiere: a limbii Ebraice.
Ne exprimăm aici credința fermă că în cele din :urmă
Comunitatea îşi va da seamade însăşi rostul existenţei. sale
ca organizaţie a colectivităţii Evreeşti, de răspunderile şi datoriile-ce apasă asupră-i şi că în viitor nu va mai pregeta de
- a acorda tot sprijinul ei — a cărui lipsă s'a resimțit în ultimii
— în acţiunea de ebraizare şi cultivare naţională a
doui ani
a
tineretului evreu.
Oricine ar fi în fruntea treburilor noastre publice, activitatea şcolară şi culturală a obştei noastre trebue să aibă ca
deviză : Ebraizarea cât mai profundă a maselor evreeşti prin
educarea generației tinere, orice sacrificiu nefiind prea mare
pentru realizarea acestui scop.

- Asistent

.

Variate reminiscențe școlare fugitive
Mă simt dator a arăta următoarele variate fapte, relative la şcolile Comunităţei. In anul 1895 soc. „7inerimea
Studioasă* de aci, a dat un splendid bal în folosul şcoalei.
In anul 1906 şi 1908 un comitet de iniţiativă alcătuit: din
D-nele
: Maria

Bach,

Dr.

Elvira Dr...

Lupu,

Rebeca

M.

Tanenţapl şi Elise

luster,

P.

Carolina

Daniel

au

L.

dat

bal cu tombolă în folosul şcoalei de fete.
In anul 1916 comitetul de iniţiativă, alcătuit din D-nele:
Maria Dr. Lupu. Elvira Dr. Tanențapf şi alte, au dat un
splendid bal, tot în folosul şcoalei de fete. In anul 1919 s'a
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dat un festival artistic-literar, de către d. A. Șaraga cu con:
cursul D-rei Flarfenștein şi Liviu Lobensohn. Tot în acest an
cercul cultural: „Poa/e Zion“ a dat un festival artistic-literarmuzical, asemenea şi şezătoare literare şi tot în acelaş an s'a

dat o mare Kermesă, urmată de dans, de către D-l

A.

Şa-

raga. Lorian şi Î. Ros, dat în folosul Căminului Studenţesc.
In 1925 Acociaţia generală a studenţilor evrei din România,

Cercul

regional

Piatra-N;,

a lansat un apel către evrei

de aci, de a li se da ajutor pentru Căminul lor.
Joi 6 Sept. 1928 a fost ales următorul Comitet definitiv
al studenţilor evrei din Jud. Neamţ: M. V. Mer/aub (preşed)
M. Gavriloiu (vice) ear membri A. Marcovici şi Lazaro

Codel.

Pentru asociaţia culturală a Femeilor Evree, din România,
secţia locală, voi vorbi la capitolul „Societăţi,

In anul 1922 d. Weinberg,

membrul Comitetului Şcolar,

obţinu subvenţia onor Primăriei locale, de 30,000 lei, pentru
ambele şcoli Israelite. In anul 1921 Primarele de atunci dl
Oscar Stati a fost primul primar care a dat şcoalelor israelite subvenție de 6000

lei, scutind

toate casele

de

rugăciune

de plata luminei electrice,
— aceasta prin intervenţia şi stăruinţa D-lui M. Ipcar, care face parte în Consiliul Comunal.

In anul 1928 tot dl M, Ipcar (ajutor de primar) a obținut o subventie de 25.000 lei pentru studenţii evrei.
In anul 1909 prin adresa No. 25 din lanuar 15 Comi-

tetul Comunităţei m'a numit revizoral şcoalelor israelite cu
30 lei lunar, dând raport Epitropiei de ştarea şi progresele
şcoalei în fie care lună,
Tot în anul 1909 Epitropia Comunităţei, prin adresa No.
16 din 15 Oztombrie, m'a însărcinat pe mine şi pe răposatul
Pincu Daniel a studia proectul de budget, alcătuit de comitetul şcola: Israelit şi a refera asupra modificărilor ce vom
crede necesare relative la corpul didactic şi ale celorlante
funcţii ce s2 prevăd în proect.
La

1904

Em.

/acoby

tetului școlar raportul

pe

directorul

luna

şcoalei

Octombrie,

presintă

comi-

unde” se poate

vedea personalul didactic şi apundamentul lor.: M. Braunştein
90 lei, Şmil Sufrin 125 lei. David lacobsokn, Moise Vechsler

„83 lei 25 b., B. Alter 50 lei, Em. lacoby 80 lei, M. Pizam

80 lei, M. Rotman 7Q lei, Total 638 lei şi 25 bani lunar.
In anul 1900 studenţii universitari, au înființat curs prepa-
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rator clasa | Gimnasială — ear la 1908 d. M. Jpcara înfiinţat
Gimnasiu clasa l-a pentru copii săraci.
|
1902 Clădirea şcoalei de băeţi şi fete de la

şipote,

dicat. pe terenul cumparat de Comunitate pentru acest

ri-

scop,

s'a ales comisiune de construcţie, compus din D-nii Carol
Nacht, Ioseț Naftalisohn, losef Weinrauch, B. L. Cantaragiu,
din partea Epitropiei iar din partea Comitetului şcolar D-nii:

B. Samsony, M. Sperline, A. Veiningher şi Î. K. Katz.
Antreprenor

a fost d. Avram

fidel şi devotat cu-această clădire.

Fondianer,

care s'a ocupat

La şcoala de băeţi a Comunităţei se făcea instrucţie militară, iar instructorul era plătit de Comunitate aceasta a du-

-

rat până la 1 Februar 1909.
Acum

în privinţa Bibliotecei aşa zisă „Populară“ sau mai

bine zis „Samsony“

ea îu întăi deschisă la

1904

în localul

Lojei „Menorah“ ca ciub de lectură şi apoi la şcoala Isr,
Comercială Michel şi Rebeca luster, în urmă la şcoala Israelită

de la Şipote etc.

|

Se dă des festivaluri în folosul acestei biblioteci,

- CANTINA ŞCOALELOR ISRAELITE. ŞI IMBRĂCAREA
COPIILOR SĂRACI
ma

CANTINA ȘCOALELOR
In anul

1899

societatea: „Propăşirea“

ținea Cantina şcolară.

In anul 1900

Comitetul

avea

|

de

şcolar a luat iniţiativă

scop

a

pentru

existența Cantinei şcolare, persoanele de iniţiativă fiind D-nele
Goldina L. luster, Sperling şi Strich. In anul 1902 s'a dat
„un bal sub patronajul Lojei „Menorah“ în folosul Cantinei

şi pentru îmbrăcarea copiilor saraci.

In anul 1905 prin iniţiativa D-lui Er. /acoby,
şcoalei No. 2) şi cu concursul domnişoarelor Ana
şi Șeinufa Samsony precum şi al întregului corp
şcoalelor israelite
de băeţi s'au format un comitet

(directorul
Criinwald
didactic al
de acțiune,

Şcoalele Îsraelita Română
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înscriind 200 membrii cotisanţi. Apoi prin apelul făcut

D-lui
I. Astruc, sa obținut o subvenție de :400 lei anual din partea

societăţei

„/ca“

lară în mod

astfel că de 18 ani se conduce. cantina

regulat în lunile

Decembrie,

lanuar şi

şco-

Februar

fieşte care an, hrănindu-se gratuit peste 70 copii sărma
ni cu
mâăncări calde, servite fiind cu mare dragoste de către domni
- .
şoara Ana Griinwald, care de la înfiinţarea cantineis'a
, de„votat acestei instituţiuni cu cea mai mare pasiune, —
Cantina
şcolară este în şcoala de băeţi No. 1, unde vin şi copii
sărmani din şcoala No. 2 de mănăncă între orele 12 şi 1 p.
m.
Comitetul cantinei îl formează corpul didactic al şeoalelor
Israelite de băeţi.
Aa
|

După bilanţul cantineipe anul

că totalul veniturilor pentru cantină

şcolar

1908/9
. result
09 ă

a fost 993

In anul 1908 Comitetul cantinei a fost

Ana Grinwald

(preşedină),

M,

Antler

lei: 50

bani

ast-fel. alcătuit :

(casier),

Em.

lacoby
(controlor) şi Iacob Meller (consilier). . .
|
In anul 1909 Corpul Didactic al şcoalelor Israelite locale. — în numel

roasei

e elevilor săraci— exprimă vii mulţumiri geneDomnişoare Ana Griinwald, care şi în anul acesta

(al IV-lea :an de existenţă a Cantinei) a arătat

multă

bună. -

voinţă şi a lucrat cu multă dragoste pentru buna funcţ
ionare
a Cantinei. — Cantina hrănea zilnic 75 copii.
|
„În acest an afară da cotizaţiile membrilor, D.soara
Ana

.
Giiinwald a donat 10 prosoape ear d. Bernhard Weisman
40.
kgr. fasole.
|
|

In anul 1911 D-l A, Renert, preşedintele Comunităţei
şi
preşedinte onorific al Cantinelor școlare, în raportul său,
arată
că cantina intră în al 7-lea an al existenţei sale şi tot odată
dispozează ca și fetele şcoalei să fie primite,
i
În anul 1913 inventarul cantinei era: 95 şervete,
12
prosoape, 14 muşamale, coşuri pentru pâine, 2 lighea
ne, 4
cazane mari de aramă, 1 cazan mic idem de aramă, 2 lingurare, 17 pahare,7 cane de apă, 150 strachini, 28
farfurii,
25 farfurii mari, 58 farfurii mici, 112 cuțite, 17
solniţe, 106
lingur

i şi 106 furculițe de metal. Preşedinta activăa comisi
cantinei era Dra Ana Griâinwald ear Preşedinte onorif unii
fost D-nul A. Renert. In darea de seamă a cantinei. ic a
școlare
pe anul

1913-14, arată că numărul elevilor ce au luat -masa
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zilnic a trecut peste :140; Cantinaa funcţionat de la 1 Dec.
1913 până la 1 Martie 1914.
|
_..

Malţumeşte. D-lui /7...R.

Weinştok, pentru interesul depus

la..îneasarea .cotizaţiunilor precum şi corpului didactic, pentru
ordinea. şi, disciplina ce-a. domnit în timpul: mesei, asemenea
şi membrilor. cotizanţi,
Comitetul „Cantinei :şeolare* exprimă

vii mulţumiri socie-

tăţei
„A. IL. U.“ din Paris, care prin DA 15, Astruc

a bine-

„Veit să acorde și anul acesta subvențiede 400 lei.

___ „In Darea de-seamă a. Cantinei şcolare pe anul 19151916 Preşedinte de-.onoare fiind D-l Solomon Drimmer iar
preşedintă casieră a fost D-ra Ana Grinwald. In acel raport

arată că. existenţa cantinei intră în al 11-lea an. Subvenţia de

400 lei din paitea soc. „A: |. U.“ n'a pervenit

anul aceste.

Aratăcă trupa Segalesci a dat o reprezentaţie teatrală în
beneficiul Cantinei. Datorit bunei voințe şi muncii depuse de
veposătull “director

Dr.

Fi,

Wol/shăut

şi în special de D-l

Lazar E. Feibl şi Jaque Feibel 'secondat de D-l A. Schwartz,

cari

şi-au dat tot interesul pentru

bunul

mers al

'Cantinei

şi

pentru obţinerea acestui beneficiu necesar cantinei, Societatea

sacră: „Chewra-Kedoscha“ subvenţiona şi ta cu 50 lei lunar.
In “anul 1924 Cantina şcolară, în frunte cu onor Dle:
Semblia Bach, Clara Weiningher, Fofonica C. Weinberg şi
" Babette Weinrauch au obţinut următoarele ajutoare şi anume :

D-l- Margulies (Director fabricei de : postav Buhuşi) 10.000
46i. Coca P. luster 1500 lei, D-na Samjt 1000 lei, D-l lulius
Agatştein

& Berall

1000 lei, D-l Aron /uster 1000 lei, D-nii Davidovici

1000 lei, etc.

-

a

Cu 'aceste sume au 'condus Cantina foarte bine.

IMBRĂCAREA COPIILOR SĂRACI
nfinimimnntevbntatiinataaiae

____

A întrat. în obicei ca îmbrăcarea

copiilor

săraci

facă -mai mult din iniţiativă particulară. Acest obicei se
trează chiar din vechime căci pe

când

era

încă

să

se

păs-

„Talmud-

Thora“, iniţiativa îmbrăcărei acestor copii se făcea :în totdeauna -de -către particulari. Aşa că şi acuma 40.50 ani reposaţii:

|
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Meşel Talpalar, Ioset Moişe Șaichetz numit şi Jose : Ne.
chomes (bunii mei), Mordehe der Vaser (Balan), Zise . Cha-

botnik, Mordche Ide Volfs (tatăl familiei Chiţes).şi

alţii

în-

grijeau întotdeauna pentru îmbrăcarea - copiilor săraci din
şcoala „Talmud thora“ de aci.
Cu alţe cuvinte întotdeauna se găseau persoane caritabile care'şi luau acest angajament de-a. colecta bani, şi -a îngriji îmbrăcarea copiilor săraci diu şcoalele comunităţei noastre. Ani dearândul societatea tinerimei „Tikwah” îmbrăca de
două ori pe an copii ş:oalei israelite.In anul 1899 s'au îmbrăcat aceşti copii de către' comitetul alcătuit din D-nii: Dr.

Elias Zilberman,

Dr. Aurel

Lupu,

M.

[. Ipcar,

Leop. - Bach,

Moritz Stambler, Î. Briill şi studenţii în medicină : V. Daniel
şi Schiller, care au colectat suma necesară, dând şi un bal
cu concert pentru

acest scop.

Tot în acel an societatea „B'nei Zion“ şi.„Benoth Zion“
au organizatun frumos bazar cu obiecte strânse de către

membrele:

Elise P. Daniel,

Debora

Brauner,

Clara

Matilde lancovici, şi D-uii P. Daniel şi D. Samsony,

jind de îmbrăcarea copiilor sărmani.

luster,

îngri-

|

In anul 1900 Comitetul de inițiativă alcătuit din Denele
Marie Siegler, Malca Roşcovici şi Clara Weiningher s'au
împărţit haine la 96 copii săraci.
Răposatul A. L, luster a dat ştofă în preţul costului ear

Emanuel

Schwartz,

antr. feredeului Israelit

a oferit. baie de

2 ori pe săptămână gratis pentru copii şcoa!elor Com'nităţei.
In anul 1902 s'a dat tot pentru acest scop un frumos
bal cu bazar de obiecte sub patronajul „Menorah“.
|
Tot în acest an sa mai dat un frumos bal cu concert
vocal şi instrumental dirigeat de d. A. Petreanu, director al
şcoalei No. 1 de băieţi, în beneficiul menţionatului scop.

In anul

1903

prin

iniţiativa

lugtă de către doamng'e

Roşcovici, Fondianer şi |. Weinrauch sau îmbrăcat 80 copii
săraci iar prin balul organizat de D-lor la 1 Februar acel aa,

obţinându se 400 lei sau acoperit tacsele şcolare a unor elevi

săraci ce au urmatla liceul local.

La

1l

Februar

1903

trupa Segalescu

a jucat piesa

„Mamon“ :în beneficiul îmbrăcărei copiilor de la şcoala de fete.
În anul 1904 :coinitetul şcoalei de fete, .d-nele: :Bleonara
Roman, Roza Dr. Ștein, Maria Dr. Lupu, Elise Semo, Elise

|
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P. Dani
şi el
Pauli
”ne Fondianer au dat un splendid

bal

în
folosul şcoalei de fete-şi pentru îmbrăcarea copiilor săraci.
din acea şcoală. — Tot în acel an doamnele Roşcovici W/einingher
'şi' Fondianer au - strâns - peste. 1000 lei îmbrăcând

=

copii săraci din toate şcoalele israelite locale: >» În anul 1905 societatea domnişoarelor „Amiciția“ a îm-

- »brăcat' mai multe eleve din. şcoala Israelită de fete de aci,
Tot în acel an prin iniţiativa comitetului şcolar. s'au îmbrăcat
"96 copii săraci iar D.şoara Laura Naftalisohn, a împărţit
15

“părechi de ghete

|

la fetele sărace din şcoala israelită.

In anul 1906 societatea domhişoarelor

„Amicifia“

a dat

o serată artistică diletantă de către d şoarele Laura Naftaizon,' Debora Siegler, Sophie Lazarovici şi A. Polak, îm=
brăcând fetele sărace

din şcoala israelită; iar comitetul şcolar

a îngrijitde băeţii şcezlelor israelite locale.
—.
“In anul 1908 s'au îmbrăcat 70 copii săraci din şcoalele
Israelite de băeţi prin iniţiativa mea şi a Domnilor
Meir
Schwartz,

Osias

Nadler,

V. M.

Riegler

şi

Leibel

Hajner

cclectând suma necesară pentru acest scop.
|
In anul 1909 Comitetul de inițiativă, alcătuit din D-nii
Iosef Kaufman, Meir Schwartz, Osias Nadler, David
Da:
„vidovici şi M. S. Goldsțarb au colectat şi îmbracat 70
copii
din şcoalele Comunităţei.
|
Tot în anul acesta Comitetul diriginte al şcoalelor Isra- ,
elito-Române

impreună

cu preşedintele

Comitetului

şcolar

d-l
M. Eisicovici lansează un fel de scrisoare deschisă la adresa

onor Rabin al Comunităţei

suferinţele

şcoalei,

arătând

locale vnde

sunt goi şi lipsiţi de cele necesare

lată copia acelui ape!:

|

îşi

arată păsurile

|

unor elevi.

Copie după adresa înainlată de comitetul

şcoalei israelito-române câtre d-nul Rabin local.

No.

şi

că copii din şcoalele Comunităţei

dirigent

al

Piatra-N. 20 Octombrie 1909.

Onorate Domnule Rabin,
„Cu ocaziunea inspecţiunilor ce am făcut la şcoalele israelito-române locale de băeţi, am constatat cu mare durere —
mai cu seamă la şcoala sub.Petricica, care eşte frecventată în
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majoritate de copii săraci
— că aproape 100 copii sunt
celți şi atât de prost îmbrăcaţi cu haine atât de zdren desţeroase
încât pe lângă că mi s'a rupt inima de milă la veder
ea atâtor.

sărăcii, m'am întrebat: Cum vor putea aceşti

copii

să

frecventeze şcoala în timpul ernei în aşa hal?
N
|
Situaţia financiară a şcoalei e atât de critică şi atât
de
zăruncinetă — din cauza puținei importanţe ce comit
etul epitropiei găseşte cu cale a acorda instituțiunei şcolar
e, cea mai
necesară. instituţiune, încât cu mare greu se incas
ează minima
subvenție lunară spre a se putea face plăţile instit
utorilor, dovadă alăturata copie după plângerea institutorilor
cu data de
18 Octombrie crt, şi ve|i recunoaşte şi Dv. că comit
etul şcolar, chiar cu toată bună-voinţa îi este imposibil de
a ma: contribui din subvenţia ce primeşte, şi la îmbrăcarea
copiilor.
Unicul

mjloc

ce rămâne

deci, este acela dea apela

la

caritatea publică, şi cu un ceas înainte de suflă
vântul rece;
fiind că deşi în toţi anii s'au găsit oameni de bine
cari sau

înteresat de soarta

cop'lului sărac, totuşi

el -a

degerat

întăi

de-abinele înainte de a fi îmbrăcat.
Consecințele acestei întârzieri au fost în tot-deauna
acelea
că sărmanii copii săraci, pentru care toate comit
etele bat toba
că le poartă de grijă, mau putut frecventa şcoala
în timpul
ernei, parte din ei au rămas repetenţi până la
infinit şi parte
din ei vrând nevrând au trebuit să se retragă
până ce în cele
din urmă, unii <a şi alţii au părăsit băncile şcoale
i cu aceiaşi
cultură cu care au intrat. Vă mărturisesc că nici
într'un oraş
din ţară nu se vede atâta indiferenţă faţă, de şcoală
ca aci.
Aceste sunt vederile mele în această privinţă şi
de aceia
pentru a preveni din timp, ca să nu se repete şi
în acest an
ceea ce se repetă de un şir de ani cu copii săraci,
îmi. permit de a apela prin presenta la bunul Dv, simţ,
rugându-vă

să

bine-voiţi

a

delega

o

comisiune

de

acel material, contribuind, ca copi-

compusă din 2

sau 3
membri care în unire cu Dv. să conlucreze pentr
u strângerea
fondului necesar pentru îmbrăcarea a 100 copii, cât mai
urgent posibil, şi prin aceasta veţi fi dat acestor sărmani
copii,
pe lângă ajutorul material — ciuțându-le fizicul — şi
ajutorul

morai care e mai presus

lul sărac venit la şcoală, să benificieze de foloasele

ei

de care populaţiunea noastră israelită simte atâta nevoi reale,
e.
M'ant mai adresat în această privință și D-lor Mois
e
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Juster şi S. Herşcovici, cărora leam făcut în mod oficial aceiaşi exprimare, şi rămâne la facultatea Dv. de a vă pune
în: legătură cu acești domni pentru realizarea scopului dorit.
In tot cazul, îmi place să sper câ nu veţi lăsa să treacă mult
timp până la rezolvirea în fapt a acestei cereri, fiind timpul
destul de înaintat, şi mulţumindu-vă anticipat în "numele atâtor
copii cari aşteaptă ajutor prin bine=voitorul Dv. concurs, şi
în numele comitetului şcolar.
Semnez cu distinsă şi respectuasă stimă,
$s): Preşedinte M.

Eisicovici

-

Comiteful şcolar face un călduros apel către toți coreligionarii locali, faţă de situațiunea financiară critică a înstituțiunei şcolare

din acest oraş, să bine-voiască

a da pre-

fiosul ior concurs comisiuncei ce se va prezena pentru
strângerea foncului destinat pen!ru realizarea acestui nobil
scop.

Copie după adresa corpului didactic din 18 Octombrie :909

"Domnule: Preşedinte,
Corpul didactic, în urma mizeriilor ce are de îndurat din
cauza. neregularităților plăţilor. dat fiind că suntem oameni
nevoiaşi fără alte mijloace de cât modestul nostru salariu,
am ţinut să procedăm în mod loial, cerâni să ni se „achite
lefurile la timp.
Am făcut o cerere prin care am rugat achitarea regulată
a lefurilor ; aceasta

în urma întârzierii lefii de la 1 Octomviie,

care ne-a fost achitată abia la 10 ale acestei luni. Este ştiut
că leafa o primim la sfârşitul fie. cărei chenzini.
Cu

toate. aceste,

nici

cererea n'a

fost

rezolvată

şi "nici

chenzina din 15 a. c. n'a fost achitată încă,
Cine ştie când va avea loc această achitare !
Intărzierile aceste ce şe succed, ne îngreuiază din ce
ce. mai %hult situația noastră

materială,

care

e

ori

în

şi

cum

cerând

încă

destul de critică.
'Protestăm în contra

acestei

neregularități,
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odată ca: să luaţi: măsurile necesare pentru a evita în viitor
repetarea acestor stări de lucruri, pentru a nu fi reduşi la
neplăcuta situație de a părăsi clasele,
Siguri fiind că ne veţi recunoaşte drepturile noastre, vă
asigurăm devotamentul ce vă păstrăm.

ss) M. Antler, M. Wechsler, FH. Goldsfarb,

sohn, Î. Meller, Em.

Jacoby, E. Feibel.

D:

Jăcob-

D-sale

D-lui Preşedinte al Comitetului şcolar

LOCO

In anul
lor ei: Josef

1914 „Loja Bnei drith“
Weinrauch,

M.

prin iniţiativa. membri-.

Aizicovici şi Sol. Drimer, care

au colectat 4256 lei şi 50 centime, îmbrăcând cu costume de

postav 151 băeţi cu 145 cămeşi de zefir, 164 ghete, 146 şepci

şi 60 ghete pentru fete. Comitetul a mulţumit răposatului
Iosef Naftalisohn pehtru preţiosul concurs dat lojei.
In anul 1922 filiala societăţei „Caritatea“, compusă din!
D-şoare în frunte cu d-şoarele Lupu, Gherşin şi Bandel, au

îmbrăcat copii din şcoalele Israelite de fete.
Asemenea şi Epitropia Comunităţei Israelite, din partea

ei a îmbrăcat orfanii de răsboiu, tot în acest an
copia învitaţiei, pentru ziua îmbrăcărei :

1922.

Iată
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ROMÂNIA

Piatra-N. 31 lanuarie 1922

Epitropia Comunității Israelite
—

A —

ORASULUI PIATRA-N.
Fondat

la 1768

Stimate

Domn,

Vă rugăm să bine-voiţi a lua parte la “îmbrăcarea orfa
nilor de răsboiu şi a copiilor lipsiți de mijloace, ce va
avea loc în localul

Şcoalei Israelito-Române
din strada Si. Gheorghe
în ziua. de

|

Miercuri 1 Februarie 1922 ora 12 a.

m.

Primiţi vă rugăm asigurarea osebitei noastre -stime,
Epitropia Comunităţei Israelite
In anul 1924
Libița Rabinovici,
Juster şi Caesarina
cat copiii săraci din
iniţiativa D-nelor

Comitetul alcătuit din D-nele Elise Semo,
Elise P. Daniel, Clair P. Juster, Raşel
FHerşcovici au colectat bani şi au îmbrăşcoalele Comunităţei. Tot în acest an din

Coca

Juster,

Nina Sanit,

Raşel Juster şi Maria Briil, care au dat
copii, din venitul net au îmbrăcat copiii

Elise P,

Daniel,

un bal mascat de
săraci din şcoalele

Comunităței.
Tot în anul acesta W/he/m Apoteiker, originar de aci
a donat 30 costume copiilor săraci din școalele Israelite prin

D-na C/ara M. Juster.
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In anul 1928 D-nele Zibița Rabinovici, Rose Griinberg,
Betty Bacal şi D-şoara Li/ly Flerman au strâns 4620 lei şi
au îmbrăcat cu 50 părechi ghete, 51 costume băejeşti, 22
şorțuri de uniformă, 9 paltoane şi 3 rochii, pe copilele din
|
şcoala de fete a comunităţei.
Acuma după ce am finit despre şcoalele comunităţii
noastre voi vorbi şi de frecventarea evreilor în şcoalele publice româneşti. |

In buletinul instr. publ. pe Iulie 1866 p. 569 găsim

ur-

mătoarele eleve evreice ce au frecventat şcuala primară de
fete de aci: Herșcu Sura, Herşcu Dina, Pascal Reize, Ghiţes
Hana,

lancovici

Haim,

Culbeci

lta,

Mendelson

Raşel,

Zis, Haim Zolda, Catargesa Rifea, Catargesa Tauba.

Ițic

Copu-

lovici Tauba, Malta Raţe, Şmiel Mariese, Ițic Rifca, Mendelson Toni, Uşer Sima și losub Alta, în toate clasele care numărau total 110 eleve.

În statistica învăţământului

pe

tabela No. 7 pag. 5 arată că în toate
bane de băeţi din acest judeţ au fost

anul

şcolar

1876-1877

şcoalele primare
total elevi 675

urdin

care 163 evrei, iar la tabela No. 11 pag: 8 arată că în toate
şcoalele urbane de fete din intregul judeţ au fost total 301
eleve între care 122 evreice.
lată şi o mică statistică comparativă şcolară pe anii:

1878 —79, 1881—82 şi 1882—83:

= 59

Anii

Ortodocși

Evrei

1878—79

325

167

555 | 1878—82

a Să
w 5
wi SE
Wu Să
_a
553
i 6*|

|

?).

1882—83
| 1878--79
| 1881—82
| 1882-83
| 1878—79
| 1881—82
1882—83

593

603
194
201
205
84
58
61

1) „Fraternitaţea“ An VII No. 4 şi 23,

107

119
150
184
173.
19
19
18

Proporția

12

1:51,

1.5,
1.1.1
ldem
ldem
1.44,
13
14),
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In a-XXA-a

aniverscre de la înfiinţarea Gimnaziului

Piatra (1894) constatăm următoareie la pag. 39 o:d. 48.

din

Dintre elevii absolvenţi : în anii 1873 total 13 dintre
care 1 evreu, anul 1875 total 12 dintre care 1 evreu, anul
1878 total 15 dintre care 1 evreu, anul 1879 total 12 dintre
care4 evrei, anul 1882 total 14 dintre care 6 evrei, anul 1883
total 5 dintre care 2 evrei, anul 1884 total 6 dintre care 3
evrei, anul 1885 total 9 dintre care 2 evrei, anul 1886
total:13 dintre care 5 evrei, anul 1887 total 9 dintre care

2 evrei, anul

1889

total

1892

total

total 10 dintre care
2 evrei, anul

6 dintre

care

1 evreu, anul 1891
24 dintre

care

1 evreu,

anul

total 17 dintre
7 evrei,

anul

1890

care
1893

total 22 dintre care 4 evrei, anul 1894 total 18 dintre care 5 evrei.
In anuarul Gimnaziului real „Petru-Rareş“ din Piatra pe
anul şcolar 1896 —97 se constată că absolvenţii clasei a 4-a
au fost total 30 dintre care 16 evrei.
Din darea de seamă a Ministerului lastrucţiunei Publice
asupra şcoalelor secundare ale Statului pe: anul şcolar 1897.98

se constată că în Gimnaziul Real local au fost

în: acest

an

astfel: Cl. l-a 76 elevi dintre care 27 evrei. Cl. Il-a 58; elevi
dintre care 30 evrei. CI. Ill-a 33 elevi dintre care 17 evrei.
CI. IV-a 25 elevi dintre care 15 evrei şi Cl. V-a 39 elevi
dintre 17 evrei,
|
Aci este locul de arătat că in anul 1878 elevul Zisu
Apotheker (Doctor în medicină) a luat iniţiativă şi a făcut
primul drapel al Gimnaziului local, care este şi astăzi, colectând banii necesari de la elevii CI. III şi IV-a şi între dona=
tori figurează . elevii evrei: Zisu Apotheker, Moritz Vein-

berg, Lupu Goldenberg

(Doctor

Aureliu

Lupu)

şi Rudolf

Ferester, trecuţi pe fanionul drapelului.
Tot odată trebue arătat că primul evreu care a absolvit

Gimnaziul local este Flerman Erdreich (fost renumit doctor
în medicină) naturalizat servind: în războiul: 1877-78: ca me-

dic-căpitan: în rezervă, medaliat şi doctor. al mai multor
instituţiuni, din Bucureşti unde era stabilit..
„ Asemenea trebuie să menţionez pe primii evrei. bacalau-

reaţi ai liceului

local

„Pefru Rareş“

(1899-1900):

Avram

Horovitz, Leibis Calman, Moise Rotman, Avram Vecsler,
Froân Șaraga, Iosef Șor, Moise Strul, Avram Cerndufeanu

şi /ancu
Liceului,

luster, ale

căror fotografii se află în cancelaria
1

A

i
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Relativ Ia şcoala profesională „Gheorghe Asachi“ de aci,
după darea de seamă a Ministerului instrucţiuni publice
„asupra şcoalelor statului -pe anul şcolar 1897-98 se constată

ast-fel : cl. l-a 53 eleve dintre care 22 .evreice, cl. la 35
eleve dintre care 12 evreice, -cl. Ill-a 34 eleve .dintre care
12 „evreice,
„De .când s'au votat taxe şi restricții asupra copiilor de
evrei, foarte puţini frecventează şcoalele primare ale statului,
preferând pe cele ale comunităţei sau particulare. In liceu
foarte puţini evrei se înscriu din causa lipsei de mijloace şi
aplicarea legei de preferinţă a creştinilor, deci cea mai mare
“parte din copiii care absolvă şcoalele comunităţei, se duc 'la
„meserii, negaţ, birouri şi -magazinuri, spre a'şi crea o carieră,
de existenţă zilnică.

Starea Culturală și morală
Starea

culturală și morală

a evreilor

din Piatra, din cele

mai vechi timpuri este -din cele mai bune şi este socotită ca
a doua după laşi. Nici un oraș din Moldova, afară de Iaşi,
na dat ţării o pleiadă de atâţia ebruişti şi titrați ca acest!
oraş. Nicăiri nu s'au manifestat atâtea societăți şi atâta năzuinţă de cultură ca aci. Cea mai bună dovadă al acestei nă-

zuinţi, în această direcţie e şcoala Talmud-thora,

care

există

saci de sute de ani şi numeroase beth-hamidraşim unde se
studia ziua şi noaptea ştiinţa biblică, talmudică etc., ca şi în
leşuboth şi unde amatorii de ştinţă judaică îşi perfecţionau
cunoştinţele prin desbateri continue. Deosebit mai erau societăţi ştiinţifice în limba sacră ca „Chewra
Mişnaioth“,
„Chewra tilim“ etc. Avântul spre studiul cărţilor sfinte era
foarte mare aci. Prin venirea multor familii din Polonia, avu
loc o întreagă transformare. în viaţa, obiceiurile şi portul
evreilor de aci, căci până la venirea acestora, evreii băştinaşi
erau inclinați mai mult spre romanizare, atât -prin portul cât

și prin limba şi obiceiuri ; dar cu venirea celor
cari obținură o

schimbare

mare

radicală

înrăurire

avu

asupra

loc. asupra

celor

celor

din

Polonia

autohtoni,

o

din .urmă, cari

se asimilară cu totul celor dintâi (Polonejii) şi care stare ţinu
ast-iel până pe la anul 1860, când încep simptomele de cul-

76
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tură modernă prin îmbrăţișarea portului european și învăţăturei moderne românești. Impulsul către şcoalele publice româneşti creşte treptat până la anul 1903 (când se impun taxe
şi restricţii), neglijându-se cu totul studiul evreiesc, care odinioară era în plin progres. Asimilarea se părea a fi ajuns la
apogeul ei. Generaţia tănără se credea mai mult a fi români
de cât evrei, tinzând a se fuziona chiar cu totul cu familia

română. Această

tendinţă

asimilatoare

îşi

perde

însă

din

şcoală,

dar.

putere, prin faptul respingerei şi ignorărei cu totul a acestei
tinerimi asimilate de către români ; iar prin legile votate
contra evreilor în general, fără nici o excepţie pentru cei
băştinaşi, consideraţi ca străini i-au silit a se alipi iarăşi
de neamul lor ; totuşi cu speranţă întrun viitor mai fericit

se simt români, iubindu-şi patria cu dragoste.
Până la anul 1904 era în Piatra o singură

astă-zi avem 2 de băeţi şi una de fete, ale căror institutori
sunt recrutaţi din tinerimea evreească locală. Deosebit sunt
foarte multe şcoli particulare israelite. Asemenea sunt" cluburi de lectură unde se ţin şi conferințe publice pe terenul
evreesc precum şi cursuri de limbă şi istorie evreiască, organizate mai cu seamă de societăţile sinoniste.

„Generaţiile trecute de aici au produs o pleiadă de erudiţi talmudişti de valoare, între care se pot semnala pe reposații : 1

Rab Ichiel Mechel ben Iosef (autorul Pinkesului societăței sacre
„Chewra-Kedoscha”

de aici); Fraţii

Uren,

David

şi

Faibiș

Kolomeir, Moische Șoichet, Rabi Leib Sucher, (rabin în
Izmir), Rabin Chaim loine, Rabin Velvel Apotheker, Israel
Vilnifer (cabalist). Avram Koin (matematic genial), Bendet
Axlrad, Bătrânul Abeles (rabin în Palestina), lose/ Abeles,
Șloime David, (cabalist), Lerbiş Kof/ler, Rabin Moise Volf

Kitai, Hilel Kitai, Rabin

losef Daniel, Rabin

Isucher Beer,

Rabin lfchok Adverner, Rabin Leib Esrig, Rabi Veluel Nufes, Rab Meşi Melomed (rabin la Zfas), Mordche Ide Wolfs,

Mişilem Zise san Mişei Talpalar, Lipa koppel, Rab Simon
Lesepetzer, Rabin mil Lipcaner, Rabi Mendel Aşkenazi
etc. etc.

1) Răsbunicul Cronicarului,
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Cu alte cuvinte casele de rugăciune de aci au produs
pentru toată ţara - bărbaţi culţi, ebraişti distinşi, acest oraş
fiind pretutindenea cunoscut ca cult.
Dintre cei mai distinși învățați și titrați moderni voi
semnala numai pe cei reposați: Poetu/ Roneţi Roman, Dr.
Lewi Apoteher, Bernhard Sujrin (publicist şi profesor), E/7.
luster, los. Bolocan, Inginer losef Daniel, Azich Insonoles
(artist şi autor muzical), Ar. Chaim Catz, etc. Unii dintre
aceştia s'au distins pe terenul ebraic iar alţii în literatură şi

ştiinţă profană. Alt-fel în viaţă avem peste 200 de
medicină,

filosofie, chimie, farmacie,

originari de aci.

inginerie

titraţi

etc.

etc,

în

etc,

„ Ţin a releva că celebrul profesor Sof. Șechter, directorul

seminarului rabinic din New-Yorck a fost un elev al beth|
hamidraşului C/habad de aci.
_ Acuma pentru a caracteriza mişcarea culturală şi manifestările literare ale acestei generaţii, voi cita următoarele
ziare şi reviste apărute de aci: „/srae/“ (în ebraică) şi „Die

Flojfnung“ (în Jidish) de d.
„Die Neuste

Nachrichten“

Eleazar

(Jidisch)

Roheach

(1882
- 85).

1885

„Mercurul“

şi

(Româneşte) 1905 de repos /acob Koppel Tipograf.
In timpul emigrării de la anul 1900, au apărut următoarele ziare ocazionale în româneşte: Sfeaua Israelită, „Bilioteca Israelită*

şi „Vocea

Pritegilor“

iar „Bistrița“ şi „Ecoul Pribegilor“
localitate.

redactate

de

de studenţii Israeliţi din

„Ecoul Obştei“ (româneşte), ziar

ocazional

contra epitropiei comunităţei, redactat de un grup
— apoi ziarele zioniste „Libanon“ (româneşte).

de opoziţie
de tineri.
„Șekelul“

(româneşte) 1905: ambele redactate şi editate de secția

huda Halewi“. — „Zeirei Zion”

în limbele română

şi

redactat de D-nii D. Samsony şi A. L. Zisu, editat de

cu acelaş nume:

— Revista

:

mine, .

„flamekitz“

„Ie-

ebraică

secția

(ebraic) redactată de

renumiţii ebraişti: M. Braunștein Mebaşan, B. Samsony. A.

Feibel, A. L. Zisu.
Broşuri şi cărţi au apărut foarte multe, din ale căror
autori semnalez pe Abram Koin, Bern Sufrin şi D-nii B.
Samsony, FH. Leibovici şi Iosef Kaufman.

In general vorbind, cultura evreilor de aci este de lăudat
4

:
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Şi superioară multor orașe din țară. Cea mai mare parte
din
evrei posedă o cultură mijlocie şi foarte mulţi au cultur
ă serioasă între care titraţi şi ebraişti distinşi aşa .că ei forme
ază

„un element preţios pentru judaism din România.
Îi
S

Conterința culturală zionistă
Această conferință a avut loc în Piatra în zilele de -29
şi 30 Ianuarie 1906, convocată fiind de către .D-l Heinr
ich
Rosenbaum preşedintele federaţiei zioniştilor
din România.

Sâmbătă

28 :lanuarie, în ajunul

conferinţei,a avut :lo
.o .imc

posantă întrunire în templul Leipzigher, la
un public imens din toate clasele obştei.
Au

vorbit D=nii Rabini Dr,

Niemirower şi Haim
seara

Rabinovici,

Z. Lăbel, tratând

avu loc o serbare

care a luat „parte
Dr.

chestia

de Chamişa-Assat,

Nacht, Dr.

zionistă,

în onoarea

iar
dele-

gaților în casa zionistă, unde Dr. Niemirower ţinu
o conferință tratând rolul femeei în mişcarea zionistă. “Popu
laţia evreească era în mare mișcare şi a asistat în număr foarte
mare
la conferinţă, şi a păstrat o atitudine demnă de
la deschiderea şi până la închiderea ei.
Au fost delegaţi la conferință următorii domni
: Din

partea_comisiei culturale zioniste au fost față : Dr.
Niemiro-

wer, Dr. Nacht, Dr. Rabinovici, B. Samsony, Isac
Cahane
şi B. Soref. Din partea studenţimei din laşi domni
i: Leibovici

şi Friihling; din “Galatz:

M,: Fieinrich Schein, Î. Schân-

berg, |. Marcus Ami şi Birnbaum ; din Bucureşti:
S. Labin (representantul presei evreeşti) şi S.
Ko/l

uniunii

studenţilor evrei);

brecht ; din

Roman:
paport;

Bacău:

din Botoşani: d-nii

domnii Iosef Balfer şi S.

domnii
(repres.

Scarlat

Al-

lacobsohn ;

d-nii Aloe! Bring, S. S. Cheis, 4. Sucher şi ÎL. Radin localitate: FI. Gordştein, M. L. Abeles, Em,
lacoby, los. Soufrin, C. Soufrin, Sam. Soujr
in, A.

HI. Nacht,

M.

Faibil,
Schochet, d-na Elise P, Daniel şi d-şoarele
:

S. Samsony, Rosalie Abramovici, Sofie Schwa
Schwar/z, Anna Griinwald, Maria Hausvater ete,rtz,

Ern.
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Şedinţele conferinţei, s'au ţinut sub preşedinţia D-lui H.
Rosenbaum, care ţinu discursul de deschidere, arătând că.a
„convocat o conferinţă generală a tuturor cercurilor . evreeşti,
insistând ase crea un tond cultural şi înființarea unei .reviste
„pedagogice şi alta pentru tinerimea studioasă,
Apoi după propunerea d-lui M. FI, Schein se adresează

«următoarele telegrame:

M. S. Regelui

|

şi Reginei

5
BUCUREŞII

Conferinţa culturală evreească întrupiță la Piaţra-N. arată
Suveranilor iubiţi, ocrotitori ai tuturor supuşilor lor, salutul
ei de adânc devotament şi de dragoste neţărmurită,
Trăiască

Dinastia |! Trăiască

România |

In numele conferinței culurale.
H.

Rosenbaum

D-lui Vlădescu ministrul Instrucțiunii publice
BUCUREŞTI
Prima conferinţă culturală evreească întrunită la Piatra-N.
salută pe conducătorul :institujiunilor de instrucţie din tară,

deopotrivă ocrotitor al operilor culturale, al

tuturor locuito-

«ilor .pentru creşterea luminei în toate straturile
Trăiască România !

sociale.

În numele conferinței culturale.
H.

Rosenbaum

Biroul era compus din d-nii : /7. Rosenbaurn, preşedinte ;
Rabinul Haim L. Lâbel, B. Samsony, Rabinul Dr. Rabino-

ici, B. Sorej, M. H. Schein şi Scarlat Albrecht, vicepreşedin
— Rabinul
ţi
Dr. Nacht, Rabinul Dr. Niemirower,

1, Kahane, I. Schânberg, asistenţi. Leibovici, Magder şi FriihJing secretari,
-
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Discuţiunile şi referatele relative la cultura poporului au
fost interesante şi. elocvente. Dr. Rabinovici vorbeşte despre

sistemul defectuos,

al instrucţiuni

ebraice, cerând

alegerea

de metode bune şi a se infiltra copiilor cunoştinţele religiunei, inşistând a se apela la comunităţi de a primi desideratele hotărârilor conferinţei.

Dr. Nacht cere convocarea unui congies didactic şi

un

program unitar pentru şcoli, judaisarea insti.uţiunilor culturale.
şi reînvierea judaismului antic. Arată rolul Rabinilor, lucrarea
lor din cele mai vechi timpuri, pe terenul cultural ; trece apoi
la institutori arătând reaua lor stare. materială şi cere măsuri
pentru ameliorarea stărei lor.
|
|

Dr. Niemirower arată că rabinul şi profesorul

sunt

eu/

judaismului. Trecând la institutori arată starea lor critică, deci
e de ideie să formeze societăţi solidare. Cultura a fost mân-

tuirea evreilor susține D-sa,

deci e de 'idee a se studia

şi literatura de către societăţi cu
propage gimnastica, să se susţie
pentru popor, cerând convocarea
aceste să se lucreze în unire cu

din ţară:

|

istoria

această tendinţă, apoi şă se
presa şi să se editeze cărți
unui congres cultural. Toate
organisaţiunele comunităților

|

FI. Posenbaum, arată că zionismul e privit cu respect
de toată lumea, deci e de părere de a se lucra în unire şi
cu alte elemente spre a le câştiga, Propune numirea unei
comisii pentru formarea uniunii cuiurale şi se alege pe Dinii

HI. Rosenbaum,

Dr. Niemmirower, Dr. Nacht, Dr.

Rabinovici

şi Sam. Pinoles. Apoi mai vorbiră, făcând diferite propuneri D-nii: B, Samsony, Scarlat Albrecht, M. Heinrich Schein,

Frihling, losef Souţrin şi Isac Gahane etc.

-

Conform propunerei D-rului Co4l de a se convoca_ un
congres al rabinilor. se numeşte o comisie compusă din D-nii

rabini Machi, Beck, Niemirower, Rabinovici, Landau,

(Botoşani) şi Vo/fsopn

Taubes,

(Fălticeni), cari să intre în relaţie cu

rabinii din ară pentru aducerea la îndeplinire acestei propuneri.
Asemenea se propune şi convocarea unui congres al
profesorilor evrei din ţară şi se numeşte o comisiune pentru

convocarea acestui congres, compusă din D-nii: Dr. Niemi»
rower, Dr. Beck, Dr. Nacht, M. Schwarţfeld, Bejarano, Dr.

Steuerman,

D-şoara M.

Cusiner, Dr, Ghelerter,

Dr.

Nesto-

Şcoalele Israelito-Române

rianu, Scarlat

|

|

Albrecht,

M.

$1

Braunştein- Mebeşan,

streich, D-na Feinsilber.Rusu, Em. lacoby, Rapaport,

Augen-.

şi D-şoara Sofie Schwartz.
După închiderea conferinţei, epitropia Comunităţei
ferit un banchet congresiştilor, Seara a avut loc tot în

teatrului o mare întrunire

publică

zionistă,

Labin

a osala

prezidată de D.l

H. Rosenbaum, care ţinu o cuvântare magistrală pentru care
i se făcu ovaţiuni. Corul intonă cântecele : „Dort wo die Ceder“,
„Degel machne lehuda“, și „Die Schwieş. Mai vorbiră apoi
D-nii

Dr.

Niemirower

în

germană,

Dr.

Nacât

în

ebraică,

Dr. Rabinovici în franceză, Dr. Cohl în română şi M,
Schochet în jiidisch. Ast-fel se sfârşi impozanta conferinţă,
In treacăt remarc că ideia zionistă a prins în Piatra -rădăcini adânci şi aceasta mulțumită păturei culte evreeşti care
stă în fruntea acestei mişcări.
.
:

Starea Morală
In ceea ce priveşte starea morală, indic două mici tablouri statistice mai vechi, după care se poate constata:

Statistică
Anil

JUD.

NEANTZ

Penatenciare

1875] Bisericani

„|

Pângăraţi

1878]

Bisericani

ORTODOCŞI

5 | Bisericani
la

etc,

277|

?)
EVREI

Corecţ.| Reclus.| Vagab. | Total

44|

1] 322]

9

1|— |

10]

60| 217|

16| 293]

7|

10| — |

17

, | 306|

5] — | 311|

25| 275|

5] —|—

9] 309 —|

i).

Statistica
V.

5

4|—]|

4

444|

56| —|—|

56]

| —|—|—|659)

8—|—]|

8

| — | — | —

-

1897] Pângăraţi
tabela

CATOLICI

Corecţ.| Reclus. vant | Total

» | Pângăraţi
| ata

Penetenciară

penitenciară

din România pe anii 1875-78 Bucureşti,

pag.

9

2). Mişcarea închisorilor centrale din Istoria închisorilor din România de Qr.

Î. Dianu, Bucureşti

1900, tabela

1,

.
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Statistica
|

ANI

/

1]

Judiciară

: CURTEA-CU

Ortod.

|

|

—|

—]

06]

1873

| 1321

3]

1874 -]

51|

| 123|

3877. |

351

1883

61

Arestul

Neamtz)

TRIB. _CORECŢ.

Ortod, |

|

| 1876

1

-|

1866

[as70 | 27|
| asr | 49|
|

JURI

Evrel

(Jud.

!

'[lud. de Pace Oontrav.

Evrei

Ortod.

“Evrei

7]

=]

79|

36|

31555]

137|

46:

59|

—|

—:

1] 751|
6 [196]

1 452|

57] 13| ea:
66| a32| so:

—|aa|
4|

572|

preventiv

=

Jud.

a]

m]

301

—|

—:

—|

—

—|

—i

Neamţu.

Anii 1893 până ila- 1898, total deţinuţi intraţi 3305, dintre „care 213 Evrei.
»

+1). Ministerul de interne, Statistica judiciară din Romănia pe anii

pa

1866—1883;

Instituţiuni Filantropice
SPITALUL
Istoricul

Din cele mai vechi timpuri, exista
cimitir o casă

mare

cu:câte-va

în: raionul

camere,

numită

vechiului

hegdiș,

care

adăpostea pe cei săraci şi bolnavi şi care casă există şi
astă zi, servinu numai ca azil săracilor străini cari vin aci

pentru

un. scurt timp.

|

Până la înființarea spitalului, bolnavii erau ajutoraţi din
venitul gabelei şi al unei cutii numită „B:kur=Choilim“ care
îşi avea al ei administrator numit direct de epitropia comu=
nităţei, Până la anul 1879 epitropia comunităţei avea tocmit.
exclusiv pentru săraci o moaşăşi un

doctor.

lată spre dovadă și copiile unor chitanțe emanate de
acei doctori:
-

la

CHITANȚA:
Subsemnatul: medic

ceasta
elite,
raţie,
donat

oraşului Piatra;

adevereşte : print! a-

că am primit de la D=nu Herşcu Kahal, comunei Israpatru galbeni pe luna Mâi, anul: corent, drept r&munepentru'căutarea: bolnavilor" săraci, pe la casele lor; or-:
de Kahali,
|

23 Mai 1863.

„semnat,

Dr. Udrăăki:

CHITANŢA.
Am primit de la Kahali patru galbeni leaf
ca: doctor.
a a-

Israeliţilor pe:luna : Noernbrie. -

2/12 Anul 1864,

semnat Dr. Ghering

loset Kaufman: Gronlca Comunităţilor Isr. din Jud, Neamţ,
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In ceea-ce priveşte spitalul creştin, el era deschis pentru
toată lumea, fără nici o deosebire de confesiune, mai mult
încă, slatina de la Bălţăteşti, conform ordinului Ministerului

de Finanţe al Moldovei. (No. 11315 din 1 Octombrie
către Prefectura de Neamţu, după hotărârea
niştrilor, urmează a se slobozi pentru feredee
se vor înfăţoşa cu certificatul doctorului că ar
de asemenea feredeie.
|
„Această regulă era atât pentru evrei cât
ştini. lată spre dovadă și suplica bancherului
Piatra către Prefectura de Neamţu în această

1859)

consiliului Mipersonale care
avea trebuinţă
|
şi pentru creLaba Mocăl din
privinţă; 1)

Timbru 20 parale,

Onor. Prefect. de Neamţu
Laba Mocăl din Piatra
Suplica

Din alăturata adeverinţă a Docturului fisic
Grojoski şi a D-sale fisicului de oraş Ghering,
onor, Prefect că am neapărat nevoie de a mi
Bălțăteşti slatina pentru o cură a familiei care

scrofulu. Deci cu tot supus vin a ruga pe

- să bine voiască a ordona
asemene slatină.

casei slatinei de

a Districtului,
se va lămuri
se slobozi din
pătimeşte de

onor,

a

mi

Prefectură

se

slobozi
|

1859 August 4 T.-Piatra
!

-

urmează

iscălitura evreiască,

Laba

ţ

ben Mordche.

Reg. No. 9941. Resoluţia sună a se slobozi slatina cerută.

Pentru săracii creştini trebuea un certificat de la Poliţie,

iar pentru cei evrei, un certificat sau mai bine zis, o mărturie
din partea Kahalilor şi certificatul doctorului si apoi slobozia

bolnavilor săraci slatina necesară. lată spre dovadă şi o asemenea mărturie a Kahalilor : 2)
Timbru

20

para.

1) Dosar No. 22 din 1859, Casieria de Neamţu, intitulat „Dosarul slabozire
slatinei 1859*.—(Dosar în posesia mea.—AUTORUL),
"
2)
Acelaş dosar, fila 38,

|
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8
Mărturia

Noi subtiscăliţii Kahali naţiei Evreeşti din Piatra, dăm
această mărturie la mâna D-lor lancu Axelrad şi Avram Zet
Aron, Altar sin Ițic, Hascal Dascal, Abram Negru, lancu
Haham şi mărturisim către ocărmuire că. în adevăr se află
numiții oameni săraci şi nu au cu ce să hrăneascăa lor viaţă
şi pentru că aceasta cei noi jos iscăliții mărturisim este adevărat, vom

putea

Dumnezeiască
şi pentru

mărturisi în conştiinţă

curată

că noi în adevăr-avem o asemeriea

că această mărturie

să fie

ajutor

şi

cătră

locul de trebuință, urmează ale noastre iscălituri.

cu

frica

ştiinţă —
numiții

la

Piatra 1859 Iulie 1
Urmează 8 Iscălituri Evreeşti ale epitropilor comiinităţei.

Ajutorarea săracilor până la anul 1896 merse neregulat,

de la această dată însă, comunitatea cheltueşte câte 80 lei
pe săptămână până la înființarea spitalului actual şi chiar şi
acuma. Această ajutorare consta în subscrierea reţetelor medicale care se iau la farmacii în comptul comunităţei, iar deosebit de această în cazuri urgente se dau ajutoare pecuniare
celor bolnavi săraci şi cari ajutoare se urcă până la 1500 iei

e an.

;
La 1 Decembrie 1890 s'au instituit un comitet cu scop
de a rescumpăra feredeul deţinut de reposatul Ferșcu Coppel

şi a fonda: un spital, care să fie întreţinut din venitul zisului

- feredeu,

Comitetul fu alcătuit din D.nii: Șachne Stambler, Smiel.
Siegler, L. N. Charas,:M. L. Făinar, Șaie Ițic Kaufman,
Haim Leibovici, Meir Avram, B. Samsony, Î. Weissmann,
[H. Nadler. A. Nadier şi L. Creţu.

Preşedintele

comitetului

fu ales Dl S. Siegler iar ca secretar D-l FI. Leibovici.
Misiunea comitetului era de a strănge ofrande de la 20

lei în sus, cu care bani să-se poată realiza scopul propus.
Comitetul a și lansat un mare apel, în graiul popular, a în=
tocmit

registre, etc., dar după

puțină

vreme

toată

lucrarea

„a adormit şi toată dorința obştei evreești a stagnat pentru un
timp.

De la anul 1838 şi până la 1895

instituțiunea „Bikur.

|
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Ghoilim" era întreţinută de societatea „Caritatea“ (a negus:torilor), care întreținea şi şcoala „7a/mud-Thora“ iar meseriaşii şi-au administrat deosebit aceste instituțiuni, de câtre
societatea 'lor, tot cu acest nume. Astfel a durat pănă 'în luna
Mai 1896 când s'a reînfiinţat gabela care există şi acuma şi
când a şi avut loc fusionarea ambelor tagme odinioară ostile.

” În luna Septembrie 1898 s'a constituit societatea „Bikur-

Choilim“, pentru a se veni în ajutorul bolnavilor săraci, Comitetul fu alcătuit din D-nii M. Daniel, B. Samsony, S. Siegler, Moise luster, M. Roşcovici, M, Avram, L. Weinrauch,

S. Daniel, L. N. Charas, Abr. Renert, Efr. luster, 'Kopel P.
Katz, Burech Avram,

A. Fischer, Iosef

Kahane. |. Fischer. Bern,

Griințeld, Iosef

Naftalisohn,

Aron

Weinrauch

şi

Fl,

Goldner. Acest comitet şi-a propus a înfiinţa un spital, dar
care scop fu realizat mai tărziu.
Ia 27 Martie 1899.comisiunea pentru fondarea spitalului
învită elita obştei israelite locale spre a se consfătui în comun pentru fondarea spitalului şi s'a constituit o nouă: comi-

siune alcătuită din D.nii: Oz, Leon Stein, Abr. Reneri,
Weiningher, Moise Roşcovici,.
Abr. Fondianer, Lupu

uanu, M. Fâinar, şi Î. Schwartz.

Nu trecu mult şi aceştia cumpărară

-

N

un teren în

Dărmăneşti, de la d-nul Costache Andrieş pentru

Ad.

Tarzaa
strada

3000

lei,

depunând şi materialul necesar pentru clădirea spitâlului, dar
în urmă s'a debarasat de acest proect. După căţi-va ani. adică
în anul 1904 au cumpărat casele D-lui Anton
Kugler, - din
str. Luteriei cu 18.000 lei pentru acest scop. Atât soc. sacră
„»Chewra-Kedoscha“cât şi D-na Victoria FHerşcovici au donat
câte 1000 lei la cumpărarea acestui local.
—

Spitalul fu cumpărat pe numele D-lor: M. Roşcovici, $.

Sigler, S. Stambler, L. N. Charas, Efr. luster, P. Zissu, |.
Schwartz şi S. Ilerşcovici.
|
|
Inainte de a face descrierea spitalului actual, mă simt

dator a face şi istoricul azilului pentru bolnavi săraci.

Pâuă la deschiderea spitalului actual, în urma _indema=
nului d-lui Dr. A. Lucianu, prin iniţiativa şi susținerea D-nei
Victoria Şmiel Herşcovici, se instalase un azil pentru .bol-

navii săraciîn str. Apelor Minerale,

la

11 - Februarie. 1901.

Acest local care ţinea loc de spital, avea 7 paturi. Acest azil

în cea mai mare parte era întreţinut de câtre familiile “Her8
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Şcovici şi bonetti Roman şi din cotizaţii benevole a mai multor coreligionari. Comitetul azilului era alcătuit din D-nele:

Victoria Şmiel Herşcovici, Eleonora Ronelti Roman, Feiga
L. N. Charas, Clara Weiningher, Debora L. luster, Maria

S. Siegler, Betty Weinrauch, Malca Roșcovici Maria Iptar,
Raschel Iulius Agatstein şi Elise P. Daniel. Doamna Flerşcovici şi D-l A. L. luster au înzestrat micul spital cu paturi,

şi lingerii, iar d-nii: S. Flerşcovici, Abr. Renert şi M. Roșco-

vici au colectat o sumă

respectabilă peniru susţinerea lui.
D-na Elise P. Daniel ca secretară

toată

îşi dete

osteneala

pentru

existenţa acestui azil. Micul spital
era îngrijit în - mod gratuit de
câtre D-l Dr. A. Lucianu, iar ca
administrator avea pe D-l Meir
„ Daniel.
Societatea damelor „Carifalea“ dete şi ea acestui azil foarte
mult concurs. Acest azil a adus
foarte mari servicii populației sărace, căci aproape o sută cazuri

de tebră titoidă au fost aci
tate în anul 1903,

=

D-rul A. Lucianu

„Acest

cău-

azil a existat aproape

2 ani când în luna Februarie 1903
a ars cu desăvârşire

deci epitropia

voităa deschide actualul spital.

comunităţei se

văzu

ne

Spitalul actual, cu toate că era cumpărat pentru această

destinaţie, totuşi la început stete închis până la 15 Aprilie
1905 când ivindu-se mai multe boli serioase s'au internat

mai mulţi bolnavi şi ast-fel de la acea dată funcţionează re=
gulat. Acela care dete spitalului mai multă îngrijire părin-

tească a fost d-nul Moise Roşcovici care dărui 400 lei pentru

susținerea lui, căci pe

acel

timp epitropia

comunităţei

era

ostilă funcţionărei acestui spital, deci d-sa împreună cu d-nul

Sam. Daniel, prin colecte şi taxe,
spitalului.

au

susținut

funcţionarea

-
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-

Până la 1 lanuar -1906

funcţionă

Șfein, ca medicul spital iar ca sub
Blumen tot gratuit, care făcea şi pe
mai târziu dentistul losef Rosenthal.
In Decembrie acei av, epitropia
pentru spital 80 lei pe săptămână şi
Ștein şi Lucianu, cari erau plâtiţi cu

La 18 Aprilie 1906 societatea

89

gratuit D-rul

Leon

chirurg bătrănul losef
îngrijitorul spitalului, iar
|
comunităţei au votat
numai ca medici pe D.rii
câte 75 lei pe lună.

damelor

„Car

itatea“ a
donat spitalului prin d-nele: Maria S. Siegl
er. Malca Roşcovici, Raschel S. Daniel, Feiga Charas, Bett
y
Weinrauch +
şi Elise P. Daniel, 393 bucăţi ingerii, comp
use din cămeşi,
halaturi, fețe de perne, etc.. precum şi două
dulapuri inchise,
pentru păstrarea lor. Asemenea 100
lei pentru baia spitalului,
muşamale,

etc., toate în valoare

de aproape

1500

lei. Asemenea a contribuit pentru baia spitalului şi
DI M. L, Abeles.
Aci este locul de remarcat că mai multe
. societăţi de
dame atât a neguţătorilor precum şi a mese
riaşilor au dat

baluri şi au colectat bani, pentru spital.

|

Actualmente spitalul primeşte de la comunita
te 625
lunar, plus taxa bolnavilor cu stare, etc.
Lunar sunt consultaţi gratuit aproape 200 bolna
vi.
Spitalul are 12 paturi.
“
„Personalul se compune

din un doctor,

lei

un

gardian, o gardiancă. bucătăreasă şi-un servi intendent, “un
tor.
Spitalul este o zidire framoasă din material
se compune din: un salon şi trei odăi spaţioas nearzător şi
e pentru bol.
navi, o sală de operaţie, un pavilion,
o cameră mortuară,
cancelaria, baia, farmacia şi odăi pentru locuinţa
intendentului.
Spitalul are şi o grădină foarte mare în jurul său.
Î

REAMINTIRI
"In anul 1903
făcut cerere către
mite a se înființa
care a comunicat
din

18

Febrnar

ŞI URMARE

când era să se cumpere spitalul actual, s'a
onor M-terul Lucrărilor publice dacă adîn acest imobil spital pentru bolnavi saraci,
onor Primăriei locale, prin adresa No. 2116
curent

iar

aceasta

comunică

comu-
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nităţei resultatul

admiterei,

prin adreșa sa No. 885 din

Febr. a. art
„Iată copia acestei adrese:1)

21

Regatul României

Primăria "Comunei

„JUD. NEAMŢU

Piatra

Serviciul Administrativ

No.

885

1903 Luna Februarie în 21 zile

cu.

esa

Domnule,
„Domnul. Ministru Lucrărilor Publice prin adresa No. 2116
din 18 Februarie curent, comunică că prin jurnalul Consiliului

Technic „Superior No. 34/903 sa aprobat proectul relativ

la -

înființarea unui spital modest în casele cu No. 48 şi 50 din

strada Petru Rareş, proprietatea d-nei Zoiţa A. Cugler ; pentru
israeliți saraci din acest

oraş.

p.

Vă fac cunoscut.
Primar A. D. ŞOAREC,

Secretar COVRIG,

D-sale

D-lui Karol Nacht
Representantul Comunităţedin
i Piatra.N.

1) Actul original este în posesia mea. AUTORUL.
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In anul 1906 Medicul

Spitalului, Dr. Leon

raportul din 12/1 1907 arătă că în anul 1906, au

Ștein

prin

fost 145

bolnăvi, din care 9 creştirii. Ajutoare medicale s'au dat
2923 persoane. Societatea damelor' meseriăşe au dat 400
şi âu climpărat şi “muilte instrumente necesare spitalului.

la lei

In 'anul'1907 onor Primăria locală (serviciul Saniţar)
prin adresa No. 116 din 16 Februat cert, către d. Medic dirigirite al spitalului Israelit local, roagă a i se răspunde ; 1)
De când funcţionează spitalul, 2) Câte paturi: are permanente
şi alte” întrebări sanitare:

Tot în anul 1907 Medicul spitalulni dă un raport anual,
unde se poate vedea
„Tată “copia:

toată

starea şi

prograiiul

spitalului,

1907 Ianuarie 12
Domnilor Epitropi,
Spitalul israelit intrând în al 3- lea an al existenței sale,
subsemnatul fidel sarcinei ce 'mi-am impus, am onoare a vă
înăinta Raportul anual de mersul şi activitatea “sa în cursul
anului 1906.
Ast-fel s'a primit şi căutat în spital un număr de 145 de
bolnavi din care 84 bărbaţi şi 61 femei. Dintr'aceştea au tost
6 bărbaţi și 3 femei de religia creştină.

Din totalul acestor
morţi,

bolnavi

am

avut

de

înregistrat

4

din 'cari 3 bărbati şi o femee.

|

Cea ce dă un procent de mai puţin de 3%, ca mortalitate.. Această “mică mortalitate este datorită bunei stări higienice în care se ţine Spitalul şi conştiincioasei îngrijiri me»

dicale ce se dă bolnavilor ; doui avantage ce fac ca prestigiul
şi renumele Spitalului nostru să meargă crescânid şi să atragă
în căutărea sa bolnavii creştini cari prefer căutarea Spitalului
nostru cu plată, celui judeţean, unde capât căutarea medicală în mod gratuit,
|
La consultaţii sa dat ajutor medical la un număr de
2923 bolnavi, din cari 2140 au căpătat şi medicawentele

gratuit furnisate din farmacia

spitalului

primit rejete la faimaciile din oraş.

şi numai

783 au
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Operafiunile făcute în cursul
boli şi cazuri grave, din care pest anuluiau fost de
e 30 reuşite .bine.
De la 1

felurite

Noembrie demisi
“şi neputându-se găsi un altul cu onând subchirurgul-farmacist
acest modest salar, subsemnâtul ajutat

de personalui spitalului a fost
silit, spre a. face:
faţă tuturor cerinţelor pacienţi
lor să prepare singur medica
mentele atât ale bolnavilor din
spital cât şi a celor veniţi la
» consultaţii precum şi a reţe
telor venite din oraş dela,
D-nii
medici; şi cu această: sarcină
mă ocup până în present.
Trebue să vă atrag atenţiunea
D lor Epitropi! Ca o notă
îmbucirătoare însă în mijlocul
neaj
urisurilor mai semnalez
achiziţiunea unui instrument
bogat şi modern ce am procurat
din sumele puse la dispoziția
de câtre diferitele persoane
caritabile, Ast fel Societatea
nDamelor meseriaşe“ mi-au
înmânat prin Doamnele Ghetler şi
Eisi
g
Pita
ru
sum
a
de
400
lei, D i Carol Nacht un deposit
de 100 lei, D-I L.N. Charas
un deposit de 100 lei, D-nu
l Aro
lei; D-l [. Weinrauch dela un n luster un deposit de 56
arbitragiu 80 lei şi D- 1. B.
Griinberg a donat 20 lei.
Aceste

instrumente

ne sunt

bine venite acum când activitatea spitalului ia din zi în
zi un avânt şi o întindere mai
„mate ; şi privesc ca o datorie
deosebită de a exprima aci
Sus ziselor persoane mulţumirile
faptă; în special comitetului Dam obşteşti pentru frumoasa lor
elo
O muncă vrednică de toată laud r meseriaşe: cari au depus
a
şi o activitate obositoare
„„ întru aranjarea unui bal al
căruia produs a fost sus zisa sum
ă
cu anumita destinaţie pentru
procurarea de instrumente.
A-

punct de vedere spitalul este
suficient aprovizionat şi pentru
mulţi ani.
”
,
SI
Atenansele care graţie neobositei
Dv. îngrijiri D-lor Epitropi au încercat o reparaţie
apr
general al spitalului o înfăţi oape radicală, dau aspectului
şardin
e cele mai încântătoare şi
„se abat spre a-l vedea, Două
lipsuri esențiale şi care sunt.
pe
punctul de a dispare trebuesc
menţionate, Aceste sunt: up
„doc de baie sistematică Pen
tru bolnavi, şi o cameră
mor=
tuară, Atât pentru
primul

cât
deja sumele necesare D-l M., L.pentru carhera mortuară există
Abeles pe lângă suta de lei
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ce a donat cu ocaziunea reparaţiei atenanselor
că e dispus a pune la dispoziția Dv. suma de
instalarea băei, în memoria defunctei sale
Cât pentru camera mortuară este destinată o

mi-a declarat
400 lei pentru
saţii.
sumă de 500

lei de câtre răposatul Nuchăm Herşcovici de curând decedat.
Aceste 2 lipsuri o dată înlăturate Spitalul va fi în stare

sper să facă faţă tuturor cerinţelor higienice moderne ce se
cer unui instituţiuni de felul acesta. Depinde numai D-lor Epitropi de buna voința Dv. de care aţi dat până acuma atâtea

probe ca aceste 2 îmbunătăţiri să capete existenţă.

In general pot susţine cu satisfacţie că anul trecut a fost
rodnic în îmbunătăţiri diverse, şi aceasta mulţumită devotamentului şi activităţei neobosite. desvoltat de Dv. întru prosperarea acestui aşezământ precum şi în resultatele favorabile
obţinute relativ la ajutorarea bolnavilor prin sârguința personalului medical. Fie ca sacrificiile ce cepuneţi pentru înflorirea
acestui Institut; să dureze încă mulți ani spre folosul bolna-=
vilor ce vin să caute alinarea suferințelor şi pentru mulţumirea Dv. sufletească. Din partemi, nu pot califica alt-fel nobila Dv. străduință decât ca un act de Inaltă filantropie
cu sănătate Medicu Spitalului

Dr. STEIN.
În statul lefilor, personalului spitalului Israilit pe luna
Octombrie 1908 se poate constata personalul şi apundamentul

fiecăruia :
Dr. Leon Stein (medic) 150 lei, Mendel

tendent) 35 lei, Vasile

Samuil

((pardian)

40

Zilberman
lei,

(in-

Natalia V.

Samuil (gardiana) 40 lei, Feiga ititerman (bucătăreasă) 25 lei,
Grigore (argat) 10 lei. Total 290 lei.
In anui 1909 Loja „Menorah XV& No. 395 cu data
20 Ianuarie a. c. prin adresa No. 48 către preşedintele Comunităţei israelite locale, îi aduce la cunoştiința că. în urma
cererei unui mare număr de enoriaşi, solicitaţi fiind de toată
obştea israelită din localitate, au numit două comitete! şi
anume; unul pentru şcoală și cel'lalt pentru spital, alcătuit
din d-nii Șmil Flerșcovici, Ilie Soicher, Șmil Ițic Katz, Sam.
Daniel, şi lancu Gărcineanu.
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In anul 1911 Comitetul spitalului era
Abram. Renert, Ch. BR. Weinştok, Meir alcătuit din D-nii:
Schwartz şi M.,
Friedman.

|
|
In. anul 1913 Spitalul fiind fost într'ân
hal de mizerie
sub toate raporturile, deci răposatul. d.
Dr.
Aureliu Lupu
şi-a luat sarcina a'l repara, achitându-se
în mod conştiincios

de sarcina ce şi-a impus.

El

fiind

Renert. Spitalul înainte era după

deplorabil.
„Iată

secondat. de

cum

d-l CGaro/

am: zis întrun

hal

fosta stare:

1. Aspectul exteriar: zidurile dete
riorate,

iar .uşele, ferestrele: putrede, iar geamurile sparte.
2. Curtea, murdară. şi nepavată, fără
„9. Bucătăria, acoperităcu draniţă, hoge trotuare,
agurile dărăpănate.
4. Gardurile, putrede şi căzute.

|
5. Pe dinauntru, sălile spitalului cu
aspect penibil, pereţii
coşcoviți, uşile, ferestrele şi podelele
roase, sobe. ruinate, ven-

tilatoarele astupate. Magazie pentru spita
l nu era. Camera de
şi ca spălător

baie servea

ia rufelor ; Pavilionul de izolare
era
lângă. grajd şi latrina veche ; bucătăria
servea şi ca dormitor
bucătăresei, era stricată şi fără mobi
lier necesar ; Localul farmaciei şi intendentului de asemenea
Morga şi closetele erau şi ele ast-fel. erau în. necurăţenie ;
Aşa dar toate aceste au fost refăcute
Dl Aron Juster împreună cu reparatoriişi reparate,
de mai sus şi-au
luat angajamentul a colecta suma
necesară acestor reparațiuni şi radicale îmbunătăţiri. lată
şi lista donatorilor :

_

Vene

rata Dona Lucia Leon Bogdan a. dona
t 30 cămăși,
30 prostiri de pat, 30 prostiri de plap
omă şi 40 feţe de pernă
şi mai multe prosoape,
Fabrica Textilă din Buhuş; 15 pătur|
i, 16 mantale de
postav căptușite cu flanea şi o subv
enție anuală de 200 lei ;
deos
ebit de aceasta onor

D.ni

i Schlesingher şi Margulius .
s'au oferit personal cu câte 50 lei
anual. D-l Michel “luster
6 paturi

de fer, 8 măsuțe de noapte, 6 sormiere
, 1 lavoir şi
2 mese de fer. D-nii O. Kreindler,
firm
a
M,
Weinberg &
Lăbel şi Petru Iuster au cont

ribuit, fie care, cu câte o Cana
titate de scânduri necesare la repa
rare şi facerea gardurilor,!
a magaziilor, din care material
a beneficiat şi şcoala israelită
de fete, unde s'a construit o maga
zie de lemne.
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Pentcu lingerie au furnizat frații Solo
mon, fără. profit
material.
e
|
Donaţiuni pecuniare : //je Segaler în
memoria soției sale

.
Coldina 200 lei, Debora Filderman (Ba
cău
)
38.5
0,
/sra
el.
Ghelberg 22.50, Clara Adelștein 22.50,
Mendel Gol/dsfarb.
19 lei, S.

Î. H.

Weinştein

Cărciumar,

15 lei, fi, Godel 15 lei, Nathan Sega
l

Filip

Rabinovici frizer, și [.
Ovanes Kevorghian (coloniale) 10. lei, 8.Weinştein
Weisman 7.50, Aizic Schwarţz (Brutar),
David

câte 7,50,

.

Rabitz 15 lei, .
Iosef Najtalison pentru soc. sacră
1800 lei, M. Semo 300 1,.
Aron luster, S. Flerşcovici, Iulius
Agatştein, M. Schwartz
(din economia spit.) 200 lei, O. Krei
ndler 125 lei D. Stambler 100 lei, A. Renert, C. Renert,
Leop. Bach, O. Stein-

bere, Meir Avram,

Sol. Drimer,

H,

Gold

ștein câte 60 dei, .
M. Eizicovici, M. ipcar, Nută Schw
artz, Leon Pozenfveig Fleinrich Weinberg, Oscar C almano
vici câte 50 dei, Moise

luster, Ludvig Berman,
Lazar Weinrauch, Leon

O. Fielman şi Leon Manaşcu 40
lei,
Weinrauch, David Davidovici,
M.

Gredingher, B. K. Enghelbereg, Fraţ
ii Solomon, Dr. Leon
Stein, Jaques Briil, Moise Feder,
Dr.
Aurel Lupu 30 iei,
„ D-nii H. Hart, 1 Isersohn, Leop
. Steinber, „ S. Ghelberg,
FI. Zagher,

Ch. Adierberg, Nathan Segal. M.
Rosenbaum,
Berl Kriegler, Leiba leșanu şi L.
Polak 20 lei, A. Weiningher 50, S. Daniel 35,

HI Weinştok 28, FH. Codel, L.
Al
fein, M. Sapsa, B. Goldenberg,
M. lacobi, L. lakerkaner,
Av. Weisman,

S. Ancelsohn a. 10
Haim, F. Lupovici, HI. Waldman a lei, B. Catargiu, MF.
5 dei. Total a ' costat
5144 lei.

E de remarcat că „Uniunea evreilor
. pământeni“ a oferit Ministerului de răsboi 20 paturi
în spitalul comunităţei,
pentru bolnavi și răniţi de răsboi,
ţinute pe cheltueala lor.
Pentru ca onor

spitalului,

reproduc

cetitori să aibă ideie despre
repararea
aci articolul din 'ziarul . „Infor
matorul“

Anul [ No. 27 intitulat: „O vizit
ă la spitalul
nat C, Vinescu.—lată acest articol:

Israelit“,

sem-

0 VIZITĂ LA SPITALUL ISRAELIT
————

Anul acesta deși am trecut pri
ntr'o grea criză financiară,
totuşi spitalul israelit a avut
şansă de o reparaţiune radica
lă,
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şi o serie de îmbunătăţiri, datorit
„dlui Dr. Aurel Lupu.
Trecând

zilele trecute

in mare

prin strada

parte

Petru

activităţei

Rareş,

observ

în faţa spitalului o temelie de piatră pentru un gard de fier.
Știind că acest local ar avea necesitate de reparaţiuni intense
despre care îmi vorbea adesea medicul spitalului d. Dr. Ştein,
curiozitatea m'a împins să văd dacă comitetul a ajuns la un
gard

de fier, ce a făcut în interior. Comunicând intendentului

intentiunea mea, acesta îmi comunică că d. Dr. Lupu se află
acolo, supraveghiând lucrările ce sunt în curs de executare.:
Intrând în curtea spitalului, se observă

imediat

o schim-

bare, pereţii văpsiţi din nou, gangurile reparate şi boite, acoperemintele reparate, florăria din fața clădirei principale îngrădită şi un gard nou spre curtea grădinei. D.l Dr. Lupu

avizat de vizita

mea,

cu

amabilitatea

care-l

caracterizează

mi se puse la dispoziţie, însoțindu=mă pretutindeni şi arătându-mi toate câte s'au făcut şi despre care ştia în cele mai
mici amănunte, ca unul care s'a ocupat de aproape.
La intrare se află locuinţa intendentului care a fost reparată, zugrăvită şi podelele văpsile, asemenea şi aşa zisa
farmacie, acelaş lucru şi la locuința servitorului, bucătăria
făcută din nou, o clădire pentru boli molipsitoare ridicată de
curând ; iar în spital s'a văpsit pereţii, uşiie, ferestrele, cu un

ulei deschis, care dă mai multă lumină în cursul zilei, s'a
făcut o camară specială pentru rufe curate şi alta pentru cele
murdare, s'a instalat lumina electrică pretutindeni şi o -mare
parte din lingerii s'a cumpărat din nou. Acest local care alină
atâtea dureri — graţie îngrijirilor părinteşti ale experimentatului Doctor Stein, căruia se datoreşte înfiinţarea spitalului,
zic acest local se află astăzi în cea mai bună stare de higienă
şi desigur că munca d-lui Dr. Lupu merită toată lauda. D-sa
îmi spune că toate aceste îmbunătăţiri n'au costat de cât...
5200 lei. Până acuma ştiam că Dr. Lupu se pricepe în ale

medicinei, dar dacă a fost în stare să opereze această transformare numai cu 5200 lei, trebuie să-i recunosc meritul că
este şi un admirabil gospodar.
Ştiind că spitalul m'are fonduri, am întrebat pe d. Dr.
Lupu de unde v'aţi procurat aceşti bani? lată istoricul: La
izbucnirea războiului cu Bulgaria, populaţiunea israelită oferise

Ministerului de răsboiu prin Uniunea Evreilor Pământeni, spi-
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talul cu 10 paturi pentru răniţi şi toată
întreţinerea. In acest
scop s'a subscris de câtre evreii, cu
dare de mână vre-o
15.000 lei, din care s'a vărsat 'la ca prim
fond. Cum însă
numărul răniților n'a fost: mare şi pacea
s'a încheiat mai curând decât se aştep

paturi, suma

ta, iar ministerul neavând trebuinț
ă
donată a rămas intactă, care s'a într
ebuințat

de
în

urmă — cu
consimțimântul
donatorilor — pentru aceste
îmbunătăţiri.
|
Dar pentru viitor ce credeţi s'ar mai pute
a face ? Părerea mea este— îmi spune d. Dr. Lupu
că clădirea azilului de
bătr

ăni

să

fie

vândută -—mi

se spune

că se poate obţine
peste 15.000 lei şi cu aceşti bani sar
putea face o clădire
specială în grădină — aci îmi arată o mare
și frumoasă grădină— şi odată azilul mutat în curtea. spita
lului. care este
mult mai indicată pentru acest scop, pe
iângă buna căutare
medicală ce ar avea-o bătrânii, s'ar mai
economisi o cheltuială

importantă,

întru cât

intendentul,

servitorul

“şi bucătăreasa
spitalului, aceştia ar putea îngriji şi de
azil. Cred că dreptatea este de partea d. Dr. Lupu şi supu
nând această idee
celor în drept, aştept să o văd înfăptuită
spre binele celor ce
obțin adăpost. Zugravii, stolerii, chem
ând pe d, Dr. Lupu
pentru a le da diferite instrucţiuni, m'am
retras asigurându.]
de recunoştinţa tuturor oamenilor de
bine, pentru cele ce

a făcut,

C. Vinescu
Îi

In anul 1917 Comisiunea interimară sub preş
edenţia d lui
din

Sol. Drimer,

cauza

lipsei veniturilor,

a fost

nevoit a reduce numărul funcţionarilor spitalului,
reducând şi lefurile
personalului remas,
Este iarăşi de remarcat că spitalul a fost
rechiziţionat
pentru tot timpul . răsboiului pentru
ambele armate aliate
Românv-Rus, iar Duminică 14 Septembr
e 1919 a fost redeschis, când avu loc și o mare serb
are Câmpenească în

grădina spitalului şi aceasta din

inițiativa Epitropiei Comu- nităței, participând foarte multă lume
dând fiecare obolul în folosul spitalului la această: serbare,
. Serbare a decurs
în cea mai mare animaţie iar admirabi
la orchestră a reg: 55
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cânta bucăţile cele mai: frumoase,

Petru 'luster, a ţinuto cuvântare

iar preşedintele Comunităţei

sacrificiile

arătând

Comu-

nităţei pentru acest institut filantropic declarând spitalul des-

chis îl încredinţează medicului şef D-l Dr. Ștein. După aceasta
luând cuvântul d. Dr. Stein, care vădit emoţionat a expiimulţumirile
că'si va da

mat d-lui preşedinte şi membrilor Comunităţei,
sale pentru redeschiderea spitalului, asigurând

toată silinţa

spitalului.
Apoizluă

şi de azi

buna

înainte, pentru

|
cuvântul d.*Carol

tetului spitalului, care spune

funcţionare

|
Veinberg, în numele
a

ani

14

că acuma

a

|
Comiființă

luat

de d-nul
spitalul israelit, condus tot timpul cu multă pricepere

Dr. Stein. Mai arătăm că spitalul în tot timpul răsboiului

a

fost rechiziționat şi au trebuit multe sacrificii pentru a'l pune
din nou în stare de funcţionare.
D-sa mai arată că venitul de 2000 lei de la baie nu sunt
de ajuns. pentru întreţinerea spitalului, mai arată că Americanii

valoare

ne au trimis medicamente si lucruri de mare

pentru

spital şi azil, cu toate aceste mai este nevoie şi de concursul
|
cetăţenilor comunităţei noastre.

D-l Saraga Lorian într'o frumoasă cuvântare

relief nevoia unui spital şi îndeamnă

scoate

în

populaţia la sprijin.

D-l rabin Ch. L. Lăbel, într'o lungă cuvântare biciuieşte

aspru pătura Comunităţei, pentru nepăsarea lor faţă de nevoile săracilor, după care încep următoarele otrande a D lor:
D-na

Victoria

Herşcovici

600

lei apoi câte 500

Michel luster, Peter luster şi soc. „Caritatea“

D-nii: Sigm. Herşcovici, Marco

Semo,

D-nă

lei,

D-nii:

câte 200 ei,

Tauba

Alter

Sperber câte 100 lei; Soc. „Scheiwis Achim,“ Efr. Coşanschi,
Davy. Zeibovici, D-na Carolina Bach, Albert Abeles. D-na
Clara Moise luster, Fraţii Ijrim, Sol. Drimer, Dav. Stambler. Martin Strich, Dav. Davidovici, Carol Veinberg.

D-na Claire P. luster şia dat
tând cea mai

multă

osteneală,

colec-

mare parte din sumă adunată pentru spital iar

pentru deplina reuşită a acestei serbări au dat concursul

ganizaţia : „Poale-Sion“

or-

şi în special d. Elias Herşcovici. -

In anul 1920 Comitetul Epitropiei Israelite prin adresa
sa No. 214 datată 5/[l a. crt. către d. Medic spitalului israelit îl încunoştiințează că a fost numită ca comitetul spitalului

7 Amt
a
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delegaţia alcătuită din membrii : E/ias Flerșcovici, Dav. Frai,
Pascal Braunştein, R. Zeilic, Idel Hafner, şi C. Friedman,
In anul 1925 s'a dat în Sala Teatrului un festival ar-

tistico-literar cu dans, în folosul spitalului.

Pentru placa de marmoră ce s'a aşezat în păretele antreului spitalului Îsraelit, în memoria şi recunoştinţa mult _regretatului Doctor Leon Stein, au luat iniţiativa D-nii: Albert
Abeles, Sigm. FHerșcovici, Moritz A. Renert, Rubin Soifer,
Aron Gatz şi Aron luster.
Aceştia au colectat de la următorii D ni: Câte 500 lei
Albert Abeles, Sigm.

Aron luster
H. Veinberg

Herșcovici, Familia Renert, Iosef luster,

C, Vorel. Câte 200 lei Mihai D. Corbu, Copel
şi M. Ipcar. Câte 100 lei: Dr. Lupu Hatif,

Davidovici & Beral, Costică Manoliu, R. Zeilic etc. Aceasta

a fost în anul 1926.
Tot în acest an D-nii Aron luster (preşed. Comunităţei
Israelite) şi A/berț Abe/es (preşed. Lojei Menorah) invită populaţia Israelită locală pentru Duminică 22 August spre a a-

sista la desvelirea, plăcei i)octorului Stein. lată copia învitare:

lubiţi Corelegionari,
„Urmând să răsplătim după merit munca neprecupeţită a
medicului ce şi-a dat întreaga râvnă pentru binele obştesc,
atât ca fost Preşedinte al Comunităţii Israelite cât şi ca fondator şi organizator al spitalului israelit local.
Am hotărât punerea în pretoriul spitalului a unei pietre
comemorative pentru eternizarea aceluia ce a fost

D-rul

LEON

STEIN

Rugându-vă să luaţi parte cu toţii la desvelirea acestei
pietre Comemorative ce are loc Duminică 22 August ora
I1 dimineața precis, în localul spitalului.

Comitet

de

iniţiativă

Aron luster preşed. Com. Israelite.
Albert Abeles preşed. Lojei Menorah.
Piatra-N., August 1926
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Cu această ocaziune d. Dr. Fischer a ținut o

cuvântare,

arătând

activitatea,

mult

regretatului

frumoasă

Dr. 7. Stein.

care merită această piatră comemorativă pentru eternizarea sa, lată copia de pe inscripţia plăcei:
Fondatorul, Organizatorul spitalului Israelit şi medic
constant 1905—1920
Populaţia Israelită păstrează neștirbită Memoriei Dr. L Stein
în Semn de recunoştinţă şi etern regret
|

Decedat la 30 Marte 1924.

Piatra-N. 5 August 1925

„Placa conţine şi portretul regretatului.
In alt antret este un mare

tablou

încadrat

portretul d. Dr, L. Stein, stând pe un fotoliu.

In
găreaţă
pentru
In

care

conţine

peretele din sala spitalului este aşezată o piatră luntot de marmoră care conţine numele donatorilor,
spital, iată copia +
memoria lui //e/ Leibovici 10.000 lei, În memoria lui

Leizer Rosenţveig 5900 lei, Adolf Lăbel în memoria defunctei

sale soţii Clara Lâbel 5000 lei, Sofia Leon în memoria mamei
sale C/ara Lobel 5000 lei, Familia Alfersohn (Bacău) în me=
moria

defunctului

lor tată Avram

2500

lei, Elvira

Dr.

7a=

memoria

def.

nențapf şi copii, în memoria def. soț şi tată Dr. /acob 7anențapf 1000 lei, Maica şi Chaim Kârner 5900 lei, /osef
Făinaru în memoria def. său tată /ierscăz 2000 lei, Fraţii
Iosef şi Nathan luster în memoria def. !or părinte Leib
Iuster 25.000 lei, Buzrech Kaufman în memoria părinţilor săi
Sae Ific şi Chae

Sure Kaufman

Haim Zagher 25.000 lei.

2000

lei, in

In peretele camerei No. 2 pentru dame este o piatră
mică de marmoră cu inscripţia: In memoria defunctei Greta

Veismann (născută Drimmer) Decedată la 16 Mai 1995.

Pe deasupra uşei unei camere (unde a fos morga) este
o foarte mică piatră cu inscripța : În memoria def. Nacheri

FHlerşcovici ce a contribuit la această

clădire,

In treacăt vorbind spitalul are 2 antreuri, l coridor, 1
cameră pentru baie,1 pentru farmacie şi 3 saloane pentru
bolnavi. 1 salon pentru operaţie, 2 camere de izolare, 1 cameră mortuară, ] bucătărie şi 1 cameră pentru servitorii spitalului, jar pentru intendent 3 camere cu antret.
Spitalul mai are şi 2 beciuri spaţioase şi solide.
N
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Spitalul mai are şi grădină şi foarte mult loc
cu felurite
fructe,
|
lu sala de operaţie se află şi o elajeră de
sticlă unde
se păstrează instrumentele chirurgicale şi unde este
bătută şi
o tăbliță de nikel cu inscripţia: Aceste instrumente
sunt donate de societatea Darmelor meseriașc din Piatra-N.
Sala de baie este făcută de d. M. Leon Abeles
în me„moria soţiei sale Sofie Abeles.
„
Spitalul este' înzestrat cu lumină electrică.
Medicii actuali ai spitalului: sunt D nii Dr. V. Danie
l şi
Dr. H. Fischer iar ca intendent este d. Mende/
Zilberman

(de la 1904).

Ca secţia spitalului din partea Comunităţei sunt D.nii
:
Avram Fainşiein (preşedinte) apoi Lipa Cazz,
Lupu
Flerşcovici şi Calman Lazarovici ca membrii.
Acest comitet este la înălțimea datoriei lor căci
spitalul
este condus cu mari economii şi de o curăţenie
exemplară.

-

Istoricul Azilului

PENTRU BĂTRÂNI (Israelit)
In vechime aşa zisul „Hegdeşul“ din vechiul cimitir împre-

ună cu câteva atenanse izolate din raionul lui, serveau ca
azil şi adăpost şi chiar ca spital pentru săracii comunităţei.
In anul 1898 reînființându-se soc. Sacra cea dintâi a
mea grijă a tost, a reforma zisu! Hegdeş, în azil, pentru

bătrâni. Eu fiind tot mecanismul zisei societăţi, după ce am
văzut cimitirul răscumpărat de bezmăn, zaplazul prefăcut şi
toate regulate, în luna Noembrie 1904; am format un comitet

de iniţiativă pentru inființarea unui azil pentru bătrâni şi
infirmi. Acest comitet era alcătuit din D=nii: Iosif Blumen,
fraţii Leib şi Ițic Berman, Dr. Leon M. L. Abeles, P. Daniel,

Ițic Steinfeld, Beril Kriegler, Ichiel Rozenberg, Moise Cahane,

Leon Goldner, loine Blumen şi subsemnatul. Acesi comitet
a lansat un apel în graiul popular, cerând concursul obştei, .
pentru -a putea realiza scopul propus.

Comitetul a însărcinat pe d. Iosef Blumen de a face re-:

paraţiunile necesare. D-sa a colectat suma necesară pri concursul membrilor comitetului, care prin ajutorul soc. Sacre
„Chevra-Kedoşa&, a reuşit de a face reparația radicală acelor
case. Tot odată comitetul a dat un frumos bal sub patronajul
D-lui Dr. Leon.
Reuşita înfiinţării azilului era sigură, dar comitetul Epitropiei Comunităţei, fiind în rivalitate cu Soc. Sacră, care
patrona azilul, a pus bețe în roate şi prin intrigi și menopere meschine a reuşit ca toată munca noastră. să fie stâg-

nată cu desăvârşire.

losef Kaufman : Cronica Gomunltăţitor Isr. din Jud. Neamtz

E
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In luna lunie 1907 apăra un mare apel în idisch, în
care se spune că regretatul răposat Abram Lipa luster, a pus

la dispoziţie 5000 lei, pentru

Abram

înfiinţarea unui azil iar

2000

Lipa Juster

lei primiți chazuca. dela hahamul Efr. Rotman apelându-se la
epitropia Comunităţii d'a primi aceşti bani şi mai colectând
de la întreaga obşte să procedeze imediat la înfiinţarea
azilului.
Epitropia comunităței conformându-se acestui apel înştiințează obştea câ aderă cu totul pentru realizarea acestui
scop.
|
La începutul anului 1908 s'a format un comitet alcătuit
din D'nii: Rabin Chaim L. Lobel, Șmil Herşcovici, Herş
Go'dştein, Leiba N. Charas şi Ilie Soicher, cari sau şi pus
serios pe lucru colectând 11.090 lei au şi cumpărat imobilul

vechiului azil (str. Cuza-Vodă) de la D-l [ţil Leibovici pentru

acest scop.-Regretatul A. L. luster a mai donat

3000

un rând

stabilimentul

de case din str. Cuza-Vodă,

unde

este

lei

şi
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cu

spirtoase

20.000

a

D-lui

.

Arolic;.
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Iacobi în valoare (de atunci)

lei, apoi au mai donat d-nii Şmil Herşcovici

Moise Roşcovici 500 lei, D-na Zaharia 300 lei,
Vechsler 200

lei, 1. Soicher

5CO lei, Rubin

3000 lei,

lankel

Soicher

Beriş

500

lei,

şi 5009 lei de la întreaga obste a Comunităţei. Mai târziu
au mai donat imobile în beneficiul azilului D-nii Leiba N.
Charas.
In anul 1919 fiind ea preşedinte al Comunităţei D-l
Solomon Drimer, care proiectase-a muta azilul pe terenul spi-

talului (în raionul lui), ori în altă parte, deci era

hotărât

a

vinde vechiul azil (dacă va găsi alt local) şi fiindcă m'am
oferit eu al cumpăra, am propus Dalui Drimer locuinţa lui
Chaim |. Kolomeer (caseie paharnicului), însărcinându-mă a
servi ca intermediar gratis pentru

acest scop.

Pentru acest scop am şi fost însărcinat de D-nii Drimer
cât şi de D-l Moise I. Juster ca să şi încep tratativele cu d.
Kolomeir, care a lăsat casele cu 65.000 lei, fiind acceptată
cumpărătura.

Aşa dară reuşind cu cumpărătura actualului azil, D-l
Drimer îmi promisese că după terminarea actelor de cumpărătură îmi va trece mie vechiul azil cu 40.000 lei. Nu trecu
însă mult şi D-l Drimer dând demisia din Epitropia Comunităţii, toată afacerea a fost zădărnicită, cumpărând imobilul
ce posed astăzi.
In anul 1919 Azilul fusese abandonat ultimul timp şi
noua Epitropie a luat lăudabila iniţiativă, făcând apel către
obştea

israelită ; Comisia

compusă

din

D-nii

Mendel Solomoa, lose Gartenberg şi Carol
făcut noui înscrieri de membrii cu cotisaţii,

B.

Griinberg,

rridman

au

In anul 1922 Joint Comitee prin secția locală a distribuit

în presenţa preşedinţilor Epitropiei Comunităţei, la 100 copii
orfani şi săraci, elevii şcoalelor israelite primare şi la persona] : cămăşi şi pantaloni de barchet, flanele. Asemenea a trimis Epitropiei Comunităţei pentru azilul
de bătrâni, cearceafuri, ştergare, pături, pantaloni şi cămăși
de barchet, flanele şervete, feţişoare de perne, săpun, lapte
condensat, compot, etc.
Pe lângă acestea s'au primit şi medicamente, material
de pansament, efecte etc. Asemenea sa trimis şi spitalului
israelit,
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Intre donatorii care au oferit sume însemnate pentru
azilul de bătrâni sunt d-nii Aba Weintraub în memoria părinţilor. 20.000 lei.. Câte 500 lei D-nii Goida şi Flaim Alter,

Florica şi O: D.. Blum, Haia

mamei

sâle, idem

Weiss Bucureşti

în memoria tatălui

în

FI. Sulifer;

m moria

câte

2500

lei Ghizela și Alex Tausingher, Mina şi Iulius
Harmelin;
câte '2000.lei Sali şi Wise! Rotman, Eti şi Lipa Zeilic, Sotomon, Fierşcovici Bucureşti, Rosa şi Nathan Weintraub, A»
voc. Leon Weintraub, Mina Vieder 1200 lei, căte 1000 lei.
Paulina şi Dr. V. Daniel, Friederica şi Avocat A. Stark,
Rebeca şi Ida Nimovici laşi, Miehel Gutman, Fany
şi Nisen Weisman, Ideşi Isac Făinar, Matilda şi ÎI. Zagher,
Meir Fridman, Frida şi Strul Făinar în memoria părinţilor

Sura Rifca şi Moise Fâinar, Eva şi Leon Aizic, Sali şi
Abram Sirul câte. 200 lei; Pine Daniel, Leon Griinberg,
Paulina

Marcovici,

America

120 lei.

|

„Acuma pentru ca celitorii să aibă o clară idee de
peţiile azilului, dau copia articolelor apărute în ziarul

formatorul“, din 5 Februar

Preşedinte Iosef Davidovici,

peri„Re-

1923 şi al unui manifest al repos.

cu

ocaziunea

Epitropiei Comunităţei din anul 1925.
: lată copiile lor:

nouei

alegeri

a

IN CHESTIA AZILULUI ISRAELIT
Se ştie că comunitatea izraelită a tranşat dăunăzi cu d.
Kolomeer asupra vânzărei caselor din strada Paharnicul pentru

suma:de 200.000 de lei sumă care a fost donată de moşte=
nitorii def. Petru Juster. Ori se ştie că prima iniţiativă de a
fonda un azil în acest oraş în casele d-lui Kolomeer a pornit

de la d, Moisă Juster care a cumpărat în Decembre :anul
1918 cu suma de lei 66.000 (azi valoarea e înzecită) casele

d-lui Kolomeer. Se și făcuse o primă transacţie.
d: Kolomeer

a refuzat să respecte vânzarea

şi

Mai
a

târziu

urmat

un

făcută

de

proces între d. Kolomeer deoparte şi d. Moise lusier şi Comunitatea de altă parte. In cele din urmă acum cât-va timp
comunitatea s'a văzut nevoită să ajungă la. o transacţie di-

rectă cu d. Kolomeer folosindu-se de

o donaţie
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TOŢ

moştenitorii def. Petru luster ceea ce'a nemulţumit pe. d:nul
Moisă luster câre este decis să continuă înainte procesul cu
d. Kolomeer cerând respectarea primului contract încheiat cu
d. Kolomeer şi revendicând în acelaş timp dreptul d-sale de
donator al azilului. In această privinţă este bine să ascultăm
şi ce spune d. Moisă luster pentru'ca cetitorii să fie. edificaţi
asupra acestei chestiuni de care se ocupă un ziar local în
în ultimul său număr.

Declarajiile d-lui Moisă luster
„„. Iubirea de adevăr —spune d. luster
— și iubirea de
dreptate sunt calităţi aşa de scumpe la noi evreii. în cât în
cursul atâtor secole am dat o legiune de martiri pentru aceste cuuze. Dacă preşedintele comunităţii este străin
de aceste
câlități
nu putem face solidari cu d-lui populaţia evreească
din acest oraş. Preşedintele comunităţii este străin de _localitatea noastră nu cunoaşte nieritele enoriaşilor. Socotiţi -.d-v.
că pentru ca să găsim o persoană meritoasă şi. capăpilă trebuia să facem apel la persoane străine de. acest oraş?
D-lui nu cunoaşte pe foştii fruntaşi evrei din acest oraş
cari au fost foarte respectaţi în viaţă fiind şi. foarte .stimaţi
şi după moarte. Printre aceştia era şi tatăl meu Avram.Lipa
luster. El era unul din puţinii evrei din Piatra cari sa interesat pentru

cei săraci, a simlit peutrur ei. Era. primul

care a

pus temelia unui azil pentru bătrâni în acest oraş, el eră. primul care a destinat un imobil care face astăzi peste '300.000
PI
de lei pentru susţinerea azilului.
Imprejurările au făcut ca vechiul azil să devie insalubru

şi insuficient pentru numărul mare de bătrâni. Traiul a devenit scump funcţionarea azilului din lipsă de resurse a de-

venit grea, foarte grea şi deşi sunt mulţi oameni caritabili
cari ar dori să doneze, să viziteze azilul și să dea câte o ofrandă mică în alimente, haine sau bani la cei bătrâni, distanţa prea mare la azil a făcut această speranţă ilusorie.
Trebuia neapărat un local în centru şi. cu tot confortul.
M'am gândit atunci la înfăptuirea acestei idei, la îmbunătăţirea deci a vechiului azil. Am tradns-o în fapt, In anul
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1918 am cumpărat cu banii mei proprii imobi
lul

de la Paharnicul situat în centrul oraşului cu 66.000
lei care are azi
O valoare înzecită destinându | pentru instalarea
azilului.
Comunitatea izraelită de pe atunci mi-a
trimis următoarea adresă de mulţumire :
|

Epitropia Comunităţei Israelite a orașului Piatra-N
.
Domnului

Moisă

lustep

|

Loco

Prin prezenta vă confirmăm că am prim
prin vice-preşedintele nostru d. Carol Wein it de la Dv.
berg suma de lei
46.000 care împreună cu 10.000 ce ați
dat d-lui Kolomeer
numerar lei 10,000 garanţia în bonuri
tot la d. Kolomeer.
66.000 formează totalul cu care ați cump
ărat de la d. Kolo-

meer imobilul

din strada

Paharnicului,

conform

actului ce aţi
încheiat şi pe care noi am timbrat-o sub
o recepisă No..,.
la Administraţia Financiară Neamţ. Expr
imându-vă întreaga
noastră recunoştiință pentru prea frumosul
Dv. gest de a inzestra Comunitatea

israelită cu acest local, ne obligăm

îndată ce vom intra în stăpânirea efect
ivă

instalăm

acolo

azilul de bătrâni,

care

va

a

purta

ca de

imobilului,

să

întotdsauna

numele nobililor săi donatori Moise şi
Clara
In vedere că acea clădire suportă _un luster.
etaj, Dv. sunteţi
în drept să ridicaţi un etaj pe spezele
Dv. unde aveţi dreptul
să indicaţi ce anume instituţivni cultu
rale sau filantropice să
fie instalate care de asemenea vor
purta numele donatorilor
Moise şi Clara luster,
Fie ca bunul Dzeu să vă ocrotească
şi să vă ţie în mijlocul nostru, încă

multă vreme în depl
puteţi bucura:de binefacerea Dv. prin ină sănătate, ca să vă
procurarea unei case
higienice naufragiaţilor soartei oraş
ului Dv. natal.
Confirmăm că sunteţi în drept a lua deci
ziunea în momentul căştigărei proc

esului definitiv ce-am intentat de comu
n
acord delui Kolomeer fie ca să faceţ
i actul de “cumpărare a
imobilului pe numele Dv. donându-l
Comunităţei fie ca să se
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facă acte de către uoi, cu obligaţiunea de a se prevedea că
cumpărarea o facem cu banii Dv. şi în condiţiunile sus
arătate.

S'a obligat după cum vezi a trece pe frontispiciul imobilului numele meu și a soţiei mele. D.l Kolomeer vânzătorul
imobilului a refuzat să-l predea, a călcat deci contractul.
Atunci împreună

cu comunitatea

am acţionat în judecată,

proces ce s'a tărăgănit multă vreme. Preşedintele comunităţei
cu toate că faţă de actul de vânzare şi de alte documente a
putut spera în câştig de cauză şi cu toate că în ziua de 23
Februarie era fixat termenul pentru judecarea fondului a găsit
cu cale a se înțelege cu d. Kolomeer şi a făcut în dosul
meu alt act de vindere, cumpărare al acelui imobil direct pe
seama comunităţei şi cu pedeapsa pentru mine, că am inzestrat comunitatea cu un aşa imobil cumpărat aşa de eftin
faţă de preţurile actuale, au stipulat că eu nu pot figura ca
donator al acestui imobil sub clauza penală pentru comuni-

tate a majora cu încă 300.000 lei preţul imobilului. Se poate

o combinaţie mai umilitoare şi ruşinoasă ? In această înţelegere pertidă cu Kolomeer au mai menţionat în nul contract
că banii cumpărărei sunt din fondul tnoștenitorilor lui Peter

luster a acelui fost preşedinte care 's'a obligat şi a recunoscut

că proprietar al acestui imobil sunt cu şi că în frontispiciul
clădirei trebuie să figureze numele meu şi al soţei mele.
Intrebarea

este, poate

sau

oraş să aibă pe frunte o asemenea

uzurpare ? S'a mai

trebue

comunitatea

stampilă de

acestui

nedreptate

auzit ca să se facă, sau să se

şi

primească

donaţii prin uzurpare? Las pe toţi oamenii cinstiţi din acest
oraş să judece în ce postură urătă s'a pus preşedintele comunităţii. Ca cronicari fideli şi imparţiali am redat textual declaraţiile d-lui Moisă luster aceasta în interesul adevărului şi
a dreptăţei abținându-ne de la ori ce comentarii. Am ținut
numai pentru lămurirea chestiunei azilului care face obiectul
unor discuţiuni în populația izraelită, să dăm cuvântul bătrânului filantrop.
|
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Azilului

D-1 Moise luster este în proces cu Epitropia Comonităţei
|
şi vrea să conducă Gomunițatea

dubiți Frați Evrei €
Se pare că nu toţi din fraţii noştrii sunt pătrunşi de miZeriile faimosului proces, ce există de câţi-va ani, între D-]
Moise luster, Ch. I. Kolomeer şi Comunitatea Israelită ; şi ne

permitem a vă introduce în tainele acestui proces, spre a vă
putea da seamă, în mod imparţial, cari sunt:motivele, cari au

determinat, pe o parte din familia regr. A. L. luster, să se
agite, şi să candideze la alegerea noului comitet pentru ziua
de 31 Mai 1925, căci lumea se întreabă, cu drept cuvânt,
şi se miră, cum se face ca D-nii Moise şi Aron luster, ei mai
cu seamă, cari n'au luat nici odată parte la alegeri, şi nici
n'au voit să ştie de interesele Comunităţii, tocmai ei se agită,
şi agită pe toată lumea — prin instigatorii lor—dând alarmă,
că actuala Comunitate e foarte rău condusă. Oare! să. fie
aşa ? ne îndoim, căci o mare parte din populaţiunea noastră
evreescă ştie prezidentului tocimai contrariul; dat fiind cei
cari trăiesc în apropierea d-sale s'au convins, despre onestitatea şi inima caritabilă ce posedă, plus că e un om cult,
„Ovrei inimos şi crescut în frica Domnului, venerat şi iubit
de toţi-cei cu care e în contact, —atât populaţia cea evreeașcă cât şi cea creştină, — cu un cuvânt e cu adevărat un
bun evreu. Ei! dar care să fie cauza acestor agitaţiuni ? răs. .

pundem : Cauza e faimosul proces ce există între D-l

luster — Ch.

Moise -

1. Kolomeer — Comunitate, supranumit Procesul

Azilului și iată cum

se presintă:

Detunctul şi rgretai de noi

toți

bătrânul

Avram

Lipa

luster, în unire cu defunctul Şmiel Herşcovici, Herş Goldştein
şi D nii A. lulius Agatstein, Ilie Soicher etc., au luat iniţiativa pentru fondarea unui azil de bătrâni, la care, în urma
apelului lor, lansat cătră- Evreii noştrii, ei au venit imediat
în ajutor contribuind fiecare după puterile sale, şi astfel s'a
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cumpărat casele def. Iţil Leibovici .foste mai. înainte a: def.
David Gărcineanu din strada Cuza-Vodă No. 312 (vechi),
Comunitatea,

nefiind încă. pe vremea

aceia

persoană

morală

și juridică, nu se putea. cumpăra nici un imobil pe numele ei
s'a făcut actele pe numele iniţiatorilor mai sus arătaţi, iar
pentru alimentarea şi întreţinerea bătrânilor, regretatul def.
Avram

L. luster, a donat Casa din strada Cuza=Vodă

unde

locueşte actualmente Aron D. lacobi, tot astfel a tăcut şi regretatul Leib N. Charas — ginerele acestuia, — dăruind ' Casa
din str. Cuza-Vodă pe care e încrustat o placă de marmoră
pentru acelaş scop, (fie numele lor slăvit). plus cotisaţiile lunare şi benevole inimelor caritabile,
Lumea se înmulțeşte şi cu ea, progrezează şi condițiunile
de vieţuire
— aşa: ca şi bieţii bătrâni neputincioşi şi fără un
ajutor la bătrâneţe, se înmulţesc şi ei, astfel că localul unde
era instalat azilul, devine neîncăpător și nehigienic, prin faptul că odăile sunt mici, fără 'curte higienică şi fără aer, invederându-se 'ca acel local, numai pentru azil nu e menit ci
numai pentru prăvălii ; lumea începe a se gândi cum Ss'ar
putea găsi un local higienic, încăpător, modern, să poată întruni condiţiunile menite pentru: acest scop. Anii trec,
ar
bieţii băt-âni instalaţi acolo, nici:nu mor, dar nici nu trăe sc.

In cursul anului 1916 D-l Moise luster, care şi D-sa s'a
gândit, la preschimbarea locaiului Azilului, a găsit în sfârşit,
„un local foarte comod şi higienic, menit pentru Azil şi anume :
Casa D-lui Ch 1. Kolomeer, numit „Paharnicul“ — care este
actualul azil — deşi Kolomeer nu prea avea pofta să-şi vândă
Casa, însă pentru ua azil de bătrâni, a cedat; şi D-l Moise
luster cumpără cu lei 66.000 din care sumă să se scadă lei

10.000 pe care Dl Kolomeer le

donează

în

sale soţie ;;în schimbul căreia i se va. aşeza

memoria. def.

0

placă

come-

morativă cu inscripţia numelui ei, într'una din odăile, unde
era odaia ei, asupra acestei cumpărături D-l Moise luster a
dat ca arvonă lei 10.000 numerar şi. 10.000 lei în bonuri, iar
pentru plata restului, D-sa a crezut să se vânză azilul vechi

din str. Cuza-Vodă, şi cât va mai necesita la complectarea .
sumei cuvenite, va adăuga D-sa.
Intre timp, isbucneşte marele război european, D.l kolomeer cere să se achite restul cuvenit, căci dacă a vândut casa

nu trebuie săl

amâe ani

întregi,

la

aceasta

susţine

Kolo-
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meer că Dl Juster îi răspunde că îi convine acuma, ca bombele aeroplanelor, ce cădeau în acest timp, dacă vor cădea
cumva pe casă, să fie pe rizicul D-lui Kolomeer,
Neavând încontro, D-l Kolomeer, a aşteptat vrând nevrând toată epoca răsboiului până când s'a liniştit, cam până

la 1919.

-

i

De aci începe peripeţiile faimosului Proces.
Incă sub preşedinţia D lui Drimer d-l Moise luster ceruse să se pornească procesul, iar ideia ma fost îmbrăţişată.
La alegerea comitetuluiîn frunte cu def, Petru uster şi

d.

Carol

Weinberg, d.

Moise

Tuster sezizează din nou —

verbal - pe aceşti conducători ai Epitropiei şi imediat d-l Kolomeer a fost somat prin Corpul Portăreilor să se prezinte la

Tribunal pentru a primi suma. D-l Carol Weinberg care luase

afacerea pe mână, în calitate de prim vice preşedinte, se prezintă la Portărei, dar d Kolomeer nu venise, ci s'a dus la
d. Moise luster cerând o amânare, fiind în ajunul căsătoriei
fiicei D sale, promițând verbal că va face actele ulterior.
După trecerea unui timp îndelungat, d. Kolomeer este rugat
să şi încaseze „promisiunea, dar de astă-dată bate în .retragere şi oferă restituirea unei arvone duble etc. Intre timp,
imobilele şi magazinul d-lui Kolomeer au fost vândute, ast-fel
că d-sa nu mai avea avere vizibilă şi lăsa să se înţeleagă că
neprimindu se o arvonă dublă va trebui să ss caut
însuşi

arvona

dată.

|

Faţă de această tristă perspectivă, d. Carol Weinberg
concepe un plan ingenios, având concursul d.lor avocaţi Oscar
Stati şi Leon Weintraub şi timbrând în taină zdelca semnată
de d-l Kolomeer, depune o cauţiune şi obține un sechestru
asigurător pe averea vânzătorului cu ordin de ridicare.
Inarmat cu acte, însoţite de d. Otto portărel s'a pornit
spre locuința d-lui Kolomeer, unde fusese trimis dinainte d.
Idel Hafner că să-l ţie de vorbă acasă pentru a solicita un
împrumut ast-fel ca lada de bani să se găsească deschisă.
Surprins, d-l Kolomeer vrea să închidă lada de fier şi cere îngăduință, dard. Weinberg îi răspunse :
Faţă de tergiversările din trecut nu poate acorda nici o
amânare, postându-se la uşa casetei ca să rămăie deschisă
şi ca reprezentant al intereselor Comunităţii nu poate : face
nici o concesie.
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Prin urmare s'a procedat la inventarierea poliţelor şi a
bonurilor— numerar nu s'a găsit — iar pentru asigurarea unei
bune lichidări a fost numit drept custode d, Gh. lonescuPleşa, casierul. Băncii Neguctoreşti. In acelaş timp s'a scos
citaţii dând curs procesului, iar moneda naţională pierdea
mereu din valoarea ei după paritatea aur, ceia ce a determinat pe d:l Kolomeer să depue o garanţie pentru rădicarea
sechestrului, voind să surprindă lucrurile. Ochiul de Argus
al D-lui Weinberg a fost mereu de veghe şi în momentul
când Portărelul a venit să ridice sechestrul, Comunitatea a

aplicat un al doilea sechestru spre a menţine
ranţia. Numai

datorită acestor

nealterată

abilităţi, a energiei

ga-

desfăşu-

rată de d. Carol Weinberg în calitate de vice preşedinte s'a
putut cuceri clădirea în care se găseşte Azilul de astăzi
pentru că este cert că alt-fel ar fi existat poate un proces
între D-nii Moise luster şi Kolomeer, dar azilul nu Var fi
avut oraşul
“Tot d. Weinberg a lucrat şi obţinut trecerea clădirilor

din str. Cuza-Vodă (fostul azil şi donația L. N.

Charas)

pe

numele Comunităţei, şi ori-cine va scrie vreodată istorica Co.
munităței, va trebui să i recunoască d-lui Weinberg o muncă
continuă cinstită, desinteresată si totuşi onorifică în favoarea
obştei care Pa ales.
La intervale se mai căuta o cale de aplanare şi d. Ko.
lomeer ridicese pretenţiile de la 56.000 lei la 100.000 lei, în
cele din urmă s'a ales o delegaţie să se tranşeze, însă d-l
luster s'a opus, nevoind a da nici un ban mai mult decât
valoarea cumpărăturii, crezând că dreptatea este pe baza
Ţidelcăi de cumpărare.
Deocamdată cheltuelile curg pe socoteala Comunităţii
şi def. Petru luster văzând că nu se mai fineşte, trimite o

delegaţie către d. Moise luster, anume: pe d-nii Mathias Ei-

sicovici şi Aron B. Katz, să trateze şi să-l roage să se împace, cu D-l Kolomeer, având în vedere ca spesele procesului s'au urcat la peste lei 30000 şi să dea 100.000 lei,
luând în consideraţie devalorisarea. banului, sau de nu, să dea

numai lei 34.000, iar Comunitatea va complecta, şi actul

se

va face tot pe numele D-sale pentru Comunitate, la care d-l
M. luster a răspuns delegaţiei, că nu permite nimănui săi se
dea poveţe şi vrea să urmeze cu procesul,
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_A intervenit D-l Drimer, s'a, dus la D-] M. Iuste
r şi după
parlamentări, şi convingeri, l'a determinat să
dea 200,000 lei
“sub următoarele condițiuni :
.

1. 66.000 iei a dat la comunitate — cari sunt
garanţie la- proces — deci nu mai sunt de cât 34.00depuşi ca
0 lei ce
D-sa le dă

ca complectare la 100.000 lei, iar restul de
100.000 lei, Comunitatea să se împrumute dela
Soc. -Sacră,
pe termen de 5 ani fără procente şi D-sa le va
plăti, dând

în schimb o scrisoare.
Il. Să se măsoare

|

suprafaţa

noului Azi] însăr
acesta tot pe D-l Drimer, şi care în unire cu DI cinând cu
Weissman
au măsurat'o,

având o suprafaţă de 36 metri lungi
„m. lăţime inclusiv clădirile; şi în urma comunicări me şi 42
i ce i s'a
făcut de măsurătoare, a cerut ca jumătate din
această şuprafaţă, adică 21 metri lăţime inclusiv clădirele,
să fie pentru
azil, iar restul de 21 m., lăţime teren să rămâi
e D-sale, dândui Comunitatea un act în regulă de proprietat
e,
„Asupra acestor condițiuni,
D-l Drimer nu mai putea să
trateze singur, şi s'a ales o delegaţie din parte
a Comunității
— care desigur reprezinta interesele obştii evree
şti — prezintându-se D-lui Moise [uster şi auzind prete
nţiile D-sale i s'a
pus următoarele întrebări : ]. Asupra plăţii:
Bine

D-le Moise

luster!

Actualimente

dispui de

numerar,
cum nimeni în acest oraş dispune, de ce
scoţi să plăteşti
toată valoarea acceptată, fără să recurgi la
împrumuturi indirecte ? la care a răspuns: mu mă lasă copiii
. Ei bine D-le
luster ! -— i s'a răspuns, — dacă acuma pe când
eşti in viaţă
copii dominează şi nu te mai lasă să faci ce
doreşti, ce ar
mai fi peste una sută douzeci ani? şi al II,
pentru ce'i re-

Zervi

D-ta, jumătate

din terenul

şi

suprafaţa

noulu

i Azil ?
la care -a răspuns, că cu timpul .vrea să mai
construiască
ceva acolo, pentru binele obştesc, însă acuma
nu vrea să
divulge secretul, la care îi sa răspuns : bine D-le
dau un act sub scris de către actuala Comunitate luster, îţi
, cum că,
ai voie să construeş'i ori ce vei dori pe tot
locul
azilului,
pentru binele -obştes:, însă nu pentru J)-ta
personal, căci dacă
vom comite asemenea fapte, vom merita oprob
iul public,.
pentru că

acuma,

în realitate în schimbul a lei 34.000

să ai un azil donat de D-ta,

şi gratis 21

ce D ta: dai

şi să profiţi în

metri lat pe 36 m. lung. teren;

schimb,

care valorează
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peste 100.000 lei — nu D-le Juster! regretăm nu putem admite aceste condițiuni.
|
|
Intre timp d=l Kolomeer, având un alt concurent, serios
pentru cumpărarea casei cu lei 950.000 telegrafiază copiilor

— se menţionează că această casă,
săi la lasi să vină la Piatra
era zestre a def. soţiia D lui Kolomeer, prin urmare, copii,

D-sale erau moştenitorii direcţi aşa că ei. au dictat — sosesc
d-lui Koiou
— ginerele
moştenitorii între care d-l Landa
meer— care cercelând cum stau lucrurile, i sa respuns că
sa admis preţul cerut de d-l Kolomeer, fără ca să ştie
aceştia, că nu suntem nici la începutul afacerei, şi că
avem munţi de granit, de desfăcut din calea noastră.

mai

Nu s'a putut determina, pe d-l luster, să lase pretențiunile D-ssle şi iată că se ivesc alte pretenţiuni şi mai mari
din partea vânzătorilor şi anume: d-l Landau ginerele d-lui
Kolomeer,

cere în numele

tuturor mostenitorilor

condițiuni :

următoarele

|

1) Plata cumpărării lei 290.000.
2) Retournarea garanţiei ce o are depusă în valoare de
lei 133.000.
3) Că numele d-lui Moise Juster & familie, să ru figureze absolut,

nici în interior

şi

în exteriorul

clădirei

casei.

vândute.
4) Toate cheltuelile ce vor face ei în procesul ce d-l:
Moise luster ar mai urma cu ei, să fie în comptul Comunităţei,

5) In cazul când se va călca una din condiţiunile stipulate la No. 3, 4, Comunitatea să le plătească ca daune lei
300.000 fă nici o judecată. şi: dacă nu li se admite acestea,
“ei au venit pentru un cumpărător. serios. care. ofera: 550.000
şi tranşează, căci ei n'au

venit

în hatărul.

d=lui

luster,

căci

cu D sa pot să se judece încă 10 ani fără să se termine.
Ce e de făcut? Suntem în: preajma a perde un azil de bătrâni, care face onoare şi cinstea obştii evreeşti din Piatra-N,
D=) Drimer, se duce

incă odată

la D-l Moise

du-i pierderea a acestui azil, la care se

Enoriasi

rugându-l

să cedeze

luster,

asociază

pretenţiunile,

însă

arătân-

mai . mulţi

în

zadar;

intervine d-i S. Weissman propunând,ca soc. Sacra să dea
toţi banii disponibili Comunităţii, şi să facă şi pe imposibilul

numai să nu se piardă un juvaer, dl

Gartenberg,

intervine
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propunând, să se aleagăo delegație către D.na Petru luster
şi speră d sa va dona o sumă mare în memoria regret
atului
soț Petru luster, sau poate va da valoarea întreagă, D
nul
Albert Abeles, întervine şi d-sa şi propune, că în cazul
când
Dna P. Juster nu va da suma necesară, se oferă d-sa
a da
100.090 lei. Tot astfel şi d-l Aron B. Katz, se oferă să dea
lei 50.000 pe care îi a şi achitat.
S'a ales o delegaţie între care era regrelatul Dr. Tanenţapf— care a adus reale servicii obştii — şi după multe
discuţiuni indupleciri, au determinat pe d-na Cocuja şi
d-ra
Clarise luster să doneze.200.000 şi să cumpere azilul, zis
şi
acceptat fâră nici o altă restricţiune, după ce am consul
tat
pe dl Carol

Wcinberg,

care

a. declarat

că nici o donaţie

nu

este prea mare, când se imortalizează numele lui Petru
luster.
In acest interval D-l Drimer a reuşit să impiedice pe D-l
„Moise luster, faţă fiind mai mulți Enoriaşi în delega
ţie să
dea suma

de 200.000

lei fără celelalte pretenţiuni, ţinându-se

în seamă cei 56.000 lei daţi, iar restul de 50.000 ei va
mai
adăuga comunitatea în acest caz. Comunitatea dă afvona
de

Lei 20.000, plus Lei 8000 pentru locul cea mai cumpărat dela

D-l Kolomeer, unde era pompa de apă — făcând o
nouă Ţidelcă şi în termen de 10 zile să se facă actele cuvenite
achitând restul cuvenit, La termin sosesc moştenitorii şi
D-l Kolomeer pentru facerea actelor. D-l Davidovici preşedintele
Comunităţii, se duce

la D-l

Moise

luster, pentru facerea

actelor,

D-sa sa răsgândit şi doreşte să urmeze cu procesul, căci
D-sa

ştie precis

că va câștiga

procesul

şi că are dreptate.

In vederea aceasta şi mai cu seamă

că

sa

arvunit

din

nou dânduse un a:ompt de lei 28.000 împrejurarea a silit să
se

fa-ă actee de cumpărare peuiru cumunitate cu obliga
“ țiunea ca azilul să poarte numele defunctului Petru. luster,
în

schimbul donaţiei de 234.000 lei în care

se

includ

spesele

întervine

D.nul

actelor.
ă
Find nevoe de bani, pentru retournzrea garanţiei depusă

de D-i Kolomeer în suma

de

Lei

133.000

Samuel Daniel preşedintele şi Senior Weissman

Sacre,

cari au împrumutat

secretarul soc,

Comunităţii, din fondul soc. Sacre

Le: 110,000 cu cari s'a achitat şi garanția.

Cu toate acestea D=l Moise Juster a urmat cu procesul.

In Primăvara

anului 1923, soseşte în localitate Marele Rabin
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din Buhuşi fie-i memoria bine cuvântată. Comunitatea în vederea inaugurărei azilului ce doreşte să facă dorind să împace şi pe DI Moise Juster, ca săse termine odată cu aceste

procese — supune aceasta arbitrajului Rabinului, care la rân-

dul său chiamă pe D-l luster, şi acesta admite arbitrajul şi
în urma ascultării părților, Rabinul admite horărârea ; Comunitatea să-şi facă inaugurarea localului, D-l luster să-şi urmeze cu piocesul direct contra D-lui Kolomeer. şi în caz că
D-l Juster va câştiga procesul să retourneze sumele avansate
asp. cumpărării şi azilul să fie trecut ca donat de D-sa Comunităţii această hotărăre s'a subscris de ambele părţi și de
arele Rabin.
Ce face D.1 Moise Juster, văzând că nu se ia sfărșit
procesul Kolomeer, căci acolo având de îndeplinit multe formalităţi, a găsit o formulă mai simplă.

Desconsiderând cu totul arbitrajul a intentat

un

proces

contra Comunităţii, cerând să se evacueze azilul să i se pre„dea imobilul chemând tot odată la interogator pe;sonal pe

actualul Preşedinte al Comunităţii al cărui mandat

expira

la

31 Mai, iar procesul e în ziua de 4 lunie.
Acuma înţelegeţi Dv. iubiţi fraţi Enoriaşi! pentru care
motiv sau pus D-aii Fraţi Moise şi Aron Juster să candideze
de astă dată pentru Comunitate ? căci dacă vor fi ei, nu mai
are cine să se opună sau să reprezinte procesul? reflectaţi
bine toate acestea, şi judecaţi unde duce ambiţie şi răzbunare.
|
Pentru noi actuali: Epitropi este ochestiune importantă ca
azilul cucerit să rămâie Comun'tătei şi numai acest lucru ne-a
determinat să cerem din nou votul alegătorilor pentru a consfinţi definitiva noastră proprietate şi nu putem lăsa pe D-l
Moise Juster să fie apărătorul Comunităţei, când d-sa este
în proces cu noi şi cere să evacuăm azilul.
In cazul câni d-sa va da o declaraţie la Tribunal că renunţă

la ori-ce proces

contra

Comunităţei,

că renunţă la eva-

cuarea noastră din actualul azil şi renunţă şi la procesul
contra d lui Kolomeer căruia Comunitatea i-a garantat pentru
orice daune,

în schimbul

actului

de

vânzare,

în

acest

caz

declarăm că suntem gata a-i preda conducerea Comunităţei,
să-şi formeze lista cine va crede d sa de cuviinţă.

Până atunci însă acei ce vor să apere

azilul

și intere-
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sele Comunităţei sunt datori să sprijine cu încredere lista

MOGHEN

DUVID.

cu

LISTA CU SEMNUL
Iosef

“Iacob Katz
Baruch Abramovici
Solomon L:5benson

Davidovici

Avram Renert
Aron B. Katz
Carol Friedman
B. Griinberg
Idel Briickman

lancu M.

Elias Herşcovici
Mişu Rohrlich
David Davidovici

Alter

Baraf

Şmil

Leibovici

David

Chună

Roşu

Leibovici

Cupferman

Arnold Aronovici
Copel B. Katz

Isac Făinaru
Meier Friedman
Pincu lacobi

Elias Hafner
Heinich Antler

Pascal Braunştein
Alegerea va avea loc Duminică
liului

comunal de

SI Mai, în

sala

consi-

la Primărie.

Acuma public şi copia articolului
tămâna No. 65 din 4 Febr. 1923:

din ziarul

Săp-

incuria dela Comunitatea Israelită
Răsplata

unei

generosități

“Despre incuria ce domneșie la Comunitate Şi inca-“
pacitatea celor ce s'au cramponat în fruntea ei, ne am

ocupat în

diverse

rânduri şi desigur că vom

fi nevoiţi:

să mai revenim întru cât acești domini cu toată dovada
incompetenţei lor şi al ralului în care au adus bunurile
comunităței totuși nu se dau învinș: și desigur că nu vor

pleca de acolo până nu vor fi alungaţi.

Ă

|
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Pe ziua de astă-zi ilustrăm această frumoasă
2 acte

cere cu încă

constata că numai

conduvşor

din care se poate

importante

cu capul nu se lucrează la comunitate,

Unul din foştii fruntași și din puţinii evrei bogaţi
din localitate cari s'au gândit la cei săraci şi fără sprijin

a fost regretatul Avram Lipa luster.
Din grijă în special pentru cei bătrâni și slabi şi fără

sprijin a dăruit Comunităţei Israelite un imobil destinat
pentru întreţinerea unui „Azi/ pentru bătrâni“. Evenimeniele au făcut ca această clădire să devie neîncăpătoare şi

de bătrâni ce adăpostesc. De

insuficientă pentru numărul

prea mare

depărtarea

asemenea

orașului

de Centrul

făcut ca să fie lipsit de micile

a

mulţi

ajutoare zilnice ce

aveau buna voință să le dea.
în anul

aceste nevoi D-l Moise luster cumpără

de

Pătruns

1918 cu banii săi un imobil în centrul oraşului zis
dela

„Paharnicul“

DI

Ch.

peniru

1. Kolomeer

lei 66000 cu destinaţia pentru

suma

de

un azil de bătrâni (ce va-

Joare reprezinta această sumă în 1918 faţă cu valuta
astăzi o înțelege ori care) faţă de mărinimosul gest

D-lui Moise luster Comunitatea Israelită având în

de
al

frunte

pe regretatul Peter luster îi trimite adresa care poartă
No. 590 prin care-l recunoaște ca cumpărălor al imobilului care va face contractul pe numele d:sale şi în urmă

îl va ceda Comunităţei, obligându-se ca pe frontispiciul
azilului să se scrie numele generoşilor săi donatori . Moise

şi Clara luster.

D-l Ch. 1. Kolomeer vânzătorul imobilului călcând
|
actul de vânzare a refuzat să predea imobilul.
D'aci proces între D-l Moise luster și Comunitatea
de o parte și D-l Ch. 1. Kolomeer de altă parte proces
care e încă

de Tribunalul Neamţ

pendinte

men la 22 Februarie actualul Preşedinte
D-l Davidovici

deşi

are

cunoștință

al

al cărei

ter-

Comunităţei

de existența

acestui

proces cu toate şansele de câştig a găsit de cuviinţă să
încheie un nou act de cumpărare al acestui imobil dela
D-l Ch. [. Kolomeer pe care-l cumpără pe numele Co:
munităţei Israelite, însă ca pedeapsă pentru generosul său
donator graţie căruia Comunitatea are acest așezământ
cu un preț atât de mic

faţă de

preţurile de astă-zi, pre-

10

Inţelegein supărarea D-lui Kolomeer care a fost

voit să dea acest
când putea astazi

ne-

imobil numai cu suma de Lei 200.000
obține o sumă întreită. Nu putem însă

întelege cum D-l Davidovici a putut să se preteze la asemenea acte cari numai cinste nu-i fac. Ori D-sa înţelege
că astfel trebue răsplătite asemenea fapte şi că în felul
acesta va încuraja şi pe altul pentru fapte generoase.
O a doua mare, gafâ ce o comile DI Preşedinte Davidovici este modul cum a fost întocmit actul de douațiune cu moştenitorii defunctului Petru luster. Printre con-

dițiunile acestei donaţiuni în afară că inscripțiunea de pe
frontispiciul Azilului -vor figura numele actualilor dona=
tori ai sumei de mai sus, dar se va mai scrie că azilul e
fondat de aceiaşi donatori.

Ori cum am

arătat

mai

sus

azilul de bătrâni din

Piatra N. datează de 25 anişi a fost fondat de către alţii

şi înzestrat cu primele fonduri necesare de către
tatul Avram Lipa luster.

regre-"

Ar fi o împietate dacă nu sar ţinea seamă de aceasta
şi în acelaș timp o usurparea drepturilor la recunoștiinţa
viitoare a acelor generoși donatori cari s'au gândit întâi
la alinarea suferințelor celor lips-ţi de mijioace; Nu vrem
să solidarizăm întreaga populaţie Evreiască la aceste acte
de inconștiență comise de dl Președinte Davidovici, totuşi aceştia merită să poarte ruşinea unor asemenea acte
de ingratitudine, de vreme ce populația îl mai tolerează
să fie in fruntea treburilor Comunităţei.

Dela Comunitățile noastre
„Renaşterea

Evenimentele

Noactră”

No.

1894

importante general evreești,

ne-au

îm-

„piedicat în ultima vreme să ne ocupăm mai de aproape
de chestiunile de gospodărie internă. de cari totuşi de=

e

vede în actul de cumpărare „ca D.l Moise luster nu poate
să figureze ca donator al acestui imobil“ sub clauza penală a majorărei preţului imobilului cu 300.090
le: pentru
comunitate.

EREI
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pinde în largă măsură promovarea intereselor evreeşti în
țară. Din lipsă de spaţiu, relatăm numai următoarele, reînzervându-ne să revenim cu informaţii și comentarii
|
tr'un viitor articol:
acum
cale
cu
găsit
a
donator,
In Piatra-N, un generos
căţi va ani, să dăruiască obştei cvrecşti un imobil de valoare,

în care să funcţioneze

Comunitatea

un azil civilizat

a accepi:t dania

de

bătrâni.

a

— și
— era şi firesc

mulțumit cum se cuvenia d-lui Moise Juster, pentru ges-

tul său.
Nu trecu mult însă şi zăzania, gelozia și răutatea oamenilor, veni să stragă necazuri nemeritate donatorului
pe deoparte şi să atragă o lumină foarte puţin elegantă

asupra manierelor de a se comporta a
trene de alta.
Anumite manevre

imobilului să refuze să-şi respecte
Juster, şi vânzarea

Pie-

comunității

i
au intervenit, făcând pe vânzătorul

D-lui

dată

semnătura

qua-

se face de astă dată, pe un preţ

druplu, comunităţii direct. E dela sine înţeles, că în noul

contract de vânzare s'a înserat ruşinoasa clauză că in instituția ce se creiaza numele cinstitului donator şi a ori
cărui membru din familia sa, nu mai trebue să figureze.

Comunitatea a primit, târgul s'a încheiat şi în locul recu-

noştiinţei, d. Juster s'a ales... cu un proces, atât cu vânzâtorul imobilului. cât şi cu Comunitatea, Atât deocamdată.

Cetitorii să judece, Dar cum am spus vom revehi.
)

-.

Cazul deia Piatra-Neamj
„Renaşteroa Noastră”

Am

No. 187

arătat în chip succint în n-rul trecut al.

noastre, cum patima stârnită de mărunte interese
neşti, care a cuprins pe reprezentanţii Comunităţii

gazetei

omeEvre-

eşti din P. Neamţ, i-a făcu! să lucreze în deplină contradicţie cu adevăratele interese materiale ale aşezământului

pe carel au sub oblăduire pe deoparte, iar pe dealta

_pus persoana

morală a acestei obștii într'o

postură

au

care

192.
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nu are prea multă eleganță în sine. O persoană morală!

S'ar caveni să avem mai multă grije şi mai multe scrupule pentru păstrarea intactă și neîntinată a cinstei repreE
zentanţelor noastre juridice,
în totalitatea lor.
faptele
dată
astă
de
Dar să relatăm
azil de bătrâni,
un
decenii
de
Piatra-Neamţ posedă
înființat prin grija și generozitatea adevărată evreească

a răposatului Avram Lippa

Juster,

donat

Așezământul,

Comunităţii, corespundeu la început nevoilor pentru cari
a fost creat. Dar au trecut anii şi slavă Domnului, vlăstarele neamului ales s'au înmulţit şi cum e şi firesca
mai crescut încet, încet şi mizeria în ulița evreiască. Din
fericire, sau din nenorocire (căci ne bucură că oamenii
ajung bătrăneţele dar ne doare că n'au cu ce să și le ție)
azilul a devenit şi neinţelegător şi s'a şi învechit.
Un fiu, atunci, al primului donator, d. Moise Juster

s'a gândit să respecte grija tatălui său pentru cei mai nenorociţi dintre săraci şi s'a hotârât să dea putinţa Comunităţii pietrene să îngrijească civilizat şi în conformitate cu cerinţele timpului, de aceşti bătrâni ai oraşului.

Planul său d. Juster la pus în aplicare în chipul ur-

mător : A ales un edificiu mare şi adequat destinatiunji la

care se gândea, a intrat în tratative cu proprietarul său
şi în scurt timp, a cumpârat casa, dând aconto şi încheind
un act în regulă.

Nu interesează faptul câ vânzătorul se chema

meir,

deşi ar fi fost

irteresant

Colo-

să aflăm ciudata psihologie

a acestui contractant,
Fapt e că vânzarea s'a pertractat într'o vreme

leul era leu și dansul milioanelor pentru
cepuse încă.

imobile, nu

când
în:

D. Moise Juster, tare pe dreptul săv, oferă casa cumpârată, Comunităţii din Piatra, pentru ca aceasta s'o întrebuinţeze în scopul arătat,
Comunitatea se bucură de donaţiune şi prin persoana

preşedintelui său de atunci, răposatul Petre Juster

(care

nu avea nici un fel derudenie cu donatorul), mulțumește
în scris pentru generositatea a cărei beneficiară pur și

simplu, era. .
_
lată însă că lucrurile cele mai simple,

se

complică
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şi drumurile cele mai drepte se întortochiază,
ducătorii privesc prin lentile caricaturizante.

când

con-

Ce vor fi vâzut mai târziu marii bărbaţi din fruntea
obştii pietrene în toată această afacere, nu ştim, e destul

însă să relatăm faptele mai departe, pentru

ca

cititorii

să vadă că cele mai puţin măgulitoare concluziuni se pot
trage împotriva lor, pentru chipul cum s'au comportat.
După o vreme, moare Petre Juster, și noul prezident

cu bani furnizaţi de altcineva, cumpără pe un preț dublu

sau qaudruplu, acelaşi imobil dela acelaşi vânzător, pentru aceeaşi destinațiune.
Şi d, Colomeir vinde cu o candoare desăvârșită pentru a doua oară,

pădase odată

un obiect de

proprietatea

pentru o sumă,

căreia se

pe care la vreme

îndestulătoare.
Comunitatea însă și vânzător, convin în

monie să lovească așa cum
donator,

ca să-i treacă

se

pofta

cuvine

să

mai

în
facă

le-

o crezuse

deplină ar=
dezinteresatul

asemenea

acte

nepotrivite cu obiceiurile epocei noastre. .
Se stipulează : dacă va îndrăzni Comunitatea să

afi-

şeze undeva, în localul azilului, numele lui Moise Juster,
sau al oricărui vlăstar din familia sa, va avea să plătească
lui Colomeir o penalitate de 309.000 lei, pare mi-se.
E interesant, nu?

Dar ascultați mai

departe.

D. Juster, necăjit de o asemenea

nemeritată

recom-

pensă, cheamă în judecată pe d. Colomeir alături de Comunitate,

ca sâ-l silească

să recunoască

cruri care în mintea sa primise de mult
tivatului.

Au mai trecut de atunci alți ani,

iar

o stare

pecetea
față

de

lu-

defini-

de lupta

obștii pietrene, în justiţie de a nu primi cu nici un

chip

o donaţie din mâinile celui pe cari l'a înălțat în laude în

primul

moment,

d, Juster

recurge,

cum

era

şi

la o judecată de Rabini, ca să decidă între d-sa
munitatea recunoscătoare.
Judecata se ţine, Comunitatea

normal,

și

se prezintă şi... se

câştig de cauză (nici nu se putea altfel) reclamantului.

Codă

Am citit și noi sentința; e un model de bun simţ şi
dreaptă înţelegere. Dar vai, nu poate pune în mișcare
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pe portărel şi pe comisar. Şi Comunitatea

profitând

acest lucru,

de

împotriva liberei

sentințe

atât

de

rationale

refuză de a se dezista din proces şi continuă
să prigonească în justiţie pe cel care vrea cu ori-ce preţ s'o gra-

„_tifice în numele său propriu.
E în adevăr foarte dificil unei persoane

morale

să

se supună unei oblgații morale: aceea de a respecia sentința unei judecăţi căreia te-ai supus care e a ta, dar
care nu are jandarm la dispoziție pentru a se apăra de

desconsiderarea cu care o cinsteşte una din părți.

Și gândiţi-vă bine, acea parte este o comunitate păstrătoare en titte a evreismului, a bunelor sale tradiţiuni,
formelor și instanţelor de ordin curat religios şi naţional.
Batjocura judecății evreești prin acela care primul e che-

mat s'o facă respectată și s'o apere.

Cu toată indignarea întrebăm: cine are interes în
comunitatea de care vorbim să prigonească pe un om
al cărui act merită şi respectul şi recunoştinţa ei.
Care e înteresul obștii pietrene ca în locul unui nume,
acolo să figureze un altul?
|
Şi în afară de asta, nu se găsește nimeni să recheme
la realitate pe cei cari compromit o instituţie evreească
'şi să-i oprească dea mai pune în asemenea postură o
Comunitate

căreia

o sentință

înțeleaptă

îngăduit s'o calce, i-a arăiat drumul
-meze P

pe care nu

li este

drept ce are să

ur-

s.

Donaţiuni făcute cu ocazia inaugurării și în folosul

AZILULUI PENTRU BĂTRÂNI.
„Menorah"

No. 2, 6 anul II şi No. 14 anul III
4

Copiii în memoria regretatului lor tată |. K. Katz
lei 20.000 lei, Solomon și Fani Drimmer 12.000 lei, câte
10.000 lei: Iosef și Dina Davidovici, Fabrica de postav
Buhuși, câte 5000 lei: Leizer Rosenzveig şi soția, Beti şi
Mates

Eisicovici,

Michel Pascal

Base

în

H.

memoria

Weinberg,

soției

Heinech

sale

Weinberg,

lei 4000,

Pinru
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Schweigher în memoria părinților săi lei 2400, câte 2000
Jei : Elvira şi Dr. Tanenzapf, Beti Lazar Weinrauch, Dora
şi Mendel Fişer, Moritz Strich, Semelia Bacal în memoria regretatului soț, Avr. Katz. Clara şi Ad. Weiningher,
Fani Rosenbaum în memoria regretatului tată, L. N. Haras, câte 1000 lei: Vasile Gh. Măcărescu, Senior și Ana

Weisman,

Herman

Samuel şi Rachel Daniel,

şi Estera Codel,

Baruch

Eisenberg,

Roza

Fani

S. Weinstein,
Eisenberg,

B.

Griinberg,

Klara

Weinstein,

Regina

şi Moise

Lă-

wensohn, Idel şi Sofia Briickman, Janeta şi Mendel Golds-

tarb, Rachel şi Michel Schwartz, Roza şi L. W. Weisman
Tg-Neamţ, Israel şi Sura Pălărieru, losef şi Sura Herşco-

vici, Kopel şi Toni B. Katz, Idel și Perl Miălerad,

şi Şeina Leibovici,
Sotia

Buiumovici,

Friedr. şi Gusta Davidovici,
David

şi Roza

Beral,

Haim

David

Adolf şi
şi Raschel

Mendel Uşer ; câte 500 lei: lancu. şi Speranţa Roşu, Burăch şi Carolina Seiden, Zalman şi Neti Herşcu, Rebeca

şi Solomon Lâbensohn,
Esrig,

Fani şi Pascal

Toni și M. L. Abeles,

Braunstein,

Pepi şi H.

Leib şi Clara

Polack,

„Eizig şi Sluva Schwartz, Cedale şi Haia Leizersohn, Roza
Mendel Solomon, Ancel Gotfried, Carol
man, lancu şi Eti Briil, David și Paula

şi Estera FriedDavidovici, Ana

şi Lipa Catz, Moise'şi Adelallilesohn, Avocat[.. Weintraub

şi soția, Kopel H. Weinberg, Bernard şi Raschela Weisman; câte 400 lei: isac și Charlotta Zucker, Zeidel şi Rachel Reichbauch, lacob și Frida Catz lei 300.
Câte

200 lei: Malca

și M. Roşcovici,

Roza

David,

Si-

mon Zalmanovici, Pesa şi Haim S. Schwartz, losef și Janeta Michelsohn, Martin şi Mina Mates, Idel și Sura Mendel
Bluma şi Max Kliiger, losef şi Zeia Schwartz, Avr. şi Roza
Gărcineanu,

losef

și Matilda

Focşăneanu,

Strul

Zeilig, Pincu și Sabina Goldenberg, Beti Weisman,

şi

Guza

David

Feibe!, Meir şi Beila Michelsohn, Haim și Seva Bercovici
loil şi Roza Gherşin, Ruchel Aron Ghelberg, Herman şi
Mina Grinberg, Baruch şi Maria Abramovici.
Câte 100 lei: Şmiel și Ana Copelovici, Roza Şaim

Michel, Moise și Base David, losef A. Katz, Rabin Benzion

Roller Buhuşi, Aron Zelicovici, Isac Soicher, Beti Burich
Katz, Moise Rosental, Leon şi Matilda Bernstein, Bercu și

Sima Șapira, Pincu şi Golda Feingold, Iosef și Sura

Gold-
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stein, Elli şi Frida Herma,

Debora

Bercu

Weinberg,

Ra-

chel: Moise Lupu, Eti Kreisel, Naituli şi Pepi Sternberg,
Ente Kuperman, Raşela Simon Kamiel, Isac Kriegler, Haim
L, Rosepzweig, Leiba şi Şeva lţic, Natan lanovici, Sofia
şi Herman Avramovici, Bercu Steinberg,
Debora şi Pincu Jacobi au donat un pat. complect şi
una noptieră. Raşel B. Bercovici în memoria fiicei sale
a donat un pat și 2 perne de puf.
D-l Mendel Uşer a donat comunităţii israelile o casă
din strada Luza Vodă în folosul spitalului şi a azilului.
Pentru Asilul de bătrâni. L.aura și Oscar Helman lei
1000, Marcu Weintraub Galaţi lei 500, Carol Herşcovici

lei 300, Hascal Sabetai lei 200, Leon.Rubin lei 100.
Pentru fondul de Caritate al Lojei

„Menorah“.

D-nii Moise Segal și Idel Mendel la nunta copiilor
lor câte 100 lei.
Joint Distrib. Comitte. Pentru dispensarul „Principele
Mircea“ instalat la Spitalul israelit o ladă de săpun,
pentru Soc. Caritatea o ladă de săpun, o ladă cu lapte.
Pentru mai mulţi copii plecaţi la Tekirgiol lapte și săpun,
la mai mulţi orfani de răsboiu lapte și săpun, la mai
mulți bolnavi lapte.
Moștenitorii defunctului |. Leibovici au donat

pentru

spital 10.000 și pentru imbrăcarea copiilor 10.000, pentru
azil 10.000, pentru Soc. Sacră 15.000 lei.
Bela și Marcu Engelberg lei 10.000, Haim Kărner în
memoria soţiei sale, $miel Blechner în memoria mamei

sale, Max Griinberg

în memoria

fratelui său Marcu

5000 lei.

câte
|

Maria şi Simon Herşcovici. 3000 lei, Sura Rifche
Strul Ghelberg 2500 lei.
Câte 2000 lei:

Ana

şi

D. M. Abramovici,

Roza Lâbensohn Bucureşti, Mina și
memoria părinților, David Riven
şi Meer Friedman.
Câte 1000 lei: Adela și Moise
berg în memoria părinţilor, Clara

Leon

şi
şi

Strul HF. Leibovici în
şi Henţa Dvoira, Lifse
|
Lupu Catz, Lean Weinşi Avr. Lesner, Lucia

-
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şi Ad. Şmi'ovici, Base şi Chune Kuperman, Josef Caufman
in memoria surorei sale Amalia, idem în memoria părinților săi Haim şi Rebeca şi a unicului frate Isac lei

2000.

Pentru spital: Chaim Kârner în memoria
lei 5000.

Actul de

cumpărătura Azilului dela Haim

|
soției

şale

Kolo-

lic

meir s'a fâcut de către Comunitatea Israelită (direct) la 6
“Mai 1923. cu banii daţi:de Petru M. lusfer, al cărui nume

poartă şi pe piatra pusă în păretele din fața azilului.
„In Procesul Verbal al Comunităţei No. 28 din
„Aprilie 1923 extrag cele relative

la azil: Se

propune

.
22

şi

„se alege o Comisiune pentru formarea programului de
„inaugurare a noului azil și se fixează pe ziua de Dumi„nică în 5 Mai 1923. Numindu-se în comisiune pe Dinii:
„S. Daniel,

S.

„man,

B. Griinberg, P. lacoby, S. Weisman, C. Fried-

L&bensohn,

Griinberg,

H.

Abramovici,

H.

„FHafner. şi P. Braunştein, care vor torma

El.

şi executa pro-

„gramul şi vor stabili pentru inaugurare ; iar D-/ S. Da„niel este însărcinat a pleca la Bucureşti pentru a co„manda

mobilierul necesar

pentru azilul nou.

In adevăr inaugurarea a avut loc în ziua fixată când
a asistat

foarte

care ocazie
pentru azil.

s'au

multă

oferit

lume,

dându-se

şi un

mari de bani

sume

banchet

şi

cu

imobile

Azilul actual este compus din următoarele camere: |
cameră pentru gardianca azilului, l cameră care serveşte
de birou al Coinunităţei, 1 cameră pentru caseria Comunităței şi societăţei sacre „Chewra-Kedoscha“, 4 camere
mari pentru bătrânii de ambele sexe, | antret unde ţin
lingeriile, 1 bucătărie şi 1 canitră de locuinţă pentru bu-

câtăreasă, 1 sală pentru mâncare, 1 magazie pentru

nele

bătrânilor,

1 spălătorie,

portar, l beci: foarte mare,

1

|

cameră

de

lemn

hai=

pentru

closetă mare (nouă) cu 4

apartamente și 1 cameră de izolare. Azilul are și etaj cu2
camere mari care servesc ca pod.

Deosebit de aceste azilul are și o ogradă foarte mare,
în care sunt şi arbori îructiferi.

128
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In camera I-a pentru bărbaţi este o piatră de marmoră în perete cu inscripţia /de, HI. /. Kolomeir, în camera [ll-a peniru femei este o piatră tot de marmoră cu
inscripția Frida şi Aron B. Katz, în memoria părinților
Burech şi Șeindel Katz. In camera care serveşte pentru
ținerea lingeriilor azilului este o piatră mică de marmoră,

cu inscripţia : Avram
mera

Weintraub

donat 20.000 lei. In ca-

care serveşte de casieria Comunităţei

pietre mari cu

numele

donatorilor pentru

sunt aşezate2

azil,. aseme-

nea şi l piatră unde sunt inşirați numele membrilor Epitropiei Comunităţei sub preşedinţia D-lui Josef Davidovici.

Apoi tot în camera casieriei Comunităţei, deasupra ușei
este o piatră de. marmoră, unde sunt inşirați donatorii
imobilelor pentru azil.
lată copia acestei pietre: Donatorii imobilelor pentru

azilul de bătrâni: Abram Lipa lusfer primul tondator al
azilului vecki de bătrâni, 1 casă strada Cuza-Vodă No. 120.

Leiba N. Charas prim fondator una casă stradă Cuza-

Vodă No. 197.
|
Schachme Stambler 1 casă strada Cuza=Vodă No. 9%.
Regina Wittner şi lancu l.casă strada Carol |
No. 36.
Mendel

Uşer una casă strada Cuza-Vodă

Ohitel şi M.

No.

FHlerş Zandbrand

No. 9%2.

1 casă sirada Cuza: Vodă

24.

Personalul azilului este compus din 1 intendent /fic
Zobensohn (bărbat harnic și destoinic) 1 gardian, 1 servitor, l bucătăreasă etc.. .
In rezumat vorbind, eu am dat aci copiile ziarelor
pro şi contra relative la afacerea acestui azil și las pe

onor” cetitori să judece.
In acest moment aflu că D/ Moise luster-a dat în judecată Comunitatea cerând ca azilul să poarte numele său
ca prim

cumpărător.

Eu ca cronicar
are dreptate.

sunt neutru și nu-mi dau

idee

cine

Ospătăria Populară Israelită, Piatra-N.
Instituţiune filantropică. '
In toamna

anului 1900 fiind imediat după emigrare, criza

pecuniară nu s'a calmat,

deci

D-l Asfruc reprezentantul

„A-

lianţei Israelite“ venind aci, a împărţit bani la săraci şi a înfiinţat Ospâtăria Populară pentru populaţia săracă de aci;

oferind primul an 800 lei anual,

iar

200 lei, soc. sacră „Chevra=Kedoşa“
B'nei Brith „Menorah“ de aci.

Epitropia

Comunităţei

200 lei iar restul Loja

Comitetul ospătăriei populare israelite era alcătuit din
D nii B. Samsony preşedinte, HI. Koopel, Meilich Segaller,
Leib Berman,

M. Rubin,

A. Renerl şi losef

Kaufman

ca

membrii comitetului, iar B..K. Enghelberg ca secretar.

Ca administratori au fost Leib Berman şi M. Rubin, pus
de comitet. Ospătăria a fost instalată în casele fost losef
Veisman, din str, Cuza Vodă No.
Comitetul Ospătăriei
populare israelite face cunoscut prin o înştiinţare în idisch că
o raţie (porţiune) întreagă inclusiv şi păine se vinde în ospătărie cu 10 bani iar jumătate porţie numai 5 bani şi os=

pătăria va fi deschisă de la orele ll până la 12 p. m. pen-

tru
de
p.
cu

oameni mari iar de la 12 până la 1 p. m. pentru copii
şcoală. Porţiuni pentru acasă se vor da de la orele 12
m,. Mai multe dame din elită au stat de au servit mesele
mâncări,

Asemenea şi „Loja Menorah“ a lansat în oraş înştiinţări
în limba Română şi idisch, arătând szopul filantropic şi prețurile porţiunilor de mâncări. lată copia unui asemenea apel:
losef Kaufman: Cronica Gomunităţilor Isr. din Jud. Naamţ,.
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Loja B'nei B'rith „Menorah” Piatra-H.
Serviciul

ospătăriei

populare

P. I.
Instituţiunea

filantropică

„Ospăfăria populară“,

menită

să aline durerea nevoiaşilor lipsiţi de pâinea zilnică, este

pe

calea a se putea preda trebuinţei pentru care este destinată si
în ziua de Mercuri

"!/, crt. ora

10 a, m. în

localul

Ospătă-

riei (casele fâste losef Weismann)şi va serba înaugurarea
deschiderei sale în asistenţa tutor voitori de bine ai acestei
instituţiuni.

Prin acesta sunteţi învitaţi atât Dv. cât şi Onor. Dv. familie, să veniţi la această serbare populară precum şi a învita pe amicii Dv, la acesta asistenţă.
Este de prisos credem a vă mai aminti şia mai deştepta
în inima Dv. simţimântul de caritate în a vă îndemna la darea bine voitorului Dv. obol pentru această instituţiune.
|
Cu distinsă stimă
!
Președintele Lojei, B. Samsony

Secretar B. K. Enghelberg

“Tată şi lista de vase pentru ospătăria populară: 1 vas
pentru apă ferbinte, 1 vas pentru borşt, 4 vase pentru zupă,
2 cane pentru apă, 1 tigae pentru lapte, 12 castrone pentru
bolnavi, 12 farfurioare, 12 furculiţe, 12 linguri, 12 ceşt! pentru
lapte, 20 pahare de.apă, 2 cuțite, 2 căldări de apă, 12 ca-

strone de lapte, 12 linguriţe

farfurii etc., 1 dulap

pentru

mici, 1 lighean mare de spalat

bucătărie,

2

tăblițe,

1

strecură-

tor pentru ceai. Asemenea şi alte vase pentru farmacie.
Această ospătăriea făcut mult bine populaţiei sărace din

localitate unde fură ospătaţi muncitorii şi nevoeşii
o deosebire de religie
pătaţi ca şi evreii.

fără

nici:

căcişi mulţi săraci creştini fură

os-

Ospătăria a funcţionat până la finele lunei August

când a fost

conduce.

închisă

şi desființată, neavând resurse

1902

a se mai

Aşezământal hemilat-Hesea (bine facere)
al Soc.:

„Vahrer-Scheives'

După pildele străbunilor noştrii „Ghemilath chasudim*
(bine facere) este una din stălpii pe care este aşezată această
lume. Pinkesul soc. sacre „Chewra Kedoscha“ de aci se ocupă
foarte mut cu aceasta, obligând pe enoriaşii Comunităţei de
a exercita pururea bine facere, deci este evident că această
filantrupie exista de la întemeierea acestei comunităţi, dar în
mod şi timp regulat. Aşa în anul 1874 se formează aci atare
societate,

|

compusă

de peste

200

membrii

cotizanţi,

cu

scop

de a face împrumuturi pecuniare pe amanete fără procente.
Această societate însă după o durată de aproape 3 ani sa
disolvat, din cauza unor intriganţi interesaţi, care şi-au însuşit
averea societăţei. In ziua de 19 lanuar 1885 iar se înfiinţează
asemenea societate, care ţinu numai l an.

In anul 1904 eu fiind pe acel timp. preşedintele

socie-

tății meseriaşilor , Wahrer Scheiwis- Achim“ am înfiinţat filiala numită: „Gemilat-cheised« care făcea progres. înscriind
peste 200 asociaţi cotizanţi. Ca
administrator-casier . a - fost brutarul Flaim Ifchoc Segal, care se ocupa: foarte activ cu
operaţiuni de împrumuturi de bani la nevoieşi, care. fapt. le
dedea putinţa uşoară dea
se putea hrăni prin mici afaceri.
Această instituţiune, lansa apeluri, dedea baluri, representaţii
teatrale, trimitea felicitări telegrafice la toate nunțile şi obrezuirele de aci ast-fel că capitalul fondului creştea zilnic. La 25

Mai acel an trupa

M.

Segalescu& Goldenberg, fiind aci

a

jucat piesa „Kol-Nidre“ sub adm. d-lui Josef Kaufman, preşed. soc, Rilantropice „ Wahrer Scheives- Achim" în beneficiul
fondului „Ghemilath-cheised«.

Societatea în 1905 face întruniri în sinagugi unde vorbiră

mai multe persoane, între care şi rabinul

Chaim.

L.

Lâbel

pentru contribuirea şi folosul acestei instituțiuni de Chemi/atlosef Kaufman : Cronica Comunităţilor ișr. din Jud. Neamţ.
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Cheised. Tot atunci s'a făcut şi alegerea
goga Catedrală.
Intre membrii însemnați ai

acestei

comitetului în

sina-

au

fost

instituţiuni

D-nii Meir Daniel, Beril Krigler, Ichiel Posenberg, Alter Ba-

Bercu FI.
raf, Ițic Steinfeld, losef Kaufman, ițic Berman,
Catz, Ițic Altman, 1. HI Catz, David Gărcineanu, Ghedale
Kokhller, Aron B. Katz. Aron Kolenberg, Leib leşanu GrinIacob - Kopel, losef Beiner, Șapse
berg, Flaim Weinberg,
Goldștein, Leon

movici, Aron

Rozenţzveig,

Moise

Aron

Weintraub, Pine Daniel,

Katz, lancu

Abra-

hRozenzveig,

Leizer

Catz, leikel Catz etc.

Ben. Șmilovici, Bercu

lată şi procesul verbal din 8 Febr. 1905:

SOC.

DE

BINE

FACERE

„,GHEMILATH-CHEISEDPiatra-N.

cu

ajutorul

lui D-zeu

Proces-Verbal
No.

1

|

Astă zi Mârţi 8/21 Februarie 1905 subsemnaţii membri
comitetului soc, de binefacere - «Ghemilath-Cheised» din acest oraş întrunindu-ne

în locuinţa D lui losef

Kaulman,

am

înainte

autonomă

în

“ hotărât următoarele :

1) Ca societatea să fie de astăzi

toată afacerea ei.

2) Comitetul va proceda ca societatea să înceapă

pile ei în toate ramurile ei,
pentru propăşirea societăţei.

lucrând cu râvnă şi

lacră-

activitatea

3) In şedinţa viitoare se va lua grabnice măsuri ca

cietatea să-şi poată relua operaţiunea împ' umuturilor,

so-

încasă=

rilor, înscrierilor, acţiunilor etc.

4) La cea, mai apropiată adunare, D | Iosef Kaviman va
presenta un program detailat pentru stabilirea definitivă ad-

ministrativă a societăţei.

5) Se hotărâşte ca comitetul să înființeze o condică

co-
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memorativă , „Pinkes“ unde se va trece în primele pagini
membrii societăţei : „Wahrer Scheiwes-Achim“ de aci cari au
adus servicii reale acestei societăţi „Ghemilath-Cheised“, exprimând recunostiinţa întregei societăţi pentru concursul dat
de ea prin contribuirea pecuniară şi concursul moral da,

de ea.

6) La prima şedinţă D.1 Lupu Haim, vechiul administrator al societăţei, va presenta comptul vechiu ad. hoc. care
se va lansa tipărit enoriașilor comunităţei.
7) În şedinţa viitoare se va face distribuirea funcţiunilor
comitetului.
8) Pentru verificarea compturilor D lui Lupu Haim se
delegă pe D.nii Leon Ghetler, losef Kaufman, Abr. Fichman
şi Ghedale Koler,

cari vor

da

raport

comitetului

şedinţă. Comitetul va libera D lui Lupu Haim

la viitoarea

un act de des-

cărcare, La caz de desagramente nu vom fi responsabili.

Drept pentru care am dresat acest Preces-Verbal a constituir.i comitetului subscris de noi membrii comitetului.
Urmează peste 30 iscălituri.

In 1906 soc. „Wahrer Scherwes Achim“ secţia „Ghemilas-Cheised“ face cunoscut obştei israelite locale ca secţia
„Ghemilas Cheised“ s'a regulat în cea mai bună ordine şi începe a face iarăşi împrumuturi de la 1 April. acest an, rus

gând tot deodată pe toți acei care sunt datori cu

bani,

să

achite noului casier Leiba Antler.
|
„Mai roagă ca fie care enoriaş să se. înscrie în această
secţie căci e fapt uman şi filantropic. Banii primiţi de la
fostul casier Abr. /fhoc Segal, sunt predaţi d-lui M. L. Abeles

(casier central) şi la onor rabin Ch. L.
mitetul :

|

L6bel.

.

Subscris

co-

Avram Fichman (preşed.), David Griinfeld (vice), M. L.
Abeles (central casier), Ghedale Leizersohn (contr.), Leon
Ghetler (vice-preş.), Leib Antler (casier), Leib Charas, Leon

Şerţer, Naftule Bandel,

Simon

Herşcovici,

Ghedale

Avram Ițic Segal (membrii comitetului). Onor Rabin

Lobel a fost preşedinte onorific al secţiei.
In fine tot în anul 1906 Comiteţul lansează

Koller,

Ch. L

următorul

134

Instituţiuni Filantropice (Ghemilath-Chesed)

apel în care arată .că toţi membrii acestei secţii ca și membrii
„societăţei vor fi căutaţi gratuit de medicul societăței, în caz
de boală. lată apelul: .
SOC. DE BINE FACERE
«GHEMILATH-CHEISED»
Piatra-N,

Către Coreligionarii noştri !
„Este fie-căruia cunoscut greutăţile ce le întălnesc în cale
meseriaşii şi micii comercianţi şi în general. toţi acei cari
muncesc cu braţele in spinoasa luptă pentru a'şi agonisi traiul
de toate zilele. Nu odată se întâmplă unui muncitor să-şi întrerupă activitatea, unui mic negustor să înceteze comerţul
unui meseriaș să nu mai poată lucra şi să fie astfel lăsaţi
prada foamei şi a mizeriei, el şi tamilia lui adesea compuse
din multe suflete, şi această nenorocire este datorită lipsei
momentane a unei sume mici de multe or câți-va lei ce-i
“lipsesc fără de care el este în imposibilitate a şi mai exer=
cita meseria.
Văzând

că în localitatea

noastră,

o asemenea instituţiune

este de cea mai mare indispensabilitate, deci am hotărât a
înființa o asemenea instituţiune de împrumuturi cu scop ca-

Titabil, — pe amarieturi sau

pe

baza girului unei persoane

"“solvabile, înlesnind astfel micilor comercianți şi meseriaşi
împrumuturi mici cu condițiuni uşoare, de plată, (în rate
săptămânale) şi fără dobândă pentru care să- -şi poată creia
susține sau regula afacerile şi a'şi putea agonisi cu onoare
Existența familiilor lor în mod onest.
Această instituţiune caritabilă se compune în formă de o
asociaţiune de bine facere cu acțiuni a câte 5 lei una pentru
ca din capitalul şi veniturile benevole a acestei asociaţiuni să
facă imprumuturi fără dobânzi.
Capitalul de fondaţiune este de 1000 lei deplin vârsaţi
de câtre membri fondatori ai aceştei societăți.

N
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.

Pe lângă micilor sumi ce va împrumuta această institu:
ţiune caritabilă va ajutora pe membrii săi în caz ferească
D-zeu de boală cu Medie Gratuit şi să beneficieze de 50 la
sută la costul medicamentului în schimb.d nii membrii sunt
obligaţi a plăti o taxă de 25 bani săptămânal regulat.
“

In interesul nobilului scop ce urmărim

rugăm

pe

fie-

care coreligionar a contribui la acest nobil scop filantropic.
Pentru acest scop un incasator se va presenta pentru |
strângerea ofrandelor benevole (săptămânale) şi spre controlă,
d-nii donatori sunt rugaţi a cere un
schimbul donaţiunei dată, ear pentru

rugaţi a se înscrie la D-l Lupu

cupon de încasare în
primirea acţiunilor sunt

Haim (Segall), Piaţa Mare.

Piatra-N, 22 Octombrie 1906.

|

Comitetul Societăţei
„Ghemilath Chesed'*
Piatra-N.
In anul

1907

soc. s'a disolvat.

Așezămâniul „Ghemilait-Chesea'“
ALTA

JUSTER

- In anul 1904 Loja „Menorah“ luase iniţiativa
această instituțiune indispensabilă alegând-e

cială, compusă din D nii B. Sumsony,

M.

de-a. crea

comisiune

Roşcovici

spe-

şi. S.

Lieberman care au şi elaborat un proect de statut pentru
acest scop, lansând către obştea evreească următorul apel,
în numele Lojei;

|
LOJA

|. O. B.
„MENORAH“,

B.
PIATRA-N.

APEL
Că deplorabila. nevoie materială a | conaţionalilor. noştri,
aicea în ţară, a devenit în timpul din urmă insuportabilă, că

11
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cu zi ce trece toate sursele de existenţă se închid
una, este fie căruia, cu regrete, bine cunoscut.

una

câte

Că ajutorul momentan al filantropiei ce fraţii noştrii din

străinăiate au întreprins, este insuficient a aduce o salvare
fundamentală, trista experiență a dovedil-o îndeajuns.
Se ajută acelora care nu n:ai sperau de cât de astăzi
pe mâine ; acelora, însă cari n'au perdut încă speranța a se
putea restaura, dacă ar avea ceva în mână, pentru dânşii nu
s'a făcut încă nimica.
Sunt mici comercianţi cari cu un mic capital s'ar putea
ajuta radical şi-ar putea crea o existenţă, încât să n'aibă
nevoe să întindă mâna, dacă ar găsi ca acel mic capital să
li se împrumute pe o cale sigură, fără dobândă povărătoare
şi sub condițiuni bune şi anume, a se plăti în mici rate
succesive,
Sunt de asemenea industriași şi meseriași cari prin puţini
bani s'ar putea ajuta durabil dacă li s'ar cumpăra unelte şi
materialuri. De unde aceşti bani? A plăti dobândă şi încă
dobândă mare nu le convine, şi a păzi termenii de plată întregei sumi, nu sunt în stare.
Şi pentru a putea ajuta acestora, am consultat pe D-l
I. Astruc, representantul alianței Israelite universale din Paris
în România, şi am luat decisiunea:
A se fonda o instituţiune, pe acțiuni, fără a aspira la
fructificarea capitalului, şi înscriindu-se un capital însemnat
va participa şi alianța
cu un capital proporţional.
Din acest capital să se facă împrumuturi nevoiaşilor de
speciile arătate pe garanţii de persoane solvabile, pe timp
până la un an, plătibile în rate săptămânale egale, împreună
cu o mică dobândă ca pentru cheltueli de administraţie şi
altele necesare instituţiunei.
Şi pentru a crea această instituțiune, loja noastră a luat
inițiativa, inscriindu-se membri. săi, întăi; şi am elaborat
proiectul de statut aici anexat, care nu este sancţionat în definitiv, ci va. fi supus primei adunări generale constitutive a

acţionarilor pentru discutare şi aprobare, precum și onor. comitet executiv al alianţei.
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Apelăm deci, la generositatea conaţionalilor noştri
Piatra-N., ca să acorde aderare și asistență acestui fapt

ritabil, şi a se grăbi cu înscrierea lor la această societate,

din
ca-

p. Loja ,.Menorah“
|
Comisiunea specială ; B. Samsony, M. Roşcovici, S. Lieberman
iar un comitet de iniţiativă alcătuit din D-nii: Efraim luster
B. Samsony, M. L. Abeles şi Ben Tenenhaus au lansat următorul apel :

APEL
Toate filantropiile şi carităţile, ce s'au întreprins şi executat de tătre coreligionarii noştri din localitate, atât din fondurile comunităței cât şi de societăţi speciale precum şi de
persoane particulare generoase, au consistat numai în alina:
rea suferințelor săracilor şi iifirimilor prin ajutoare momen
:
tane, de azi pe mâine. Aceasta este ce e drept o operă caritabilă, care ne incumbă ca o datorie umană, dar ea este fără
scop solid. — Există însă un alt-fel de ajutor unde nu dăm
nimica şi ajutăm mult. Aceasta constă în a ajuta miciior comercianți, industriaşi şi

meseriaşi,

cu

împrumutări

mici

în

condițiuni uşoare, pentru a-şi putea susține afacerea sau a-şi
crea una nouă, prin care să-şi poată agonisi existenţa cu
onoare şi cu uşurinţă.
O asemenea întreprindere cere puteri unite adică fondarea unei instituțiuni în formă de societate cu un capital de
fondaţiune de cel puţin 10.000 lei vărsat odată.
Indemnaţi fiind de: o persoană generoasă, din localitate,
care a oferit a alimenta o asemenea inslituţiune
la fondare

cu suma de 5000 lei sub condiția subscrierei de către alţi,
o
altă

sumă de 5000 lei, ne a dat curajul pentru a întreprinde
realizarea acestei sfinte şi generoase dorinţi,

Apelăm deci la inimele caritabile ale confraţilor noşiri
din Piatra-N. să nu întârzie a se înscrie la aceasta, aşa
de

"”
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necesară asociaţie, pentru ca cât de curândsă poatăfi cono
stituită, şi să-şi înceapă operaţia sa, spre bucuria celor, ce
aşteaptă şi spre satisfacerea tuturor.

Pentru primirea de asociaţii va circula o comisiunee

_
|
Comitetul

Efraim luster

au
de inițiativă

B. Samsony
M. L. Abeles
Benj. Tenenhaus

Tot ast-fel comitetul de iniţiativă alcătuit din Dnii:
Moise luster, S. Siegler, Ilie Soicher, Meir Avram, 1. Găr-

cineanu, Lipa
Idel Mendel,

$Şmil Ițic

Catz,

Sol. Drimer,

M.

Polac,

Leib

Fondianer,

A.

Lazarovici,

Mendel

Catz,

M.

Weiningher,

Segal. Nachmen Rabinovici, M. Zeilic, A.

Roşcovici, S. Daniel, P. Daniel, S. Lieberman, Meir Daniel,

M, Schveigher,
Leon Kassvan,

Iosef Weinrauch, Michel luster, Peter Iuster,
Oscar Felman, Ch. Ițic Kolomeer, Michel

Griinberg, şi |. Kopel Catz au lansat un alt apel

in idisch,

tot cu acest conţinut.

- Aşa dară în anul 1906 veneratul răposat A. Lipa Muster

donează 5000 lei pentru acest scop, condiţional însă ca prin

subscripţii de către alţii să se acopere suma egală, deci D-nii
B. Samsony, M. L. Abeles, Ben. Tenenhaus şi răposatul
Efraim luster, au luat iniţiativa, elaborând un statut, adunând prin subscripţii, au lansat în oraş un apel în idisch,
alcătuind banii necesari pentru acest scop.
La 15 August acel ansa şi constituit comitetul, începând

a lucra cu zel, râvnă şi activitate realizând scopul. Tot

'ca această
odată au hotărât

poarte numele

, Ghemilath

instituțiune

bine

făcătoare

să

CGheised Alta luster“ iar veneratul

Abr, Lipa luster tu proclamat președinte onorific al acestei
instituţiuni. Din cuprinsul statutului extrag următoarele:
- Art, 1. — Scopul societăţii este a înlesni micilor comercianţi şi meseriaşi împrumuturi în sume mici, cu condițiuni

uşoare de plată (amortisabile în râte săptămânale) cu dobânda

cel mult 4 la sută pe an, cu care să'şi poată crea, susține sau

restaura afacerea,
liilor lor,

agonisindu-şi

cu

onoare

existența

fami-
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|
Art. 2. — Durata asociaţiunei este ilimitată.
subşi
donaţiuni
din
compune
se
Art. 3. — Capitalul
scripţii
Art. 4. — Titlurile acţiunilor nominale vor fi câte 25 lei.

Art. 5.— Capitalul de fondaţiune

este

10.000

de

lei

deplin vărsaţi.

Art. 6. — Asociaţii nu vor primii nici o devidentă pentru
capitalurile lor depuse în asociaţie,
Art:7. — Imprumuturile “se. fac cu girul unui girant
ema
solvabil.
Art. 12, — Consiliul de administreţie se compune din
9 membri.

....

re

a

Art. 13. — Imprumuturile nu vor putea trece peste. 300

ei şi durata împrumuturilor nu

va

putea fi

mai

Se
|
luni.
“Art. 14.— In fie care simestru se convoacă

mult

de

Sa
o adunare

generală,. verificându-se compturile şi se alege un nou Consiliu, care este responzabil pentru stricta. păzire a statului,
Consiliul de administraţie este alcătuit din următorii D-ni:
L. N. Charas, S. Lieberman, S. Sigler, M. L. Abeles, Leib
Charas, Sol. Drimer, David Griinfeld, Ben. Tenenhaus, David
Kahane (fondatori), Ben. Tenenhaus (casier), David Sigler,

Adolf Weiningher, .G. Adelştein (censori), Carol Nacht, lulius
Agatşiein şi Efraim uster (inspectori).
Societatea posedă 433 acţiuni a 25 lei.

Au

fost

peste.

1500 cereri de împrumut. Capitalul fiind foarte mic nu putea

satisface toate cererile nevoieşilor. În fine după o durată de
trei ani, inmulţindu-se împrumuturile de rea plată, societatea
s'a disolvat şi banii împrumutaţi au rămas perduţi pentru
totdeauna.

ASISTENŢA PUBLICĂ
Pentru

ajutorarea

nevoiașilor

Această societate a luat ființă la începutul
Primii iniţiatori şi membri activi a acestei

anului 1914.
indispensabile

instituțiuni_ D-nii Solomon Drimer (preş.), Marcu Alter,
Kopel B. Catz, Idel Milerad, Faibiş FHerşcu, lancu Alter, A.
Horovitz şi Moisă Ghelbert, prin apeluri în idisch au arătat

trista situaţiune a populiunei nevoiașe,
plată de cotisaţii lunare, aceasta pentru
societăţei.

cerând însuriere cu
a asigura existenţa

Această instituțiune a alinat multe suferinţi, prin ajuto,
rarea la plata chiriilor, de paşte, cu lemne, bilete de călătorie
prin C. F. R. etc. ete. Secretar a fost David Griinfeld.
In anul 1919 făina de porumb fiind vândută populaţiei
cu 3 lei 20 b. Kilo, Comunitatea Israelită locală, spre a înfrâna specula din piaţă, a pus la dispoziția populaţiei saracefăină excelentă numai cu 2-50 kilo.

Tot în acel an D-nii Garol
colectat bani pentru lemne

Weinberg, şi |. Gartenberg au

care s'au împărţit saracilor.

In anul 1920 „Joint Distribution Comitee“ d-l Landesco,
directorul soc. „Joint Distribution Comittee“ din America, a

dat ajutoare în numerar, 32 000

lei

pentru

Paşti,

fiind

de

faţă D-nii Petru luster (preşed. comunităţei) şi Carol Weinberg (vice preşed.), representanţii „Zojei Menorak" şi al Uniunei Cureilor Români“. Deosebit de aceasta domnia sa a

împărţit un mare transport de haine şi alte obiecte necesare.
In general vorbind la noi evreii filantropia este foarte
mult practicată. Aşa în timpul ernii ies 2 persoane cu vază de

strâng bani peniru lemne ; de sărbători se dă „Reghel geld“
pentru saraci, de

Paşti

se

dă

saracilor

azime

și ajutoare:

pecuniare „Mues-Chitten“, pentru bolnavi se dă ajutoare etc.
losef Kaufman: Cronica Comunităţilor Isr. din /ud, Neamtz
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In vechime filantropia avea felurite numiri de: reşchoideş
geld, şabes pares, pidiem neifes, Kheren Kaemes, Keren Fia-

iesod, fond Naţional, Seikel-geld, Achnuses

geld,

Machzike

Haișives,

Keren

Chewre

Kedoişe,

Kolle,

Wochen

Hatoire, Pidiem Șeviem,

Maten Beseiser, Tiken Sfurim, Maamudes geld, Lonas FHafeidek, Chonike geld, Ghemiles cheised,
Chewre
tillem,
Chewre

Misnaies,

Bedek

Habais,

Thalmed

thora, Meir balnes, neduvis, drușe geșank, lurzat, etc. etc.
cu şi sub aceste numiri, evreul era și este deprins a da bu-

curos pentru aceste felurite scopuri.
Deosebit

de acestea

mai

contribne

pentru

Comunitate,

plătind felurite taxe şi ofrande benevole şi tot ast-fel sinagogei

sale unde face rugăciune.

FILANTROPICE (Asistență)
In scop filantropic s'au dat felurite baluri și representaţii
teatrale.
In anul 1891 sa dat bal filantropic de către un comitet
de iniţiativă.
Tot în acel an asociaţiunea LI. P. a dat un bal, pentru

ajutoare a 2 familii bolnave.

In 21 Martie 1892 H. Faibiş. cu trupa de diletanţi a
jucat „Lupul în piele de oaie" în folosul saracilor.
In 1893 soc. „Tihwakh“ prin preşedintele ei răposatul
Baniamin Kaufman, face apel strângând bani în ajutorul
săracilor şi pentru îmbrăcarea copiilor săraci din şcoli.
In anul 1904 soc. Israelito-Română „A/uforul“ a dat un
bal familiar în folosul săracilor de aci.
In anul 1896 un comitet de iniţiativă, a dat un bal familiar în folosul a 2 familii,
Tot în acest an comitetul organizator, a dat o se:bare
literară muzicală, în beneficiul unui student bălnav şi sărac.

Tot în acest an trupa diletantă C.
piesa Eroul lehuda în scop filantropic.

Friedman
|

a jucat
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In 1898 un comitet de iniţiativă a dat un bal, în folosul
mai multor famiiii rămase fără adăpost” din „Cauza
e
incendiului
- din “9 'Ianuar acel an.:
“Tot în acel an un , comitet de inițiativă a dat un bal po“ pular, în folos filantropic.
“In anul:1899 triipa diletantă: de aci a iacat piesa 2 amici
în beneficiul saracilor.:
“În anul' 1901 un Comitet de iniţiativă a dat :un bal, fa-

miliar cu scop filantropic.

“In

anul 1903 un comitet de iniţiativă a dat

folosul lui Beiniş Ghelbert.

i

un bal în

lu 'anul '1904 un comitet de iniţiativă a dat un mare
“bal în: folosul unei familii: bolnave.
Tot în acest an un comitet a dat un frumos bal! în folosul

unei familii iipsită de mijloace.
In anul 1906

s'a dat un bal popular cu bazar în grădina

„Peste Vale“ în scop filantropice

In anul 1890
Teatru, bal familiar în folosul a 2 familii
nenorocite dat de un Comitet de Iniţiativă.
In anul 1896 Serată literară-musicală în folosul unui student bolnav,; Comitetul organizator.
In anul 1898 un bal dat în folosul mai multor familii
Comitetul,
In anul

1904

un

bal

în

folosul

unei

famili, „Ordinea

dansului prof. dans A. Fischer.
In anul 1903 un bal în folosul

lui . Beiniş

bal familiar în folosul saracilor.
In anul 1904 un bal in folosul

unei

Ghelber

să

familii bolnave

un

plece la America (Familia Beiniş Ghelbert).
In 1894 soc. Isr. Română Ajutorul a tinerimei a dat un
Comitet de Iniţiativă,

In anul

1898

sa

dat

un bal

Popular în folosul lui

Burăch Feldştein brakirer.
“ In anul 1901 un bal în folosul unei familii nenorocită.
In anul 1901
„,
,

In anul 1906 un bal Popular în scop ilantropic,
In anul 1893 soc, Tikwa preşed. B. Kaufman, secr. Leon
Horn bal cu copiii şcoalei,

|
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In anul 1899
Amici în beneficiul
In anul 1896
jucat Eroul lehuda
In anul 1892
în piele de oaie în

H. Faibiş.

Trupa Isr. diletantă de aci a jucat piesa 2
saracilor.
Trupa Isr. diletantă de aci C. Friedman a
în folosul saracilor.
o trupă de diletanți au jucat piesa Lupul
folosul saracilor pentru paşte Regisor

-

Feredeul sau Baia Centrală Israelită
1) ISTORICUL
Această baie a Comunităţii Israelite locale ca şi sinagoga
veche din str. Cozla, există din cele mai îndepărtate timpuri.

Putem afirma cu siguranță că
când s'a înființat şi sinagoga,
al sinagogei. Pentru pomenita
se află ca şi sinagoga, pe
cărui venit de bezmăn,

ea datează
Istoricul ei
sinagogă şi
loc gospod

din acelaș timp de
una şi aceiaşi ca şi
acest feredeu, care
sau Domnesc şi al

aparţinea în vechime

bisericei

Dom-

Vodă

loan

neşti S/. loan, a lui Ștefan cel Mare, obştea israelită locală
prin hrisovul Domnesc a lui Vodă Calimachi, din 1818, era
obligată a plăti bezmen numitei biserici Domneşti, 50 lei pe

an; pentru sinagogă si acest feredeu. La 1827

Sandu Sturza dublează plata bezmenului acestor două binale ; ast-fel obştea israelită plătea bezimen bisericei câte o
sută lei pe an, conform pomenitului hrisov. Mai târziu însă

biserica în loc de o sută lei bezmen percepe câte 200 lei în

loc de o sută cum .era drept să perceapă, ast fel a mers
pâna la 1859, când comunitatea nu putea plăti acest exagerat
besmen şi ast-fel în anul 1863 Comunitatea, răzăşească făcu
proces Comunităţei] israelite la onor Tribunal local, unde

Comunitatea, israelită perdu procesul,

rămâind

ca sinagoga

şi această baie să treacă în stăpânirea bisericei Domneşti,
Comunitatea israelită făcând apel, la onor Curtea de Apel
din Iaşi, acolo ea câştigă procesul, condamnâdu-se: Epitropia
răzăşească să plătească ceiei evreeşti 10 galbeni daune. Procesul merse înainte la Inalta Curte de Casaţie iar la 1873
Comunitatea Israelită s'a împăcat cu răzăşia Domnească
şi cu Primăria locală, plătindu-le 300 galbeni pentru vecinică
toset Kaufman: Gronica Gomunităţilor Isr. din Jud, Neamţ.

instituţiile Coriiunităţei (Baia)

răscumpărare
baia“.

a

a bezmenului

145

ambelor

binale : „sinagoga

şi
|

La anul 1846 Comunitatea Israelită a cumpărat de la
Vigder Zet Aron (Fălticineanu) feredeul din prund (unde era

şcoala),

care la 1847 arzând,

la 1850 /'au zidit,

funcţionând

ca atare până la 1889, când după terminarea băiei de la
Şipote, s'a dărămat, lăsându se locul viran până la clădirea

Şcoalei.
Darea în antrepriză al băilor, com. Isr. se face în şi prin

pozvolirea primărici şi cu aprobarea

Comitetului

Aşa chiar la 1870 Primăria admite Contractul

permanent.

antrepre-

norului Michel Feredeuar, care a luat ambele feredeîe cu 180

lei săpt. şi care licitaţie se aprobă şi de Comitet Perm. la

6

lunie acel an cu adresa No. 4070.
La

1873 Comitetul Isr.

cătră

primărie

prin

adresa

&i

No. 48 din 27 April a. c. arată că contractul feredeilor aspiră

la 18 crt., rog a defige un termin urgent de a se da în an=

trepriză feredeile în Camera Comunei.

Primăria

fixează

menul licitaţiei în localul ei pentru ziua de 15 Mai când
avut loc licitaţia, eşind antreprenor tot numitul Mikel.

tera

Primăria Piatra. Dosar No. 91. — 1876 August 6/18

Dosarul Reparaţia feredeelor Evreeşti
Referat No. 319 din 6 August 1876 către Primar arată

că baia şipote e crăpată şi ruinată, constitue pericol. A Melinte
ajutor, numit Comisie constatare. Procesul verbal al Comisei
constată:

Feredeul

Şipote

compus din

2 săli de băi s'a ruinat,

trebue dărămată, acoperământul pulred şi cade. Zidul gros,
Feredeul de sub Petricica tot materialul lemn fiind putred trebue înlocuit,

Cer închiderea
după plan.

lor

a

evita

pericol

şi

a se face alte

In fine, fiind timpul înaintat cer ca la cel de la şipote

să se prefacă înăuntru tot materialul de lemn precum

şi a-

tastituţiile Gomunităţei (Baia)

o
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coperemântul şi temelia zidurilor în interior pentră sala mare

-şicea''mică cu totul refăcută,
„Baia prund altă lemnărie

„atuncivor: fi închise. 18 August 1876

IN

şi

AR
Până

EI NI Ca
înăuntru.

LR
tencuiala

a

a a

“Inginer Şei BELOIANU,

„Primar C. ŞOAREC,

Cu No. 3373, 26 August 1876 Primăria trimis Comitet
Isr. Copia' proces verbal sub No. 3374la Poliţie oprirea.
5"Oct: 1876 Elie Naftule, Eserig,: Strul Aron, losub
-:
Chitar către Primar cer au se închide feredeele, a se reHi
e
“
:voca închiderea, căci le repară.
Colboschi
ajutor
pe
ază
însărcine
se:
1876
Oct:
No. 4060:
i
-a ge face cercetare reparaţiei. - către Primar,
n
“ :01 Oct, 1876 Elie Naftule şi Leibelsoh
cer a se 'deschide feredeele că Ja Primăvară le va repara ra:
|
a
i
dical,
No. 544
IX
pția
circonscri
Şef
Inginer
1876
"20 Noembrie
Beloianu cătră Primar, zice că

făcute

reparaţiile

sufi-

sunt

ciente a sta ad Primăvară când se va lua dispoziţiuni.
La 22 Iunie 1877 No. 4047 Proces verbal Primar a se
semna Epitropia obştei a face repar. feredeelor după planul
|

inginerului.

6 August 1877 Strul Moise Esrig către

Planul şi devizul inginerului p. reparaţii

şi

Primar
cere

depune

autorizare.

Devizul reparaţiei (radical)al inginerului fost 936 lei.

Primaria

Piatra Dosar

No.

50

1876

30 Iulie 1880, obştea către Primar, cer fiind a se construi baia şipote. — Com. e în suferință. —La 13 Iunie 1880

400 gospodari adunaţi în sinagogi au ales delegaţi a se alege
Comitet obştesc, iar la 23/25 a. c. delegații adunat la F.
“ Rosenberg în număr de 18 sau ales pe: Simon Renţler, Pavel 'Inzler Cantaragiu, Aron Cahane, Ghedale [lie Făinar,
Bercu „Zet Alter, H. Lieberman, Lazer Idel Croitor, şi de

|
casier pe B. H. Colomeer.
Asemenea sa ales un comitet special
Herş Goldner şi H, Heller,

pe:

Elie

Naftule,

îs

147
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Cei 7 întăi vor crea venituri şi face budgeturi, a primi

bani, pentru efectuarea feredeului, a strânge veniturile, a ţine
contabilitate.
Ceilalţi trei se vor ocupa cu construirea feredeului, a
face tot cu

material etc., facerea

face

vor

feredeului,

plan,

a
|
Me
scoate autorisaţii.
Rosenaprobare:,
cu
autorizat
şi
recunoscut
fie
să
Cer
berg, M. I. Riegler, Meer sin Avram Comisioner, Moise sin
Făinar,

Bercu

H. 1. Catz, A. Rotman, Haim Bercu Zilberman,

Leiba sin Lazer,
La 24 Martie
fiind ruinat, La 1
Primăriei planul

Strul sin David Horn, Toderes sin ;David.1880 s'a pecetluit feredeul de la Şipote
Aprilie acel an d, Haim Heller presintă
cerând autorisaţie
reconstruirei feredeului,

legală. La 30 April tot acel an Poliţia cere autorităţilor. închiderea şi al feredeului din prund iar Consiliul de Higenă si
salubr. publică al acestui judeţ prin decisia No. 929 din 6
Sept, admite ca el să stee neatins până la construirea fere-

”

deului de la Şipote.
Comisiunea

însărcinatăcu construirea

feredeului

Şipote Domnii : Flaim Heller, Herş Goldner,
şi Solomon

prin

la,

de

Ițic Leibelsohn
i

Klein.

31 lanuar 1884 Proces verbal primar, medic, -însărcinat

ordin

No,

35

din 19.lan. 1884 a Consil. Higenă

şi

salubr. publică din jud. Neamţ constată curăţenia feredeului
şipote, găsit cu totul nehigienic şi necurat, ape infecte etc..

totul

Soliditatea construcției acestor băi găsită cu

nesi-

gură şi amenințătoare,

pe Primar V. Şoimaru,

8

Martie

1884.

Consiliu

Medic, Predescu

Higenic. No. 169 numeşte

altă comisie de constatare feredeului şipote, raportează
tot astfel de nehigenică şi zice iar în cea ce privește so-:;
liditatea

construcţiunei

acestor

nesigură şi amenințătoare.

p. primar Şoimaru,

băi, am

gâsit-o

cu

totul

|

Medic, Predescu

Proces verbal No. 3160 din 18 Mai 1884.al Poliţiei

Dim. Ponici şi ajitor primar Colboschi constatat tot ast-fel.
(Noembre 1884 format baia gretiant str. Berărie).

-
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Inainte de-a începe edificarea feredeului de la şipote,

reposalul Kahalnic S. M. Esrig, a cumpărat pe numele
său, locul din față lângă d-na Pleșa, de la repos, Manolache Calino pentru 75 galbeni iar un alt loc din fund

dela familia Moale pentru 50 galbeni, iar un alt loc vecin
cu feredeul a făcut schimb cu G/. Pâslaru, căruia ia dat

o bucată de loc viran din vechiul cimitir (unde sunt casele

renegatului $mae).

Aceste au fost în anul 1882.
După planul inginerului înainte de cumpărarea ziselor
locuri şi schimbul, mâăsurătoarea era faţa 22 m. 75 c. me

iar lungimea 24 m. 80 c. m.
La 12 August 1882 Repres. Comun. Isr. locale D-nii A.

. luster, Elle Najtule, L. Rotenştein şi

M.

Segaller,

cer

Primărieia li se permite deschiderea a jumătate a feredeului (de la şipote) reparând cealaltă parte şi apoi mutându-se în partea repîrată,

vor repara şi cealaltă, ast-fel

vor putea repara tot feredeui.

de

a

se

Septembre

deschide

feredeul,

1883, când

Cu

toate

cererile

obștei

totuşi a slat închis până la

s'a fost deschis

şi apoi peste 2luni

iarăși s'a închis din cauză că s'a găsit nehigenic şi construcţia slabă.
|
Aşa la 31 Ianuarie 1884 Consiliul de Higenă al acestui judeţ constată curăţenia şi apele feredeului nehigienice şi infecte iar soliditatea construcţiei nesigură, ace-

leași constatări sunt găsite de comisiunile Consiliului

higienă datate 8 Martie şi 18 Mai acel an.

de

Ast-fel zisul feredeu a stat pesetluit şi în anul 1885
cu toate că la 22 August acest an repres. com. Isr. S. M.
Esrig, D. M. Streitman, Lazer Idel, M. 1. Rigler,
Croitor şi losub Leib Tetelbaum, au cerut Primăriei,

Sirul
obli-

-gându-se a repara feredeul după cererea Consiliului de
higenă, numai să se deschidă jumătate din el spre a se
putea

repara.
Cauza închiderei ambelor feredeie, a făcut că s'au
înființat şi deschis feredeie private precum a lui Grefiantz,

a lui Haim Schvariz (Dărmănești),
și al Protoreului Nec. Conta (sub
La 24 Dec. acest an Consiliul
No. 649 autorizează Comunitatea
zisul feredeu,
|

a lui Aslan (Bistriţa)
Petricica).
de Higenă prin adresa
a repara jumătate din
|
|
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Istoricul edificărei

zisului feredeu

a fost ast-fel : După

cum am arătat, materialul şi banii adunați
scop n'au fost suficiente pentru terminarea
tropia Comunităţii sta văzut nevoită a emite
ei peniru a se putea lermina lucrarea. Cea
parte din acţiuni le-a cumpărat D-nu Herşcu

pentru acest
ei, deci Epiacții asupra
mai mare
Copel, care

mai pe urmă deveni cei mai mare creditor.
Inchiderea feredeului timp de câţi-va ani a făcut

ca:

50.000 lei, deci D-nu Copel s'a văzut nevoit al scoate

la

sâ nu se poată plăti ucţiile, al căror valoare era aproape

vânzare

prin Tribunal,

mai fiind şi alţi creditori.

La 2 lanuar 1885 Tribunalul local prin proces verbal
No. 8 adjudecă vânzarea asupra D-lui Cost. V. Andrieş cu -

27,132 lei, fiiud urmărit (teredeul) de D na M-ria Pleşes
cu
pentru suma de 300 lei plus 30 lei cheltueli conform sen-

tinței Trib. local No. 317/83 învestită cu formula executorie; şi fiind că D nu Andrieş n'a depus prețul, Trib.

prin jurnal No. 1068 din 20 April cit. motivat de cererea
D-lui Herşcn Copel creditor hipotecar, ordonă zisului imo:
bil la revinderea pe comptul adjudecătorului cu termen
la 26 Iunie crt. fiind şi sarcina de 15,000 lei către d
nul
Copel după obligaţia înscrisă la No. 34/81. La zisul

iermen însă s'a adjudecat asupra D-lui Copel,

rămânând

D-sa stapân peste acest imobil al Comunităţei.

|

In anul 1889 Protereul Nec. Conta, proprietarul feredeului de sub petricica, oferi 8 lei pe săptămână, în fo-

losul școalei Tilmud-thora

şi bikur-choilem,

numai . ca

Evreii să meargă la baia D-sale.
|
La 8 Dec. 1890 s'a constituitun comitet executiv

pentru răscumpărarea feredeului si înființarea unui spital
dar nu putură reuşi din cauza neințelegerii rabinilor, din

care cauză sau format partizi şi desbinare.
lată statutul comitetului:

STATUTELE
Comitetul executiv pentru răscumpărarea feredeulul şi

Spital Israelit în urba Piatra Jud, Neamţu

1) Se institue în

urba

Piatra,

un

fondarea

comitet

care

unui

va

purta denumirea de: „Comitetul executiv pentru răscum-

-
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părarea, sau revendicarea, feredeulni obştei Israelite urbei
Piatra“, venitul feredeului să fie destinat exclusiv pentru

a fonda la timp un spital Israelit în urba Piatra..

,

,

_ Comitetul este compus din 12 membri aleşi de către
adunarea generală, ce a avut loc la 1 Decembrie a. c.

1890 şi anume. D. $. Stambler, D. S. Siegler, D. L. N.
Charas, D. Moise sin L. Fâinar, D. S. I. Kaufman, D...H.

Leibovici, D. M. Avram, D. B. Samosny, D. Iosef Weisman,
D. Hoișie Nadler, D. Aron Nadler, D. L. Creţu.
|
i
2) Atribuţiunile comitetului sunt:
geneinimi:
cu
acei
toti
la
e
de
a) A aduna ofrand
roase, care vor voi a participa la această. operă sacră,
răscumpărarea feredeului, un bun strămoşesc, ca de.

astă-zi să fie cum sau zis o resursă, pentru a face la timp
un spital.

.,

|

a

RE

b) A trata cu D. Herşcu Kopel deţinătorul zisului
feredeu, doară se va putea pe calea voluntară reuşi răs-

a
..
cumpărarea feredeului,
c) Neputând reuşi pa calea voluntară, -va angaja aa
vocaţi pentru a porni un proces de revendicare
dona-.
toți
pe.
cas,.
urmă
din
d) A convoca în acest
torii în adunare generală, spre -a avisa dacă cu banii.
adunaţi să se cumpere teren şi construi un alt feredeu
RE
NR
RE
obştesc._...
3, Comitetul se devizează în două. secțiuni de câte. 6.
nembri fie-care, în o şedinţă viitoare se vor numi mem|
„
brii din care se compune fie-care secțiune.
„. 4) Fie-care secţiune, va alege din sânul său un ca-

_sier care va încasa ofrandele și va semna quitanțe pe
|
o
care i va elibera donatorilor.
se
.care
din
,
5) Se va tipări două registre a-Souche
vor tăia quitanțe de primire a ofrandelor
avea următoarea cuprindere:

quitanțele

vor

din
za
„Am primit de la D-nu
ui obştei
feredeul
ărarea
„lei pentru răscump
suma de__...
, fondărei unui. spital Isîn folosul
Israelite urbei Piatra
raelit în Piatra, această sumă am a o depune la casa de

Economie a statului, sucursala judeţului Neamţu și dacă
până în timp de.un an rescumpărarea .nu va rețiși, am a

scoate banii şi ai

restitui

înfăţișătorului fără

procente“;
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— quitanţele vor fi semnate de casierul secțiunei și vor
purta No. de ordine al registrului a-Souche.
6) Fie-care casier esle dator a vărsa cel mult în
fiecare două zile la casieria generală locală peniru casa
de economie, toţi banii ce va avea încasaţide la donatori,

scoțând un livret şi quitanțe conform legei respective.
7) In fie care zi de Vineri se va afișa în toate sinagogele şi casele de rugăciune locale câte un tablou de
banii încasaţi în acea săptămână cu numele și pronumele doratorilor.
|
8) Minimul ofrandelor va fi de câte 20 două zeci lei
de un donator.
9) După terminarea

tuturor

încasărilor şi reuşirea

răscumpărărei feredeului, numele şi pronumele tuturor
donatorilor vor fi gravate pe table de aramă, care table
vor fi expuse în permanenţă, în sala feredeului, iar când
va veni timpul a se fonda spitalul, aceste table vor fi
zidite în salonul spitalului la vederea publică, pentru o
veşnică pomenire,
10) Aceste statute se vor imprima şi afișa în toate
sinagogelre, case de rugăciuni şi locuri publice, spre a se
pune în cunoștința generală.
Acest Statut s'a votat în şedinţa de la 8 Decemvre

anul 1890 şi sa

admis cu unanimitate de voturi.

Preşedinte S. Siegler,
|
Secretar Haim Leibovici
La anul 1891 era să se cumpere de la protoereul
Conta feredeul său cu condiţii avantajoase.
Feredeul a stat sub stăpânirea D-lui Copel până la
anul 1896 'când Comitetul atunci constituit la răscumpărat tu 27:000 lei, dând 12.000 lei ce
a posedat din
ofrandele voluntare date pentru acest scop şi anume D-nii:
Avram Lipa luster 2000 lei, Hana Haimshon 1414 lei,
Bercu Leiba 1000 lei, Herşcu Copel 500 lei, Rosa Ițic
Veinberg 500 lei, Hana Caiz 400 lei, Simon Hubert 300 lei,
Riva Catz 300 lei, Leizer Berman 200 lei, $mil Dorneanu

12
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(Baia)
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200 lei, Şmil Schleisingher 100 Ici, fam. def. Avr. David
100 lei, idem tot subscripții adunate prin D-nii L. Veinrauch, M. L. Făinar şi Meier Avram etc. Total suma
indicată,
Deosebit de această sumă sau mai strâns 9211 lei,
banii împrumutaţi fără procente de la D-nii: M. Roşcovici

500 lei, Lupu A. Tărcăoanu 300 lei, H. Goldştein 300 lei,
L. Veinrauch 200 lei, los. Veinrauch 200 lei, B. Griinfeld,
200 lei, A. Fondianer 200 lei, Efr. luster 200 lei. S. Siegler

200

lei, Iulius

200

Agatştein

lei, Meier

2001,

Avram

B. H. Colomeer şi fiu 200 lei, L. N. Charas 200 lei, H.
Abramovici 200 lei, Carol Nacht 200 lei, Aron luster
200 lei, los. Naftalisohn 100 lei, M. L. Făinaru 100 lei,
Leib Abramovici 100 lei, B. Samsony 100 lei, B. Gol-

denberg 100 li, |. Ferşcovici
lei, L. N. Charas 100 lei.

100 lei, |. B. Vechsler

100

In darea de seamă al Comitetului Comunităţii vedem
că aceşti ban; s'au dat iar diferență s'au împrumutat cu

Mancaș.

profesor

hipotecă asupra feredeului de la D nu

Feredeul s'a răscumpărat pe numele comitetului aclual. După dările de seamă ale Epitropiei Comunităţii
constatăm că fer.deul: în primul an al răscumpârărei
1896-97 a produs venit total 5229 lei 90 bani şi s'a cheltuit cu repararea lui şi alte spese total 10.950 lei 75 bani,
plus

datorii rămase

de plată pentru

materialul

întrebu=

intat la meremetul 'ui Total 5552 lei 57 bani, deci total
general 16,503 lei 32 bani sau cheltuit nesocotind datoriile hipotecare,

pi acentele

benevole

etc.

In anul al doilea 1897 a produs total 3869 lei căştu“turile pe 53 săptămâni, socotiți de la 24 Decembrie 1896
până la 1 lanuar 1898, iar plăţile datoriilor al procentelor
şi al meremetrului făcut total 18 229 lei 85 bani.
In luna Octombrie 1897 a picat bagdadia Camerei
damelor şi aceasta reclamă reparaţii noni.
După planul reconstruirei băiei ea are

|
fața

22

m,

75 c. m. iar lungimea 24 m. 80 c. m.
Alt-fel ea este o zidire frumoasă în două rânduri, în
faţă cu balcon şi poartă numele de „Baia Centrală“. Ea
era divizată în 2 secţii:

1) Secţia băilor şi 2) secţia de hidroterapie,

|

-
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„In interior are o instalaţie sistematică cu băi de abur,
cadă şi duș, având și basinuri.
o
|

In etajul de jos ea are o sală mare şi 8 odăi iar

etajul al II-lea o sală şi 2 saloane!
Răscumpărarea feredeului s'a făcut pe numele D

Schachne Stambler, L. N. Charas, Efr. luster,

Smil

în

lor:

Sigler,

Carol Nacht, Iulius Agatştein, FHers Goldștein, Meir Avram
: M, Roşcovici şi Lazăr Weinrauch. In anul 1896
lată şi copia unei adrese nesubscrisă, tipărită din

partea Epitropiei Comunităţii Israelite din Piatra-N.

Epitropia Comunităței Israelite

Piatra N..................190

din

Urba

7

Piatra

Onorate Domn
In ce priveşte

baia

Comunităţei

noastre

care

din

“actele.de proprietate se constată că este cumpărată pe
numele a 10 coreligionari notabile între care iaceţi parte
și D-v şi anume: S. Stambler, L. N. Căaras, Efr. luster,
S. Siegler, Carol Nacht, Iulius Agatștein, FI. Goldştein, M.
Avram, M. Roşcovici şi L. Weinrauck; avându-se însă în
vedere starea precară în care se află Comunitatea noastră
prin faptul că nu se bucură de titlul de persoană morală

şi din această cauză întâmpină

mari

nistrarea bunurilor sale imobiliare

tului de proprietate.

Pe aceste considerente,

dificultăţi

și în

|
Comitetul

în admi-

apărarea

drep-

|

|

ce represint a decis

în şedinţa de la 16 corent ca acest stabiliment să fie
predat în posesiunea D-v pentru a îi administrat și drep-

turile de proprietate să fie apărate în mod legal.
Am

onoare a vă ruga să bine voiția

vă

întruni

în

localul Comitetului Duminică 23 Februar cor., ora 4 p.
m. spre a se dresa procesul verbal de predare pe sama
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şi în administraţia
venitul

-

.
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D-v a zisului Stabiliment

ce veţi încasa

Israelit pentru a căruia
bilul.

îl veţi vârsa

destinaţiune

de baie,

Comitetului

sau

-

iar

spitalului

cumpărat imo|
i

Primiţi vă rog stima mea
Vice- Președinte,
Secretar,

D-sale
Domnului
In anul 1909 cumpărătorii zisulni feredeu,

declaraţie autentică prin

onor

Tribunal

au făcut

local

că

acest.

imobil după achitarea sa, este de drept şi de fapt al Co|
munităței Israelite locale.
declaraţiuni :

lată copia acestei

Proces-Verbal
Anul 1896 luna Februarie în 2 zile.
Subscrișii comercianţi din Piatra văzând
de veşnică

am cumpărat de la D-l Herșcu Copel

instalațiunile

că' cu actul

vânzare transcris de Trib. Neamţ
existente

situat

în

la No.

feredeul
acest

cu

oraș

Șipotele pentru preţ de 27.000 lei asupra căreia

am

toate
strada

dat

19.000 lei efectiv numerar iar restul de 15.000 lei a rămas a se achita către soc. econ. R-nă Pionul din Piatra,

în puterea oblig. Ipotec. înscris la No. 71 din 1 lunie
1895 aşa după cum s'a specificat prin actul încheiat,

considerând

la cifra de 12 000 lei ce am

numărat se com-

pune din 7900 lei adunaţi din diferite ofrande
obștea sr. din Piatra şi 4100 lei

nostru matrimoniu.
„Considerândcă

scopul

sunt

pentru

puse

|
care

făcute

în

am

de

propriul

cumpărat

Î56
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acest feredeu este ca să poată în urmă deveni o propr.
obştei Isr. de aicea din Piatra aşa după cum ea a aparținut

mai înainte însă după ce mai întăi se va achita citra de
19100 lei necesară a acoperi prețul dat adecă 15.000 către

soc.

ec. Rom.Pionul

la numărătoare

din Piatra cu procentul oferent până.

şi 4100 lei fără procente ce noi

am

din patrimoniul nostru propriu.
Considerând

interesul
evitând

tuturor

că fie tare din noi

este

au

familie

|

dat

aşa

că

putea

să

se

interesul

ei

ca

a se cunoaște scopul cumpărărei

ast fel orice rumoare

eventuală ar

ridice asupra bunelor noastre dispoziţiuni că dacă obştea

Isr. de aicea va plăti restu de preţ, e în

să aibă acest feredeu pentru a întâmpina
sale fondarea unui spital,

din

veniturile

In fața acestora noi cei aci semnaţi declarăm imediat

după ce mai întâi ni se va achita de către obștea Isr.
” din Piatra suma de 4100 lei dați de noi și 15.000 lei cu procentul oferent de către soc. econom. Rom. Pionul
după menţionata oblig ipotec. înscrisă la No. 71/95 el va
fi considerat ca aparţinând acesteia şi i vom

act s'ar cere după legi p. a fi considerat de
a se bucura

de toate drepturile și obligaţiile

da

propr.
de

Acest Pr. Verbal l'am încheiat la Piatra astăzi
Febr. 1896.

ori

ce

spre
propr.

la 2

FI. Goldștein, Stambler S., L. N, Charas, S. Sigler,
Iulius Agatştein, Lazar Veinrauch, M. Roșcovici, Lupu

Tărcăoanu, Carl Nacht, Efr. luster.
Proces Verbal autentific Trib. No. 130/896 Febr. 12.
Transcris scos copia Grefa Trib. Neamţ No. 19091.
22 lunie 1909.
lată şi copia: Foaia de condițiuni, pentru

arendarea

feredeului israelit din str. Şipotelor din 7 Dec. 1897.

FOAIE DE CONDIȚIUNI
Pentru arendarea feredeului Israelit din str Șipotele
Art. 1

Epitropia Comunităţei Israelite din Urba

Piatra

în-
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chiriază stabilimentul băiei de aburi cu

toate

tarului

subscris

încăperile

existente, maşinăriile şi toate ac:esoriile conform
care

se va forma

în fața locului

treprenor.

Art.

invende

an-

2

Termenul închirierei va fi de unul sau trei ani după

„cum va crede epitropia, începător de la 1 Ianuarie 1898
şi care se va termina prin contractul de închiriere ce se
va forma cu antreprenorul asupra care se va face adjudecarea definitivă.

Art. 3
Antreprenorul va fi obligat

ca

feredeul

să

funcţio-

neze în toate zilele peniru baia de cadă şi de trei ori pe

săplămână cel puțin pentru baie de aburi şi anume: In
zilele de Marţi și Vineri pentru bărbaţi, iar Mercuri pentru
dame şi va fi în
rele taxe:

drept

a

percepe
|

maximum

următoa: -

„_ a) Optzeci, bani pentru o persoană la baia aburi cari

vor ocupa o cabină Classa l-a având la dispoziţie o prostire, un prosop și o pereche pantof"

b) Cinci zeci bani idem

c) Două

pentru clasa l-a.

zeci bani de persoană pentru

classa III-a.

d) Cinci zeci bani pentru o baie de cadă.
€) Cinci zeci bani de baie de la Damele ce se vor
servi în cabinele din salonul în care a fost ocupat cu hidroterapie.

f) Trei zeci bani de persoană de la damele ce se vor
desbraca în galeria de asupra cabinelor.
8) De la 2—6 lei pentru o baie ce se va face de
1niresele.
Art.

4

Antreprenorul e dator a avea. în serviciul băiti personalul necesar și serviciu prompt 'spre a nu da loc la

nemulțumiri din partea publicului, fiind obligat a se conforma strict regulilor religiunei Mosaică şi ordonanțelor

158

Rabinului în privința

|
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basinelor, de asemenea

e

obligat a

„păzi cea mai perfectă curățenie, a nu permite publicului
a se desbrăca în saloanele de baie degât numai la locu-

cât şi

rile destinate pentru desbrăcat atât pentru bărbaţi

pentru dame, a nu locui cu familia în
decât numai în al doilea etaj ce i se va

saloanele băiei
destina pentru

locuinţă,

De asemenea e obligat a se conforma ordonanțelor
Primăriei respective în privința higenei şi salubritatea
publică, a ţine imobilul, mașinăriile, basinurile, canalurile
şi toate accesoriile în starea cea mai bună iar la expi-.
rarea contractului să le predea intocmai după inventar.

Art. 5
Ori ce îmbunătăţire sau

reparaţiuni ar

rațiuni ar face trebuința în cursul
antreprenorul rămâne obligat ale

propriu fără a pretinde

vre-o

face

repa-

duratei contractului,
face pe contul său

despăgubire

de

la pro-

prietatea.

La cas când Comunitatea ar crede necesar a face
vre o îmburiătățire, sau adăogire ori modificare de construcțiune atunci antreprenorul va fi dator a suferi acele
lucrări fără a putea pretinde vre o despăgubire ori cât
timp ar dura.
În ce -priveşte baia damelor ea rămâne instalată în
saloanele în cari până acum a fost hidroterapia până când
Epitropia va crede a face meremetul necesar acelei băi
fără însă a se obliga

la facerea

meremetului

toată durata contractului,

Art.

Antreprenorul

n'are

chiar pentru

6

drept

a

sub-închiria

nici în parte şi nici în total, aşi primi

asociaţi

feredeul
la

acest

după

cum

feredeu și nici a se asocia la alte feredeie din localitate
sau a ile lua în chirie, ori a fi proprietar de feredeie
pentru .a nu se monopiliza stabilimentele, fiind obligat a

locui singur cu familiaîn
S'a.zis mai sus.

incinta

feredeului
|
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7

„ Antreprenorul e dator a plăti cășturile pe săptămâni

cocotind anul 52 săptămâni
tieipat ziua Duminică.

și pe fie care săptăniână an-

Art.

8

Antreprenorul nare drepi a cere vre-o plată de la
acei evrei cari după datinele religioase se scald în fie care
dimineaţă în bașinurile feredeului,
Art.

9

Garanţia provizorie la licitaţie se

va

depune

suma

de 500 lei iar cea definitivă va fi de 1500 lei care se va

depune în termen de 3 zile de la adjudecarea definitivă

şi care va sta în mâinele epitropiei

durata contractului.

fără

|

procente

toată

|

Toate cheltuelele de timbre și taxe precum și plata
de avocat pentru. formarea contractului privesc pe antreprenor.

Art.

10

Epitropia îşi rezervă dreptul de a discuta asupra per-

soanelor cari se vor presenta la licitaţie şi a aproba
această închiriere asupra acelor persoane care i-ar com-

place mai serioasă

chiar dacă
Art.

ar da

un. preț

mai

mic.

11

„La cas când antreprenorul n'ar fi următor pentru tot
„ce priveşte executarea contractului şi predarea feredeului
conform

inventarului, atunci epitropia

fără somaţie

judecata se va indestula din garanția depusă, iar
juns din

orice altă avere.

Făcută astăzi la ? Decembrie

sau

la nea-

1897.

Dr. Ștein, M, Roșcovici, Meier Șvariz, Moise Z,

nar, Ozias Nadler, şi unu indiscifrabil.

Făj-

In anul 1909 Cominitatea Israelită a avut de furcă cu

Ș
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fostul antreprenor loine Blumen,

care

afacere

a

durat

până în anul 1913 şi care a costat comunitatea o avere,.
căci procesul s'a terminat la Înalta curte de casație din
Bucureşti, fiind preşedinteîn acel timp D-l Abr. Rener?,
lată

şi

notificarea

ce

sau

trimis D-lui Blumen

de

către foștii proprietari ai feredeului.
|
- Procesul cu Blumen s'a făcut mai mult pentru obținerea titlului de persoană morală şi juridică a Comunităţii.

“Domnului lonas Blumen
Locatarul

băiei

centrale

[sraelite.

|

Piatra-N.

Cunoaşteţi ca baia. Israelită, pe care vam
prin D-nii H. Goldştein și Carol Nacht, a fost

de: noi cu destinaţie că, după ce va fi liberă
sarcini,

veniturile

ei să

servească

la

închiriat'o
cumpărată

de

întreținerea

spital pentru folosul obștei Israelite din Piatra N.
Fiindcă astăzi acest imobil este degrevat de

ori

ce

unui

orice

sarcini, şi fiindcă spitalul de car= se vorbeşte în declarația dată de noi și autentificată de Tribunalul Neamţ la
No. 130 din 2 Februarie 1896, s'a înfiinţat şi funcţionează,
sub reprezentanța D-lor S, Stambler, S. Herșcovici, Iulius
Agatştein, Efraim luster, -M. Roşcovici, Pincu Zisu, Ițic
Schwartz şi S. Siegler. subscrişii, în calitate, pe deo parte

de proprietari a-i biei centrale

Israelite

din

Piatra-N,,

iar pe de altă parte ca representanți ai Comunităţei
israelite din Piatra-N., ne autorisăm ca, cu începere de
la
„ să bine voiţi a plăti chiria băiei în chestiune

chirie care se ridică la câte 430 lei lunar, pe jumătate în
mâinele D-lui S, Daniel care are însărcinare din partea
noastră și a obștei Israelite locale, că cu aceşti bani vor
să întrețină spitalul Israelit din Piatra, în bună stare de
funcționare, iar cea laltă jumătate a chiriei să o plătiţi
numai D-lui S. Siegler, tot din Piatra, care are însărcinare
din partea noastră şi a comunităței că, cu sumele adunate
din aceste chirii, să plătească sarcinile ipotecării cari
grevează actualimente imobilul în care s'a înființat spitalul Israelit din Piatra,

pe

|

za

160
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Ne luăm formal obligația de a ne asista şi apăra

la.

orice ne ajunsuri şi procese ar avea din partea ori cui
ar pretinde vre un drept asupra chiriilor în chestiune, Piatra-N.

lunie 1906

SEMNAȚII: L. Tărcăoanu, M. Roşcovici, S. Stambler,

S. Siegler, H

Carol Nacht.

Veinrauch, L.

M.

Haras,

,

Iulius Agatştein,

REFERAT
Domnilor:
L. Tărcăoanu, M. Roşcovici, S. Stambler,

S$.

Siegler,

L. Veinrauch, L. N. Haras, lulius Agatştein, Carol Nacht
Piatra-N.

Notificărei Domniilor voastre din
Iunie 1906,
„priu care îmi faceţi cunoscut delegaţia de plata chiriei de
430 lei lunar

ce

urmează

să achit

D-voastră

ca

prietar ai băiei centrale israilite din Piatra-N., şi ca

pro-

_re-

presentanţi ai Comunităţei Israelite din acest oraş, plata
pe care să o fac, pe câte jumătate din fiecare căştiu de

chirie în mâinele D-lor S. Daniel și $. Siegler din
Piatra-N.
Ca mandatar cu sarcină din partea- D-voastră și a

Comunităţei,

am

onoare

a răspunde :

Am luat notă de zisa delegaţie de plată şi mă oblig
ca cu începere de la
să plătesc chiria băiei Isra-

elite locale, lunar câte 430 lei, jumătate în mâinele D-lui

S. Daniel şi S. Siegler în conformitate cu arătata D voastră
notificare, pe toată

a băiei, bine
caz eventual
vre-un drept
gați a-mi da

durata

contractulu

de

închiriere

a

înțeles, că la ori ce neajunsuri şi la ori ce.
de procese, din partea ori cui ar pretinde
asupra acelei chirii D.voastră sunteți obliajutorul trebuincios aparţinându-ne.
Piatra-N.

Iunie 1906

”
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Feredeul |până i la 1870 mergea 180 lei pe săptămân
După condiţiunele contractului [a
pir
următoare:
15 bani de persoană, 20 b. cadă,
(pentru copii veniţi
cu părinţii, nimica).
|
Pentru mikfe (basin) nimica. — Mikfe trebue să fie

după dogmele religioase.
e
au

la

1896

ŞI

până

Ja râsboiui mondial, preţurile

fost:

1 biae de aburi şi cabină cl.

I era 80 bani

1

”

»

»

»

cl.

Il

»

50

bani

l

»

>

»

»

cl.

II

»

20

bani

1

ln

„

de cadă

,

cl. i

cl. Il.

:„

1 leu

„ 50 bani

1
„Şi
milcfe (basin) pentru dame 50 bani
1 Baie rituală pentru mireasă de la 2 până la 6 lei.
Publicul care va face baie cl. 1 şi II vor fi serviţi
cu prostire, ștergar şi papuci etc.

Actualimente baia merge

150.000 Jei anual şi

tariful

este următor :

ABURI
CI. I-a 20 lei, cl. Ila 16 lei și cl. Ill-a 8 lei prostire
deosebit.

BAIA POPULARĂ
10 lei cadă cu mikfe.

20 lei cadă în cabină.
Pentru

mirese se percepe după

clasă.

CIMITIRELE. ISRAELITE
„CHEVRA-CHEDOȘA' (Societatea Sacră)
Aceasta

era o societate,

compusă

din

toţi

cetăţenii,

în

frunte cu rabinul Comunităţii, care se ocupă în primul
rang
cu administrarea cimitirului şi de toate ce apartin lui!)
Ea
împunea condiţii ânevoioase la primirea în societate.

Intăi o cheltuială mare: un praznic pentru întreaga

înfrățire ; obligaţia de a

figura

în-

trei ani ca ceauş sau ucenic

(şames), cu obligaţia dea face treburi grele şi nu tocmai
plăcute, a fi la discreţia starostelui (gabai), a servi la masă
pe ceilalți membri, a avea o atitudine respectuoa
să etc.
Totuşi membrii nu se primeau. de cât pe alese şi oricar
e
putea considera ca o Onoare admiterea lui în „înfrățire“.
„Chevra-Chedoşa“ in Piatra a fost. menită a înlocui
Co-

munitatea, administrând pe lângă Cimitir şi

țiuni ale Comunităţii

locale, dând

celelalte

în antrepriză

institu-

feredeiele

și
taxa, îngrijind de săraci, văduve şi orfani, îngrijea
de bolnavi și de toate ale Comunităţii. Afară de toate acestea
avea
o putere nemărginită asupra tuturor cetăţenilor. Mosaici
în
general, împunânduele felurite legi şi ordonanţe religioase
şi
sociale de caracter caritabil întăţoşându-ne ast fel compl
exul

organizărei Comunităţei noastre.

.

La noi în Piatra, această societate posedă şi un Pinkes:2)
(statut) care există şi astă-zi, purtând titlul de „Pihke
s -'de

Chevra-Chedoşa“. Pe piatra din anul mişnas taf, kif, lamied
,
alef sau 531, deci are vechiinede 158 ani.
|
E
Autorul acestui pinkes a fost maghedul (predicatorul) 2)
—————
a
1)
Analele Ist. lui, Baraş An Il 1888 p, 54—55.

2) Vezi capitolul

„Pinkesen“,

3) Acesta a fost răsbunicul mei,

|

Iosef Kaufman: Cronica Comunităţilor Isr, din Jud. Neamtz

,

.
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Ichiel Mechel ben Iosef care este înmormântat pe cimitirul
„vechiu.
Aceasta înfrățire a mers în conformitate cu statutul ei

- până la 1850 de la care dată s'a format epitropi sau Kahali,

“ “care au luat de la numita „Chevra Chedoşa“ toată puterea
administrativă al Comunităţei locale, lăsăndu-le numai admi„nistraţia

cimitirului.

Ast-fel această societate a funcţionat regulat până pe la
anul

1868-70

de

la

care

dată ea decăzu,

trecând

adminis

irarea ciinitirului în sarcina Epitropiei Comunităţei, care puse
numai un gabai, care să se ocupe cu afacerile lui,

CIMITIRUL VECHIU
Cimitirele în acest oraş
Cimitirul vechi care se
în mare apropiere de oraş
îl face a se vedea din toate

pe

dealul

Borzoghean

sunt în număr de două.
află la poalele dealului Petricica,
aşezat pe o poziţie înaltă şi care
părţile oraşului şi Cimitirul nou

în afară de oraş, dincolo de bariera

Saratta, în apropiere de cimitirul Creştin.
Cimitirul vechiu .s= perce în vechimea

putem

afirma

cu

siguranță

că

timpurilor

şi

există de un şir de secole.

Pietre de 300 de ani au fost destul de descifrabile (înaintea
stricărei lor de Primăria locala prin prăbuşirea pietrelor din
cariera dealuiui Petricica pentru canalizarea Cuejdiului la

1893 94), pietre de atare vechime văzute de mine

lumea ; pe care petre le-am copiat încă la anul
cânduele

în ziarul

„Fraternitatea“

si toată

1883,

de atuncea No.

publi-

25 şi 26.

Despre aceste pietre vorbeşte şi cronicarul lacob Psantir,
după cum voi arăta mai jos. Altele şi mai vechi erau şi mai
sunt şi acuma intrate în pământ,

văzându-se

numai

vârfurile

lor. Desgropareaşi descifrarea lor ne-ar putea conduce de
un indiciu despre oareşi care siguranță la constatarea vechimei a acestei Comunităţi Israilite, pentru care dealtfel nu
există nici o îndoială. Cioclii

Dude

saponar,

Avram Eimels,

Mechel Beider, Avram Croitor şi alţii mi-au fost afirmat
siguranţă că au văzut

mântală) a cărei

cu

pe acest cimitir
o maţeivă (piatră mor-

datăfera şin, mem

adică 341 ani vechime,

dar care de atunci s'a stricat în bucăţi.
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Cimitirul nu a avut întotdeauna întinderea

ce o are

astăzi, La anul 1848 cahalul găsi necesitatea deal mări şi lărgi,

cumpărând locul învecinat dela doi fraţi Români. In acelaş
an, care răspunde cu holera ce a bântuit oraşul, locul
nou
cumpărat se dădea spre întrebuintare, Decedaţii de
holeră
însă nu sunt îngropaţi în râr.dul celorlalţi, ci în partea
de sus
a cimitirului.
a
In luna Mai anul 1891 am mers cu regretatui tănâru
l

Solomon D. Soifer de am măsurat amândoi acest cimitir, copiin

d
şi une'e petre vechi ce mai sunt, Incepând a mz?sur
a dela
gardul hegdeşului în sus, adică cât cuprinde gardul:
grădinei
lui Sculi (astăzi T. Corbu) cuprinde interior lungimea
120
melri. Dela capă'ul gardului sculi (sus) până la
dealul petricica ( ot sus), care loc merge puţin curb are o lungi
me de
200 metri. Dela acest cupât până ia extremitatea
gardului

la faţă cătră oraş

(până

la oil vechi) are lungime 70

metri

80 centimetri. Ohel vechi (casă mortuară) are lăţi
me3 metri
30 centimetri.
Apoi lungimea gardului la faţă (cătră oraş), încep
ând
dela oil vechi şi până la capătul din faţă al
gardului Sculi
are lungime de 114 metri şi 20 centimetri.
“Gardul este în picioare, făcut din lătunoaie cu
vârfuri
ascuţite. Tot cimitirul vine.pe dealul Petricica
şi
deci este
oblig. Aproape de gardul cătră oraș (hegdeş)
acolo a fost
vechiul cimitir căci aicea au fost şi mai sunt
cele mai vechi
pietre. Lângă gardul sculi sunt îngropaţi copii
iar sus cei din
lira; ul holerei.
„Din cauza miilor de pietre sfărâmate de
pietrele azvâr.

lite asupra

lor din cariera Primăriei (la 1894 95),

tot -cimitirul a căpâtat un aspect. trist şi lugubru, care
te îngrozește
când vi înăuntru.
Acela care are mai mu'tă culpabilitate pentru
această
pustiere a fost arnăutul !) Arsene Eliade care
şi a. primit pedeapsa Cerască împreună cu acela care i-a
tolerat a comite

acest sacrilegiu şi profanare mizerabilă.

|

Este foarte trist din partea bogătaşilor noştri
protestat la timp, cerând chiar anchetă Minist
erială.

că

n'au
o

Sute de pietre mormântale din acest cimitir
sunt zidite

44) EgalitVI:
ate
1895a,
No. 19,
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“în zidul

“văzut

Canalului

în curtea

iâului

Cuejd,

Prefecturei.

- barbară.

La

1867

prefăcându-se

multe

pietre

Pustierea

gardul

a

de

aceste

fost fără

am

milă

şi

acestui cimitir, vecinii

creştini deriinţară Primăriei că cu această ocazie au cuprins
(tras înăuntru) din locul liber a imaşului târgului.
”* Tată copia suplicei unor orăşeni creştini din Piatra:

- Suplica orășenilor creștini a - orașului Piatra
Legea pentru formarea cimitirelor în depărtare de 200 metri
de marginea oraşului este dejea aplicabilă şi obligatoare de
18 luni trecute. Creştinii de toate riturile după măsurile luate, s'au oprit cu desăvârşire a se mai înmormânta pela Bisericile din oraş; Evreii însă nici până astăzi nu s'au oprit
de a se înmormânta în mijlocul oraşului, cimitirul este dejea
destinat pentru a se înmormânta, cu toate aceste în zadar
au fost şi sunt toate, căci jidanii mai cu prisosinţă sunt ocroțiți pe când însă eram pregătiți de a reclama, am văzut că
se ia măsuri și pentru evrei, sa oprit a mai înmormânta acolo, le-au sigilat porţile cimitirului; aceste măsuri am fost
prea siguri că vor fi pentru totdeauna însă ne-am înşelat că
n'au ţinut mult timp şi sigilul s'au rupt, porţile sau deschis şi
Evreii au început a îngropa iarăşi acolo. Permiteţi ne Domnule
Primar, â vă întreba dacă legea aste făcută numai pentru ro-

mâni sau este pentru toţi; de este însă pentru toţi, vă rugăm a fi executată cu toată seriozitate, de este de contra

bine voiţi a ne anonsa chipul cu care am putea ţinea faţă
de a nu se aplica legea şi a se face îngropămintele pe la
Biserici în oraş precum erau mai înainte, crezând că mai just

este a se tolera pe Români decât

pe Evrei. Cunoscând

Primar că dacă nu veţi regula ca şi ei să

T)-le

îngroape la cimi-

tirul destinat, vcm fi siliţi a reclama mai deparle şi a cere
respectarea scrupuloasă a legilor în acest caz.
Pentra conforrmitate A. Sgroff
" Primăria Piătra'No. 115-—1867 Febr. 17 Comitet. perm. Jud. 'Neatnţ.

Dăsarui Formarea nduilor 'cirăitire.
Proprietatea

mea

—

AUTORUL.
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Deci Primăria acţionă în judecată la judecătoria de
pade
pe repos. Elie Naftule în calitate de representant al 'obşfei
Israilite.
e
La 14 Aprilie acest an a ?ost terminul, când s'a făcut şi
constatare locală, găsindu-se netemeinic procesul intent
at
obştei israilite pentru răpirea de loc. De atuncia n'a mai
fost

nici un proces de asemenea natură. (Vezi Dosar No. 1357/
69),
Judecătoria de Pace.
<<. .
|

La anul 1877 prefăcându se iarăşi gardul cimitirului
cătră repos. losub Hoişie, s'a făcut cu autorizația comun de
ei,
asistând inginerul comunal.
La anul 1888 iar. s'a prefăcut zaplazul cimitirului
tând 1000 iei, care bani au fost daţi de familia repos. cosIțic

Schildhaus. Acuma la anul 1896

după sfărâmarea

pietre

lor
şi închiderea carierei din dealul Petricica s'a închis
cimitirul
cu gard nou de jur în prejur şi aceasta trebue de mulțu
mit
repos. Isac Apotheker, Şmil Sigler, S. M. Esrig şi losub Pascal
,
care au. strâns colecte şi şi-au dat toată silinţa pentru
executarea acestei.
Printre pietrele mormântale sunt şi țom (pietre culcate)
şi majevot (pietre în picioare),
dar aceasta nu ca regulă ge-

nerală.

La

mormintele

din

înaintea

veacului nostru nu

de loc pietre culcate ci numai în picioare

morţilor.

puse la

sunt

căpătâile

_ Un hicru de remarcat însă este, că obiceiul de-a se
clădiri sau căsuțe deosebite pentru rabini sau oameni
nu se întâlnește aici, ba nu se văd nici chiar îngrădiri
sebite, deşi în general pietrele la mormintele lor (care

sunt) sunt destul de frumoase.

face
pioşi
deomai

„ Printre pietrele mai vechi ce se află pe acest cimitir, pe

care eu singur le-am cetit şi copiat, tipărind copiile unora în

Fraternitatea dinanul 1883 No. 25 şi 26 si care
mai: găsesc şi astăzi, voi cita cele mai principale.

unele

se
|

Mireasa Reizel bas (fiica) lui Israel] Halevi, decedată: 1677
(Vezi şi Cronica Psantir partea I pag. 25),
Femeia lenta fiica lui Eleazer repos, în luna nouă: Tebet
anul 1689. (Vezi Cronica Psantir | pag. 25.
Aci se

odihneşte

Femeia stimată

Doamna

D-lui Eliazer, deced. luna nouă Tebet, anul 1689.

Zelda. fiica

Aci se odihneşte bărbatul simplu şi drept savantul

con-

13
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ducălorul Marele Rabin, Iluminatul şi distinsul bărbat
Ichiel
Mechel fiul lui Iosef repos. în ziua de ajunul sucat anul
5537

(1777) răsbunicul Autorului.

Aci se odihneşte omul sincer şi drept Rabinul

Şulim bar

Zev (fiul lui Lupu) deced, în Sâmbăta mare anului 5545 (1784)
.
Icheskel fiul lui Zvi (Herş) deced. luna Adar 5552 (1782).
Aci odihneşte rabinul predicator de aicea versat în thora

Domnul Chaim fiul lui Menachem, deced, 5 Adar
1806.
1) Aici se odihnrşte omul sincer şi onest Domnul rabin,
distinsul în învățături şi lumini Domnul loset fiul lui
Domnul

Daniel, deced.

ziua

1 luna

Adar

anul 5601

(1841).

Aci se odihneşte eforul sinagogei mari care vecinic s'a
ocupat cu ea Domnul Volt [Herş fiul lui David deced.

5601 (1841).

|

Etorul societăţei sacre

fiul lui Nechemnie,

deced.

|

(Chewra-Kedoşa),
luna

Schvot

Domnul

5608

Aci se odihneşte omul sincer şi onest Domnul

decăţilor rabinul
Beir

fiul

conducător

rabinului

5613 (1853).

drept ju-

pios şi blând Domnul

Avram,

deced.

ziua

Volf

(1838).

a

Isucher

5-a

luna

Ab

Luminatul rabin, care vărsa apa ştiinţelor asupra pioşi=
şilor şi evlavioşilor, om cucernic descendent din familie nobilă

învățatul nostru rabin loine Timim, deced. 15 Ab.
Rabinul savant, Domnul

Volf fiul lui lehuda, deced. în

ziua a doua, luna lar 5630 (1870).
Rabinul Itchok fiul rabinului Abraham,
In partea

stângă

de

al acestei case mortuare

Adverna 1833.
este piatra unei

femei Meite bas Leib decedată în luna a doua a lunei Adar
;

tuf kif samed zain adică 5567 (1805).
Aproape

de ea este o

altă piatră

|

]tchok Aizic berib Ie=

huda Leib reposat kuf Alef luna lar. anul tuf kif
(5599 sau 1839).
|
Puţini înlături este piatra din anul 5535 sau

țadik

tes

1775 Feighe

bas rib Mordche Anul tuf kit lamed hei 5535 (1775)

Pe pietrele rabirilor sau al învăţaţilor este săpată o bibliotecă. Oilul este de lemn şi ruinat,
În raionul

cimitirului

este o casă mare

cu câteva

unde şed câţi-va săraci neputincioşi şi care se numește
1) Este

străbunul fansiliei Daniel

de aci,

odăi

„heg-
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deş“.. Tot în raionul lui sunt câteva căsuțe!) ruina
te unde şed
tot astfel de oameni. Atât cimitirul cât şi acest
e
sunt fără nici o stăpânire, lăsate fiind libere, pute câtevu case
m zice după
“: placul tuturor.

Cimitirul
"Acest cimitir se
fosta barieră Sarata
“apropiere de cimitirul
„adică dela închiderea

Nou

află pe dealul Borzogheun, dincolo de
înspre drumu! Mtirei Bistriţa şi în mare
creştin, este în uz deabia dela anul 1872
cimitirului vechi,

2) Art. 355 ŞI litera A din proectul organizăre
i poliţiei
“ sanitare în România, în capitolul „Despre Cimitire“
zice : „In
viitor nici o înmormântare nu se va putea
face înăuntrul bi=
„“sericilor, paracliselor, templelor, sinagogilor, ospit
alilor şi în
„genere, în nici
unul din edificiile unde poporul se întruneşte
"pentru serbarea cultului, nici în cuprinsul
politiilor ori a sa„telor. După Art. 356 cimitirele trebue să fie
departe 100 metri
dela cea din urmă locuinţă şi după Art. 357 trebu
e să fie la
“locuri înalte.
|
9)
Legea înmormântărilor votată de adunarea legis
lativă

la 24 Februarie

prevede

„Art,

1864 sancţionată

următoarele:

prin înalt decret No. 399

1, Toate

culturile sunt datoare a-și întocmi cimiti"ruri pentru înmormântări în depărtare cel
puţin de 200 metri
-+ dela
marginea fiecărui oraş 'sau sat,

Art. 2. Indată ce se'vor înfiinţa asemenea
cimitiruri, nu
se va mai putea iace. nici o înmormântare

în biserici,
“pliuri, sinagogi, spitaluri, capele de se află
în oraş.

|

tem-

Art. 4. La caz de necesitate, municipalitatea
va înființa
cimitiruri pe comptul coreligionarilor nesup
uşi legei.
Art. 9, Pretutindenea unde statul are moşii
în apropiere
de oraş sau sate, guvernul este autorizat
a da locuri gratis
pentru asemenea trebuință.

Copia acestei legi a fost comunicată Epitropiei
Comuni.

1) Actualmente locul căsuţelor este
pe nedrept de un bulgsr vecin,
2) Proect de organizarea Poliţiei răpit
sanitare în România de Anastasie Fe&tu
1863 pag. 92,
laşi
- 3) Monitor Oficial No. 71 din 1864;

“
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tăţei Israilite locale

No. 509.

la 13

DR

Aprilie
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acest an prin adresa

cu

Locul cimitirului Israilit a fost dat Primăriei: pentru.-a
-s rvi ca cimitir creştin încă la anul 1866.
|
Conform Art. 5 din zișa lege Guvernul a dat Primăriei
acest loc care face parte din trupul. moşiei Sarata a Mtrei

Văratec.

a

|

|

Locul unde este astăzi gara a fost cumpărat (400 stânjeni pătraţi) de Comunitatea
Israilită locală de'a proprietara
moșiei Mărăţei D-na Ana Balş Lăţescu. Acest loc Comunitatea la cumpărai cu scop ca la un moment dat, să-l îutrebu|

inţeze pentru cimitir.

Îndată
în vedere
cimitir pe
găduiţi pe

”

|

-ce sa votat legea înmormântărilor, punându-se
Comunităţei „de cătră Primăria ca să-şi înființeze
locul ei, ei.se- pregătiră a-l înfiinţa, totuşi. erau în»
încete pe când creştinilor nu li se mai îngădui a

înmormânta

în curţile

bisericilor

ci la,

biserica

Valea

Viei

(unde «e astăzi cimitirul lor), Aceasta a făcut ca în anul 1867
aproape 100 creştini au -reclamat că de ce Evreii sunt tole-

rați a-şi îngropa morțiipe vechiul cimitir şi lor nu.

Primăria în

baza acestei p'ângeri execulă pe

Epitropii

Comunităţei a-şi înfiinţa cimitirul pe locul lor de pe moşia
Mărăţei.
at
!
„Evreii văzându:se executaţi Kahaiul de atuncea Abram
Abales, B. „H.. Colomeir; WM. Orenştein, M. EH. Camner, H.
Copel, P. Vigder, A. Lipa luster şi H. Lieberman au cerut

Primăriei a li

se îngădui înmormântare pe

vechiul cimitir

până vor face gard şi căsuţă la cel nou.
_
Primăria pe de altă parte: face licitaţii pentru

locului dat lor

pentru

ţinterim (unde

|
Să
îngrădirea

e azi cimitir

Evrejesc)

în mărime de 2. fălci sau 5760 stânjeni quadraţi sau 960
stânjeni. .
E
|
|
') La 1870 consilinl comunal a decis a se înfiinţa 2 cimitire, unul la Sarata,

pe locul

dat de guvern pentru

creştini

şi unul la coada Pietrei pe proprietatea comunei pentru Evrei,
care s'a ordonat să fie împrejmuit cu un şanţ,
Pentru facerea capeleila cimitirul creştin dela Sarata
s'a decis a nu.se

să se. facă la Valea
1) Expunerea

face capela, nefiind loc

potrivit ci aceasta

Viei; cu alte cuvinte s'au mutat cu. ci-

Situaţiei Comunei

Urbane

Piatra pe anul

1870 pag.7,

Istituițiile Gontunităţe! (Cimitinile)

„mitirulla Valea Viei

neatins, cedându-l apoi

IA

şi locul dat pe moşia Sarata l-au lăsat
Evreilor, în schimb cu locul ce

munitatea l-au avut pe moşia Mărăţei.
lată copia petiţiei Epitropilor cătră Primar:

ROM
Â NI

Co-

A

Comitetul Israilit Urbea Piatra No. 167. In 16 August 1872.

Domnule

Primar,

Spre îndeplinirea adresei Dv. No. 1752 cu tot respect
vă rugăm Domnule Primar ca să bine voiți pe de o parte
a ne destina locul necesar pentru înfiinţarea cimitirului,
să-l
măsuraţi ca să-l putem îngrădi şi până atunci Dv. veţi regula
ca să nu fim supăraţi de hotărâtul local căci noi aceasta am
mai cerut încă în luna lui Octombrie anul expirat 1871 prin
|
adresa noastră No. 159 şi nu ni s'au dat nici un răspuns.
Astfelvă rugăm ca Dv. să bine voiţi a regula de a ni
se: da' pe 'seamă acel loc ca să-l putem şi noi îngrădi.
Primiţi etc. Membrii: A. Engelberg, S. M. Esrig, Se-

cretar 7. Go/denberg.
|
Deci consiliul comunal în şedinţa dela 1 [13 Septembrie

1872 au'decis a se da Comitetului Israilit locul dat
ei de
stai pe moşia Sarata, adică locul unde e astăzi cimitirul
[srailit şi care decisiune s'a aprobat de Prefectură la 21 Martie
acest an sub No. 4010 al aprobărei,
La 9 Septembrie 1872 Ajutorulde Primar, V. Dimitriu,
architectul :Mavrodini şi membrii Comitetului Israilit au mers
la numitul loc unde sau făcut următoarea măsurare: Dela
Piatra de hotar despărţitoare de proprietatea oraşului Piatra
80 stânjeni faţa cătră drumul mergător spre Mt-rea Bistriţa,

de acolo măsurându»se în sus 85 stânjeni spre nord.

colo

|

luându-se

iarăși

(Valea-Viei) 80 stânjeni.

măsură

De acolo măsurându-se 75

spre biserica

De a-

sfinţi

Voevozi

stânjeni

până

în

piatra de

loc qudrat sau 5760 stânjeni qudraţi în
2880 stânțeni 'qndraţi.

care

intră

o falce

hotar de unde au început. Intre care teren: se găseşte 2 fălei

„172

a

_

Iată copiile adreselor
piei Comunităţei :
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Primăriei

către

Membrii

ROMANIA

Epitro-

1872 August 10

Primăria Urbei Piatra

.

No, 1752

Domnilor Membrii! Am

onoare a vă face cunoscut, că până în zece zile să
pregătiți negreşit cimitirul de lege, pentru
Israeliţi, căci în .

față mai ales a epidemiei Holerei de care

acum

nințată, Ţara şi Oraşul

nu

tolera

înmormântări

în

nostru

în

cimitirul

parte,

este

ame-

se mai „poate

actual, ceia ce se va. opri.

cu totlu dupe expirarea terminului arătat mai sus, . -

„ Primiţi Domnilor membri asigurarea

consideraţiei

|

mele,

Isc. Primar, POPOVICI,
|

|

Isc. Secretar, C., APOSTOL,

- |

D-lor-iSale

D-lori Membri

Comitetului Isr. din acest oraş

Instituţiile Comunităţei (Cimitirile)

ROMANIA
Primăria Comunei Piatra
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|
|

1872 Septemorie 4

No. 1973

Domnilor Membri !
Cererea făcută de acel comitet prin adresa
No. 167 de
a-i se însemna locul pentru cimitir, puindu-s
e în deliberarea
şi arătarea onor consiliu comunal, în şedin
țu de la 1 a co=
rentei au decis a se da pentru cimitirul evre
esc locul de la
Sarata cedaţi acestei comuni de guvern tot
pentru Cimitir,
făcând cunoscut despre aceasta comitetului
am onoare al învita, ca imediat să reguleze împrejurarea
lui şi strămutarea
înmormântărilor mult până în zece zile
căci despre acest
termen voi înterzice cu totul înmormântări
le în cimitirul
de astăzi,
|
Am însărcinat tot acum pe D. Ajutor Dumi
triu <a în
unire cu arhitectu Oraşului să arate comi
tetului unde să-şi
pună îngrăditura, nici o amânare nu mai
are loc şi membrii
Comitetului vor fi urmăriţi conform iegii
pentru neglijență
şi în întărziere,
|
Primiţi D-lor Membrii încredințarea Osebitei
mele considerațiuni.

Isc. Primar, POPOVICI,
Is, Secretar, C, APOSTOL,

Dom-sale

D-lor membri comitetului Israelit

174
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ROMANIA
Primăria Comunei

Instituţiile Comunităţei (Cimitirelej

1872 Septemorie 18/30
Piatra

No. 2073

Domnilor Membri |!
„ Din comunicatul
Oraşului, mă

ajutorului meu

Dumitriu. şi

arhitectul:

informează

că faţă cu Dv. au însămnat şi v'au
dat, în dispoziţie terenul luat de pe moşia sarata mejieşită cu.
oraşul pentru cimitirul Israeliţilor.

Vă poftesc D-lor Membri că numai

decăt să

cimitiru. cum

vi sau făcut cunoscut, căci altfel
înmormântările şi Dv. veţi fi daţi judecăţei,
Primiţi încredințarea

se

îngrădiți.
vor

consideraţiunei mele.

Isc. Primar, POPOVICI,
Isc. Secretar, C. APOSTOLIU,

D-sale

D-lor Membri. Comitetului Israelit-

opri

|
instituţiile: Comunităţei. (Cimitirile)

|

a
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In acest loc măsurat s'au bătut țăruşi la fiecare colț dându-se în stăpânire comitetului Israelit spre. a-şi face
ci-.

mitirul regulat.

La 23- Februar 1873 fiind: gata zăplazul cimitirulai, . s'a
pecetluit şi oprit a se mai îngropa pe vechiul cimitir.
Aci fiind vorba de zaplaz, trebue să arăţ: că-acest zăplaz

care cuprinde 300 tumulugi de stejar şi latunoaie a costat
Comunitatea 300 galbeni, Închizându-se cimitirul vechi. comi=

tetul Israelit prin petiția lor No. 18 din 2|14 Marte acest an,
cer primarului a se mai îngădui îngroparea pe vechiul cimitir
până vor face casa mortuară precisă. şi neapărată după legea
Mosaică, unde se îndeplinesc formalităţile religiei, această ce=
rere i s'a respins şi astfel în acea lună, în ziua de: Purimiau
făcut. primele înmormântări, fiind acolo mai. tot oraşul, fă-

cându=se cuvenitele rugăciuni şi cerimoaial.

La 9/21 Marte acel an. Comitetul. Israelit prin adreşa-lor:
No. 19 se plâng Primarului că cu ocazia trecerei, cu morţii.

la noul. cimitir, băeţii şcolari dau cu pietre în morți iar în.
unele locuri s'a făcut scandal de: oameni mari, deci: roagă. a
se publica, pedepsirea unor astfel. de lucruri.

In anul următor 1875 Primăria impuse o taxă de 50

lei.
de mort. lată şi copia adre
pentru se
plata i
acestei taxe trimisă,
de Primăria Comitetului Israelit:
:
|
Primăria

Urbei Piatra Jud, Neamf

No. 173. — 15/27 lanuar. 1875

Domnilor !
Locurile: de. înmormântări. şi de: la: cimitirul Evree
sc fiind.
supuse taxei, vă fac- cunoseut de-a nu înmormânta
vre-un
cadavru Evreu, până mai întăi nu vi se va întăţişa quitanța

de achitare A. Melinte, în calitate şi „de. ofiţer. al .stărei_civile

176
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să-şi

fi

plătit

taxa, căci dovedindu-se vre-o abatere din-

potrivă se va regula darea Dv. în judecată ca calcători

„“poziţiunilor legei.

dis-

pentru Primar, ANGHELACHE,

D-sale

|

|

D-lor Cislei Evreieşti din oraşul Piatra
. La

FH.

19 Ianuar acel an un Comitet Israelit A.

Coppel

şi

Elie

contra acestor taxe.

£.

luster,

Najtule reclamă Primăriei şi Prefectului
.

La 26 lanuar!) Comitetul Israelit prin cererea lor ofer
Primăriei 1000 lei pentru a se suprima taxa, care ofertă sa
primit

şi admis atât de Consiliul Comunal la 30 lanuar cât
şi:de Comitetul permanent cu restricțiune că națiunea Israel
ită

să se conformeze strict tuturor dispoziţiilor regulamentului de
înmor

mântare, pentru parchetare, plantaţiuni, paza higenică,
siguranţă şi ori-ce alte dispoziţii s'ar lua de guvern sau
au.
toritatea Comunală în privinţa regulelor de înmormântări.
Epitropia Com. Isr. face Primăriei cererea de-a i-se |ibera copia hotărârei. Consiliului Comunal pentru revoc
area
taxei impuse asupra morţilor Evrei, aceasta spre a
depune
banii 1000 lei, cu care sau împăcat pentru abrogarea
taxei,

lată copia

cererei:

Domnule
Pentru ca să putem
Dv. No. 673 în privinţa
pentru revocarea taxei ce
asupra cimitirului nostru

bine-voiţi a ne elibera

onor Consiliu Comunal,

Primar |
satisface cele conținute de adresa
cifrei ce avem a răspunde Comunei
de onor Consiliu s'a făcut impusă .
Israilit, vă rugăm Domnule Primar,

o întocmai
dată în

copie

de

pe

această chestiune,

'1) Corespondenja Provincială An. Il 1875 No. 5].

decisiunea
fiindu-ne

” Instităţiite: Comuniităţei (Ciniitirele)

|

|

necesar, dinpreună cu aprobarea ' Comitetului.
turăm

o coală hărtie timbru

177

Totodată. ală-

de un franc pe care

se prelucra asemene copie. . -

|

-. Primiţi etc, - semnaţi: .

.

urmează a:

|

A. Lipa luster, L. Rotenştein,

.

Dale
„Domn
Primar
ul
Urbeu
i.. i
Piătra

+

' Tatăşi răspunsul dat de .Primări la această adresă:

BOMANIA

i

„Primăria. Urbei Piatra

a

"1875 Februar 27.
DE

No. 767
--

„„ Proces-Verbal _ . - Subsemnatul Primar
Comunei

_

urbei Piatra, avâ

nd 'în ve-”
dere deciziunea. Consiliului Comiinal din. şedinţa
de
la 30/11
lanuar expir, aproba
de ono
t r Gomitet prim., „prin, care 'ș'a
revocat regularisirea anterioară pentru de-a nu se
mai lua
taxa de. la locurile de înmormântări a.Evreilo
r. ...
Având în vederecă Tepresentanţii obştei Isra
elite ur.
mează a depune imediat la “Casieria, Comune
i suma de 1000:
lei oferite de ei.
|
SI
„Pentru acest finit se regulează a, se, avan
sape D-nu
Aginte și ofiter stărei civile d. A. Melinte ca
să
leseîn !uerare adresa No. 172 relativă la percepere
a
unei
asemenea:
taxe, înapoind. Primăriei condica de Ţidular,
ce
-i
sa dat
pentru acest finit.
:
|
Tot odată se va trimite representanţilor Israiliţi,
pe lângă
aceasta și copia de pe plan relativă la ara
njamentul - Cimitirului, învitându-se a urma întocmai. ..
Sa

p. Primar V,. VOICU .

178;

Instituţiile Gomunităţei-(Ciniltirul)-.

„ Acest. proces verbalîu irimis:ca 'răspuns
la: cererea. Go:

mitetului: Israelit,

Deci Comitetul Israilit a depus la:Casieria:Gomunei:1000,

lei ce s'au obligat a plăti pentru revocarea: taxei de:50; lei
.
|
pe mort.
Lipsind' casa mortuară pe cimitirul nou, morţii aduşi

de la sate, i duceau

în casa

mortuară

al

cimitirului

vechiu

unde-i spălau, ducându-i apoi pentru îngropate la noul cimitir. Aceasta însă s'a oprit, făcându-se îidătă casa mortuară pe noul cimitir.

„În şedința- Consil: Comunal de la: 26/7 lili: 1877,

luân-

du-se în desbatere că cimitirul Israilit nu este bine admi„nistrats. gropile:nu. sunt--după regulament 'ect., a impus. funcționari creştini la zisul cimitir.
lată.copia: acestui proces verbal :
„ Decisia Consil. Comunal, Şedinţa 26/7 la care. auluat

parte

Grigore

Calmuschi,

Isăcescu

los. Camner,

Primar,

M:

Albu: M: Călino, N.

D, Costinescu.

V.

lon

Difnitriu,

„C. Corbu, A. Melinte, Gh. Colboschi..
Primarele arată că motivat de adresa No. 471

|
al D-lui

preşedinte Consiliului:
de. higenă,.unde. atrage atenţie asupra
modului facerei grop
lă ilor
Cimitirul ISraelit,
nefiind la adân:

cime reglementară, Văzând că prin. decizia. din 30 lanuar
„1875 aprabată de onor” Comitet cu aviz
No; 2837
ul!
din 1875
s'ărlăsat întreținerea: cimitiiului pe seama” Comunităţii

„elite,

înlăturându-se- amesterul' Comunei: ca

Isra-

luare

-de. taxă“

taxă națiunea Israelită 'să se: conformeze strict! disp.

regalam.

pentru
- gropi:şi înmormântări, dar cu' restricție: că afară

pentru înmormântări; ptantaţiune, pază, higenă,

siguranţă

de:
şi

ori ce alte dispoziţii s'ar lua: de: guvern: sam: autorităţile” cu

munale în privinţa regulelor de înmormâtări.
Cu toate: acestea ele: mu sau observat încă, acel. cimitir

este -lipsit-până: astăzi” de personalul pentru serviciul" cerut dă:

|

regulâm; şi celelalte:

|

'Consiliui' văzând” decisia -mai'sus menționată: şi avizul de
pe ea,. din care resultă că deşi administraţia Cimitiratui. s'e:
lăsat: liber” Comitetului: Israeliţ: de: la plata" taxelor etc: de

cătră” Consiliul 'perm; prin" decisia di-la 25 Oct: 1874; prin

aceasta însă nu s'a lăsat efectul legei''şi regulăm. de înmormântări;
ci din
, contsa-a rămas strict supus tuturor dispos.

Instituţiile Comunităţi (Cimitirul)

şi a regulamentului,

3179

după: cum :s'a :prevăzut

prin: avizul :cu |

care s'au aprobat decizia Consiliului din: 30: lanuar 1875,

„In fine în unanimitate regulează a se pune în: executare
în privinţa Cimiţitului Israilit legea şi regulam. şi în consecință încuviințează a se numi un rector, un ângrijitor, un
portar. şi. 2 sgopari al căror salar va îi după cum urmează:

Rector 80 lei lunar, Ingrijitor 50 lei, portar 30 lei, gropari a

30 lei. Total! 220 lei lunar.
Această sumă se va plăti de către națiunea Israilită la
începutul fie cărui trimestru în Casa Comunală, de unde au
a se face plăţile şi :cheltuelile pentru cimitir.
|
|
In caz de a nu depune banii, se va aplica taxele de în

„mormântări prevăzute de: regulam.
a Comunei.

o

și

decisiunile

anterioare

a

„” Personalul se va numi de Primar de la 1 August viitor.

Derisia se va pune în executare după aprobarea comitet,
perm. semnat de Primar Isacescu (L. S$.)

După aprobarea Comitetiilui permanent din 3 August
a. c., Primăria trimite copia acestei decisiuni Kahalilor: Elie
Naftule, L. Rotenştein, Abr. L. luster, los. D.

Colomeir,

|
Rosenberg şi B. H. Colomeir.
lată copiile adreselor: Primăriei. 'cătră. rectorul

|

„ ROMANIA

-

e

creştin :

1877 Octombrie

- Primăria Wrbei Piatra
"No,

19

D904

) Domnule

Rector

In vederea celor expuse de D-v prin referatul

No.

vă fac cunoscut că, se admite numirea lui Avram sin

Opincaru

F.

de cioclu în: locul: lui. Avram:

Actul e în posesia mea,

sîn; Şinil!

15,

Moise

Leiba,

cu |

|

"180

Inst'tuţiile Comunităţei (Cimitiriile

“începerea însă a: serviciului de la 18-a. trt., „pănă când
lariul urmează

a se:trece. prin statu la economie.

» Primiţi etc,

i.

“ ar. p. Primar; a MELINTE,
ai

-, a

,

e

mi

pe.

i

sa-

-

i

„Sec
$ retar, APOSTOLI,
g

SIR

|

"Disale,

Pb lui Rector, Cimitirului cela
Sea

ROMANIA

pi -.

| Prinra Urkei Piatra
î

„No. BI.

A

+- 4 1877. Noembre 9 Ă
:

-

a

:

') Domnule Rector,
„la

La referatul Dv. No. 16 vă. răspund că “cu începerea 'de

La

curentei se

admita

Avram Şmil Leiba.
Primiţi Domnule
siderațiuni.
p.Primar,

reangajarea

între

gropari

A. MELINTE,

D-sale

1)

lui

Rector încredințărea osebitei “mele con-

Secretar, APOSTOLIU,

"p. lui RECTOR

al

CIMITIRULUI ISRAELIT,

Actul e in posesia mea - .

-
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"1878

ROMANIA

IE

Primăria Urhei Piatra
No.

Ianuar 5717

6837

Domnule Rector,
Am onoare a vă face cunoscut că pentru anul prezent
este admis iarăşi de doi franci pentru gropi şi: prin urmare
veţi lua asemenea taxe fără osebire cu quitanţe din registru
asuşi văzându=se regulat la finele fiecărei luni, la Casieria
Comunei, exceptându-se numai persoanele sărace pentru care
veţi «vea viza subsemnatului.
Primiţi încredințarea osebiiei mele consideraţiuni.

Primar, COSTINESCU,

|

„ Secretar, APOSTOLIU,

„

D-sale

Domnului

|
Rector al Cimitirului Israelit

ROMANIA
Primăria Urhei Piatra
No.

|

1878 anuar 7/19
.

99

) Domnule Rector,
Cu onoare vă fac cunoscut că cu începere de la 1 lanuar
cor.
postul de îngrijitor, la acel cimitir este desființat, tot
odată
1) Actul e în posesia mea,

-

182

e
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vă îînvit a 'ne fecomanda un individ, care să poarte sarcina
de portar, orcăruia “salar: veţi cunoaşte că este destinat prin

„Bujet de lei 20 pe lună.

Primiţi D-le Rector asigurarea

Primar

Consider.

(indiscifr)

mele

a

Secretar APOSTOLIU
- D-sale
Domnului Rector al Cimitirului

israelit

Imediat după Comunicarea acestei decisiuni Primăria a
numit funcţionarii Cimitirului Israilit pe Alecu Ghimici rector,

Iordache C. Corbu îngrijitor,

sin Moise şi Avram
După

numirea

lon

T)obrovici

portar,

Avram

sin Leiba cioclii
funcţionarilor

Primăria

a avertisat

Comi-

tetul Israelit a plăti la Comună banii lefurilor primului trimestru contrar va aplica taxele conform decisiei anterioare,

“Imediat Comitetul Israilit protestează la Primărie şi Pre=

.fectură contra - salariilor formate pe comptul lor, considerânduele ca o persecuție morală şi materială, violându-se
- ast-fel Art. 21 din Constituţie prin acea că li s'a răpit administraţia Cimitirului, dându-se pe mâna creştinilor contra
religiei şi obiceiurilor Mosaice.
Tot odată

ei se plâng. că n'au resurse a ținea aşa

per-

'sonal şi că la 1875 au dat Comunei 1000 lei ca taxele să
fie abrogate şi administraţia Cimitirului să aparţie de „drept

exclusiv numai lor.

Arată că nicăiri nu sunt asemenea

legi, ori regulamente.

Roagă a se anula decisia luată din nou şi a se lăsa
„ trarea Cimitirului lor în sarcina lor. Această
găminte Insă li s'a respins atât de Primărie
fectură,,
Primăria tot odată execută Comitetul

adminis-

plângere şi _rucât şi de PreIsraelit

a

găti

casele de pe cimitir pentru trebuinţa personalului administrativ. Tot odată Primăria conform Art. 41 din regulamentul

:
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înmormântărilor trimite rectorului planul înmormântărilor iar
conform Art. 42 al aceluiaş regulament i mai trimite stâlpuşori de stejar a le numerota la capetele mormintelor. | mai
trimite : registre, condici şi mobilier pentru cancelarie.
Comitetul Israelit neplătind lefurile cerute, Primăria prin
aprobarea consiliului Comunal şi al Comitetului perm, impu=
ne din nou plata tacsei de 50 lei pentru fiecare mort cu începere

dela

1 Septembrie

acel an 1877,

plătind

ea

lafurile

în comptul Cemitetului Israelit. La 20 Septembrie acel an
Primăria închide porţile şi portiţa cimitirului cu lacăţi oprind
intrarea celor fără treabă.
Aceasta

sub pretext că într'o noapte

sau adus

şi

îngro-

pat un copil fără autorizaţie comunală
Dnii Smil Lieberman, Herşcu sin Avram, M Bolocan şi S. Tetelbaum fac contenstaţii la Tribunal contra taxelor de 50 lei ce li s'a perceput de Primăria pentru morţii lor.
Aci trebue să arât că săracii erau despensaţi de a plăti
această taxă, trebuiau să prezinte Primăriei un act de paupertate, care trebuia să „fie subscris de un prop ietar, de un
preot, de un comersant şi atestat şi de comisarul său respectiv. Afară de taxa de 50 lei se mai plătea 2 lei tacsa facerei gropei, In luna Noembrie tot acest an Comitetul Israelit
văzând că aceasiă regulă impusă de Primăria, ia proporţi
insuportabile pentru Comunitaie, a angajat pe avocatul Dim.
Vicol, dându-i procură legală a pune capăt acestei ilegale per-secuţii,

deci d sa adresează

Primăriei

următoarea

cerere;

Pia-

tra 24 Noembrie 1877. Subscrisul Dim. Vicol avocat, procuratorul Comunităţi Israelite din Piatra, văzând că la Cimitirul Israelit aţi pus personal de rit creştin cu salare pe spinarea Comunităţei şi cu punere. de taxă câte 50 lei noi pen-

tru fiecare mormânt. Prin legea din 1864 la art. | se

preve-

de că fiecare cult este dator aşi întocmi cimitirul său deosebt. Prin art. 5 zice că. statul unde va avea moşie în apropere de oraşe şi sate “l va da gratis. Aci sa dat de stat
„gratis locul depe moșia Sarata care încă de la 1875 de câtră
Primărie s'a pus la dispoziția Comunităţi Israelite, fără nici

o condiţie

a face cele
conformat

prin adresa No. 1973 şi 2073 a'l îngrădi acel loc,
necesare pentru Cimitir. Comunitatea Isreelită s'a

de atuncea

ordinilor

cerute de Primărie,

ale lor cheltueli toate şi păzesc regulamentul

făcând

cu

de înmormântări.

14
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Comunitatealsraelită a dat Primăriei 100 lei pentru rădicarea tacselor cimitirului Israelit, cum probează recipisa No
162 din 9 Martie 1865 şi decizia Consil. Comunal din 30
lanuar 1875, când s'a decis a se lăsa cu totul la dispoziţia
Comunităţei Israelite fără amestec, ci simpla privigherea de

regulament.

|

Cer dară desfiinţarea taceei de. 50 de lei şi retragerea
funcţionari'or creştini, nefiind ai per.nite aceste de Constituţie
“ In luna lanuar 1878 Primăria a arendat iarba ambelor cimitire Israelite. Comitetul Israelit au reclemat telegrafic mini sterului contra taxelor şi stăpănirea cimitirului lor de câtră Primăria locală,
|
La 23 Martie tol anul 1878 d-l Dim. Vicol procuratorul
Comunităţei locale ce'e suspendarea taxelor şi al personalului
Cimitirului Israelit pe motiv că s'a reclamat ministerului, care
va trimite anchetă.

La 25 August a. c, cahalii:

Eli Wa/fule, S. M.

Esrig,

FI. M. Vechesler şi FI. Feller cer revocarea tacsei de 50 lei
şi înlocuirea funcţionarilor creștini prin evrei. Rog a se numi de rector pe d-l Faibeș hosenberg care va face plantație,
plan, conduce condicele şi tot căte se vor cere de Primărie.
Deci se schimbă personalul cimitirului ast fel ; F. Rosenberg rector 40 lei lunar, /. Sacară poştar 20 lei Avram sin Moi:
se Cioclu 25 lei Abr. Smil Leiba 25 lei total 110 lei lunar.

Prin decizia Primăriei No. 3784 din 25 Octombrie 1878

sa decis (regulat) a se disființa taxa a se retrage personalucreştin, obligându-se comunitatea a da Primăriei 1700 lei rămăind cimitirul în sarcina Comunităţei Israelite. lată copia acelei deceziuni, care s'a trimis în copie kakalilor: ProcesVerbal No, 3784 Piatra 25 Oct. 1878. Decisia consilului comunal Urbei Piatra. Consiliul Comunal luând parte Consz,
Şoarec primar, Dim. Cantemir, Vasile Văleanu, Dima Cos-

tinescu, Cost. Manoliu, şi loan Mocanu.
Văzând

câ comitetul Israelit a plătit

comunei

1000

lei

pentru a se lăsa în a ei îngrijire ' cimitirului. Considerând că
dogmele religiei Mosaice nu permit amestecul altor credinţe
ale lor. Considerând că libertatea cultelor ei libera şi garantată, urmează deci a se lăsa liberă îngrijire a Comitetului
Israelit însă a nu se intămpla ca în trecut că nu sau ob-

servat regulamentul

îngropărei.
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* Primăria deci va înspecta Cimitirul Israelit spre a :se
urma după regulament. Comitetul Israelit va fi obligat a păzi întocmai regulamentul. ') Comitetul Israelit va plăti Pri-

măriei 1700 lei escedentul cheltuelilor făcute de

cimitirul

lor.

Primărie

la

” Această deciziune a fost aprobată de comitetul perm la
11 lanuar 1879 cu No. 456. Deci dela 24 lanuar 1879 cimitirul a rămas în sarcina şi stăpănirea Comunităţi Israeliţe.

La anul /663 Primăria căutând iarăşi pricina cu Comu-

nitatea pentru acest cimitir, cerănd embaticul locului ce comunitatea a posedat la coda Pietrei (unde-i gara veche) cumpărat la d-na Balş expres pentru cimitir şi care loc comunitatea la dat Primăriei în schimb pentru acest cimitir.2)
lată copia referatului d-lui sub Primar către Psimar, relativ la acest loc şi embatic.
|
Insărcinat fiind d-nul Dima Costinescu ajutor de primar
de a tranșa ches'iunea cimitirului d sa prin referatul No. 69

din 6|l8 luniv 1883 câtre d-l Primar zice: Cahalii naţiei evrejeşti prin petiția dată primăriei şi Prefecturei la 22

„1875 au arătat că pentru locul cimitirului de pe

moşia

Ianuar

Sa-

rata ce li s'a pus la dispoziţiune, la 9 Septembrie 1872, au
trecut Primășiei în schimb un loc de pe moşia Măraţei.
După informaţie luată de subsemnatul embaticul acelui
loc de pe moşia Mărăţei se află încă în conservarea bătrănului Evreu Bercu Leiba.
Cu onoare aduc la cunoştinţa d-v să bine voiţi a regula
de a se aduce acel embatic în primirea spre a nu sta un
document a unei proprietăţi în măni străine.

Dos. No. 29/1883.

Semnal Ajutor D. Costinescu.

Deci Primăria prin adresa No. 2398 din 9 lunie 1883
câtre poliţia locală îi ordonă a lua acest embatic şi a'l aduce
- la primăria,
|
!
Poliţia prin referatul ei No. 2356 către Primăria arată că a
regulat aducerea embaticului care e dejea luat dela Bercu Leiba de câtre cahali şi dai Primăriei. Embaticul fiind fost în posesia
bătrănulul Bercn

Leiba

Staroste,

comunitatea

la

luat

de

la

acesta dândul Primăriei împreună cu suma de 2300 lei com-.
plectând deci 4000 lei cu suma de 1700 lei daţi la anul 1878
1) Budjetul Comunei Piatra pe anul 1879.
- 2) Primăria Piatra,

Dos, No,

99 anul

1876,
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De astă dată Primăsia eliberă un act de
Comunităţei asupra

vecinică stăpănire!)

terenului acestui cimitir.

După o dare de seamă dată de rectorul ctmitirului,
-F. Rosenberg
pe timpui de la 11 Decembrie
1884
până
la 23 Martie 1885 arată că venitul şi cheltuelile au fost de
212 lei 99 bani, Obiceul transportărei morţilor la Cimitir era
cu cătiugă or căruță, obiceiu destul de uiăt, deci la anul
1885 S$. M. Esrig şi Herş Abramovici au străns colecte 500
lei şi 600 lei s'au luat din taxă, aducăndu- se din laşi. carul
funebru la 11 August acel an costând 1100 lei. 2 La anul
1887 Primăria voi :d a lua ia-ăşi administrarea cimitirului sub
pretext că nu se păzeşte regulamentul, deci s'a pus de rector
pe d-l Ițic Schvartz, care trebuia să se conformeze ordinelor
şi regulam. Primăriei.
La anul 1893 d-l Bercu Leiba dărui 1000 lei chevrei

chedoşa pentru tepararea cimitirului. 3) La

lanuar s'a ivit pe
morţii (copii), dar
Administraţia
toate punctele de
Locul pentru

anul

1896

luna

cimitir o fiară care desgropa şi. mănca |
care s'a împuşcat,
cimitirilor lasă foarte mult de dorit din
vedere.
'
cimitir la 1871-72 era să se cumpere locul

vatavului Gheorghe, or alui F. Rasenberg

lăsat. Cimitirul este plasat în
Piatra pe acelaş platou. Acest
nurilor biserieilor din oraş şi
comunei (de părţi'e populate

dar

Primaria n'a

partea nord vestică âl comunei
platou este situut la nivelul tureste situat la 370 metri bariera
a comunei.
|

La 1883 deci săpându-se un beciu lângă casele lui Vasile Mindirigiu (strada Cuza Vodă No.
) sau' găsit o

piatră mormăntală Hebraică cu înscripția : Aici se odihneşte
femeia Ma!ca sin Şloime răposată în anul 5581 (1821).
deci de la anul 1821 din timpul volintirilor şi se crede că
„că_ acolo s'ar fi îngropat un cadacru ucis.
1) Toate isvoarele şi actele aci arătate se pot

vedea

la onor,

Primăria

loca-

fă, în următoarele dosare : No. 365 din anul 1864 numit dosarul mutarii cimitirilor

tuturor riturilor şi
No. 636 din
comunei de naţia
„„__No. 99 din
pe Moşia Sarata.
No. 226 din
bilelor necesarului,

înfiinţarea lor în departare de oraş.
1869 numit: Dosariul impresurărei din locurile de pe partea
Israelită pentru cimitirul lor.
1876 numit: Dosariul Cimitirutui Israelit ce s'a dat de comună
:
1877 numit: Dosariul Statul serviciului cimitirului Israelit şi mo-

No. 29 din 1878 numit Dosariul dărei în anfrepriză

a arendărei ierbai din cimitirele creştine şi israelite,
2) Haioetz XIV 1887 No, 917
-

pe

vara

anului

curent

AUTORUL
a.

3) Der Wahrer Haioetz 1896 No. 9
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In ast-fel de mod s'a condus până în anul 1898 când
autorul acestei cronici (losef Kaufman) văzând mizeria ambelor cimitire, am lansat un apel în Îdisch către obşte, cerându-le concurs pentru reînființarea vechei înfrăţiri „Chevra
Kedoscha” care să se ocupe special cu îmbunătăţirea şi administraţia cimitirelor.
Secondat fiind de fraţii [fic şi Leop. Berman şi de dl
Sirul Burech Lâbensohn, am colindat tot oraşul, colectând”
sute de iscălituri de la enoriaşi, cari au iscălit cu bucurie
Procesul Verbal redactat de mine.
lată copia acelui Proces Verbal:

Cu ajutorul omnipotentului creator

Proces-Verbai!
ai

Comuni-

parte integrală din societatea:

„Chevra-

In timpurile vechi, toţi enoriaşii
t aţei noastre făceau

Chedoşa“

(soc

de

frunte

Sacră), care se va ocupa exclusiv

cu admi-

ministrarea Cimitirului şi de toate ce aparţin lui; îngrijind şi
de cei morţi din orice clasă. Era o fală pentru ori-ce cetățean Israilit a face parte în ac:astă societate sacră şi fericit
se considera acela care era înscris în pinkesul su statutul
|
„înfrăţirei “.
menită
fost
a
noastră
„Chevra Chedoşa“ în comu itatea
rând
administ
a înlocui comitetul sau epitropia obştei Israelite,

pe lângă Cimitir şi celelalte instituţiuni

ale “Comunităţii

lo-

cale ; dând în antrepriză feredeele şi taxa ; îngrijind de saraci
de bolnavi şi de toate ale Comunităţei, având chiar o putere
nemărginită morală asupra tuturor cetăţenilor Mosaici, înfățişându-ne ast-fel complexul organizărei Comunităţei noastre.
Această sacră societate posedă şi un pinkes (statut), care
există şi astăzi ; purtând titlul de „Pinkes de Chevra Chedoşa Poi Piatra, mişnas taf-lamed alef“ ; sau 531, adecă din
anul 1770, al cărui autor a fost vestitul maghed (predicator)
Ichiel Mechel ben Iosef, ale cărui rămăşiţi mortuare sunt îngropate pe vechiul nostru Cimitir de pe dealul Petricica. —

Această societate a funcţionat regulat până în anul 1854,
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de la care dată, formându=se
răpit administraţia din mâini,
prin Comitetele lor, poreclite
administraţia cimitirului trecu

epitropi sau Kahali, aceştia li au
înlocuind menționată societatea +
ale obştei Jsraelite ; astfel că
în sarcina şi administrarea Epi-

tropiei Comunităţei, care găsi de cuviință a numi numai
gabai (efor), care să se ocupe cu afacerile lui.
In astfel de mod se conduce şi astă-zi, care lasă
mult de dorit din toate punctele de vedere.

un

foarte

Vechiul cimitir este cu totul lasat în voia întâmplărei
petrele sfărămate, gardul dărăpănat, casele aflate în raionu .
l
Cimitirului sunt toate ruinate,

cu un cuvânt

nici o pază, nici

o regulă, nici o stăpânire.
Cât priveşte noul Cimitir, aci şi mai trist ; nici o regulă
:
fără drum, zăplaz, condici, rect
— mormi
or
ntele profanate şi

copii mâncaţi de câini. ect. — Vorbind aci

de

acest

cimitir,

trebue să relevăm pe scurt unele fapte din trecut spre
a ne
servi ca oglindă pentru present şi viitor; ast-fel ca să ştim
a
evita pericolul ce ameninţă această instiluțiune sacră a
Comunităţei noastre.
|

La 9 Septembre 1872 Primăria Comunei noastre a predat

comitetului

Comunităţei

Israelite locale,

locul

cimitirului

actual, în scimbul locului de la coada Pietrci (unde e azi gara)

ce Comunitatea

Israelită posedă,

cumpărat

fiind pentru

acest

26/7

1877

„scop de la fosta stăpână al târgului D-na Ana Balş
Lăţescu.
In anul 1874 Primăria impuse o taxă de 50 lei de
ori
ce mort Îsrailit, pe motiv că comunitatea Israilită nu
se con.
formează şi nu păzeşte regulamentul înmormântărilor.
Această plată ilegală a urmat până la 30 lanuar 1875,
când Comunitatea obşiei Israelite 'o:ale, a dat Primăriei
1000
lei pentru suprimarea acestei taxe, care transacțiunea
s'a a„probat atât de Consiliul Comunal cât şi de comite
tul per.
manent cu restricţiune : „Că națiunea Israilită să
se con=
formeze strict tuturor dispoziţiilor regulamentului de
înmormântare, pentru parchetare, plantaţiuni. paza higenică, sigurânţă şi ori-ce alte dispoziţii s'ar lua de guvern sau autori
tate
Comunală în privinţa reguiilor de înmormântări“.

In şedinţa Consiliului Cumunal de la

lulie

luându-se în desbatere că Cimitirul Israilit nu este
bine administrat, a impus funcţionari creştini la Cimitirul
nostru,

plătiţi fiind din venitul taxei pentru întreţinerea instituţiuni
lor

jhâtituţiile Gortiunitaţei (Cimitirile)
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noastre. Aceasta iar pe baza că Cimitirul nu este bine administrat,

nepăzindu-se

regulamentul

înmormântărilor

ect.

Cu toate protestările obştei Israilite la Primărie şi Prefactură contra impunerei de tuncţionari creştini cu salare
exorbitante formate pe comptul lor, arătând ca aceste constitue o persecuție

morală

şi

materială,

violându-se

Art: 21 din Constituţie, prin faptul că li sa

răpit

ast-fel

adminis-

traţia Cimitirului lor, dându-se pe mâna creştinilor contra religiei şi obiceiurilor "Mosaice ; a ătând tot odată că n'sau resurse a ţine aşa personal

etc.

Cu toate strigătele şi plângerile Comitetului Comunităţii
noastre, la 1 ;Septembrie 18;7 se impune din nou plata
taxei de 50 lei pentru fie care mort Israilit.
De astă dată Comunitatea Israilită filnd grav lovită în
dreptul ei, angajează un avocat, se plânge Ministerului etc.,
dar toate fură zadarnice.
Impunerea de funcţionari creştini şi plata taxei de 50 lei
urma până la 25 Octombre 1878, când prin decisia Primăriei
No. 3784 s'a retras acel personal şi s'a desfiinţat vexatoara
taxă, obligându-se Comunitatea Israelită a da Primăriei 1700
lei ; lăsându-se în a ei îngrijire Cimitirul lor, însă a nu se
întâmpla ca în trecut că nu sau observat regulamentul îngro.
părilor, deci Primăria îşi rezervă dreptul a înspe ta Cimitirul
Israilit şi a face să se păzească regulamentul cimitirelor de
către Comitetul Jsrailit.

La anul 1883 Piimăria căutâud iarăşi pricina cu Comu-

nitatea pentru acest Cimitir ; Coniitetul obştei Israilită a fost
nevoită a da iarişi Comunei 2309 lei ca să nu aplice iarăei

regulamentul taxelor impuse la 1874 şi 1877.

La 1887 Primăria voind a lua iarăşi administrarea Ci:
mitirului sub pretext că nu se păzeşte regulamentul cimitirelor, deci cu mari sacrificii s'a scăpat de această belea,

fiind numit direct de Comună

un rector peste Cimitirul nou

Israelit plătit de Comunitare.
Starea anormală şi arhaică în care se află astăzi această
instituţiune a

Comunităţei

noastre

ne-a

constrâns a ne

stitui într'o societate numită : „Chevra-Chedoşa“,

cu scop de

a îngriji de ambele noastre cimitire şi a le administra
modelul

celor

alte

cimitire

organizate

con-

după

din ţară şi aceasta

190

|

Instituţiile Comunităţei (Cimititile)

spre a evita or-ce pericole şi dezagramente pentru

tatea noastră.

- Având în
măria în anul
nostru asupra
taxă de 50 lei

Comuai-

vedere că din cauza “neglijenţei noastre, Pri1874 şi 1877 a luat administrația Cimitirului
ei, numind funcţionari creştini şi impunând c
de fie care mort evreu; iar la 1883 şi 1887

tot Primăria a căutat iarăşi administraţia

Cimitirului

Israilit,

dar de care s'a scăpat cu mari sacrificii.
Având în vedere că neglijenţa anterioară a comitetelor
noaşire ne-au cauzat suferinţi și mari sacrificii pecuniare.
„ Considerând că după regulamentul Cimitirelor, trebue să
se deie o deosebită atenţie administraţiei ei din partea Comunităţei noastre.
Considerăndcă conform regulamentului Cimitirilor, noul cimitir lasă foarte mult de dorit prin faptul că nu posedă
nici un fel de regulă sau administraţia cerută de legea
|
Statului.
Văzând că cimitirul nou este lipsit de rector, conâici
drumul necesar, zaplaz etc.
N
:
Având în vedere consecinţele funeste ale adrhinistraţiei
vechi care ne-au cauzat multe rele şi daune, având în vedere că astăzi cimitirul nou este fără nici un soi de tutelă sau
stăpânire, aslfel că acest fel de sistem condamnabil nu poate
îi tolerat a urma înainte căci ne poate cauza iarăşi răpirea
lui de câtră comună şi impunere de taxe noi.
|

Văzând că Comitetul Comunităţei noastre

predând

ad-

această

so-

ministrația cimitirilor unui gubai care arată multă negligență,
deci spre a reabilita starea lucrurilor,

am

format

cietate în care vor lua parte toţi enoriaşi Mozaici din locelitate, care vor contribui benevol cu mica cotizaţie de 10 bani săptămânal. Cu aceşti bani se vor face toate cele necesare
la ambele noastre cimitire, de câtră comitetul ales de noi.
„Comitetul ales va' elibera un statut special pentru administrarea acestor cimitire, care statut va fi autorizat de Primărie_ or altă comunitate în drept.
|
Comitetul ales aci de noi va lua şi primi de la Comite
tul Comunităţei noastre condicile, compturile şi toate căte

privesc

ambele

cimitire

De o cam dată tot
gratuit.

ce posedăm

personalul
|

în

comunitatea

Comitetului

nostru

noastră.

va

servi

4
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Comitetul nostru mai jos notat, se va diviza în secţii de
activitate,

care va înmulţi

numărul

membrilor acestei societăţi

şi va administra cimitirele în modul cel mai bun, dând compt
de veniturile şi cheltuelile lor la fiecare trimestru iar în fiecare an compt general.
noi:
comitetului ales de
lată şi lista membrilor
KahaAron
an,
Zilber
Bercu
Iosif Naftalishn, Marcu Rubin,
ne, Leopold Berman, Ițic Berman, losef Kaufman, Moise Caz
Iancu Abramovici, Strul Burăch, Lobelsohn şi Beriş Ţimond. Aceştia fiind aleşi de noi cu voinţa noastră, le dăm putere a primi

de la comit.tul

comunităţei,

cele menţionate

şi

a administra cimitirile după chibzuinţa şi voinţa lor. Imedia:
ce numărul membrilor va covarşi numărul de 200 persoane
înscrise, se va proceda la o alegere generală, în care se va

alege un comite definitiv de administraţia ambelor

|

cimitire.

Drept pentru care sau dresat şi încheiat prezentul proces
verbal semnat de noi înşine, enoriaşi şi cetățeni Israeliţi din
Comunitatea acestui oraş.

Piatra N. 6|18 Octombrie 1898

Acest Proces-Verbal va fi acoperit cu căteva sute de iscălituri enoriaşi din localitate, după cum şi este.
Cu acest proces verbal eu cu fraţii Ițic şi Leop Berman
]. B. Lobenson am mai colindat tot oraşul ca primi
cu
şi
îniţiatori a reînfiinţărei soc: Sacre, adunănă iscălituri de la enoriaşi. Alegerea comitetului s'a făcut la mine, hotărindu-se
a se lansa un apel în oraş.
La 12 Noembrie comitetul ales întrunindu-ne în localul
soc. „Scheives Achim“ spre a pune la cale organizarea şi
administraţia

societăţei

căte-va

persoane străine

au

descuraja şi chiar a scandalisa întreagă adunare,
ricire n'au reuşit.
Din această dată se incepe acţiunea societăței,
16 Noembrie 1898 începe administrarea sodietăţei

cercat

a

dar din feiar : dela
pe toate

căile Incă la 8 Noembrie 1898 comitetul lansează un apel în
graiul popular, anunţănd enoriaşilor comunităţei că am reînfiinţat vechea soc. Sacră „Chevra Kedoscha“, luănd asupra
noastră administrarea ambelor cimitire ale comunităţei.
Imediat ce s'a constituit societatea eu ca membru m'am”
însărcinat şi ca secretar gratuit, întroducănd în administraţia
societăţei archivă şi registre în cea mai bună regulă.

(Vezi actul meu de mulţumire),
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Act de mulţumire dat d-lui losef Kaufman
de

SOCIETATEA
„Chewra

„Chewra

SACRA

Kedoscha“

Piatra N. 20|l Noembrie 1899

Kedoscha“

Piatra

|

N.

No, 20

Act de Mulţumire
Subsemnaţii

membrii

comitetului

soc.

Sacre

„,Chewra-

Kedoscha“ de aci, aducem
miri D lui /osef Kaufman,
tăți, care pe lăngă că ne-a
D-sale inclusiv luminatul şi
data fondărei şi până la 23

prin aceasta viile noastre mulțumembru fondator al acestei socieoferit cu totul gratuit locuiriţa
încălzilul, timp de 6 luni (dela
April a. c.), apoi a servit socie-

tatea ca secretar asemenea

cu totul

gratuit,

dela

înființarea

societăţei pănă astăzi, lucrând cu răvnă, zel şi activitate pentru progresul societăţei, înfiinţănd

registre,

archivă în cea mai

bună regulă.
Deci pentru toate acestea îi mulţumim
tăţei, dorindu-i deplină fericire.

în numele socie-

Preşedinte, /osef Naftalisohn
membrii : Leopold Berman,

Î. Abramovici,

Ițic Berman, Aron Kahane, Bercu
Zilberman, Nute Feinştein, Marcu

|
(L. $.)

Rubin şi Beriş Zimond.

D-sale

D-lui losef Kaufman
PIATRA-N.
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In şedinţele comitetului din 24 şi 25
„prezentat

memoare,

în care

am

Noembrie 1898

descris trisia

stare

am

a institu-

țiunilor srcietăţei sacre, proeclând mai multe măsuri indis=
pensabile pentru îmbunătăţirea lor, ceiace s'au şi îndeplinit o
parte din acele proecte admise în totul de comitet.
Existenţa şi lăudabila administrare a şocietăţei sacre nu
prea era plăcută epitropilor comunităţei, deci găsind pretext
pentru nelăsarea punerei unui grilaj de către d. dentist lancovici, care se plânse Epitropiei comunităţei, aceștia prin adresele lor către casierul societăţei noastre, cu No. 34 din 25
Octombrie 1900 şi No. 35 din 6 Noembrie 1900 cer ca să
Ji se predeie imediat. condicele, banii şi administraţia cimiti=
relor comunităţei. Incidentul se închise repede căci comitetul
soc. sacre ştiu a le da un răspuns satisfăcător.
In 3 lunie 1901, rabinul împreună cu comitetul soc.
sacre, lansară un apel, anunțând că o comisiune compusă
din enoriaşii:

N. Feinştein,

Aizic

Grinfeld,

Velvel

Chaikes,

Leib Berman, Ițic Steinfeld şi Ben. Şmilovici, vor umbla în
oraş strângând ofrande numite „Pidien Nefeş“ deoarece era
|
i
boală şi mortalitate în oraş.
“In noaptea de Duminică 29/11 spre Luni 30/12 Iulie
"1901 au ars casele mortuare de pe cimitirul de la Sarala.

Imediat comitetul a lansat un apel în oraş, cerând ca
fie-care sâ doneze pentru a putea reclădi atenansele arse

de care cimitiul nu s'a putut lipsi.

Luni 24 Septembrie 1901 s'a pus prima piatră la noua
clădire a cimitirului, învitându-se obştea prin un apel ce

soc. a lansat.

Rabin Chaim

Lâbel ţinuse un discurs, după

care s'au strâns donaţiuni aproape 300 lei, apoi anume
comisiuni compuse din membrii soc, au colectat în oraş
sub privigherea
sume însemnate. Lucrarea a şi început
membrilor |. Abramovici şi losef Kaufman. Autorizaţia

și planul clădirei sunt pe numele meu :

Autorisaţia Primăriei dată D-lui losef Kaufman
clădirea atenanselor necesare pe cimitirul israelit

Sarata:

pentru
de la
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(timbru 25 lei)

ROMÂNIA

Primăria Urbei Piatra
Jud. Neamţ

-

După cererea presentată acestui oficiu prin petiţiunea
înregistrată la No. 9395 din 11 Dec. 1901 se autoriză D-lui
Iosef Kaufman, a construi o casă din material arzător şi
acoperită cu tablă, la cimitirul Israelit din localitate. Lucrările se vor execula conform planului anexei şi vizat
de noi în modul următor:

Casa va avea temelia de piatră lucrată cu mortor de
var hidraulic şi se va așeza ne pământ sănătos. Pereţii
vor fi de lemn compurându se din tălpide stejar aşezaţe

pe soclu și încheiate la capete cu amnari și traverse asemenea de stejar. Intre dânsele se va face îngrăditura pe-

reţilor compusă din dulapi așezați unul

altul, care

lângă

se vor îmbrâca pe ambele feţe cu șipci. Pereţii se vor lipi
cu lut amestecat cu var și păr, tencuindu-se în urmă cu
mortor de var gras. Şarpanta acoperișului se va construi

în mod solid având astereala de scânduri
grosime. peste care se va bate tabla de

2-05

de

fer

ctm.

„Bismark“,

vopsită pe ambele feţe cu minium de-plumb La strașina
se vor aşeza jghiaburi şi burlane de scurgere prelungite
până

în faţa terenului.
|
Pe acoperiş se va face o lucarnă sau moblon de
0.60/0.80 ctm. pentru a înlesni eşirea afară din pod. Co=
şurile casei se vor face din cărămidă şi se vor ridica 1

m.

deasvpra acoperișului: ele se vor tencui

în

pod

var gras rostindu-se în exterior cu ciment.
Primar,

N. N, Albu

Secretar, Gh. Covrig
1902 lunie 28

,

(L. S$.)

cu
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Clădirea este compusă
o casă

mortuară

(morgă),

din un
1 cameră

mare

salon

pentru

mortuar,

rector

şi

2

odăi pentru păzitor şi gropar. In total costă aproape 6000
lei. In faţa clădirilor este o mică grădinuţă cu flori în:-

preimuit cu un gărdişor făcut în formă de zig-zag.
“ Din iniţiativa mea.
in anul

1900

Iosef Kaufman,
Zimond,

S

membri

soc. sacre

Leopold Berman,

în calitate de

membri

şi anume

/fic Berman,

lancu Abramovici şi Beriş
Comitetului

Cimitirului

munităţei Israelite, am răscumpărat de la oncr Primăria
cală cu Act No. 544 bezmenul vechiului Cimitir Evreesc
sub dealul Petricica, în mărime de 85 stângeni faţa şi

stângeni

lungimea,

înscrisîn cadastrul

Primăriei la No

Co-

lode
70

678 cu

numele „Cimitirul Evreesc“.
Această răscumpărare s'a aprobat de Consiliul Comunal,
Actul răscumpărărei s'a făcut la 15 lunie 1900 sub No.
2825 şi s'a transcris de onor Tribunal Neamţ sub No. 369
lunie 16 zile 1900, trecut fiind în registrul de trarsacţiune al

acestui Tribunal la No. 234 pagina 65, vol. Il pe anul 1900

Iunieîn 16 zile.
lată copia actului

de răscumpărarea bezmenului vechiului

Cimitir :

ROMÂNIA
Primăria

Urbei

Piatra

Judeţul

No. 544

|

Neamţ

Noi Primarele Comunei Urbei Peatra, 'având

cererea înregistrată la No. 2504 din6 ale lunei

în vedere
April,

anul

1900, ce mi s'a presentat de D-nii Ițic Berman, Iosef Kaufman

Leopold Berman, |. Abramovici şi Beriş Zimond în calitate
de membrii Comitetului Cimitirului Comunităţei Israelite, prin
care au cerut răscumpărarea de besmân a Cimitirului Evre-

iesc de sub Petricică, în mărime de 85 optzci cinci stânjeni
față şi 70 şaptezeci stânjeni lungimea, scris în cadastrul acestei

comuni la No. 678 pe numele „Cimitirul Fvreesc“ după megieşiile arătate mai jos,
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In Vederea votului consiliului Comunal în şedinţa de la
2 Mai corent şi în virtutea legei din 17 Marte 1870, votată
de corpurile legiuitoare şi publicată în Monitorul Oficial No
60 din acel an.

Având în vedere clasificarea făcută de

Consiliul Comu-.

nal prin decisia dată în anul 1889 și pe temeiul recipisei No.
312 din 12 ale lunei Mai, anul 1900, ce se anexează la acest
act, liberată de D.! Casier al acestei comuni, pentru încasarea
sumei de lei 151, una sută cinci zecişi unu, bani 35 trei
zeci şi cinci, preţul răscumpărărei bezmenului pe timp de 4
ani adică prin plată de patru ori a bezmenului ânual, plus

30 treizeci la sută pentru răscumpărare

în

termin

conform

legei şi a decisiunei arătată mai sus, fiind clasat de categoria
a cincia, prin urmare, conform art. 3 litera E din citata lege.
Liberăm Delor: Jfic Berman, /sef Kaufman, Leopold

Berman,

/.

Abramoviri şi

Beriş

Zimond,

în

calitate

de

membrii Comitetului Cimitirului Comunităţii Israelite acest act
de răscumpărare al dreptului de embatic pentru sus arătatul
loc situat în strada Sub Petricica, în mărime de 85 opt zeci
cinci stânjeni lungimea către muntele Petricica, care loc actualmente se megieşeşte pe de la deal cu moşia comunei şi
pe de la vale cu D-l Dimitrie C. Corbu, cum se prevede în
memoriul besmănărilor, format după cadastrul alll-lea a măsurătoarei din 1869.
Pentru exactitatea întinderei, a, stăpânirei şi a vecinătăţei acestui loc Primăria nu şi. ea nici o obligă sau răspundere, rămânând cu totul în sarcina proprietarului răscumpă-

rărei,

care

prin aceasta

nu câştigă

alte drepturi

decât acelea

ce le-a posedat şi mai înainte, remânând supus la toate dispoziţiunile legelor Țărei şi a regulamentelor Comunei existente şi viitoare.
În vederea şi în condiţiunele expuse, Noi Primarele Comunei urbei Piatra declarăm prin acest act ce-l dăm D-lor
Ițic Berman, losef Caufmani Leopold Berman, 1. Abramo=
vici şi Beriș Zimond că în viitor locul arătat mai Sus, ră-

mâne

nesupus

la plata de besmân,

find

răscumpărat,

fără

însă ca prin aceasta să dobândească vreun drept contra celor
de al treilea, care nu a avut și nu La putut avea nici mai

198

”

|

Instituţiile Comunităţei (Cimitirile)

înaintede răscumpărare, şi prin urmare comuna rămâne
pensată de ori-ce obligă pentru irecut şi viitor..
Făcut astăzi în 15 ale lunei lunie 1900 în Piatra.

|

dis-

Primar, C. V. ANDRIEȘ,

No. 2825
Iscălit

(LL. 8)
L. Berman,

movici şi Beriş Zimond,

losef Kaufman,

lic Berman,

L. Abra=

ă

Proces

Verbal

„Anul 1900 luna lunie 16 zile oraşul Piatra.
In pretoriul . Tribunalului Judeţului Neamţ şi înaintea
noastră C. Alevra, Preşedinte, asistat fiind de D-l V. |. Mihailescu, adjutor de grefă, s'au presentat D-lor C. V. Andrieş, Primarul Urbei Piatra şi ]ţic Berman, losef Caufman,
Leopold Berman, |. Abramovici şi Beriş Zimond, în calitate
de membrii

toți

comunităţei cimitirului Evreesc

cunoscuţi

personal

No. 8269 autentificarea

mat
bru
bani
vânt

de noi, cerând
presentului

din Urba

prin petiția

act de

Piatra,

reg.

la

rescumpărare, for-

în două exemplare identice, din care unul scris pe timde cinci lei şi iecălit de părţi iar cellalt pe timbru de 50
nesubscris şi cetindu-se de către noi acest act, din cuîn cuvânt, în fața şi auzul părţilor, la întrebările puse

de roi ne-au

declarat

că cele conţinute

în el

sunt

cu

con-

simțţământul D-lor si că iscăliturile sunt proprii ale D lor,
după care părţile au iscălit în prezenţa noastră şi exemplarul prezentat nesubscris ce urmează a se reţine la dosar şi
apoi am vizat ambele exemplare pentru neschimbare,
Noi luând act de declaraţiunele părţilor. In virtutea
Art. 1171 c. civ., 8 şi urm. legea aut. Dăm autenticitate legală prezentului act. Se cnstată că la cererea de autentificare s'a anexat şi anulat un timbru de 5 lei.
„Preşedinte

C. Alevra,
p. Grefier

No. 369.--1900

Iunie 16

(L. S.)

V.

1. Mihailescu
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TRIBUNALUL IUDEŢULUI NEAMŢ. .:
|

Având,în vedere cererea făcută de D-lorC. V. Andrieş,
Primarul Urbei Piatra şi .Iţic Berman, Iosef Caufman, Leopold Berman, Il. Abramovici şi Beriş Zimond, .„prin petiția”

reg. la No. 8270 de a se transciie actul prin'care aceşti din

urmă rescumpără dela Primăria Piatra de bezmân, cimitirul
Evreiesc de sub Petricica. .
„Având. în vedere că actul este autentic şi îaxa. de în-

regisirare s'a solvit sub recipisa No. 2010 în sumă de 3, lei

„5

bani. -.
Conform. Art. 722 Pr, civ. Tribunalul ordonă

1ea acestui

transcrie-

acestui act de rescumpărare în registrui

al Tribunalului,

|

Dat astăzi 16 lunie 1900.
Preşed.

C. Alevra

Acest act sa trecut

Aa
Sa

Grefie? V. Mihailescu”

(L. $.).

în registrul de transacţiuni

al Tri-

bunalului Neamţ ia No. 234 pag. 65, vol II,
lunie 16 zile.

Grefier Mihailescu.

pe anul

1900

No. 1419. (L, 8.)

Incasat lei 3 bani 05 sub recipisa No.
înregistrare după Art. % al. 2 din lege.

2010,

1900 lunie 15.
i
Administrator Ciornei
Șeful secției L. Lazariu

In anul 1901 societatea sacră, a
„Kol Koire“, unde arată că bântue
care. cauză mor mai cu seamă copii
une de 6 persoane şi anume. d-nii:
Chaikis,

respectiv

taxa

de

(L.$.)

lansat un apel întitulat
în oraş epidemii, dn
deci a numit o comisiNute Feinştein, Aizic

Griinfeld,

Velvel

Beniamin

$milovici, care au strâns dela enoriaşi ofrande (pi-

Leib Berman,

Ițic

Steințeld

şi

dien neifeş), care bani se vor împărţi săracilor.
Tot în

acest an mai lansează unapel tot în- indish,

care înştiințează

obștea evreiască că au ars

clădirile

în

noului
15
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cimitir dela Sarata şi roagă ca fie care să contribue
a ridica la loc alte clădiri strict necesare,
In anul

1903

tat prin

inițiativa

sau mai bine zis membrii

“Israelitde

aci,

în numele

mea

comitetului

pentru

societatea

sacră

cimitirilor Cultuli

comunilăţei,

a

făcut cerere

către Onor Minister Cultelor şi Instrucţiunei Publice -ca
să cedeze 6 hectare loc vecin cu cimitirul Israelit dela
Sarata, deoarece cimitirul actual este ocupat cu morti înhumaţi, nemai având alt loc de îngropare şi în vedere
că alăturea

conform

cu

cimitirul

o:upat

Statul

are loc

Art. 5 din legea cimitirilor din 1864,

viran

Statul

şi

a.-

tunci nu ne-a dat mici un loc pentru cimitir conform
Art, 5, căci tererul cimitirului ocuput cel avem lam

cumpărat dela Onor Primăria Piatra, (în?) schimb ce Co:
munitatea a avut 400 stânjeni, cumpărati dela Ana Balş

Lăţescu, fosta proprietară a acelui loc), deci cere a-i
admite cedarea locului solicital.

se

lată copia suplicei către Onor Minister:
Piatra-N,,

Domnule

1903

Iulie 29

Ministru,

Subsemnaţii membri comitetului cimitirului coltului
- israelit din oraşul Piatra, județul Neamţu, cu cel mai profund respect vă supinem cunoștinței că, cimilirul nostru

situat la

marginea

oraşului a devenit insuficient,

deoa-

rece după us și prescripţiunile religiunei mosaice nu să
pot desgropa cadavrele şi a se pune în loc altele.
In vedere deci că alăturea cu acest cimitir este un
loc viran pe moşia Sarata Mănăstirei Bistriţa proprietatea

a Statului, ne permitem faţă cu dispoziţiunile art.

legca

cimitirilor

din anul

1864,

a vă ruga

5 din

să bine-voiţia

interveni de a se ceda gratuit 6 hectare teren pentru citatul scop, cu atât mai mult că Statul la aplicarea legei
în 1864 nu ne-a dat nouă loc pentru cimitir conform
menționatului articol, căci terenul cimilirului actual care
aproape e plin cu cadavre, este cumpărat de noi dela

Primăria Urbei Piatra.
1) Primăria

Piatra Dosar

relativ

|

ia schimb

de teren din anul

1883,
N
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Sperăm că justa și legala noastră cerere va fi satisfăcută cât mai curând posibil, căci peste puţin timp după
cum

am

arătat nu o să avem

unde îngropa

morţii.

In ce priveşte pretențiunea ce ar avea arendașul mo-

şiei, luăm asupra noaslră a.i satisface pretenţiunea.
Tot odată vă rugăm ca cedarea acestui teren să

facă cât mai urgent posibil, ca să luăm măsuri de
prejmuirea lui.
|
Primiţi vă rugăm, Domnule Ministru, asigurarea

se

îm-

de-

osebitei noastre consideraţiuni.
Comitetul Cimitirului Cultului Israilit din Orașul Piatra-N.

Domniei-Sale
|
D-lui Ministru Cultelor şi Instrucțiunei Publice

Cererea către Ministerul Cultelor a făcut efect,
se afacerea

onor

Minister

Agriculturilor etc.,

în parte a se da 2 hectare loc,
Israilit de la Sarata.

pentru

mărirea

Ministerul Agriculturei etc., prin ordinui

predân-

care

a

admis

cimitirului

către

regiunea

a ll a silvică pentru predarea terenului. No. ordinului

28784

din 11 Mai 1904,

Tot acel Minister

către

onor

Prefectura

Neamtz

ordin

No. 28785/904 Mai 11 zile.
Prefectura Neamţ

către Poliţia Piatra,

ordonă

3050 din 12 Mai 1904.
Poliţia Piatra-N.,

cu

No.

i
către

Comisia

l-a

prin

ordinul

No.

7591 din 14 Mai 1904 a se preda Comunităţii Israilite2 hectare teren peniru mărirea Cimitirului Israiiit local.
Jată unele din copiile acelor

ordine:

202
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Dosar No. 62/904

Copie după ordinul D-lui Ministru Agriculturei, Industriilor, Comerţului şi Domeniilor No. 28785 din 11 Mai 1904
înreg la No. 6796 adresat Prefectului Jud, Neamţ.

Domnule

Prefect,

Avem onoare a va ruga să bine voiţi a dispune să. se
pue în vedere Comunităţei Israelite din oraşul Piatra Neamţ
că, Ministerul a aprobat cedarea. unei suprafeţe. de 2; hectare

teren pentru

mărirea

Cimitirului

Israilit din localitate,

tot acum sa dat ordin Regiunei I-a Silvică
mirea Comunităţei, terenul în chestiune.
Primiţi ect.

să

dea

în

şi

că

pri-

|

(ss) Ministru, C. STOICESCU,
p. Director (ss) C. N: TELEGA,
Copie după ordin Prefecturei Nsamţ
Mai 1904 cătră Poliţia Piatra.

No. 3050

din

12

Puneţi în vedere Comunităţii Israilite a Cimitirului din
acest oraş că după cum mia comunicat D |: Ministru induse
triei, Comerţului şi Domeniilor prin ordinul No. 28785 au aprobat cedarea unei suprafețe de 2 hectare teren pentru -mă=
rirea Cimitirului Israilit din localitate şi că tot acum au. dat

ordin. regiunei Il Silvică, să dee în primirea Comunităţi

renu în cestiune.

|

te-

(ss) Indiscifrabil
In anul 1904 societatea sacră înştiințează obştea Israilită loca-

lă că onor guvern a pus la dispoziție Comunităţei 20.000)

m.

pătraţi loc alăturea lângă locul ce posedă că atare, deci roagă
„pe toţi enoriaşii a. veni şi a asista la ceremonia religioasă a

înoirei acestui loc care s'a anexat la locul cimitirului, împrejmuindu'l cu gard,

Instituţiile Comunităţei (Cimitirile)

|
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Aceasta s'a săvârşit în ziua de 26-Elul anul 5664, (1904),
fiind multă lume şi onor. Rabinul Comunităţei. Cu această
ocazie s'au strâns banii în tolosul săracilor.

În anul 1909 soc. sacră primește din partea

rului Industriei și Comerţului

următoarea

Ministe-

adresă:

MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI COMERȚULUI
„Serviciul Statistic
No. 27216, 28 Noembrie 1909.
La răspuns să se arate acest număr.

Domnule
Urmând să

dăm

Preşedinte,

la iveală o statistică asupra

socie-

tăților de ajutor reciproc din comunele urbane, societâţi
de o deosebită însemnătate ca instituţiuni de prevedere,
vă rugăm

să bine-voiţi

a ne trimite:

1) Statutul şi regulamentele societății D-voastră.
2). Toate dările de seamă, dacă sunt tipărite, și un
memoriu alcătuit de Dvs. asupra mersului societății până
la sfârşitul anului 1909,
Am fi bucuroşi dacă în acel memoriu a- ți bine- voi
să arătaţi greutăţile

prin carea

trecut și trece

societatea

Dvs.
Vă rugăm în acelaş timp a complecta și înapoia
lăturatul chestionar cu ştiinţele cerute acolo. .

Primiţi vă

rugăm,

Domnule Preşedinte,

a-

asigurarea

consideraţiunei noastre.

Ministru, G. D. Creanga.
Șeful Serviciului, |, Răducanu.

Onor.
pentru

Societăţii de ajutor reciproc acră
Înmormântări

din Comuna

Piatra-N.

JUDEŢUL NEAMŢ

"904

|

Da

|
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In anul 1912 d-l losef Naftalison președ.
primește învitare a

M. S. Regele Carol |.
“lată copia:

Soc.

Sacră

asista la 3l Aniversare a încoronărei

REOATUL ROMÂNIEI

1912 Luna Mai în 7 zile

Prefectura Judeţului Neamţu
Secţiunea Adminisfrativă

No. 2711

Domnule Preşedinte,
In ziua de 10 Mai a. c. »a 31

aniversare

a

încoro-

nării Majestăţei Sale Regelui Carol I«, urmând a se oficia
un Te-Deum în biserica Catedrală din acest oraș la orele
10 jum., am

onoare a vă trimite un exemplar

rugându vă să bine-voiţi
dinpreună cu....

a

program,

asista în citata zi la serbare
“
|

Prefect, Leon Bogdan
Director,

Th. Ivașcu

Domniei-Sale
D-lui Î. Naftalisohn preşedinte soc. sacre.
LOCO

Instituţiile Comnnituţei

In anul 1902

s'a

aşezat

905

3

|

(Cimitirele)

o

piatră

(din

comemorativă

banii membrilor) unde arată lucrările săvârşite de soc. Sacră
până atuncea şi numele

tuturor membrilor societăței.

lată traducerea ce cuprinde acea piatră:

“Spre eternă amintire |
Această clădire cu toate atenansele ei, facerea drumului
nou,

carelor funebre, rescumpărarea

mitir, întroducerea unei
toreşte persoanelor jos
ca comitet al societăţei

vechiului

bezmenului

ci-

administrații şi arhive regulate se daarătate; aleşi în 16 Noembrie 1898
sacre, fondată 1770

Piatra-N. Septembre
Primii iniţiatori şi lucrători la efectuarea

celor

1902
sus

a-

mintite, sunt membrii din comitet D-ni: lancu Abramovici,
Leop. Berman, losef Kaufman, S. B. Lâoel/sohn.

1

Membrii

Rabin Chaim Lâbel
los. Naftalison
M. Ipcar
Daniel lacobi
Nute Feinştein
los. Veinrauch
M. Strich
Abr. Lewov

Bercu Silberman

Şmiel Herşcovici

soc. Sacre D-nii:
. Pine

Daniel

Şmil lţic Katz
Ghedale Koiler
]ţic Steinield
Herş Goldştein
Dr. Lupu
M. Rubin
Beriş Zimond
Ițic Pascal
Elias Segaler

Șmiel Sigler

M. Ele Esrig

M. Segaler
lţic Berman
Leiba Charas Nemţan

lancu Şoilovici

M. Şperling

206
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In anul 1913 Preşedintele soc, Sacre Josef Najtalison
primeşte adresa (scrisoare de 'chemare) No. 34 din partea
ofițerului: Topografic precum invitarea (citaţie) onor Tribunal
Neamţ :No. 24320 din 8 lulie 1913 spre a asista la măsu-

rătoarea
. Cimitirului de către Inspectorul Agricol al

judeţului

Neamţ.
Iată şi copiile lor:

Bucureşti 2/IV 1913
Scrisoare

de

|

No. 34

Chemare

. Domnului Președinte al Soc. Sacre
Proprietar al Cimitirului Evreesc Judeţul Neamţ
Comuna

Doamna
Judeţul

Neamţ

In conformitate cu art. 3, 4 şi 5 din Regulumentul
Special pentru Măsurătoarea şi Hotărnicia Islazurilor Comunale, publicat în „Monitorul Oficial“ No. 267, dela 28 Februarie 1909, sunteţi rugaţi a vă prezenta, în persoană sau
prin mandatar, în ziua de 9 (nouă) Aprilie 1913 la faţa lo=
cului şi în localul primăriei Com. Doamna pentru a asista în
calitate de vecini la măsurătoarea şi hotărnicia Islazului Co
munal ai Satului Sarata, Comuna Doamna, Judeţul Neamj,
oferit de Stat din moşia Doamna Varatec operaţiune care se
va executa în acea zi.
Prezenţa D-voastră sau a mandatarului D-voastră este

necesară spre a ne da lămuriri asupra
îslazul.

hotarelor

vecine

cu

208

: Înstituţile Comumităţei

(Cimitirele)

Vă rog, să bine-voiţi a cunoaşte că, în caz de: neprezentara a D-voastră sau a mandatarului D voastră, operajiunea se va executa în lipsă conform art. 2 din Regulament.
„ Primiţi vă rog, Domnule,
asigurarea distinsei
mele
|
consideraţiuni.

OFIȚER-TOPOGRAF
Căpitan IOANID
Dela Serv. Geogr. al Arqm.
Bucureşti, str, Ştirbei Vodă
No. 83
Notă.— D-nu Notar al Comunei este obligat conform art. 8 aliniatul c din
Regulamentul de măsurătoare şi hotărnicie să aducă prezenta chemare la cunoştinţa
obştei răzeşilor (moşnenilor) sau locuitorilor delimitaţi la 1864, 1879 etc, prin batere d& tobă şi încheere de Proces-Verbal.

Romania

Preşedintele Tribunalului
Judeţului Neamţu
No. 24320

„1913 Luna Iulie. 8.

Comunităței Israelite din Piatra-N.
Proprietara

Cimitirului

Evreiesc

In conformitatea art. 8 din regulamentul | special

pentru

măsurătoarea şi hotărnicia islazurilor. comunale am onoare

a

Neamţ cu adresa No. 252 din 27 lunie anul curent

a

vă face cunoscut că Domnul

Inspector

agricol

al judeţului.
N

1913

Insiituțile Comunităţei (Cimitirele)
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depus la acest tribunal cinci exemplare planul şi hotărnicia
islazului comunal al satului Sarata, din comuna Doamna, acest
judeţ oferit de către Stat din moşia Sarata-Varatic proprietate a Statului, rugându-vă să bine-voiţi a vă presenta în camera Tribunalului spre a studia şi lua cunoştinţă de lucrările
depuse.
|
|

- Preşedinte, (nediscifrabil)

|
Grefier, G. L.LAZARIU,

Comunităţei Israelite din Piatra-N.
proprietara

Cimitirului

Evreiesc

In anul 1913 arzând cu desăvârşire casele din vechiul
cimitir (Hegdeşul) deci în anul 1914 reposatul preşedinte. al
soc. Sacre

a obţinut de la onor

Primăria

locală,

Autorisaţia

No. 6131 din 13 Noembrie 1914, făcând alte clădiri bune şi
spaţioase, din fondul societăţei.
lată copia autorisaţiei:

ROMÂNIA
PRIMĂRIA ORAŞULUI PIATRA-NEAMŢU
Autorizațiune
|

După

cererea presentată acestui oficiu prin petițiunea

înregistrată la No. 8920/914, să autoriză D-lui losef Naftalizohn a face următoarele lucrări din nou la cimitirul
Israilit vechiu din strada Petricica.
|
1) O casă compusă din două camere, antret și camară

din material

arzător şi acoperită

cu tablă.

2) O şură din material arzător şi acoperită cu tablă, şi
--3) O latrină idem cu hazna de zidărie de piatră lucrată cu mortar de var hidraulic şi gardurile de împrejmuire.
n
-

210
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Lucrările se vor face conform planului vizat şi aprobat
de .noi în modul următor:
|
Casava fi prevăzută cu fondaţiuni de piatră sau de
beton lucrat cu mortar de var hidraulic la adâncime de
1.20 m. în pământ,

deasupra

soclului de piatră cu o faţă

văzută se vor face păreții de lemn bărnuiţi cu dulapi

de

brad şi şipcuiți pe ambele părţi, păreţii se vor lipi în
urmă cu lut amestecat cu var și păr peste care se va a-

plica un strat de tencuială cu mortar de var gras.

Sarpanta acoperişului se va construi în mod
solid
din lemn ecuarisat de grad deasupra căpriorilor se va bate

tabanuri peste care se va aplica învălitoarea de tablă.
Toată lemnăria

vizibilă va fi fasonată pe feţe Şi

va vopsi în urmă cu culoare de ulei de trei ori,

se

Şura va fi prevăzută cu temelii de piatră lucrat cu
mortar de var hidraulic, păreţii vor fi de lemn căptuşiţi
cu scânduri, iar acoperișul se va construi din aceleași maa
teriale şi în acelaș mod ca și acoperişul casei.
Latrina Va fi prevăzută cu hazna de piatră lucrată
cu moriar de var hidraulic şi va avea în fața terenului
o gură de golire închisă hermelic cu un capac de fontă,
păreții cabinei şi acoperișul se va construi „din aceleași
materiale şi în acelaş mod ca şi şura.
Toate aceste construcțiuni se vor plusa în curte.
Gardurile de împrejmuire de 2 m. înâlțime se va
compune din tumurugi de stejaf, pazii şi scânduri de brad

bătute în picioare şi rotunzite la capătul de sus.
etale.

Gardurile se vor

plasa

conform

actelor de

propri-

Strada „Peiricica” este de categoria a II-a.

Primar, D. Hogea.

|

|

6131, 13 Noembrie 1914.

„ Secretar, C. [. Lazariu

In anui 1914 Comitetul Epitropiei Israelite de aci prin
adresa No. 71 din 15 Octombrie 1914 către d. Icsef Nafta-

Jisohn preşedinţele soc. Sacre: „Chevra-Kedoscha“ roagă că de
oarece au murit unii din Comitetul

societăţei,

să

coopteze

|

Instituţile Comunităţei. (Cimitirele):

2

în locul acelora pe membrii Epitropiei şi anume. pe d.
nion Drimer şi Meir Schwartz,
lată_copia: acclei. Adrese:
ROMANIA

Comitetul

Solo-

1914 Octombrie

15

Epitrop. Israelite
PIATRA-N.
No. 7]

Domnule.

Președinte

Statutele Epitropiei Comunităţei dictândune a fi representaţi la toate instituțiunile de binefacere şi administrarea
averei pendintă: de populaţiunea israilită din acest oraş, mai .
cu seamă acuma când Comitetul Dv. în urma morţei unor
membrii: din Comitet, acâasia rămânând ast-fel dascomplectat,
vă rugăm să: bine-voiţi a coapta doi membrii din comitetul
nostru.

In. acest: scop vă recomandăm. pe D-nii Solomon Drimer şi Maier Schvartz cărora vă rugăm să bine voiţi a adresa scrisori de cooptare.
Primiţi vă rugăm Domnule Preşedinte asigurarea stimei

noastre.

Preşedinte (nediscifrabil)
Secretar (nediscifrabi!)

Domniei-Sale

Dormnulu Președinte al Soc, Sacră „Ctiewra Kedoscha“
LOCO

212
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In anul 1916 apare un apel în idisch, unde vorbeşte de
dispolismul soc. sacre : „Chewra-Kedoscha“. Invită obştea Is=
raelită pentru

ziua de 29 Martie

acel

an,

la

alegerea

unui

pe. enoriaşi

de.a

Co:mitet de iniţiativă, care va regula întreaga afacere.
„Tot în acel an luna Marte, aşa zisul comitet de iniţia-

tivă (recte

Epitropia

Comunităţei)

invită

veni îu ziua de 29 Martie acel an în localul şcoalei israelite
de la Şipote, pentru alegerea şi conexarea la Epitropia Co-

munităţei şi aleger:a Comitetului soc. Sacre.
lată copia:

Epitropia Comunităţii Israilite Piatra-N.

Comitetul de iniţiativă pentru conecsarea Societăţii „Sacră“
„la Comunitara Israilită, cu acceptul onor. preşedintelui comunităţii,

cu onoere

vă învită a asista în calitate de membru

la Biuroul de alegere care va avea loc astăzi 29 Martie a.
c. ora 3 p. m. în localul Şcoalei lIsrailito-Română din str,
Şipotelor,
|

Piatra N. Martie 1915
: Comitetul. de Iniţiativă

D-sale

Domnului Leon Manaşcu
LOCO

213
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(cos!) „euosopoM-eiAsu9'“

e.De$ '090S IN73uuo-D

„214

Instituţile Comunităţei

Cimitirele). :

Tot în anul 1916 începe lupta contra fostului comitet, care era sub preșidenţia reposatului losef Naitalisohn. Comitetul de inițiativă face convocarea în localul

şcoalei Israelite de la șipote, pentru seara de* 24 April
1916 când adunarea sub preşidenția Dr. Șfein au ales ur-

mătorul comitet al soc. sacre din acest oraş şi anume:
„Marco Semo, Sig. Herșcovici, Dr. Lupu Aureliu, Iulius Aa/șlein,

C. A. Renert,

Beris Zimond, Idel Fafner,-Solomon

Drimer, Moses. Cahane, Froim Sujrin, Ițic M. Segal, Dav.
Davidovici, M. Friedman, losef Kaufman şi Ghedale Lei„ Zersohn. lată în: copie acest Proces. Verbal:

PROCES-VERBAL
No. 7

Anul 1916 Luna Aprilie 24
Intrunindu-ne. astăzi, în urma unui apel al enoriaşilor

acestui: oraș, sub președinția. D-lui: Dr. Ştein, am ales ur-

mătorul comitet. al societăţei sacre din acest oraşşi anume:
i 1. Marcu. Semo
8
Solomon Drimer

|

2. Sigmund: Herşcovici:

3: Dr. Lupu Aureliu.

6. Beris Ziemond. .

10. Froim Suftrin

11. Ițic M. Segal:

4, Iulius: Agatştein
5: C. A. Renert |

9. Moise Cahane

„12: De Davidesiei

|

13: Meir Friedman

„14. Iosef Kaufman

„7. Idel- Haffaer

15. Ghed. Leizersohn

pe: timp de un an' cu începere de astăzi.
|
„Drept care s'a încheiat. presentul Proces Verbal.

nat

|

de noi toţi enoriașii orașului Piatra-N.

sem-

Președintel>. alegerei,
Dr' Ştain
“Urmează căteva sule de iscălituri.
lată şi copia adresei adresală

din partea

d.

Sig.

„Chewra-Kedoşcha ;

/Flerșcovici,

|

d.

/osef

președintele

Naffalisohn,

soc,

sacre

„Instituţiile Comunităţei (Cimitirele)
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Piatra-N. 6 Maiu

1916

Onor

Domnule

losef. Naftalizon
LOCO

Subsemnatul

Sigmund

Herşcovici, în calitate de

pre-

şedinte al societății sacre „Chewra-Kedoscha“ am
onoa=
rea a vă' ruga,
să bine voili, ca cel mai tărziu până la

15 Maiu a. c. să ne puneţi la dispoziție:

rile, pinkesul,

Archiva,

inventarul

toate

şi soldul

de

comptu-

bani

de

“care dispune socidiatea „Chewra-Kedoscha“ pentru a ne
„pune în curentcu administraţia acestei societăţi.

:Primiţivă rog deosebita mea stimă.
Preşedinte, Sigmund FHerșcovici
Secretar de şedinţă, D. Davidovici
In luna Mai începe o luptă aprigă pe această
temă
mai multe persoane de vază umblă prin oraş cu cereri
subscriind sute de enoriaşi, care recunosc ca preşedinte
al soc. sacre ; „Chevra-Kedoscha“ numai pe vechiul preşedinte /osef Naftalisohn. lată în copie una din aceste ;

Declaraţie
|

Subsemnaţii Israeliţi din acest oraş Piatra

'recunoaș-

tem ca Preşedinte al Societăţii Sacră din acest oraș

nu-

mai pe vechiul Presedinte D-l Iosef Naftalisohn care are
o vechime de 19 ani în acest servici sacru având cele
mai umâne şi frumoase calităţi ridicând prestigiul acestei
sfinte instituţii aşa că nu recunoaștem pe o altă alegere
nelegalăşi contra cerinţelor rituale al acestei sfinte insti-

tuții şi rugăm pe D-l Naftalisohn

funcțiunea

a rămăne

înainte

în

de Preşedinte al Societăţei Sacre.

“Urmează mai multe sute iscălituri,

8 Mai 1916
16

216
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In anul 1917 apare un apel în idisch,

contra

comi-

tetului de iniţiativă care vor să răpească soc. Sacră ca o
vacă ca s'o mulgă...
Pe de altă parte repos. Josef Naffalisohn în calitate
de preşedinte al soc. sacre „Chewra-Kedoscha*
lansează
un fel de scrisoare „Către frații Evrei“
în care arală

reaua administraţie a Epitropiei Comunităţii Israelite

lo-

cale. lată în copie acea scrisoare:

Catre Fraţii Evrei
Câţi-va
societate

Domni s'au

numindu-se

face măcar
de cine va,
cietăți care
148 ani. In

constituit de la sine însuși într'o

„Comitet

de Societate

Sacrâ“ fără

n'a îndrăznit s'o protaneze, amestecându se fără drept
administraţia

ei, după

vor să înlocuiască
cietății,

prin

a

parte din această Societate şi fără a fi aleşi
călcând astfel în picioare Statutele acestei Soexistă în localitate din anul
1770
deci
de
tot cursul existenței acestei Societăţi nimeni

unul

cum

fac astăzi aceşti

vechiul şi adevăratul
nou

format

de

dânşii,

Domni

Comitet
sub

al

so-

motiv

că

Societatea Sacră are nevoie de oameni culți, moderni
activi.
Ii

Despre gradul de cultură

şi

în
care

modernitatea

ȘI

acestor

Domni las lumea să judece, numele lor este cunoscnt şi
ori cine-i cunoaşte, as:-fel că numai este nevoe de nici
un comentariu.
|
Cât despre activitatea lor, putem loarte bine să ne
dăm seamă uitându-ne la modul cum
ei administrează |

Epitropia Comunităţei Israelite căci mai toţi acești Domni
fac parte şi din Epitropia Comunităţei Israelite. În „reali-

tate ei nu sunt membrii aleşi ai Comunităţii ci sunt pur
şi simplu adoptați de Președintele Comunităţii ca oameni -

ai D-sale în lipsa adevăraţilor membrii

neputând sufrri modul de administrare
nici absolutismul câci face ceia ce vrea
seamă cerințele și nevoile populaţiei,

cari

s'au.

retras

al Comunităţei
fără a lua în

2917
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lată o slabă descriere a relei stări de lucruri cauzate
de proasta administraţie a acestor Domni :
Azilul de bătrâni. Această instituţie are venituri pro-

găzdu-

prii testate de oamenii de caritate şi cu toate că
ește

actualmante

de cât 8 oameni

căci ceilațți

murit

au

de mizerie şi frig, este într'o stare deplorabilă;
câți-va cari au mai rămas trăescîn mizerie n'au ce
şi dacă nu se vor lua grabnice măsuri vor suferi
celorlalți.
Cu toate că Comunitatea are zahăr şi percepe
enorme pe zahăr, bătrănilor internaţi în azil nu

acești
mânca
soarta
taxe
li se

|
dă nimic.
Gabela carnei. este administrată în ;egie fâră control
şi carnea cuşeră în loc de 5 lei costă 8 lei, deci o diferență

enormă

de 3 lei la Kgr.

Această

neome-

speculă

noasă apasă mult asupra populației evreești şi care e în
contradicţie cu perceptele noastre care prevăd ca să nu
se îngreueze exercitarea prescripțiunilor religioase, face
ca mulţi evrei să nu întrebuințeze carne cuşeră. Deci prin
aceste taxe extraordinar de mar iEpitropii Comunităţei nu
lovesc numai în populaţie ci şi în religia noastră.
" Lemnele. Suntem în toiul unei ierni grele şi Epitropia
Comunităţii n'a împărţit lemne săracilor cari înghiață de
frig. Deşi fondurile erau îndestulătoare totuși ei nu s'au

îngrijit de a pregăti la timp lemnele atât de necesare po|
pulației sărace.
un
au
percepe
le
Toate taxele pe care Comunitatea
lemne
singur scop: ajutarea săracilor cu bani, alimente şi
şi nu formarea de
rotunjească sau să
Faptul că n'au
racilor constitue o
ştiinţa.

depozite de bani care să stea şi să se
slăbească incontinuu.
pregătit la timp lemnele necesare să:
crimă care trebue să le îngreuze eon-

Imbrăcarea copiilor săraci. Sunt 4 ani de

când Dinii
strângă

- Josef Veinrauch şi Josef Naftalisohn au reuşii să

fonduri din donaţiuni și să îmbrace peste 230
raci. De atunci însărcinarea îmbrăcărei

fost luată de câtre Epitropia Comunităţei

să=

copii

copiilor săraci

care

în

a

acest
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scop a strâns incontinuu fonduri ; numai Societatea Sacră
prin președintele ei Naftalisohn a dat în mai multe rân-

duri peste 3500 lei, Nici odată în acest lung interval Co-munitatea nu s'a îngrijit de îmbrăcarea copiilor săraci
lăsându-i să sufere asprimea iernei cu toate că fondurile
erau suficiente și stăteau fără nici un scop, Şi- aceasta
constitue o crimă dz care membrii Comunităţei sunt res-

ponzabili şi prin care dovedesc micimea

lor

sufletească.

Spitalul Această instituţie are venituri proprii,
e al
treilea an de când nu mai funcţivnează, e adevărat că a
fost ocupat şi întrebuințat de armată, dar de când
a
fost evacuat ar fi putut fi reînființat. Spitalul avea numeroase

medicamente,

instrumente

chiurghicale

şi

înzestrat cu Pânzeturi, rufe etc. astăzi aveau o mare

loare, unde sunt toate acestea ?.

era

va-

Baia. Făcând abstracţie de chestiunea financiară, de
modul de închiriere, de ruina în care se găseşte localul
băei, lucruri despre care vom reveni, să vorbim acum

numai din punctul de vedere religios și higenic,

Părinţii noştri sau străduit şi au reuşit să creeze un
local de baie care să corespundă cerințelor noastre religioase şi higienice, astfel ca fie care evreu ori cât de sărac ar. fi, să poată conform prescripțiunilor religioase,

frequenta

săptămânal

baia

cu

foarte

putine

cbeltueli.

Astăzi localul băei, din cauza relei lor administrații a
devenit o întreagă speculă din care cauză populaţia săracă este pusă în imposibilitate
de al frequenta și de a

satisface cerințele religioase şi higenice..
Baia astăzi nu mai corespunde scopului pentru

a fost înființată.

Şcoala de pe Prund.

Acest local a fost construit

care
din

contribuţiile întregei populaţii evreeşti din localitate cu
scopul de a răspândi cât mai mult cultura. Astăzi epitropii Comunităţei, au găsit cu cale să prefacă acest local

de cultură într'o velniță de rachiu,

oglindește atât de
tea lor.

în

această

faptă

se

bine modernitate, cultură şi activita=

Administraţia. Este iarăși o imagine a modernităței și

!
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activităței lor. Secretariatul, Comptabilitatea şi caseria,
verificarea compturilor Gabelei, perceperea și controlul
taxelor, fixarea prețurilor alimentelora cantităților de:
alimente şi a distribuţiei lor sunt toate: date pe mână.
unui singur funcționar salariat, astfel că orice mijloc de
control este imposibil. In' toate aceste fapte în acest mod

de administrare se oglindește atât de bine modernitatea,
cultura şi în special

Şi aceşti Domni

activitatea lor.

mai vor să ia asupra lor şi

admi-

nistrarea «Societăţei Sacre» care reclamă în altfel de
conducători. Ar fi o crimă de a o lăsa pe mâna acestora;
In ceace priveşte acuzările ce aceşti domni aduc comi-

tetului Soc. Sacre, răspundem :
Cimitirul. (Soc. Sacră) a suferit stricăciuni în tot
cursul răsboiului fiind ocupat încontinu de armată Rusă;
aceşti Domni fără să ţie seamă că stricăciunile nu se
puteau evifa și nici repara din cauza lipsei și enormei
scumpete de material, acuză Societatea Sacră de aceste
stricăciuni, pe când relele aduse de administrația Comunităţei Israelite, rele care au putut fi vizate, ei nu le văd,
cu toate acestea, noi am reparat nefăcând lux și risipă
tot ce era de absolută nevoie: sau făcut sute de metrii
de gard nou, șurile, zidurile și locuința intendentului au
fost nu de mult reparate.
Vede paiul în ochiul altuia şi nu bârna din ochiul său.
IOSEE NAFTALISON
Preşedinte al „Societăţei Sacre”
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In anul 1917 D-/ Albert

Abeles

în

memoria

repo-

saţilor Goldina şi Elias Segaller de aci construeșşte în sala

mortuară din cimitirul dela Sarata : un catafalc cu
laj de lemn.
lată copia adresei către preşed. comunităţei :

D-l Iosef Naftalisohn

gri-

Pre-

șed. Soc. Sacră va permite
montarea

catafalcului.

Preşedintele Comunităjei.
Solomon

Drimmer

Domnule
Am

onoare

a vă

Preşedinte,

face cunoscut,

că în

memoria

de-

cedaţilor Goldina și Elias Segaller, construim un catafalc
înconjurat de un grilaj, în lemn şi vă rog să bine-voiţi
a da autorizaţie D-lui Artur Griinberg pentru a-l monta

în sala mortuară

dela

cimitirul

evreesc.

Cu

Piatra N. 6 Aprilie 1917.

toată stima

Albert Abeles

D-ale

D-lui Preşedinte al Comunităţei Israelite
o
LOCO
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In acest timp mai apare şi un fel de apel
„Enoriaşii sinagogilor“. lată-l în copie:

subscris

lubiţi Coreligionari !
Adânc mâhniţi de neorânduelile şi

matrapazlăcurile

descoperite în ultimul timp pe la diferitele instituţiuni
publice evreeşti a căror înaltă menire socială este tocmai
funcționarea lor regulată și cinstită, credem de cuviință
să adresăm fraţilor din localitate prezentul apel :
Este încă proaspăt în mintea tuturora, scandalul cu
Societatea Sacră. Comitetul vechiu acăţat şi cramponat în
fruntea acestei instituțiuni prin drepturi probabil dumne=
zeeşti, fu înlocuit cu un alt comitet, constituit deasemenea

cu dela

sine putere,

însă

cu concursul

tăcut

al

re=

prezentanţilor Comunităţii, deveniți şi aceştia funcţionari
inamovibili al acestei oropsite Comunităţi. Se angajă astfel
o luptă între vechiul comitet al Societăţii Sacre şi cel nou
în asprijinit de Comunitate, ceartă atât de dăunătoare
ceste momente când populaţia evreiască suferă literal-

mente

de foame.

4

.

Şi uimiţi ne întrebăm : oare aceasta să fie menirea
unei comunităţi în asttel de vremuri critice ? Sunt oare
bătrânii noştri îngrijiţi, bolnavii noştri vindecaţi, copii
noştri orfani îmbrăcaţi şi hrăniţi? După câte ştim noi,
Comunitatea este expresiunea populației vii, care trăeşie şi
suferă, iar nici de cum a morților, și atunci de ce atâta
interes pentru cei morţi şi atâta dezinteresare pentru cei

vii ? De ce oare întervine Comunitatea cu atâta zel şi ardoare pentru alegerea de delegați, cari să constitue co-

mitetul nou al Societăţii Sacre, primind în schimb cu
tâta

răceală,

ba

chiar cu absolută indiferenţă,

cari au fost aleși de către fiecare sinagogă cu
scop de a ajuta şi seconda

Comunitatea

cină a aprovizionării populaţiei ?
Aprovizionarea constitue azi pentru

în

lăudabilul

greaua

toată

a-

delegaţii
sar-

lumea,

222.
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problema cea mai grea și pretutindeni au
fost numite co=
misiuni și para

comisiuni, care să se
această chestiune. Numai Comunita ocupe exclusiv cu.
tea noastră, binecuvântată de Dumnezeu cu oameni supe
riori, nu are nevoe

de comisiuni şi sprijin..
De. ce. nu Sar
zându-și zile întregi la singurul ghişeu, ștrivi lumea pierdela care un atotputevnic distribue după bunul său
plac
bonuri pentru
ca. să peardă apoi alte săptămâni pe
la
sing
urul loc de
distribuire a acestor, puţine alimente.
Fraţi Evrei! Această

dăinuiașcă!

Vă

învităm

stare de lucruri nu poate să mai

deci să alegeţi din

nou câte 2 de- legaţi de fiecare. sinagogă, cari delegaţi
fiind
: într'adevăr
expresia reală a voinţei populației evre
eşti din localitate,

să facă cuvenitele demersuri, interven
ind

Comunitate, spre a prelua pe seama

energic. pe lângă

lor. greaua sarcină a.

aprovizionării populației, astfel că
aceşt

număr mai mare, şi ocupându-se exci delegați. liind.. în
provizionării, aceasta . se va face cu: lusivcu chestia _amai multă înlesnire
spre binele obştesc.
|

Enoriaşii Sinagogilor,
P. S. Delegații aleși vor avea dreptul
de a controla
alât gestiunea trecută a. Comunității
actu
ale
cât și toate
afacerile curente.
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In anul 1918 -Delegaţii sinagogilor din localitate. se
întrunesc la 25 Decembrie 1918, care dezapropă cu totul
pretențiunele fostului președinte Iosef Naftalisohn-.
lată copia Moţiunei :

MO'Ț:I:U:N E
Delegații sinagogilor din localitate Ş: a.
D-nii H. Goldstein şi A. Fiorovitz delegații Sinagogei Mari
». Carol Nacht și Pincu-Zisu:.
.
n
„ Templu"
n: Mendel: Rotman şi: /ţic Berman»,
» 4. Melamed“
„ Aller Barat
.
»
»
„Chabot“:
» .
»

Chaim: Davidovici;
Mayer. Șeiner -

,
„.

» aMărăfei“
+ „Garibolde“

n. M. Rozenbaum:
»
>. „Aziluluit:
» . Marcu Altar:
» „Zidarilor“:
»:
Intruniți astăzi 25 Decembrie 1918 pentru:a- ne. pronunfa în . chestiunea. conducerei Societății Sacre şi. auzind.
explicațiunile date, hotârâm. următoarele :

I-a. Dezaprobămcu

totul pretențiile D-lui losef. Naf-

talizohn de a se menţine cu deasila în. fruntea. Societăţei
Sacre, şi. declarăm că aprobăm și recunoaştem cu
toții
actuala. comisiune interimară a acestei. Societăţi Sacre,

care este expresia populaţiunei israelite din localitate
care se va conforma Statutului comunităţei israelite apro-şi:
bat de Onor. consiliul comunal. Această comisiune. va

administra

Societatea. Sacră până

la alegerea

unui comitet

definitiv care va avea loc la timp.
II-a In acelaș:timp, respingem: cu. totul acuzaţiile nedrepte răspândite. de către fostul președinte al Soc. Sacre
printr'un pamflet contra actualei, conduceri:a comunită-:
ței ; izraelite

în: frunte

cu Preşedintele

ei -D-l

Solomon

Drimmer pentru a cărei abnegaţie, energie, dezinteresare

şi activitate depusă în conducerea. acestei comunităţi
îi a-

ducem mulțumirile:
noastre dându-i și deacum înainte întreaga. noastră încredere.
Î
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D 1 Naftalisohn răspunde la aceasta :

Frați Evrei!
Câţi-va

desigur

membrii

de adevărurile

ai comunităței

israelite,

și învinuirile atât

cari au fost aduse la cunoștința tuturor

calitate, au publicat o E) „Moţiune“

să se apere ei, publică un Neadevăr,

de

enervaţi

dureroase

Evrsilor din

prin care în loc
cum

că delegaţi ar

recunoaşte noul comitet de Soc. Sacră şi ar lăuda

tetul

comunităţei.
Ă
Tot ceea ce s'a publicat în acea

lo-

ca

E) „Moţiune“

comi-

nu este

decât o minciună îndrăsneaţă prin care ei vor să orbească lumea.
Delegații Sinagogilor s'au întrunit în localul comunităței fără a şti pentru care scop sunt chemaţi şi abia

în şedinţă sa propus

deciderea asupra

nouei

Soc. Sacre,

însă D-nii Delegaţi, în frunte cu D.-l Rozenbaum au avut

o atitudine laudabilă cerând ca Dl

$mil

Daniel

să regu-

leze vechiul diferent bănesc al Spitalului Ișraelit

să se ocupe

valoare
rezolva
In
tărâre

apoi
fără

căci nu comunitate sau delegaţi sunt în drept a
afacerile Societăţii Sacre.
5
urmă delegaţii s'au despărţit fără a lua vre-o hoasupra Soc.. Sacre și fără a lăuda comitetul co-

munităței.
Alter

şi

de Soc. Sacră. in orice caz ar fi decizie

|

Ii

D-nii Delegații : Carol Nacht, Pincu Zissu, lţic Berman,
Baraf, Marcu

Alter şi Mendel

Rotman

că nau hotărât și n'au subscris nimic din
în „Moţiune“.
- Tot în acea „Moţiune“

siune de profanare a
laţiei Evreeşti.

mai e scris că

au

declarat

cele publicate
actuala

comi-

Soc. Sacre este expresiunea

popu-

Ruşine ! Evreii din localitate au' aspirații Emiai

înalte

şi nu acei D-ni sunt expresiunea lor.
Ştim şi avem documente doveditoare, :că

comitet

ținteşte. distrugerea

care

s'o ia sub

vor

instituțiunei Soc.

administraţia

lor, lucru

.

|
actualul

“Sacre

care nu

bue să se întâmple căci în toată lumea, Soc. Sacră
o instituție independentă de comunitate.

pe
tre-

este
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Cine
să fie.

vrea, să

fie

225
totul, nu este nici cea

ce
a

trebue

Fraţilor e datoria D-voastră a respinge pe aceşti oameni care profanează Soc. Sacră după statut ei nu mai
poateface parte nici ca simplu Membru în zisa Socie
tate,
Preşedint.

„Societăţei Sacre“

losef Naitalisohn

|

lată şi copia răspunsului d=lui losef Naftalisohn asu„pra gestiunei D-sale dela 1 Mai 1916—31 Octombrie 1918:

Răspuns D-lui Iosef Nattalisohn asupra

gestiunei D-sale

1 Mai

1916 —

31

Octombrie

1918

Publicându-şi cu atâta întărziere bilanţurile
gestiunei
D-sale dela Societatea Sacră, D=nul Nattalisohn găseş
ie un
nou prilej de a se rizboi cu actualul comitet al
acestei
Societăţi, făcând şi o sumă de insinuări,
Inainte de a trece la examinarea şi critica bilanţurilor
,
ne vom opri un moment asupra acestor insinuări,
care trebue puse în adevărata lor lumină.
D-1 Naftalisohn crede a-și îndeplini o datorie arătând
că
actualii conducători nu corespund misiunei ce au de
îudeplinit la Societatea Sacră şi-şi rezervă să descrie
numele şi
calităţile lor. Să arate insă mai întăi cum a corespuns
D-sa
acestei misiuni, lăsând Cimitirele într'un hal deplorabil
, lipsite de garduri, deschise păngărirei prin acces
ul liber ce=l

aveau acolo porcii şi celelalte animale care

se plimbau nestingherite. În plus, parte din, monumente stricate,
casele destinate serviciului divin pustiite, carele funebre demon
tate, îm:

226.
brăcămintea

______________.
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funebră. a oamenilor. şi cailor, dăruite

de familii

caritabile, dispărute.
Corespund deci. mai puțini misiunei lor actualii conducători, cari au. început a repara tot ce s'a stricat sub părinteasca oblăduire a D-lui Naftalisohn şi nu este cel puțin un
act de inconştienţă din partea D-sale, când spune că e de datoria fiecărui. evreu care respectă Societatea Sacră, adminis=
trată de D-sa în modul deplorabil cunoscut, să îndepărteze
un comitet, care: conştient de sarcina ce-i incumbă s'a pus

imediat pe lucru, a împrejmui cimitirele şi-şi

continuă

acti-

vitatea sa de refacere?
Şi nu este o aberaţie din partea unui om care timp de
2 decenii a cumulat
toate funcțiunile la Societatea
Sacră, fărăa depune nici un fel de activitate, să persiste în
a se-crampona şi 'a debita calomnii pe socoteala unor persoane, cari dela începutul aclivitaţei lor s'au arătat conştiente de datoriile lor?
|
Bilanţurile încheiate de D-sa ni-l arată aşa cum a pro-

cedat fo/deauna, conducând Societatea Sacră după bunul
său plac şi fără a da socoteala nimănui.
Primul Bitanţ, dela 1 Mai—31
Decembrie
1916, ca
şi celelalte două următoare, ne arată specificat natura veni-

turilor, însă ne indică global! şi fără nici un fel de detalii o
sumă de cheltueli care se cifrează la mii de lei.
Cerem deci să se publice aceste cheltueli consistând în
Salarii, ajutoare pentru înhumare, binefaceri, reparaţii, par-

celări şi diverse, în toate amănuntele lor. Sau poate carnetul

de buzunar în care ținea D.1 fost președinte socotelile Societăţei Sacre, nu era destul de incăpător şi nu avea spațiu

suficient decât numai pentru încasări ?

Acelaş bilanţ ne arată că s'au făcut împrumuturi mici
de 200 lei, cerem deci să se arate cine a primit aceşti bani,
căci în bilanţurile următoare nu vedem că ar îi fost reîn-

casate,

|

Al doilea bilanț, dela 1 lan. -- 31 Decembrie 1917, notează în cheltueli 332 lei chiria cancelariei. Oricât ne-am forța
memoria pentru a ne reaminti unde a fost această cance-

larie a Societăfei Sacre,

nu o

vedem

decât

redusă

la

un

carnet
de buzunar
: , care a existat doar în. haina D-lui Naf-

p

-
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talisohn. Ori pentru aceasta, este excesiv să-şi plătească
Sieşi 332 lei.
Tot în aces bilanţ vedem că societatea Sacră a cumpărat
5 acţiuni ale Băncei Coloniale în valoare de 120 lei şi cu
surprindere constatăm că în bilanţul anului următor aceste
acţiuni nu mai figurează, S'au pierdut oare şi acestea împreună cu faimosul carnet sau dacă există, să fie scos la
iveală, căci altfel riscăm ca peste câţiva ani, să ni se socotească chirie pentru conservarea lor, dacă vor mai exista
până atunci.
In Bilanțul dela | lam. — 31 Octombrie 1918, pe lângă
salarii, binefaceri, ajutoare, reparaţii trecute global şi fără
specificaţie, vedem că s'a plătit un scriitor şi verificater lunar
timp de un an cu 225 lei, şi lui Fr. Katz pentru contabilitatea pe 1917
— 1918 şi facerea bilanţului pe 1916—17—18
suma de 320 lei. Ori, nu cunoaştem şi somăm pe D'1 Naftalisohn să ne arate numele scriitorului “şi verijicatorului
căruia i-a plătit 225 lei şi totodată cum a putut Fr. Katz
internat în timpul războiului să ţie tot acolo socotelile Societăţei Sacre cu sediul în Piatra-N.
|
In acelaş bilanţ găsim trecute ca datorii de încasat: Lei
1000 la Solomon Drimer şi Lei 400 la diferite persoane, fără
ca acestea să figureze undeva la încusări iar datoria la „diferite persoane“ de

să

rezultă

cine

Lei 400 fără

sunt

aceste

Sacră are de încasat bani.

nicio indicaţiune,

persoane,

dela

care

din care
Societatea

Mai constatăm cu surprindere că D-l Naftalisohn care a.
adresat D-lor 7axatori următoarea notă:

D-ior

Taxatori,

Vă fac atent să bine-voiţi a lua notă că la rândul No, 24
unde se află înmormântat mama şi sora mea în faţă locul
No. 1 şi 2 sunt vândute, deci să nu o ocupaţ.
Rândul No. 28 unde este înmormântat tatăl meu 'llie
"Naftalisoha în faţa locul No. 1 şi 2 sunt vândute să nu mai
ocupați.
Rândul No. 43 unde se află înmormântat îiul meu Iacob

şi alătura Aron Leib Haham locul No, 1 este vândaţ,

298

Instituţile Comunităţei

Cimitirele)

Deci în aceste 3 rânduri nu mai sunt locuri
de vândut
deci veţi lua notă că în aceste 3 rânduri să
nu mai ocupați

nici un loc,

"1919 April
ss.

|
losef

Naftalisohn

Preşedinte Soc.

nu dă socoteală de banii încasaţi pentru

arată ca vândute,

Să ne mai mire acum

locurile

pe

cari le

că D sa n'a găsit dintre toţi eno-

riaşi acestui oraş, nici un om capabil

care să-i facă socotelile

şi să încheie bilanţurile la timp şi a aşteptat

potului D-sale din internare,

Sacre.

în

august

1918,

înapoierea
căruia

ne-

numai

putea să-i desvălue acţiunea D sale dela
Societatea Sacră?
Sau a fost de vină vestitul carnet de buzu
nar, pe care după
afirmația unor oameni inițiați, l'a pierdut
şi a fost nevoe
de o bogală imaginație Pentru a-l pule
a reface din memorie?
Să n mai mire pro-edarea D-sale, când
controlorul
cărei contrasemnează darea de seamă, numa
i servicii de controlor nu este în măsură a face?
Să ne mai mire că D-l Naftalisohn, ex-p
reşedintele Societăţei Sacre
de seamă

mai; îndrăzeşte să vorbească. în prefa
ța
dărei
a D-sale de 3 an
! i
— de calităţile şi idealul altora,

când D-sa nu s'a conformat nici odată
11 din regul,
Statutului Epitropiei Comunităţei Israelite art.
din localitate, care
prevede că: „din
3 în 3 luni, Societatea

Sacr

acelui comitet un Bilanţ de venituri şi chelt ă va înainta
ueli« şi a trecut
în totdeauna peste drepturile Epitropiei
pe când actualul comite al Soc. Sacre şi pregălit Bilanful
trimestrial,
Cât despre îmbunătățirile făcute de D-sa
şi păstrarea
banului, populaţia a judecat, din care cauză
a și ales prin

delegați, pe actualii condacători,

ceput a culege roade mai bune.

în urma

căruia

ş'a

şi

în-

Intru cât priveşte marile îmbunătăţiri ce
D-l Naftalisohn pregăteşte o surprindere populaţiunei,
la cimitir, lăsăm
ca scrisoarea D-sale adresată D-lui Casier
al Societăţeii Sacre,
să vorbească, având următorul conţinuț
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„Dlui Berl Kricgler sub cassier provizor (ce îndrăzneală D
al Soc. Sacre,— Vă fac atent că banii ce aţi luat dela def. Aron Rotman şi alte sumi ce se află la D-v să le depuneţi
în mâinele D-lui Moise şi Petru Juster, pentru scopul, când

va fi ciment

buinţaţi
face din
Zători“,
dacă în

să se facă un gard betonat,

D-v să

care în timpuri

costa

nu

între-

bani pentru repararea gardurilor, căci aceste se va
mici venituri, rog luaţi nota altfel veţi fi răspunlăsăm şi acestea la aprecierea populaţiei, să judece
actualele împrejurări, se va putea face un gard de

„beton armat,

normale

ar

aproape

un

milion şi până peste 5—6 ani nici nare să fie: ciment, dar
până atunci crede D-l Naftalisohn osemintele păriuţilor noştri
pot să fie rămătuite de porci, cam aşa ceva D-sa a fâcut în
totdeauna administraţie sub controlul unui controlor de pae
şi sub secretariatul D lui Iosef Kaufmon care declară. că nici
n'au fost registrele în posesiunea D-sale. De casierul Socie”_tăţei de sub administraţia D-sale, nici nu exista.
Lăsăm la aprecierea populaţiunei „evreeşti toate aceste
date şi cerem ca Dnul Nafitalisohn
"să răspundă la toate
chestiunile puse şi totodată să depună Comunităţei Israelite
soldul de lei 17209.65 pe care fără nici un drept îl deţine.
Comitetul Societăței Sacre
4

La 29. Noembrie 1918 d. losef Naftalisohn convoacă o
adunare generală în biroul d-lui Carol Weinberg, pentru re. -

gularea: afacerilor soc. Sacre.

|

_
Persoanele învitate au fost Dinii Rabin Ch, L. Lâbel,
Sigm. Herşcovici, Michei luster, Moise luster, A. Renert, C.
Renert, M. 1. Ipcar, Dr. Lupu, Daniel lacoby, H. Esrig, S. 1.
Katz, Carol Weinberg, Ițic Berman, losef Weinrauch, Moise
Katz, Beris Zimand, |ţic Steinteld, losef Kaufman, şi S$. B.Lâbelsohn.
.
La 20 Noembre acelaş ân apare un articol în ziarul
„Informatorul“ local unde arată că s'a ales un nou Comitet
al soc: Sacre alcătuit din următoarele persoane: Samuel
Daniel, Berel Kriegler,. B. Weisman, Nute Schwartz, Aron
Ghelbert, David Davidovici, Ichiel Rosenberg, Efr. Sufrin,
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“Ghedale. Leizersohn,. Idel Milerad, Moise

: Katz, Moise Katzşi Rubin Soifer.
„lată :ace!. articol:

Societatea

Kahane,

Copel

B.

Sacră .israelită

'Prirnim: următoarele :

“Evreii pe lângă alte societăţi .culturale, religioase şi fiJantropice. au şi. una: sacră care avea în grija sa cimitirul
şi
„înmormântările conform cu tradiţia spiritului judaic. Cei
bo=
gați plăteau. pentru rudele lor decedate, iar cei săraci aveau
tot serviciul funebru gratuit. Din venitul societăţei sacre
“trebuia întreţinut. cimitirul, personalul şi de făcut mereu
.înbunătăţiri. De ani de zile, de mulţi ani, exista un comite
t al
societăţei sacre. Cine este acel comitet nimenea nu ştie.
Cum

a fost întreţinut cimitirul, se vede. Totul stricat, putred, fără

personal, un car funebru primitiv şi mereu cărpit, totul
în
“stare de plâns, nicăeri nici o îmbunătăţire, nici o grije pentru
soarta acestei instituțiuni care ajunsese într'o situaţie lamentabilă.
Totuşi de ani de zile bani sau strâns.
Pentru ce sau strâns şi unde sunt depuși ? E de la sine
înţeles că banii publici urmează să fie depuşi. Nimeni
nare
drept.să. deţie” fonduri cari aparțin unei societăţi, 'afara
numai
dacă are mandat. In ultimul timp mortalitate în popula
ţia
„izraelită ia proporţiuni îngrijitoare, mulţi evrei au
început să
«se: desmeticească să ' vadă ratâtea lipsuri şi să caute
pe con“ducătorii: societăţei sacre,
Nu că:mortalitatea .se datoreste lor, ferească sfântul,
dar oamenii cu:credinţă se cam gândesc și la'morţi
cum se
:gândesc şi la cei vii-şi văzând halul de decădere a
cimitirului a început fie care să se întrebe, din cine este compu
s
„Weteranul şi îmbătrânitul comitet al societăţei ?
Cine este prezidentul, casierul mai ales casierul, :secre“tarul, contabilui, cenzor
- contro
ul,
lorul, membrii etc. ?

Nimenea
ni :ştie. Probabil că întregul

“se 'reduce la o-:singură

persoană,

La

comitet

vremuri

noui

zic

unii
trebue
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oameni noui, atunci sa format-:din sânul populațiunei evreeşti
o comisiune interimară cu scopul de a.rupe cu trecutul şi cu
nişte obiceuri invechite, şi a luat asupra ei conducerea socie:
tăței sacre până la alcătuirea -unui comitet definitiv. .
E
Comisiunea se. compune din d-nii: Samuel Daniel,. B.

Kriegler,

B.

Weissman,

Nută

Schwartz, „Aron . Ghelbert,

David Davidovici, Ichiel Rosenberg, Efraim Sufrin, Ghedale

Leizersohn, Idel Milerad, Moise Kahan, Kopel Baruch Katz,
Moise Katzşi Rubin. Soifer.

Comisiunea aceasta cere: vechiului comitet toată gestiunea

şi socoteală asupra manipulărei veniturilor. şi sumele.cari mai
există disponibile.
e
Comisiunea nu va dezarma până când nu va intra în
această posesiune pentru că este vorba de nişte fonduri publice de cari deţinăto
: sunt: responza
rii
bili faţă de legile ţărei
şi de o întreagă populaţiune.

B.B.

Imediat a apărut :un protest.contra
mitet.
|

alegerei
: acestui. co-

lată în copie acest protest:

PROTEST
Subsemnaţii protestăm contra constituirei unui nou comitet de „Societate Sacră“, desaprobăm atât modul cum - s'a
constituit acest pretins comitet, cât şi persoanele din care
este compus, care prin purtarea lor au profanat o instituţie
veche fondată din 1770 şi care în tot cursul existenţei ei a
fost respectată.
|
Declarăm că menţinem vechiul comitet al Societăţei
Sacre, cu Preşedintele losef Naftalison care funcţionează în

mod cinstit de aproape 20 de ani.

Piatra-N., în lanuarie 1919

Urmează mâi multe sute iscălituri.

|

-

17
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In acest timp apăru în idisch un apel unde

se

mulţu=

meşie d-lui Naftalisohn pentru munca onestă ce a depus în
timpul cât a funcţionat ca preşedinte al soc. Sacre.
In acest interval sunt . reclamajiuni reciproce între DNaftalisohn şi oposanții lui, urmând şi felurite pamflete. între
ei, care nu le-a făcut onoare şi care mi-e ruşine a le reproduce,
Di
o
-In acel timp a bântuit grozava epidemii, . făcând - foarte
multe victime mortaie deci marele rabin din Buhuş a ordonat
a se face o cununie religioasă pe cimitir, ceia ce a avut loc
la 14 Octombrie acel an, asistând multă lume la aceasta.

lată copia acestei înştiinţări: -

INŞTIINȚARE
PRR
ȚO NO

In vederea grozavei epidemii ce bântue de câtva timp
„ în localitate şi căreia au sucombat până acum atâtea suflete

Marele Rabin din Buhuşi ne-a povăţuit să facem

pe

câmpul

cimitirului cununia reiigioasă unei perechi sărace pentru
a
opri ravagiile epidemiei.
Am urmat această sfântă povaţă şi am logodit un tânăr
cu o fată, a căror cununie religioasă va avea loc pe Câm-

pul Cimitirului,

Duminică

14 Octombrie ora 2 p. m.

Avem onoare a înviia toţi coreligionarii noştrii Ja această ceremonie precum şi la Balul ce se va da în Pavi-

lionul Continental ora 8 seara şi la care toţi cei ce vor
binevoi a da obolul d-lor în folosul tinerilor căsătoriţi.

COMITETUL
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Preşedintele soc. Sacre având nevoe de 20 care de
mărăcini sa adresat Ocol Silvic Vaduri, care-i admite aceasta.
lată copia adresei Ocol Silvic Vaduri:

ROMANIA

17 Septembrie 1918

E

“ Ocolul Silvic Vaduri
Jud. Neamţ

No. 556

|

a

Domnule Președinte,
La cererea D-voastră No. 5319/918 am onoare a vă face

cunoscut că am dai ordin pădurarului Gh. Pietroae din valea
Viei să vă permită ridicarea a două zeci căruțe de mărăcini.
Costul mărăcinilor de lei douăzeci vă rog să-l vărsaţi
la Ad-ţia financ. a jud. Neamţ, iar recepisa de plată: să o

predaţi pădurarului.

|

„ Şeful Ocolului
Silvicultor Şef

(nediscifrabil)

Domniei-Sale

|

D-lui Președinte al Soc. Sacre Chevra-Kodoscha
Piatra-N.
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___In-prefaţa Bilanţului de gestiunea financiară a societăţei
satre din Piatra-N., în intervalul de la 7 Oct. 1918 până
la

30 Sept. 1919 „Către Coreligionari“ zice:

lubiţi Coreligionari,
Cu ocasiunea

inchierei Bilanţului financiar a

„Societăţei

Sacră“ dela 7 Octombrie 1918--30 Septembrie 1919, pe care
avem

onoare a vi-l presenta, să ne fie îngăduit a spune
câteva cuvinte, arătându-vă starea în care s'a aflat la
preluarea administraţiunei, şi în care se află astăzi această
insti-

tuțiune.

Alarma pe care aţi dat-o la timp în contra fostei administrațiuni din cauză că a lăsat această sfântă instituțiune
în

părăsire după cum v'aţi încredinţat înşi-vă. Cimitirele cu de-

săvârşire desgrădite,

Carele, funebre

Casele şi toate

degradate,

întrun

atenansele

cuvânt

dărăpânate,

Cimitirele

erau

transformate într'un ocol de vite, etc, şi în vederea de
a reconstitui această Societate să fie demnă de menirea ei,
aţi
numit delegaţi ai Sinagogilor locale, imputernicindu-i
prin

mandate subscrise

de

Dv.

(și care

se află la dosar)

pe

1918— 1919

după :

3 ani pentru o bună administraţie şi refacerea acestei
instituțiuni,
Astăzi suntem în stare a vă presenta Comptul de ges-

tiune financiară a „Soc. Sacră“- pe anul

o muncă titanică pentru reconsțituirea următoarelor
şi anume:
1) Refacerea gardului dela Cimitirul „Sarata“
muind o întindere aproximativă de circa. 856 metri
cu scânduri şi balot (întregul cimitir având o întindere
de

1110

Me

lin.)

2) Facerea din nou a împrejmuirei

lucrări
împrej=
liniari
totală

dela Cimitirul vechi

460 metri liniari cu stâ!pi de stejar şi sârmă

ghimpată

căci

acolo nu s'a găsit nici un semn dacă a existat un gard vreodată find la discreţia tuturor vecinilor de pe acolo cari
: au

vite, râmători, etc.

) Casele și

toate

sau refăcut și reparaţ,

atenansele

IN

dela amândouă cimitire
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4) Carele funebre deşi necomplecte însă sunt în curs.de
reparare lipsindu-le numai. decorul.pe care. s'a şi. cumpărat

parte din postav

pentru

îmbrăcămintea

Cioclilor, . a. cailor,

cuvertura... şi mai e necesar pentru carele funebre, lucrarea
şi decorarea care se va complecta deasemenea, ast-fel. ca această Societate graţie puterei ei. de muncă. a . membrilor ae
cestei societăţi, îşi va recăpăta menireaei . şi .va fi vrednică
de numele ei.

5) Pe lângă toate aceste am mai introdus. unele

îmbu-

nătăţiri mărind salariile Cioclilor, în vederea scumpirei. traiului şi a lăsa urătul obicei de mai înainte de .cerşetori. evitând neplăcerile ce aveau nenorocitele familii. ale. decedaţilor

cari cădeau ca o plagă
în caz contrar refuzau
discreţia lor, astăzi ei
trăi omeneşte şi nu le
decedaţilor,

pe capul lor, să le,plătească. bine, iar
ori ce serviciu funebru. rămânând la
îşi au leafa regulată lunar, să poată
este permis, a mai cere de la familiile

deasemenea am

mai

întrodus,

cu ocazia

condu-

cerii mortului la locașul de veci, cutia numită „Cutia' milelor*
sub controlul

nostru,

destinată

ca. din. aceste sumi să.se

îm-

partă 10 la sută Cioclilor .ca indemnizație, restul serveşte
pentru saraci şi bolnavi atingând acelaş scop pe . care-l, urmăreşte ori-ce israelit pentru „Zedaka“.
Cu

această

ocazie avem

onoare a vă arăta că din cauza

capriciilor fostei administrații nu ni s'a predat nimic. deşi am

insistat în nenumărate rânduri, totuşi n'au voit să ne

pgilee

nici un registru, aşa că am tost siliţi a. depune o
te
colosală şi cheltueli pentru a face o nouă Cafagraţiz la faţa
locului, cu care ocazie am descoperit mari neregularități din
partea fostei administrații, şi anume : sunt vre:o 40 monumente puse greşile pe mormintele căror nu aparţin (osebit

se găseşte un rând în clasa Ill-a care

numărul

mormintelor

nu corespund cu registrul decedaţilor) ast-fel anunțând aceasta
familiile decedaţilor, au şi început rectificarea lor,
6) Spre a feri pe viitor asemenea erori, am făcut stâlpi
mici de stejar cu număr, ca până la; punerea pietrei monumentale să se pună o inscripţie a decedatului.
7) In timpul pelerinajului lunei Elul când familiile. decedaţilor vizitează cimitirui, având necesitate de informaţiunele
necesare, sau unde se află mormintele rudelor şi cunoscuilor lor, am. instalat în acest scop, un şerviciu de . informa-
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țiuni pentru visitatori evitând neplăcerile

cari le au avut până

acum umblând toată ziua de colo până colo — fără să poată
afla mormântul
Sumele

dorit.

|

acordate

la saraci pentru

lemne etc. şi pentru înmormântări

lor, dat fiind că ne orientăm

după

nu

cazuri

le

de boală, chirii

specificăm

pasajul

numele

sfintei

scripturi

important,

asanarea

„Matan Baseser“, însă ori cine doreşte să controleze Comptul Milelor, să bine voiască a se presenta ori când la sediul
societăței şi i se pune imediat la dispoziţie registrul respectiv.
Mai

rămâne de făcut, lucru cel mai

locurilor mocirloase din

Cimitirul

Sarata,

cu

plantaţiuni

şi

„credem ca până în primăvara anului viitor 1920 să se poate
executa, şi această lucrare.
Cu această ocaziune avem

onoare a vă mai face cunos-

cut că avem o deosebită plăcere numărând
-nii. Solomon

Drimer,

Alb.

Abeles

printre

şi Al. Stark

cooptatori fiind siguri că cu gualităţile lor
aduce neprețuite servicii acestei societăți.
Mulţumindu vă pentru încrederea

ca

noi

intelectuale

ce ne aţi

pe

membrii

vor

acordat,

vă

asigurăm că şi pe viitor ne vom face datoria care ne incumbă şi vă dorim la toţi din tot sufletul nostru Ghemar
Hasima Tova şi Leşana haba beirişulaim,
Iei

Ajunul Iom Kipur 5680

3 Octombrie 1919

Președinte SAMUEL, DANIEL,
|
Secretar, BERNHARD WEISSMAN,

- Membrii

Comitetului societăţei. Sacre Piatra-N,

Sam. Daniel (preşed ), Moise Kahane (Vic. preşed.),
Ichiel Rosenberg (taxator), Rubin Soifer (idem), Beril Kriegler

(casier), Senior Weisman

(secretar).

|

(controlor)

şi Bernhard

Veisman

CONSILIERI
Sol. Drimer (cooptat), Albert Abeles

(idem),

Al. Stark

.
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(idem), Dr. Ştein, M. L. Abeles, Moisă Catz, Copel B, Catz,
Rachmil Zeilig, Ghedale Leizersohn, Idel Milerad, Ițic Abra-

movici, Herm. Grinberg, Mendel Rotman, David Davidovici,
Meir Schwartz şi lancu Zilberbuş. Administrator şi Comptabil David
Ziarul „Informaţia“ V. No. 244
sub titlu „Chestia Societăfei Sacre“ şi
i:
alegere.
„lată copia:

Grinfeld.
din 28 anuar 1919,
dă ideie a se face
Se
4
eeţ

Chestiunea Societătei Sacre
În privinţa administrărei şi conducerei acestei societăți
S'au făcut polemici prin manifeste dintr'o parte şi alta, fără
să se ajungă la un rezultat dorit.
Asttel d. lose? Naftalisohn vechiul preşedinte al Societăţei
Sacre nu recunoaşte pe cei ce s'au instalat fără nici o formă.
şi fără nici un drept şi.aceştia la rândul lor nu pot cere so»
coteala vechiului comitet, pentru că n'au o situaţie legală şi
a
clarificată.
Pentrua se.putea ajunge la o înţelegere, ar Îi. să. procedeze în felul următor: Să se cheme populaţia la. înscrierea
ca membrii în. Societatea Sacră aşa cum se practică la Bucureşti şi în alte localităţi. Acei ce vor plăti. o taxă de înscriere şi vor cotiza regulat, vor avea dreptul să aleagă 'un
comitet, căci nu ori care cetăţean are dreptul la vot la So=
cietăţile Sacre, ci numai membrii înscrişi şi cari! cotizează.

In faţa unui asemenea comitet d. Natalisohn va face o âmânunțită dare de seamă şi dacă acest comitet legal consti:
tuit ar alege un alt Preşedinte, suntem siguri :că . cel dintăi
E
care'] va recunoaşte va îi vechiul preşedinte.

“Comitetul Soc. Sacre prin un apel către „Frafi Eurei*
din 6 Februar 1919 arată că s'a făcut alegerea legală prin
delegaţii sinagogilor.
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Iată copia” acestui :apel :

“Fraţi “Evrei!
Cunoaşieţi, credem, cu toţii halul de plâns -în care: se
găseşc ambele cimitire lipsite de garduri, deschise. cu desăvârşire, locuri unde odihnesc oasele părinţilor şi bunicilor
noştri şi care constitue pentru noi toţi ce avem mai scump
şi mai sfânt, sunt :pângărite,. mormintele călcate în; picioare
de fel de fel' de vit
şi porci:
e cart se plimbă 'în“lungşi lat

ne stingheriţi de nimeni.
Câteva monumente stricate (în cimitirul vechi %, din
monumente: dărămate) casele destinate. serviciului. divin pus-

tiite. şi stricate,
uşi, ferestre bătute. cu lătunoae. Carele -funebre demontate, îmbrăcămintele- funebre a. oamenilor. şi: cailor 'care-au fost dăruite în câte-va 'rânduri. de. familii caritabile, lipsesc: cu.: desăvârşire:. toate . acestea nu:se -datoresc
decât: administraţiei condamnabilă a Comitetului „Sacra“
vechea :aceasta lăsând pe: mâna unui singur om toată: averea Societăţii „Sacră“ care nu a purtat nici o grijă: acestei
sfinte Instituţiuni. și astfel: ne-a fost dat să -asistăm la. “spec

tacolul 'cel mai ruşinos că banii strânşi: de. aiâta timp să . fie
risipiţi cheltuiţi fără nici un control, fără nici un scrupul.
Neexistând decât un singur președinte:
care a îndeplinit

şiifuncția de Casier, Controlor şi Comptabil. cine ar fi putut

pune 'capât po/telor şi capriciilor
“ale acestui. 'despot?
A trebuit ca- ruşinea 'să se:consume până la urmă, ca
populaţiunea -evreească să. se deștepte.
Căutând repararea
răului, şi atunci: în ziua -de 25 Decembrie

1918- printr'o adu-

riâre a delegaților aleşi în maimulte Sinagogi, aprobate şi de

Onor.

Comunitatea :Israelită,-

ca: Comitetul

„Sacra“

să

fie

condus de o Comisiune Interimară existentă, care să conducă
administraţia acestei societăţi până la o nouă alegere definitivă şi de oarece evenimentele actuale nu permit a face adunar
ame;
“decis a:apela- la fraţii noştri -dela toate. Sinagogile
din'oraş:că pe Sâmbătă 9' Februarie a, c, să alegeţicâte un
delegat la fiecare Sinagogă, care va avea-calitățile şi meri-
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tele de a-i.se putea încredința administrația şi conducerea
în toate punctele de vedere ce această instituție sfântă, are
stricta.şi absoluta. necesitate.

Toţi delegaţii aleşi să se prezinte în ziua. de. Dum. 17
crt. în Cancelaria Comunităţei Israelite. ora 6 P. m., cu un
proces-verbal iscălit de toţi enoriaşii din acea Sinagogă
în
„care a fost ales.
Fiind toţi delegaţii aleşi va. forma noul Comitet definitiv
al Societății „Sacra“ care va; prelua gestiunea fostului Comitet şi banii care se atlă adunaţi de. atâta

timp ;

de

oarece

din. toate cererile repetate de a ni-se prezenta socoteala
fon-

durilor au rămas: nesatisfăcute,

și chiar respinse

de

cătră

fostul Preşedinte, sub a cărui despotism conducea întrea
ga
administraţie, refuza cu o încăpăţinare incalificabilă “să
predea
bilanţul împreună cu suma aflată asupra. lui. Caşi cum ar
fi
chestia de- un bun al lui propriu, dispune de averea acestei

Societăţi precum pofteşte D-lui,

Ei bine iubiţi. fraţi, acest lucru. nu .se. mai poate tolera
;
rugăm interveniți energic cu toată puterea. de care sunteţi
capabili. să cereţi predarea Comptului şi banilor, noului
Comitet care:se va constitui în ziua sus arătată.

Este inadmisibil ca un singur om să-şi rădă până într'atâta de o întreagă populaţiune, bătându-şi joc de nevoile
mulțimei,
lubiţi Fraţi! Nu mai neglijaţi o clipă şi pretindeţi
drepturile voastre !! |

Comitetul Societăţei
Comisiunea

Sacre

Interimară

|
Piatra.

6 Februarie

1919

/

P. S. Enoriaşii Sinagogilor vor avea drept ca

delegatul

în chestiune să fie ales şi din fraţii neatflaţi în Sinagogă,
care
vor Îi siguri că va .primi această funcţiune,
REIAU

940
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In ziarul local „Informația“: din 8 lunie 1919 arată că
D-l Aajfalisohn fostul preşedinteal soc. Sacre, a dat compt
prin darea de seamă

publică, unde arată că este un sold de

17209 lei contrar tuturor zvonurilor răutăcioase.
lată copia acelui articol:

D-l los. Naftalisohn, vechiul preşedinte al Soc. „Sacre“
printr'o dare de seamă, publică bilanţul pe anii 1916—1917
—1918, în toate amănunţimele lui de unde rezultă un sold
în casă de 17209 lei. Contrar tuturor zvonurilor răutăcioase
D-l Naftalisohn dă seama de gestiunea dsale şi suma dispo„nibilă va fi depusă Comunităţei Israelite, singură legal autorizată de a deţine fonduri publice şi de a „primi donaţiuni.
Este bine să ştie toată lumea că nimeni nu are drept de
“a primi donaţiuni decât numai persoanele morale şi juridice,
adică Societăţi recunoscute ca atare.
|
O simplă asociaţie sau constituire adhoc, nu împortă de
ce fel de provenienţă ar fi, nu este în drept de a se substitui societăţile special autorizate şi recunoscute de cei în
drept, fără a contraveni în mod grav. la dispoziţiunele legei
respective.

Tot în ziarul „Informaţia“ din 17 Iunie 1919 apare
articol intitulat:

„Spu'berarea

unei

un

Calomnii“.

lată copia acelui articol:

Spulberarea unei Calomnik
In localitate există de

149

ani, societatea

„Sacră“,

care

are scopul ca să întreţie buna stare a cimitirului, şi să ia
măsuri pentru înmormântarea evreilor. Societatea „Sacră“ în
vederea acestui scop, are drept fonduri diferite donaţiuni ce

se dau cu prilejul încetărei din viaţă a unui evreu.
Ultimii 20 ani, d. los. Naftalisohn a condus această so-

lastituţile Comunităţei (Cimitirele)

|

cietate, dând dovadă de multă

|

energie

941

și activitate.

Drept

recompensă pentru modul onorific cum a ştiut D-sa să conducă atâțea ani această instituţiune s'au găsit rău-voitori cari
“să aducă în sarcina desale fel de fel de acuzări în ceia ce
priveşte mănuirea fondurilor. D-l Naftalisohn şi-a văzut de
treabă,

şi nu a voit să stea de vorbă

cu

acei

calomniatori.

Odată cu schimbarea comunităţei şi faţă de personalitățile ce
compun astăzi comitetul, d-l Naftalisohn, a eşit din rezerva
sa. A dat publicităţei bilanţul pe ultimii trei ani, din care
reese un sold în casă de lei 17209.65.
|

D-l Naftalisohn, care toată viaţa a ţinut să fie om cinstit, a înmânat d-lui Petru Juster președintele comunităţei
israilite suma de lei 17209.65, bani rezultați din incasările
făcute în ultimii trei ani, în conformitate cu bilanţul ce l'a
încheiat. Fapta d-lui Naftalisohn, a dat o palmă și o lecţie
bine ineritată acelor clevetitori cari au crezut că o muncă .
cinstită se răsplăteşte prin injurii şi calomnii.

In anul 1920 d. S. Daniel? actualul preşedinte soc Sacre

„Chewra-Kedoscha“

publică

o

Israelită locală unde arată că D-l

reclamaţie

către

Josef Naftalisohn

populaţia

a fost

somat să predeie actualului comitet: archiva, pinkesul şi regisirele şi tot ce aparţine societăţei și văzând nepăsarea d-sale

prin urmare a reclamat Epitropiei Comunităţei locale, în persoana I)-lui Carol Weinberg, cu adresa No. 363/920 şi această reclamaţiune nici până astăzi n'a obţinut resultatul
dorit, deci face cunoscut aceasta obştei evreeşti.

Tot

în: acelaş timp

comitetul

soc.

sacre:

„Chewra-

Kedoscha“ prin adresa No. 345 din 12/1/920 roagă pe fostul
preşedinte Iosef Nattalisohn a preda sus zisele obiecte.
lată copia aceştei adrese:
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SOCIETATEA

SACRA

— Piatra-N, 12 Ian. 1924

CHEVRA-CHEDOŞA
PIATRA-N.
Fondată

în anul

1770

„NO. 345

Stimate

Domn,

In şedinţa din 8 lanuarie s'a ridicat încă odată un in:
cident de ce nu.s'a intervenit la Dv. pentru predarea a Registrului de morţi partea l-a cum şi a Pinkesului cari sunt

indispensabile pentru bunul mers al societăţei Sacre.

Venim deci prin presenta a vă ruga să bine voiţi a ne
preda aceste două obiecte cât de curând posibil cel mult
până în 4—9 zile luând în consideraţie inportanța lor pentru
conducerea Societăţei,.
Cu

toată stima

Preşedinte,

S. Daniel,

Secretar, D. Griinteld,

D-sale

D-lui losef Naftalisohn

fost Președinte

al Societ. Sacra
Piatra-N.

Instituţiile: Comunităţei (Cimitirele)
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Pe de altă parte Comitetul Epitropiei Israelite locale
prin adresa către D-l Josef Naftatisokn, cu No. 217 din 5
Februar 1920 îl roagă a i se preda arhiva, pinkesul etc., care
vor rămâne în biroul Comunităţei.
lată copia adresei.

ROMÂNIA

Comitetul Epitrop.

Piatra-N.

5 Februarie 1920

israelite

PIATRA-N.

No. 217

D-lui losef Naftalisohn
Loco

Informat fiind că există la Dv. un pinkes şi diverse alte
arhive ale Societăţei Sacre,al cărei Preşedinte aţi fost, ne
permitem a vă ruga să bine voiţi a ne pune la pispoziţie
această arhivă care va rămânea în biuroul Comunităţei.
Primiţi stima noastră.

pe Preşedinte, Carol Weinberg,
Secretar, Jean Feibel,
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Tot în acest an apare un Apel pentru ajutorarea
„rociţilor Evrei Ucranieni, pentru care scop a ajutorat
mult şi societatea Sacră,
-

nenofoarte

lată copia apelului:

APEL
Mii de desnădăiduiţi
evrei refugiaţi din Ucrania se sting
“
de foame şi de frig, Vestmintele lor şi mai ales rufele de pe dânşii sunt
numai zdrențe, căci au trecut luni de zile de când ei au fugit de grozăvia incendiilor şi a morţii din oraşele Ucraniene
bântuite de progromuri. Nici odată un grup de oameni nu a
căpătat în urma mizeriilor o înfăţişare mai zguduitoare:

Fie-vă

milă

de

dânșii.

Evrei,
Vă chemăm la o acţiune mare de generozitate. Ajutaţi
repede, ajutaţi toți fără deosebire de rang, meseriaşi, negu”
stori intelectuali toată lumea evreiască, fie care după putinţă ca să salvăm cât mai mulţi din cei meniţi peirei.

Faceţi-vă întreaga datorie de oameni în faţa acestei noui
catastrofe a poporului vostru.
|
Nu refuzaţi nici unul, comisiile noastre care se vor pre=
zenta la D-v pentru această operă de salvare.
In numele: Loja Menorah, Epitropia Comunităţii Israelite, Uniunei evreilor pământeni, Joint Distribuţion Comitee,

Soc. Caritatea a femeilor” Israelite, Uniunei Meseriașilor evrei.
Jul. Agatstein,

Semele Bucal, Josef Davidovici,

B.

K.

Engelberg, H. Goldstein, Artur Griinberg, M. Gredinger,
Sigm. Herşcovici, Jd. Hafner, Moisă Juster, Aron Juster,
Peter Juster, Rabin: Ch. Lobel, Id. Milerad, Elise
David Stambler, Moritz Strich, Dr
Tanenzapf,

Weininger.

|

|

Semo,
Clara
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In anul, 1921 Ccmitetul

|
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Epitropiei

Israelite

locale

prin

adresa No. 495 din 22 Mai crt., invită pe preşedintele soc.
sacre (Chevra-Kedoscha) a lua parte la Te-Deum din Templul Leipţiker.
lată copia acestei învitaţiuni:

ROMANIA

|

Piatra N. 22 Mai

1920

Comitetul Epitrop. Israelite
PIATRA-N.
Fondat în anul

No.

1766

495

Domnule

Preşedinte ,

Avem onoare a vă ruga să bine voiţi a iua parte la
Te-Deumul de 10 Maiu s. v. ora 9 a. m. care se va oficia

înl ocalui Templului

Israelit din str. Cozla.

Primiţi vă rugăm asigurarea stimei noastre.
| Preşedinte,

B. Grinberg,

Secretar, S$, Beck,

D-sale

D-lui Președinte al Soc. Sacră (Chevra-Kedoscha)
Loco
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Tot Epitropia Comunităţei Israelite locale către . secţia
sacră, învită zisa soc, sacră, prin adresa din 8 lunie a. crt.

a lua parte Joi9 crt. la comemorarea eroilor.
lată copia:
|

ROMANIA

- Piatra-N. 8 Iunie 1921

Comitetul Epitrop.

israelite

PIATRA-N.
Fondată

în anul

1766

NO...

Onor. Secţia Sacra
Loco
Pentru comemorarea eroilor neamului
în ziua de: Joi 9 Iunie a. c. ora 9 jum.
nitatea fiind învitată
Ştiinţare.

parte, a

Vă rugăm să bine voiţi a lua

lausat

parte

aci

la

anexata

această

in-

pioasă

solemnitate împreună cu me:nbrii secţiunei Dv. intrunindu-vă

la sinagoga Garibaldi din strada Cogălniceanu, de unde vom
pleca spre Ciinitir.
Primiţi vă rugăm stima noastră.
Vice-preşedinte, Carol Weinberg,

Secretar, S. Beck, .

ie, e

|

să ia:

ce va avea loc
dimineața Comu-
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“Tot peritru acest scop: invită populaţia israelită: şi- toate
societăţile onor .'Epitropia Comunităţei. . israelite a - oraşului
Piatra-N,.
„Iată copia acestei înştiinţări :

Epitropia Comunităţii Israelite a Orașului Piatra-N.
î* Fondat'la 1760

-

" INŞTIINȚARE
Comemorarea 'ervilor neamului

românesc “făcânduis se

ziua de

în

|

Joi 9 lunie st. n,
rugăm :populaţiunea israelită. să se ihtrunească în acea. zi

ora' 9 jum. dimineața: în: Sinagoga Garibalai (Str. -M.

la

Co-

gălniceanu) de: unde împreună :cu Şefii autorităților. şi lumea

adunață în: Mărăţei 'să pornim spre Cimitirul Israelit.

+ Toate: instituţiunile şi societăţile israelite sunt rugate să
ia parte: la: această pioasă solemnitate, la ::'serviciul' divin ce
„se: va: oficia: la Cimitirul: israelit cinstind memoria: eroilor: evrei,
| căzuţi pentru întăptuirea României Mari.

"Vice: Președitite, Carol Veinberg,

” Secretar, S. Beck, :

18.
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Tot în acel an murind mult regretatul Iosef
Naftalisohn
fostul preşedinte al soc Sacre ; „Chewra-Kedoscha
&, eu am

scris în ziarul local „Reformotorul“ din 10 lunie
articol în memoria 'sa, unde. se poate vedea ceia acel an un
ce a făcut
societatea sub preşedinţia lui.
lată acel articol:

Viaţa

Evreească

„Societatea Sacră“ în vechime, era suver
treaga comunitate, administrând toate instituțiuană peste înnile ei după
plac şi tot odată ea îngrijea. şi de Dolnavi,
săraci şi de toate
ale comun
ităţei,

având o putere

nemărginită

coreligionarilor în general, conform prescripţi asupra tuturor
unilor din „Pin-

kes< statutul ei care datează din anul 531
adic
cărui ajutor a fost bunul meu predicator (mag ă 1770, al
hedul) ichie/

Mechel ben Iosef al cărui ramăşiţe sunt înhumate
pe vechiul
cimitir,
„Această înfrățire sfântă

a

mers

o
regulat

la anul
1875, când formându-se Kahali, aceştea le-au până
luat
toată
puterea administrativă a comunităţei, lăsându-le numa
i
adrai
nistraţia, cimitirului; ast-fel a mers până în anul
1864, de la
care dată trecu şi administrația cimitirului în
sarci
na epitropiei comunităţei, care numai un (efor), ce
se ocupa în special
cu administrarea cimitirului. Ast-fel s'a condus pâ
lană
1898,

când eu constatând mizeria „şi destrăbălarea
ambelor cimitire, am lansat apzluri către. obşte administraţiei
a israelită, cerând reînvierea acestei salutare instituțiuni
şi atunci secondaț
fiind de traţii Leopold şi Ițic Berman şi
Stul Burech Lei.
bensohn, am colindat tot oraşul, cu un .Proc
es-Verbal, prin
care am fost autorizaţi a reînființa această insti
tuţiune ; astfel
adun
ând

sute de iscălituri de la obştea,

ființărei soc, „Chewra-Kedoscha“,

Acela căruia

am

pus

baza

care există şi astăzi,

reîn-

trebue să-i fim recunoscători pentru de.
plina reuşită este mult regretatul losef Nafta
lisohn, care a
primit bucu

ros conducerea ca preşedinte al
ziua de 12 Noembrie 1898 când s'a şi pus bazasoc. sacre în
pentru or-

.
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anizarea administrativă stând şi în luptă cu epitropia comunităţei care ne-a fost ostilă...
. ... pia
Primul lucru ce s'a făcut prin stăruința imea a fost răscumpărarea bezmenului vechiului cimitir la 16 lunie 1900 pe
numele meu şi al d-lor Leopold şi Ițic Berman, lancu Abramovici şi Beriş Zimand.: N
Tot udată în anul 1894 prin iniţiativa mea -şi. stăruința

"d-lui Iancu Abramovici, am obţinut de la guvern 20.000. m.

-_p. teren, care s'a anexat la cimitirul de la Sarata,
“Eu am servit ca secretar gratuit timp de 7. ani, adică
"de Ja reînfiinţarea 1898 şi până la 1906, oferind în “primul
an şi locuința mea pentru cancelaria societăţei. |
-La 25 Iulie 1901 arzând o şură de pe cimitirul Sarata,
„care servea ca casă mortuară și locuinţa “groparului, s'a şi
făcut clădirea de: astăzi, sub supravegherea lui lancu Abra““movici şi-a mea, autorisaţia şi planul fiind pe .numele meu
apoi s'a şi făcut drumul actual tot : sub Supravegherea mea
şi a d-lui Abramovici. Apoi am făcut magazia pentru carele
funebre şi am mai făcut şi alte 2 care funebre, poarta cu
portița, fântăna, closetu!, şanţul, gardurile, haine funebre ete.,
etc. Toate acestea le=am făcut în bun acord cu comitetul Şi

a d-lui los. Naftalisohn, Soc. Sacră de obicei a dat ajutoare

grupurilor de emigranţi 1900. Ea a dat întotdeauna ajutoare

şi subvenții pentru spital, azil, şcoli, îmbrăcarea copiilor săraci, lemne pentru săraci etc, precum şi ajutoare la înhumarea săracilor, iar răposatul şi mult regretatul preşedinte
losef Naftalisohn, îşi aroga dreptul de a da felurite ajutoare
tuturor săracilor, fiind toată ziua vizitat de aceştea, cărora
le libera bonuri către casierul societăţei. Deci amintirea lui
Iosef Naftalisohn să ne fie scumpă.
IE

IOSEF KAUFMAN cronicar

Tot în acelaş No. al acestui ziar este şi

al delui

Carol

Soc, Sacră“.

Weinberg

sub

Vezi copia acelui articol:

un

titlul „Comunitatea

|

alt articol
Israelită

şi

_-
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“Comunitatea
"Comitetul

ISși.
r.
Sot. :Sacră

Epitropiei Comunităţei Israeliter n'a - recunoscut

nici vechiul comitet al soc. sacre şi mai puţin: cel: nou. şi cu
drept cuvânt peritru că n'a făeut nici o ispravă. Sunt:0 du-

zină de: oameni cari formedză astăzi comitetul
şi: cei eari

a-

veau nevoe şă capete 'autorizaţia pentru vre:o: înmormântare
trebue să alerge dela Ana la Caia
Toate::
fa.:
scriptele -şi ar-

chiva erau răzleţite, banii depuşi.pe numele :unora:'din mem-

brii comitetului, fără

birou, societatea

nsavând domiciliu pro-

priu zis, aşa că administraţia şi gospodăria. -mergeau - prost,
Epitropia -comunităţei, singura: în: drept să'-administreze şi

instituțiuhea, văzândşi nemulţumirea; ce. exist
în : populaţie
ă:
a
pus ideunăzi stăpânire pe ea, vrând să pue: ordine: şii Fându-

ială, exerciiând şi un serios control: asupra-banului public,
Comunitatea mai vrea să se facă 0: serie de .imbunătăţiri în această direcțiune

şi să

pue serviciul. funebru

pe

baze. moderne, Acţiunea. epitropiei comunităței este. sprijinită
de majoritatea populaţiei evreeşti.

„Tot în acel an 1921 Mai în 20 zile a:murit mult regre- tatul filantrop Michel Jusfer deci s'au făcut învitaţii din par=
tea Epitropiei Comunităţei. Israelițe, „din. partea ..sociețăţei
sacre „Chewra-Kedoscha“ şi alte societăţi locale, fiind fost
înhumat cu mare : onoare şi regrete,

La 28 lunie acelaş an (1921) Loja Menorak mulţumeşte
Preşedintelui soc. Sacre pentru aplicare de mărci ale fondului naţional şi] invită ca la cazuri de decese, să perceapă
danii benevole, pentru acelaş scop,

„Iatăîn copie acea adresă:

Instituţiile Comunităţi (Cimitirile)

251

10.B.B...

Piatra-N.
28. Iunie 1921

- Loja Menorăh>XV No,-:395-

Domnule

|

Preșadinie,:: cf
apa.

Mă bucur şi vă mulţumesc că aţi luat în-consideraţie de
de a vă servi cu mărci

de ale fondului naţional.

Vă facem o altă propunere
'menea

pe

o

care sperăm'-de

ase-

că o veţi admite.

La decedarea unui membru

scump

al familiei

se

câte o danie „pentru «un;scop' filantropic: Vă rugăm
duce o danie obligatorie.

atât

pentru

sărac

cât și

face,

a întropentru

bogat 'pentriu răscumpărarea” pământului 'sfânt.

Pentru şăraci poate să fie o danie cât de “mică d.
5 lei. Totul e ca să intre în obiceiu că de câte ori acra! 0
donaţiune să ne aducem

aminte, şi de fondul naţional.

" Societatea: sacră va' capitaliza aceste :donaţiuni:şiva înscrie societatea.sacră Piatra în. cartea, de aur a fondului
țional, sau 'va -plânta un: parc

de : măslini pe“ numele: soc.

sacre, “sau. va ajuta a familie să emigreze etc,.
Primiţi ;D-e Preşedinte stima noastră. . ::

Preşedinte,
*
1
Dr, Daniel,

nă-

952

Instituţiile Comunităţei (Cimitirele)

|

in 8 August acelaş an „Keren- Flayesod& secţi
a Piatra,
prin adresa ei către Preşed. Soc, Sacre, i cer
ea contribui ca

o sumă însemnată,
Iată copia:

Palestine Fundation Fund
KEREN
CENTRALA

Piatra-N, 2 August 1921
Sc. Com, „M, şi R. Justere

HAYESOD
PENTRU

ROMANIA

mutate

Secţia Piatra-N.

Domnule

Președinte,

Mişcarea pentru Keren-Hayesod

care a

lumea întreagă a început şi în România. Este avut succes în
fondui de 25
milioane pfunzi absolut necesar pentru
existența. statului
evreu.
In muntenia s'au impus deacum cele mai multe
oraşe..
Peste câtev
a zile va veni rândul orașului Piatra. Sper
ăm că
va putea fi numărat printre primele oraşe
ce-şi vor fi făcut
dator

ia,

a]

„.„ Pentru aceasta e nevoe de cât

|

mai

mare

So

Dv. desigur sunteţi curicşi de importanța mişcărei propagandă.
vă rugăm

deci ca la rândul D.v să faceţi un apel către
toţi membrii
societăţei pe care o prezidaţi, arătându-le
şi lor această importanță şi îndemnându-i să-şi plătească
cu toţii tributul

» Maaserul“.

Apelul ar fi bine să se trimeată fiecărui
membru

Cu deosebită stimă,
p. Biroul

„Keren-Fayesode

(indiscifrabil)

scasă,

-

Instituțiile Comunităţei

(Cimitirele)
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In acelaş an Ministerui Muncei prin adresa No. 471 din

4 Noenibrie 1921
informaţiuni,
lată copia:

se
Ea

adresează

soc.

sacre

|

ROMANIA

locale, . cerând
E
e

4 Noembrie

1921

OCROTIRILOR SOCIALE
Direcţia

i

Inspectoratul PIATRA-N.

No. 471
Onor Societăţei „Sacre“
Loco.

.-

„_ Direcţiunea generală a Asistenţei Sociale din' Ministerul
Muncei şi Ocrotirilor Sociale, in dorinţa de a se interesa . în
deaproape
de toate societăţile de binefacere, şi asistență şi

a„şi face o idee de tot ce e asistenţă în

Mari,

are nevoie de date asupra

societăţilor în ultimii doi ani.

cuprinsul

stărei financiare

României
şi de mersul

In urma ordinului primit sub No. 319/921 prin Regiunea

7 Bacău, am onoare a vă ruga să binevoiţi a dispune să mi
se înainteze cât mai curând posibil, statutul, bilanţul şi o dare
de seamă pe ultimii 2 ani,—fiindu-ne cerute.
Dacă nu vă e posibil să-mi fie permis a extrage personal

daiele,—în care caz rog a fi avizat,

Inspectorul Ministerului Muncei
M. Damaşcanu,

254

|
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In anul 1922 Comunitatea. Israelita. locală învită “obştea,

Israelită precuinşi. soc,: sacră a..veni ]a:: templul

unde se vor pomeni Eroi căzuţi în războiul
României Mari,
lată acea învităre:

Leipzigher,

pentru..făurirea

Comunitatea Israelită a Orașului -Piatra-N.
Fondată în anul 1766

Invitaţiune
Populaţia Israelită este rugată să vie în număr mare

la Templul Leipzigher unde se va oficia un Te-Deum

pentru

pomenirea Eroilor căzuţi în. Răsboiul pentru făurirea. României Mari.

|

De la Templu se va pleca în. corpore. spre, piaţa Rrimă„riei şi de acolo împreună cu Autorităţile “civile
vom merge -în procesiunea spre. Cimitir:, ...:,, Preşedinte,

-: -

Petru. M.. Juster, +:

Piatra-N, 24 Mai

No

1922

TI,

..

HN

şi i militare,

i

înatituțiile, Comenitățey (Cioitirile)
IIIRIORINE AER

O

955

=

PR

|

RPR.

In 5 -lunie 1922 -se: convoacă-.pe: toţi: membrii sec,:

sacră :unde presed.+d;. Daniel'arată că Bpitropia. -(romunităţei
locale:.caută să se :amestece.:în :atacerile,societăței,: :- - . .
lată copia Procesului Verbal în chestiuneş:.

+- :

Proces-Verbal. ...
Şedinţa.din

5 lunie:1922........

Şedinţa se deschide la .orele .6. p. ms: sub. preşedinţia
d-lui Şmil: Dauiel,; prezenţi. fiind D-njii Moise :Cahane,B.. Krie-

gler, Sinior::. Weismann, ::Alberi :Abeles; Solomon.

M. L. Abeles,

Drimmer,

Jchiel Rosenberg, Rubin -Sbifer,-Dr:. Stein,

-

Milerad. Hermuu Griinberg, “Meir Schwartz,.. Beriş .-Zimand

-

Copel :B.;:Katz, -Rachmiel- Zelig,. Ghidale. Leizersohn,;:
Jde : .

Ițic Berman; „Iosef .Caufman, Mendel Rothman, lancu Silberbuş,: +:
îi
i
Domnul. Preşedinţe anunţă. scopul. convocării - acestei: şe»
şedinţe:-chestiunea:. amestecului Comunităţei. Israelite în -administraţie şi conducerea societăţii Sacre, moțivată .de. noua 9rr
ganizare, pe care Comunitatea Israelită voeşte a-şi da prin:
cuprinderea Soc. Sacre în una; din secţiunile -Comunităţei

Israelite şi întroducerea în compunerea acelei secţiuni, a unor
oameni străini de Societatea sa..

..

In urma discuţiunilor urmate la cari au luat parte

D-nii

Şmil Daniel, Solomon. Drimmer, Moise luster, Sinior Weissmanu, Meir Schwartz, Albert Abeles, Ghidale L.eizersohn,
Ichiel Rosenberg şi, Rubin Soifer, s'a luat următoarea : hotărâre: se va interveni. direct şi. indirect “pe cale. pacinică la

Preşedintele: şi Comitetul Comunităţii Israelite pentru.a i se

atrage atenţiunea asupra. dorinței membrilor 'Soc, Sacre şi al
prevederilor art. 11,,din, Regulamentul Comunităţii Israelite,

din Piatra-N, |„-.
|
Societatea Sacră .din Piatra-N., cea mai veche societate din
țară, fiind, fondată.în anul 1766, se cond
şi, uce;
administrează

pe baza statutului şi dispoziţiunilor - prevăzute în; scriptele
acestei Societăţi, ce au o vechime de 160 ani. Această socie=

256
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tate: va rămâ

ne în Piatra-N. ca şi în toate celelalte localităţi
din- ţară, independentă şi de sine stătătoare,
urmâ
duce şi administra mai departe după regulile ei nd a se conşi prin comitetul ales de membrii. ei.
|
|
|
|
Comuniţatea Israelită, în baza art. 11 din Regu

lament nu
va avea decât dreptul de control asupra acest
ei administrafiuni gi întrucât intre membrii Comunităţii se
găseşte un număr destul de importantşi din membrii Soc.
Sacre, urmează
să delege dintre aceştia un număr de 2 sau
3 cari vor intra
în compunerea Comitetului Soc. Sacre,

Demnităţile membrilor Soc. Sacre se. vor hotăr
â de câtre
şi fără nici o
dispoziţie din partea Comunităţi.
.
„ Administraţia internă cât şi financiară a Soc.
Sacre
se va
facede către
acest Comitet, între ei, fără nici un amestec

Comitetul ei şi cu totul independent de admi
nistrația generală a Comunităţii Israelite, pe
nume
le
căreia
totuşise vor deţine fondurile şi Cumpărarea
eventualelar imo-

bile, deoarece este singura recunoscută ca pers
oană
Drept care s'a încheiat acest proces-verbal, urmâ juridică.
nd. a se

face intervenţiunile necesare pentru ca aceas
tă chestiune să
fie recunoscută şi de către D.nii membrii ai
comunităţii ]sTaelite, în scopul ca pacea şi liniştea să
domnească intre populaţia din

localitate.

E

Ş

Preşedinte, S. Daniel,
MEMBRII:
„ Moise -Kahane

__R, Zeilig

B. Kriegler

Sinior Weissman
“Alb. Abeles
Sol. Drimmer

*

M. L. Abeles

Dr. Stein

-Koppel B. Katz

Ghed. Leizersohn .

Idel Milirad
Herman “Grinberg
Meier Schwartz

Beriş Zimand

I, Rosenberg
R. Soifer

-

|

“Ițic Berman
losef

Kaufman

Mendel Rothman

„Iancu Silberbusch

Institţiile Coniunităţei (Cinaitrite)
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„In 16 Iunie acelaş an murind președintele ' Epitropiei
Comunităței. Israelite locale, mult regretatul Petru Michel

luster s'a -lansat invitaţiuni din partea Comitetului “Epitropiei
Comunităţei israelite, din partea Soc. Sacre „Chevra-Kedoşa* :
din partea Lojei „Menorah“. din partea: soc. Sportivă: „Ma=

caby"“. din partea familiei 'etc:

S'a - redactat şi lansat

gramul funerariilor de înmormântarea:
preşed. Com. Isr. locale,

.:

-

„Iată copia programului:

-pro-

lui Petru -M, Juster,

_

i

i

Programa

ef

ii

|

FUNERARIILOR INMORMÂNTĂRII LUI;

PETRU.M.

JUSTER

„Fostul Preşedinte al Comunităţei Israelite.
din localitate

/

y

Duminică

:

,

18 lunie
piiră

“

,

ora

a

.

LR

2 jum.
p.: m,N
d
pd

1) Inaintea scoaterei corpului defunctului, Membrii Lojei:
„Menorah* vor face o rugăciune! rituală în camera mortuară.
2) In faţa casei, vor ţine ctivântă
-d-l ri
Dr“ “Tânenzapt

din partea Lojei şi d-l Carol Weinberg,

8) Formarea

iai

Cortegiului

”:

Și

4) Şcoala de fete pe ambele laturi, iar în

mijloc.

pro-

fesoarele,
MR
ata
b) Şcoala de băeţi, în aceiaşi ordine,
i
€) Macabeii ținând coroanele, vor merge în faţa carului
în mijlocul străzei.
d) Delegații făbricelor cu coroanele lor.

„1 2::'4) Carul

Funebru. ..

Sa

4) Cordoanele vor fi ţinute de d-nii Samuel Daiel; Di:

258:

-
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Tanenzapi, -Adoll AWeininker;-Pincu. Zissu, preşedinţii sarţiilor

ComuniţățeicIsraelite,
ac:

.

Aa

6) Carul“ funebre va;:fi înconjutrat:de
;: membrii : Comunt-

tăţei; îi-drunte:cu+D-aiul Vicepreşedinte Iosef. Davidovici: -:
€) Membţii familieiz=
+; i.

|

d) Reprezenianţiirauterităţilor. ::,--...
|
|
Sa
€) Preşedintele:şi vice-preşedintele :Lojei D-nii Dr.i.Dâniel
şi Solomon Drimer ; d-l A, Renert fost.preşedintele: Comunie
tăței ; d-nii M. Semo şi lulius

Agatştein. preşedinţii -Uniunei

Evreilor Pământeni, precum şi toţi membrii 'Lojei
|) Societatea Sacră.
£) Invitaţii și Publicui,

Cuvântările...

Menorah.

.

Cuvântările delegaților Şcoalet Intaelite: d-nul Al. lo-

nescu directorul şcpalei; şi: d-nul inspector: As Barid,

în

faţa

Şcoalei:

Cortegiul se: va
Herşcovici muncitor,

opri la- Châbatt,. unde va

vorbi” d.

B,

din partea--Societăţei „Wahrer Schewes

Achim“, după care cortegiul va traversa str. Cuza-Vodă
prin str. Presei se va îndrepta spre Sinagoga veche.
Cuvântare
+[ lui Iosef Davidovici în'faţa:- Templului

şi

Cuvântarea D:lui I. Filip la Școala Comercială „Michel

şi Reheca. lușter“.

|

i

„De aci'cortegiul
se :va îndrepta: spre: cimitir “iar: copili

se vor'-opri-la;:
şcoala Comeroială. -:
“La cimitir, în“faţa: mormântului -va vorbi Dd: Rabin al
oraşului.
Publicul. este rugat să, se conformeze. întocmai acestui
program.
=:
mult

- Oratorii sunt: rugaţi; săsşi limiteze cuvântările, până
10 minute.
Ţiaută de doliu mare... ....

cel

COMITETUL...
RD

az

| Inrisormântareă-4iâ:făatut cuiintre

gretatude:toață lumea:+, en

&tremonie,

|

|

fiind re-

|

-- - Enstituţiile!Comanitățel :(Cimitirile)
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Eat ze

„se vi Lai18 lale-acelag'ari (V922) Epitropia-:Comunităjei Israelite de:aci:invită pe: preşed. !societățer.sacre: a luai”: parte la
„trista: Comemorare; cuvocasiunea..„de împlinire
de 30 :zile de
" la imoartea;iinbitului cpreşedi
Petru nte:
M.: Juster.
E
lată copia invitărei :

Epitrop. Comunităței Israel.

„o

E

din

:

Piatra-N. 13 Iue-1922
|

PIATRA-N.

„No, 730

—„-Domnule-Rreședinte,
Epitropia „Comunităţei, Israeliţe. are, onoare „a „Nă-cânvita
de a lua parte la trista ceremonia care: va avea "loc Duml-

nică16 Iulie a. c. în localul Templului Leipzigher cu ocazia
de împlinirea
30 zile (Şeloşem) de la moartea lubitului nostru
* Preşedinte Petru M. luster.
o
a
a
- Ținuta va fi haine de doliu. -

, Preşedinte, los. Davidovici,
= Secre
ti t
4oa
bens
roh
;a,

D-sale

7

A

D-lui Preşedinte Secţia Societăţei Sacre
Loco

:-260

: +.
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In.anul

1924

murind dna, Sarah

Solom Rosse,

care

- fiind, trecută la Tudais
deci m
atât Epitropia Comunităţei
„elite. cât şi soc. damelor „Caritatea“ au învitat obştea israevre=

iască a-i se da ultimele onoruri, lăsând 3 copcare
ii”
fură: îrigrijiţi de familia Pincu- Daniel. - .. ..: ..» e
Joi 5 lunie acelaş an soc. Sacră învită populaţia îsraelită
să 'vie la comemorarea eroilor morți pentru întregirea
Nea-

omului

|

lată copia: -

SI

SOCIETATEA

„SACRA“

——— FONDATA 4770
CHEVRA

KEDOSCHA

„CÂTRE POPULAȚIA ISRAELITĂ DIN AGEST ORAȘ
i

Cis 'ocazia “comemorărei eroilor morţi pe -câmpul "de
0
“ noare pentru întregirea Neamului „care va avea'
loc Joi: 5

lunie a. c.

|

|

|

|

aa

Toţi evreii sunt rugaţi a lua partela requemurile ce vor

avea loc pe ambele Cimitire. la ora 10—1H a. m.

împreună

cu onor autoritățile civile şi militare.
Fiecare este rugat a aduce jerbe de flori spre a le
pune pe Mormintele Eroilor.

de-

Preşedinte,

Samuel Daniel,

(ls)

|

e

0

a

5-umie 1924.:

j
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In 27

lunie

acelaş

961

an

Direcţiunea

școalei

Elementare, mulţumeşte so. sacre pentru suma

donați.

-

a

„lată copia:

ROMANIA
|

Corherciale

de

500. lei
aa

“Piatra. 27 Junie 1924

API

“ DIRECTIUNEA.

ȘCOALEI COMERCIALE

ELEMENT,

Israelito-Română

„Michel şi

Rebeca

luster: -

PIATRA-N.

No.

177

Domnule

Preşedinte, |

In numele elevelor meritoase şi premiante ai şcoal
ei
noastre vă aducem mulţumirile noastre pentru suma
de
500
lei ce

aţi bine voit a contribui la cumpărarea de
elevelor noastre, acest frumos gest este o incurajare premii
de
muncă
pentru

elevele care se formează pe băncile şcoalei noastr
e.
Tot odată vă invităm să ne onorați cu prezența
Dv. şi
cu intregul comitet al Dv. la această serbare, care
-va avea

loc Duminică 23 lunie -ora 4.30 fix în localul şcoalei:
din str.

"Ştefan cel' Mare,

„Cu toată stima
Director, |. Filip

|

-

Secretar, A. Barid,

D.-Sale
|
|
D-lui Preşedinte Societăţei Sacre

|"

.

10CO
——— Dante

feature.
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e

rata cuneuaaa STIE Comuinităţet (Emitirile)

„3: Dă. ngtat-este' că “sot; sacră atcheltuit şi; contribuit foarte
ÎN

mult -pentrt ajutorare! 'şcoalelor: şi îastituțiunelor culturale,
In anul 1925 Epitropia Comunilăţei Israelite către. Preşedintele Soc. Sacre prin adresa No. 81 din 6:August: 1925

i! înştiinţează că

comitetul

a decis

--săeră să facă. parte “din* comitetul

ca 2 membrii din soc,

şcolar al-:cominităţei

unul din acești membrii am fost eu cooptat.
lată şi copia acestei adrese:

şi

Piatra:N.:6- August 1925

Epitrop. Comunităţii
Israel.
A
-—
,
ORAȘULUI PIATRA-NEAMŢ
Fondată la anul 1786

PERSOANĂ MORALĂ ŞI JURIDICĂ
cont. Jurisprudenţei

Curţii de

Secţia 1 a No. 929912

No, 8]

Casaţie

|

„.- Domnule. Preşedinte,
:

-

"Vă

rugăm 'să-bin&-voiţi-a lua cunoştinţă” că: în:':şedința

„membrii

a ySociet. Sacta“ din acest oraş; Vă'rugăm::să bine-

Comitetului: şeolar din 4-August a: c..am decis+a-:coopta

2

voiţi «a le :desemna cât de durând posibil care vor. 'lua: parte

şi a conlucra la ridicarea cultureişi limbei evreeşti. ..

;

-*:- “Ar fi de dorit ca din aceşti2: membrii 'să facă: parte
chiar Domnul Preşedinte.
RE
De oare-ce şedinţa cea mai apropiată şi importantă

decis pe ziua de Vineri 7 crt. ora 4p.

m.

precis

s'a

în biroul

Comunităţi Israelite de la Azil 'casele zise ::Paharnicului. Vă
rugăm să bine-voiji a pune în: vedere D-lor Membrii desemnaţi de Dv. să bine-voiască a se presenta în aceiaşi zi şi oră
spre a lua parte la sedința respectivă.

Cu toată stima

Preşed.::Comiteti:şcolar,. B Abramovici, .

„ D-sale D-lui Președinte al Societ, Sacre Loco

Instituţiile Comunităţei (Cimitirile)
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La 2 Sept. 1925 fiind fost asasinați familia Moisă Katz

din str. Lascar Catargi şi soc. sacră a lansat upel la obştea
israelită în Hebraică şi româneşte cu Titlul Fraţi! Inchideţi
prăvăliile, lăsaţi lucrul şi veniţi astăzi la ora 3 p. m. la cimitirul evreesc ca să asistați la trista şi stânta ceremonie cu
ocasiunea înmormântărei regretatei familii: Strul Moişe kKalz,

Adela

Katz,

soție,

Raşela

Katz fiică, măcelărită

de către

mâini criminale.
Socielatea Sacră tot în acest an Preşedintelele soc. Sacre
trimite o circulară în oraş. învită populaţia israeliţă locală a
asista comemorarea eroilor morţi pentru patrie.
lată copia:

Societatea

Sacra

Piatra-N.

Fondată în anul 1770

CIRCULARĂ
„către Populaţia Israelită din acest oraş

Cu ocazia comemorărei eroilor morţi pe câmpul de onoare pentru întregirea neamului care va avea loc Joi 13
Mai 1926 toţi evreii sunt rugați a lua parte la Te Deumul
ce se va oficia la ora 8.30 dimineaţa fix la Templul Leipzi-

gher, după care se vor forma procesiunile împreună cu
torităţile civile şi militare

din

unde se vor oficia requemurile.
Fie care este rugat a aduce

pune pe mormintele eroilor.
Preşedinte Samuel
|

localitate,

jerbe

vizitând

de

flori

au-

cimitirele,

spre

a

le

Daniel,
19

264:

/

|

“Tot în acest an
ceului . local „Petru
israelit de la Sarata
crale,
Poliţaiul Comşa
Comitetul sacrei n'a

novaţilor . . .

Instituţiile Comunităţei (Cimitirile)

12 Octombrie nişte elevi minori al LiRareş“ sau stricat gardul cimitirului
şi au sfărămat peste 60 pietre
sepuli-a descoperit — muşama.., cauza că
vroit să stăruiască pentru urmărirea vi:
|

Vezi şi Artic. din „Neamul Evrees=“ din 29 Octombrie
1925 intitulat: „Zeafrul antisemit de la Piatra- Neam
.

Teatrul

antisemit

de

La

la Piatra-Neamj
ă

Din Piatra Neamţ ne sosec veşti din cele mai ingrijitoare.
Populaţia oraşului. trăeşte sub teroarea bandelor de şcolari la
cari s'au adăugat şi tot ce are periferia mai dubios, Populaţia evreiască e scoasă de sub protecţia legilor. Bandele cutreeră oraşul şi insultă pe trecători.
Ziarele din Capitală

anunţă

că nici evreii morți nu

mai

au pace. Au fost devastate mormintele soldaţilor evrei morţi
în războiu: 10—15 morminte de acestea au fost găsite Marţi
dimineaţa răscolite iar pietrele stricate si răsturnate.
Având în vedere pasivitatea autorităţilor, evreii cari sunt

membrii
n

grup.

ai partidului

liberal

sunt

hotărâți

să demisioneze

.

Dela centru nici măcar de formă nu s'a ordonat vre'o
„. măsură pentru astâmpărarea: anarhiei cuziste.

lată articolul ziarului Retformatorul din

19

Oct,

1925 :

“Profanarea și distrugerea de la cimitirul evreese
ORE.

lată un fapt cu adevărat extra. ordinar, din nenor
ocire
foarte exact. Nişte necunoscuţi, răifăcăţori,
oameni desigur
fără scrupule şi fără nici o credință, din dorin
ţa numai de a

a
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distruge şi a semâna răul, au pătruns noaptea în cimitirul
evreesc şi s'au dedat aci la devastări. 18 pietre de la tot
atâtea morminte, au fost răsturnate, Multe din ele prin căderea sau prin loviturile date, au fost crăpate. O parte din

gardul cimitirului fu distrus. Faptul acesta

a fost descoperit

cu prilejul primei înmormântări care a urmat după această
devastare.
|
Cei în drept fiind vestiți, se înțelege că au venit la faţa

locului, cercetând foarte

minuţios

cele întâmplate, fâră însă ca

până în prezent să se fi descoperit pe făptaşii acestei profanări. Pentru ca aceste distrugeri să nu se repete, poliția a
înființat la cimitir un post fix de jandarmi. Intr'una din nopțile trecute, patrulă a observat trei indivizi cari coborau pădurea Cărloman, îndreptându-se spre cimitir. Văzând însă pe
jandarmi, misterioşii indivizi au dispărut.
Sperăm că s'au luat măsuri ca făptaşii să fie descoperiţi.

Vezi şi articolul de fond al ziarului:

13 Oct. 1925, intitulat : „Respect Morților“.

, Telegraful“

din

Respect Morților!
Incă din timpurile antice, prima licărire a unui început
de civilizaţie la popoare— barbare sau semi-culte — era _respectul câtre cei dispăruţi, simbolizat în aşa zisul “cult al
morţilor“.
La creştini ca şi la evrei „cultul morţilor“ constitue una
din dogmele pe care religia a înscris-o printre perceptele ei
fundamentale şi pe care oamenii îl respectă cu atâta sfinţenie.
Şi atunci ne întrebăm:
Creştini se pot numi aceia cari dispreţuind totul, până şi
„porunca de care însă-şi păgânii ascultă, au sfârămat pietrele
funerare a şaptesprezece morminte ?

Moral este ceeeace au făcut ei, chiar

dacă

morminte se odihnesc oseminte de evrei?
“Oare memoria celor care odihnindu-se sub

sub

acele

acele

pietre
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profanate şi ca—re
ironie crudă — sunt tocmai dintre

ce au murit pentru

patrie, nu cere pedepsirea

sacrilegiu?
Rămânea

va oare şi această

aceia

unui asemenea

fără de lege făptuită în nu-

mele unui creştinism falş şi vitreg propăvăduit de acei care
în închipuirea lor bolnavă, prin mijloace jezuiie, vor să creeze o nouă religie?
Nu este cumva fapta lor şi o sfidare a unui text înti-

tulat „Profanarea

de morminte“

înscris

de legi respective?
«Şi atunci... Aşteptăm...

IER

în

condica

noastră

ERORI

N

În anul 1926 Epitropia Comunităţei Israelite locale lan=
sează o circulară către populaţia israelită din oraş prin
care
îi învită a veni la comemorarea eroilor morți pentru Patrie
.
lată copia acelei circulări:

EPITROPIA COMUNITĂȚII

ISRAELITDIN
E PIATRA-N.

— SECȚIA SACRA —

CIRCULARĂ
către Populaţia Israelită din acest Oraş
UIAA

“|
Cu ocazia comemorărei eaoilor morţi pe câmpu
l de
onoare peniru întregirea neamului care va avea
loc Joi 13
Mai 1926

toţi evreii sunt rugați a lua parte

ce se va oficia la ora

8.30) dimineaţa

fix,-la

la Te-Deumul

“Temp
zigher, după care se va forma procesiunile împre lul Leipună cu au„ torităţile civile şi milltare din localitate,
vizit
unde

se vor oficia requemurile.

ând

cimitirile,
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Fie-care este rugat a aduce jerbe de flori spre â:le de.
pune pe mormintele eroilor,
:

Președinte, loset Davidovici,
Secretar, Senior Weisman,

Tot atuncea invită şi soc. sacră la comemorarea
lată copia învitărei:

eroilor

Piatra-N. 12 Mai 1926

Epitrop. Comunităţii Israel.
—A-—
ORAŞULUI PIATRA-NEAMŢ
Fondată la anul 1166

PERSOANĂ MORALĂ ŞI JURIDICĂ
conf. Jurisprudenţei

Curţii de

secţia I-a No. 929/1912

„o,

Casaţie

2/9

„Domnule Preşedinte,
Avem onoare a vă ruga să bine voiţi a lua parte la
Te-Deum ce se va oficia în ziua de Joi 13 Maiu a. c. ora
9 dimineaţa fix în localul Templului Leipzigher, cu ocazia

comemorărei

eroilor neamului.

Cu toată stima.
Preşedinte

los.

Davidovici,

Secretar, A. Barid,

D-sale D-lui Preşedinte al Societăţei Sacre Loco
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Tot în acest an Comitetul soc. sacre, au delegat pe d.
Albert Abeles. care a obţinut de la onor Minister Agricul-

turei şi Domeniilor 3 hectare teren vecin cu Cimitirul de la
Sarata, care devine insuficient, Acest, terensa şi fost plătit

pentru 90.000 lei.

lată copia actului :

Dos. 958. Copie, Fix Timbru Lei 20, Timbru ştatistic
Bani 25.
Adm. Financiară a Capitalei Sub recipisa No. 12279

din 19 Sept. 1924 s'a primit lei 4500 taxa înregistrărei 5 la

sută contorm Art.

Administrator, |. Balan,

Act de Vânzare
Intre Ministerul Agriculturei

şi

Domeniilor,

prin subsemnatul avocat al Statului Al. Stan,

în

representat

baza

dele-

gaţii No. 2757 din 25 Ianuarie 1926, deoparte, ca vânzăt
or
şi Comunitatea Israelită dir Piatra-Neamţ, reprezentată
prin

D-l Albert Abeles, în baza procurei autentific. de

Tribunalul

Neamţ, la No. 1618/925. de altă parte, ca cumpărătoare,

a

întervenit următorul act de vindere cumpărare.
Ministerul Agriculturei şi Domeniilor vinde pe baza ari.
31 legea agrară Comunităţei Israelite Piatra-Neamţ, pentru

Societatea Sacră, a Cimitirilor cultului Israelit din Piatra, o
porţiune de teren în întindere de 3 (trei) ha. din moşia
Sa-

rata Varalic din Comuna Doamna jud. Neamţ. propri
etatea
Statului, porţiunea aflată în apropierea Cimitirului Israeli
t şi
ale cărui limite şi vecinătăţi sunt următoarele :
La nord pe o lungime 121 metri şi la vest pe o lun=
gime de 246 metri cu restul terenului expropiat, la
est pe
o lungime de 246 metri cu islazul comunei Doamna,
creat

în baza

legei

invoelilor

Agricole:

la sud pe o lungime de

121 metri cu soseaua Naţională Piat
— Prisac
ra
ani. — Terenui

Înstituţile Comunităţei
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A

2609

vândut va'servi Soc. Sacră pentru complectarea. Cimitirului
Israelit.
|
„Preţul vănzărei este de lei 30.000 ha. sau. în total 90.000
(nouăzeci miii) lei, pe cari cummpărătoarea i a consemnatla dispoziţia Ministerului Agriculturei şi Domeniilor cu recipisa

Casei de Depuneri la No. 61458 din 26 lanuarie 1926

care

serveşte şi drept chitanţă de primirea preţului
|
Intrarea în stăpânire de drept a Societăţei cumpărătoare
„asupra terenului vândut are loc din momentul autentificărei
presentului act, iar de tapt din momentul predărei terenului ce se va face de D-l Consilier Agricol al Judeţului Neamţ,
prin dresare de proces-verbal câtre representantul autorisat
al cumpărătoarei.
Pentru ori-ce litigii ar isvoră din executarez presentului
contract, părţile de comun acord aleg competinţa exclusivă a
instanțelor judecătorești din Bucureşti.
Sbuscrisul Albert Abeles, proprietar representând Comunitatea Israelită Piatra-N. am cumpărat în condiţiunile presentului act, pe care le accept în totul porţiunea de 3 ha.,
mai sus determinat din moşia Sarata Varatic Jud. Neamţ,
pe prețul de Lei 90.000 deplin achitat.
Făcut în Bucureşti

azi la...

(ss ) Ministerul Agriculturei şi Domeniilor (nediscifrabil)
„ (55) A. Stan, Avocatul Statului.
Societatea Sacră

(s.s.) Albert Abeles,

Tribunalul

Ilfov Secţia

Notariat

Proces-Verbal No. 3474
Anul 1926 Luna Februarie

Judecător DI C. Mayer,
S'au

cerut

autentificare

5

Grefier Ajutor Paul Polizu
cu

cererea

înregistrată . la

'970

-

_
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No. 3515 prevăzând în autentificare că s'a depus şi recepi
sa
taxei de înregistrare No. 112279 pe suma de Lei 4500
(de '5 la sută),

Grefier Trib. Jud. Ilfov
Conform cererei înregistrată la No.

9186

constată

„acest act s'a trecut in registrul de înscripțiune la No.
din 26 Martie 1926.

că

1046

În anul 1927 Epitropia Comunităţei Israelite locale lan-

sează programul

comemorărei

- Mai acel an

Epitropia Comunităţei

eroilor

pentru

ziua

de

17

Israelite din Piatra-N.

Programul
Comemorărei eroilor neamului morţi pe câmpul de onoare,
care va avea loc Joi 17 Mai a. c.
Te-Deumul va începe la ora 9 dim. îix în localul
Templului Leipzigher

1) Ma Toivi

D-l

2) Scoaterea Si-tei Thora

3) Şema

Cantor

» Rabin al oraşului

Israel

„ Cantor

4) Hanoisen Tşiu Lamluchim
5) Traducere în Română
|
6) Elochim haim, rugăciune

n
x
„ A. Barid
» Rabin al oraşului

p. Majestăţile Lor Regale

7) Cuvântare Ocazională

„ A. Barid

8) Ehalelu

„ Cantor

Urmează procesiunea publicului în frunte cu

civile şi militare la

cimitir

unde

se

va

distribui

autorităţile
diplomele

a
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de onoare acordate eroilor morţi, în mâna
se va_oficia requemul după cum urmează :

1) Izcor, rugăciune pentru
mântuirea sufletească eroilor
2) In română
3) Adonai ma-adam vateduei

rugăciune la pomen. Eroilor

4) În română

5) El mule rachmim
6) Cuvântare, deleg. şcoalelor
7)
»
„armatei
8)

„ comunităţii

9) Distribuirea diplomelor

Asemenea şi
Sacre (în idisch).

d.

Sam.
|

Daniel

familiilor

lor

D-l Rab, al oraşului

» „ Abramovici
„ „al oraşului
„ Barid

„ Cantor :
Un domn Profesor
n
„Ofiţer
„

»

Epitrop

preşedintele

Societăţei

In noaptea de 4 spre 5 lanuar 1928 iarăşi s'au profanat
şi sfărămat peste 60 pietre sepulcrale tot de la Cimitir
ul
Israelit de la Sarata.
lată şi extrasul articolului intitulat: „Aici morții n'au

odihnă“ în ziarul local „Telegraful“ din 9/1/928:

Nici morții n'au odihnă
Un nou sacrilegiu strigătorla cer s'a comis, cu aceiaş
lipsă

de ori-ce simţire omenească, ce caracterizează” aseme
ni opere.
Şease zeci morminte din cimitirul evreesc au
fost de-

vaslate complect în noaptea de 4—5 crt.

Nu se cunosc autorii şi probabil că nici nu se vor

noaşte. Ne repugnă însă a vorbi de ei.

şi

|
cu-

Nu avem cuvinte să înfierăm această profanare repeta
tă
care nu poate fi asemânată decât cu opera hienelor
ce luc=
rează la umbra discretă a nopței.

979
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„_Sărman
barbare,

cult al morţilor, respectat până şi de popoarele
|
|

lată şi copia artic. Preofului Gh. Verşescu scris în
rul local „Reformatorul“ de la 9 lanuar 1928:

zia-

Sacrilegiu revoltător
In viaţa noastră din ultimul timp se petrec fapte, în faţa
cărora rămâi uimit de mentalitatea săvârşitorilor pe deoparte
şi sălbătăcia actelor în sine pe de altă parte. Psihoza vremurilor prezente, molima care se întinde dela om la om în do-

meniul

moral,

este caracteristica distrugerei,

care trece

şi

în

domeniul material. Uşurinţă în vorbe, neorânduială în fapta,
inconsequenţă în hotărâri drepte şi folositoare, desmembrare
şi ură intre indivizi, furturi, crime, omoruri şi devastări sunt
semnele vremei. În cazuri izolate infractorii îşi primesc sancțiunile corespunzătoare din partea celor păgubiţi şi din partea

justiţiei.

Când mobilul acester acţiuni negative se justifică în nu-

mele unor idei şi principii, care se furişează în sufletele
gile ale unor indivizi,

incapabili de a discerna

binele

fra-

de rău,

chiar din punct de vedere social, atunci pericolul se prezintă
cu

atât mai

amenințător.

In noaptea de 4—5

.

Ianuarie, indivizi rămaşi necunoscuţi

au devastat şi distrus 59 de pietre funerare la cimitirul israelit din localitate. Se poate mai mare grozăvie ca aceasta?
Nici în mormânt să nu-şi găsească linişte muritorii ? Este
aceasta fapta unor oameni întregi la minte sau a unor ne
buni ? Nebunul nu-şi alege timpul operaţiilor lui, pe când
aceştia şi l-au ales, tocmai pentrucă erau cu mintea întreagă.
Ce fel de minte întreagă pot avea făptaşii unor asemenea
acte ?
|

Privite din anumite concepţii

de

a

lupta

contra

unui

popor, asemenea procedee pot fi aprobate de cultura şi civilizaţia neamului nostru românesc?
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Monumentele funerare sunt cultivarea memoriei celor
dispăruţi, sunt mângăerea celor rămaşi în viaţă pentru perderea lor. Poate fi permis cuiva să mai scrijilească inima însângerată şi destul de zbuciumată, prin despărţirea pentru
vecie, de cele mai scumpe ființe, de care ne leagă atâtea
duioase şi sfinte amintiri?
.
Profanarea mormintelor s'ar asemăna cu cruzimea călătorului care ar zdrobi capul unui rănit de ucigaşi pe cale în
loc «sd-/ pună pe dobitocul lui şi să-l ducă la o casă de
oaspeți“ după pilda Samarineauului milostiv. Durerea omenească trebue

respectată, nu batjocorită, în tot ce are ea mai

jalnic şi mai chinuitor, Cimitirile sunt şcoalele mângăerei,
mormintele simbolul resemnărei, monumentele surit podoabele

speranţei, într'o altă lume, mai bună ca aceasta.
Să dăm cu picioarele în asemenea răsadniţe

de

omenie

nu este cazul de

faţă —

şi de legături indestructibil între două lumi, unite şi nedespărţite, după concepţiile cele mai înalte ale doctrinei creştine ?
Ura

contra

duşmanului— cum

nu merge decât până la mormânt. A o continua mai departe ar însemna răutatea şi învârtoşarea inimei cea mai con-.

damnabilă a unui suflet sălbătăcit. Ori de

barbare

ori cz om

rațional

asemenea

suflete

şi cu simţire caută să se îndepăr-

teze cu desgust.
Proianarea cimitirilor evreeşti ne dă de gândit şi nouă.
Cine ştie ?.. Dacă astăzi cei care devastează cimitirile populaţiei evreeşti, mâine nu vor săvârsi acelaşi sacrilegiu asupra
monumentelor cimitirelor românești.
Profanarea cultului altei religiuni duce pe nesimţite la
slăbirea respectului către cultul religiei proprii. Creştinismul nu pretinde distrugerea alei religiuni, nici naționalismul ştergerea de pe harta geografică a lumei a altei naţiuni. Atunci
de ce se împinge atât de departe antagonismul, acolo unde

ar trebui să vieze bună
cietăţei ?

înţelegere,

pentru

prosperitatea so-

Dacă autorii acestor profanări sunt criminali ordinari şi
au lucrat cu totul independent de anumiţi factori politici,
totuşi fapta lor murdară este săvârşită sub impresia anumitei

doctrine şi anumitor curente

politice, fără

să

pătrundă

înţe-

lesul fondamental al conducerei unui popor, care
este armonia
şi liniştea convieţuirei a diferitelor lui naţionalităţi,
RO
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lată și copia art. de fond din ziarul «Telegraful» din 10
Ianuarie 1928 intitulat «In jurul
profanărei
Cimitirului
Israelit».

In jurul profanărei Cimitirului Israelit
De câte-va zile de când au fost stricate 63 de morminte
la cimitirul Israelit, populaţia evreească și o mare parte din
cea creştină este foarte agitată.
Autorităţile lucrează febril pentru descoperirea autorilor
acestui sacrilegiu.
|
D-i Gh. Tătărescu subsecretar de stat la interne a tele-

grafiat la laşi D-lui Vintilă lonescu inspector
guranţei: din Moldova

_

general

să plece la Piatra-N. pentru

D-sa a sosit Sâmbătă seara în localitate unde,

al si-

cercetări.

împreună

cu şefii poliţiei şi siguranţei locale a început cercetările. S'au
operat câte-va arestări în decursul zilei de eri.
Azi dimineaţă a sosit în localitate, în acelaş scop D-l
procuror general din laşi.
Investigaţiunile poliţiei se speră că vor duce ia desco„perirea autorilor.
|
Tot azi dimineaţă a fost arestat un tânăr asupra căruia
cad unele bănueli. Cercul stud. creştini din judeţul Neamţ a
lansat un comunicat prin care «Infierează acest sacrilegiu, a
cărui autori trebuese căutaţi în afară de rândurile studențimei.

îi

lată copia art. intitulat „Profanarea Cimitirului

tra-N.“, publicată în „Neamul Evreesc“

din

Pia-

din 12 lanuarie 1928.

Protanarea Cimitirului din P.-Neamj
la noaptea de 4 spre'5 lanuarie mai
maşi

necunoscuţi

au profanat

cimitirul

mulţi

israelit,

indivizi
59

de

rămor-

minte şi pietre funerare au fost devastate sau distruse. Multe
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pietre au fost prefăcute în bucăţi. Plăcile cu inscripţii au fost
scoase, iar fotografiile distruse.
D-nii L. Psepelinschi prefectul judeţului, prim-procuror
Panu poliţaiul Comşa şi directoru poliţiei Teodorescu au fost
la cimitir, unde au început primele cercetări.
Paznicul cimitirului a mărturisit că a auzit zgomot încursul nopții, dar m'a eşit afară de teamă să nu fie atasat,
S'au ordonat cercetări serioase pentru descoperirea devastatorilor.
E de notat că acest cimitir a mai fost profanat acum
câţi-va ani.
.

PD
ARUNCE

Asemenea şi Artic. din ziarul „Egalitatea“ din 13 Ia
nuarie 1928 intitulat „Profanarea Cimitirului Evrees
c din

Piatra-N.

Profanarea Cimitirului Evr. din Piatra-N.
Pa

In noaptea de 4—5 Ianuarie s'au devastat 59 de Morminte funerare ale unor cunoscuţi evrei decedați din Piatra
-N.
şi a unor eroi din timpul războiulu. Unele din ele
au fost

găsite bucăţi, altele râsturnate,

fotografiile rupte

şi

distruse.

Intreaga populaţie a fost profund revoltată de acest
sacrilegiu şi sălbătăcie. In zăpadă se văd urme de galoşi.
Pre=
fectul îndată ce a aflat, a dat dispoziţiuni poliţiei
şi siguranții ca să procedeze imediat la minuţioase investi
gaţi:mni
pentru descoperirea profanatorilor — cari numai
greu de
găsit nu sânt, dat că organizaţia încârligată e acolo
destul
de bine cunoscută.E o profanare ce se repetă după
doi ani
şi ceva. Prima a fost repede dată uitării de organe
le în drept
de a învestiga. Nu va fi cazul aşa şi acum?
„_ Din Piatra-N. se telegrafiază că Cercul studen
ților
creştini a dat un comunicat prin care dezminte
svonul cum că
profanarea cimitirului evreesc ar fi opera studen
ţilor, infierând în acelaş timp, în mod energic, sarrilegiul
săvârşit...
Dar cine poate avea încrederea în cuvântul unor
profanatori

de marcă ?
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lată copia unui alt artic. din ziarul «Telegraful»
lanuarie

1928.

intitulat

„Profânarea

din 16

de ia Cimitirul Israelit,

au fost cercetate numeroase persoane.

Profanarea

de la Cimitirului israelit

Au fost cercetate numeroase

persoane

Am dat la timp mersul cercetărilor duse pentru descoperirea profanatorilor de 'la cimitirul evreesc.
În decursul acestei săptămâni au fost interogate şi cercetate de către poliţie şi siguranţă, peste 100 de persoane din
toate categoriile şi straturile sociale printre cari — pietrarii
din oraş, intendenţii dela cimitir, mahalagii, elevii şi studenții — fără nici un rezultat.
Cercetările duse sub supravegherea d-lui Vintilă Ionescu,
director general al Siguranţei din laşi nu au putut duce la
rezultate satisfăcătoare negăsindu-se nici un indiciu. Cerce-

tările continuă.
%

*

%

Parchetul emisese mandat de arestare contra unui

Vasiliu, care fusese

descoperit

ca

autor

al

profanării

toamna 1925. Venindu-i spre confirmare mandatul a fost
firmat. Parchetul genera! a făcut apel.
Deasemeni

s'a lansat mandat

de arestare

contra

tănăr

din
in-

studen=

tului C. Stan, pentru bătae.
Aseară, d. Vintilă lonescu— fiind chemat telegrafic —
a plecat la laşi cu trenul de 6,45. D-sa se va reîntoarce
peste câteva zile.
Un

premiu

Societatea Sacră a instituit un premiu de 20.090 lei,
pentru cei ce vor putea da vre-o indicație precisă pentru descoperirea profanatorilor.

„lată

şi copia unui artic. de fond a d-lui A. Loceanu

în

ziarul „Reformatorul“ din 15/i 928 intitulat: „Profanatori;“
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PROFANATORII
Da
E RR

Chestia este destul

de cunosculă

pentru

a

detalii. S'a pângărit cu sălbătăcie un cimitir, mai intra în
turburându-se
liniştea morţilor, un sacrilegiu care denotă o
lipsă de credinţă

şi de tot ce este

mai sfânt din partea

acelo

ra ce au
săvârşit acest fapt. Un semn îmbucurător este
totuşi că majoritatea publicului creştinesc ca şi a studenţime
i a dezaprobat cu energie această barbarie.
Şi pare că administraţia locală şi-a dat toate
silinţele ca
să descopere vinovaţii.
Şi dacă totuşi nu s'a ajuns la acest
rezultat, dovedeşte doar că pângăritorii au
operat cu multă
precauțiune,

cu îndemânare,

luând toate

măsurile

pentru ca
să nu rămâe nici o urmă care să-i dea de gol.
Cercetările şi investigaţiile n'au încetat. Un
inspector general de siguranţă d. Vintilă Ionescu dela
laşi — un poliţist
cu experiență — conduce aceste cercetări
şi nici o posibilitate nu este exclusă ca profanatorii să fie
prinşi.
Nimeni n'are astăzi interes să-i acopere. Toţi
acei cari
işi
iubesc țara nu pot tolera ca ea să

fie

scăzu

tă în ochii
străinătăţei prin aceste acte ruşinoase repro
bate de toată lumea.
e

e

Cu prilejul acestei întâmplări s'a pus

narea câtor-va morminte tot la

cimitirul

pe

tapet

izraelit

profa-

petrecută

acum doi ani, Deşi atunci autorii au fost descop
lor era pe buzele tuturor totuşi procesul verbal eriţi, numele
încheiat n'a
fost înaintat parchetului şi se înțelege afacerea a fost
atunci
muşamalizată, Acum parchetul caută să stabil
ească dacă este +
vreo legătură între cazul de acum doi ani
şi cel petrecut în
noaptea de 5—6 Ianuarie.
Redeschizându-se dosarul de acum doi ani
a fost arestat
şi depus in arestu
siliu. Tribunalul

l preventiv un tânăr cu numele de
C. Vai-a infirmat mandatul, Parchetul a făcut
apel

la camera de depunere din laşi.

Până la judecarea apelului numitul este menţinut arestat.
A. Loceanu
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Tot astfel au scris şi
Israelit“ din 15/l 928.
Ziarul

„Dreptatea“

rul «Lupta», «Aurora»
fanare ueumană,

ziarele

din

Bucureşti:
|

din 11/1, „Adevărul“

din

„Curierul
10/l,

Zia-

etc. s'au alarmat pentru această pro|

Imediat ce s'a săvârsit profanarea Cimitirului

Israelit la

1928 Cercul „Petru Rareșt al studenților Creştini din jud.
Neamţ au lansat următorul. Comunicat:
Cercul «Petru Rareş» al studenţilor Români Creștini din
Judeţul Neamţ, respinge cu ultima indignare şi revoltă acuzaţia că profanarea cimitirului evreesc este opera sa şi înfierează cu energie această nelegiuire.
|

Preşedinte (s. s.) V. Gr. Brânză
Secretar (s. s.) N. Davidescu
In acelaş timp Socie/ateă

Sacră,

ofera

un

premiu

de

20 000 lei aceluia care va arăta: ori descoperii autorii profanărei Cimitirului Israelit. Această înştiinţare sa făcut prin

afişe şi ziare.
Tot în acelaş timp rabinul şi Epitropia Comunităfei lansează apeluri triste către populaţia israelită din localitate, unde
după ce arată lugubra profanare al cimitirului, apelează a se
posti Luni şi Joi şi a se recita Psalmi şi alte rugăciuui către
Omnipotentul Creator, ca să ne ocrotească şi a ne feri în
„viitor de. asemenea triste întâmplări. Aceste purtau data de
13 Ianuarie 1928.
In acest an Epitropia Comunităţei Isr. şi Societatea sacră
invită populația Evreiască a veni Joi 24 Mai a cr. la comemorarea Eroilor morţi întocmind următorul program:
Epitropia Comunităţii Israelite
Secţia Societatea „Sacră« Piatra-N.

PROGRAMUL

Comemorărei Eroilor Neamului Morți pe câmpul de onoare,
care va avea loc Joi 24 Mai a. c.
Cu ocazia comemorărei Eroilor morţi pe

câmpul

de

o-

noare pentru întregirea neamului, care va avea loc Joi 24 Mai a.c
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toți evreii sunt rugaţi a lua parte la Te-Deumu
l ce se va oficia la ora 9 dimineaţa fix la Templul Leip
zigher cu următorul program :
1) Ma Toivi
D=l Cantor
2) Scoaterea Sf tei Thor
» Rabin al oraşului
3 Şema Israel
ă
» Cantor
4) Hanoisein Tşiu la'mluchim
,
n
__5)

Traducere

în română

6) Elochim Haim, rugăciune
pentru Familia Regală

7) Traducere

în română

8) Predica zilei
SRR
9) Trăiască

10) Ehalelu

„ A. Barid

» Rabin al orasului |
» B. Abramovici

n A. Barid

„Corul
Şcoalei Profesionale
a ca Israelite

Regele

D-l Cantor

[După care se vor forma procesiunile împr
eună cu autorităţile civile şi militare vizitând cimitirele,
unde: se vor oficia requemurile.
|
La cimitirul evreesc se va oficia requemul cum
urmează :
1) Izcor, rugăciunea pentru
D-l Rabin al oraşului
mântuirea sufletelor eroilor
2) Traducerea în română
» Barid

3) Adonai ma-adam vataduei
rug. p, pomenirea eroilor

„ Rabin

5) L'vnei Korach (Psalm.
6) El-mule Rachmim

„ Rab, Isaksohn
">
y

8) Cuvântare
9) Cuvântare
10) Cuvântarea deleg. arm.

„ Rab. B. Abramovici
» Dr. Grinstein

4) Traducere în română

7) Predica zilei

al oraşului

„ Rab. B. Abramovici

„ Barid

După terminarea: requemului se vor da. onorurile
militare eroilor morţi.
Fiecare este rugat a aduce jerbe de flori, spre
a le depune pe mormintele eroilor.
Preşedinte, Aron

Juster

Preşedintele Soc. «Sacre»

Samuel Daniel ,
Ă

20
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După registrul morţilor din localitate: se constată că sunt
anual peste 200 decedați de toate sexele şi etate.
După compturile din urmă şi anume: Anul 1924 venituri şi cheltueli este;

114.014

lei.
— Anul

1927

venituri

şi

cheltueli este: 135,737 lei.
Preşedinte: S. Daniel, Secretar Comptabil autorizat
: Senior Weisman,

Ghedale

Censori:

Baruch

Abramovici,

Leizersohn şi lancu Roşu. Casier

losef

Kaufman

Isac Kriegler.

In timpul râsboiului mondial 1916-1918 armată

rusă

mai cu seamă trupele chineze din armata rusă au
multe stricăciuni mai ales la Cimitirul israelit de la
unde staţionau.
Foarte multe stircăciuni s'au făcut şi la cimitirul
_de pe dealul Petricica, de către trupele ruse, cari işi
cantonamentul

la vecinii

cimitirului,

deci d.

S.

şi

cauzat
Sarata
vechiu
aveau

Daniel,

pre-

şedintele soc. Sacre a reclamat despăgubiri de răsboi, obținând hotărârea onor. Tribunal local No. 36 din 19/IV Do-

sar No. 4/921 suma de 77,434 lei şi 25

bani.

Aci este locul de remarcat că eu şi d. David Grinfeld,
în tot timpul răsboiului am obţinut mai toţi decedsţii evrei,
din spitalurile locale, înhumându-i pe locul destinat pentru

ei, (al eroilor) în cimitirul israelit de la Sarata.
Tot aci este locul de relevat că rectorii cimitirului de la

Sarata au fost Faibhiş
mente eu (gratuit),

Rosenberg,

lţic

Schwartz

Până la reactivarea soc. Sacre, Epitropia numi

bai (efor) al cimitirului iar

dela

1898

data

şi actualun

reînvierei

ga-

soc.

Sacre, ea regula toate şi numai 2 taxatori pentru cei înstăriți
iar pentru decedaţii săraci, ei îngrijesc t ate cheituelile necesare la înhumarea lor.
In timpul reposatului preşedinte /osef Wajtalisoân, comitetul era alcătuit din d-nii: Nate Feinştein, Marcu Rubin,
Leop. Berman, Ițic Berman, Ițic Sleinfeld, S. B. Lebelsohn,
Iancu Abramovici, Leib Charas, Beriş Zimând. şi Iosef

Kaufman, iar la o şediiță generală mai erau chemaţi membrii:
S. Siegler, M. Segaler, losef Weinrauch, B, Zilberman, Leiba
Charas, M. Elie Esrig. I. B. Pascal, Hetş Goldştein, Şmil
Herşcovici, M. Ipcar, Dr. Lupu, Ilie Segaller, S. 1. Katz, Ghedale Koller, Moritz Strich, Danil iacoby, lancu Şoilovici,

_ Pincu Daniel, Abr. Lewows, Motel Sperling,
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Sub preşedinţia d-lui S$ Daniel comitetul era alcătuit
ast-fel: Preşed. $ Daniel, vice preşed. Moisă Kahane, Ichil
Rosenberg şi Rubin Soifer (taxatori), Beril Kriegler (casier)
Senior Weisman (contr.) şi Secretar Bern. Weisman. iar. con:

silieri : Sol. Drimer, Albert Abeles, Dr. Stein. M. L.
Moise Catz, Kopel B. Katz, Rachmil Zeilig, Ghedale

sohn, Idel Milrad,
idel

Rotman,

Ițic Abramovici,

Herman

Abeles,
Leizer-

Grinberg,

Men-

David Davidovici, Meir Schwartz, Iancu Zilberbuş

iar ca administrator şi comptabil David Grinfeld.
mitet a fost în anul 19]8.
Ă
|

In anul 1924 s'a format

noul

statut

Acest

co-

şi regulame t al

soc Sacre de către comitetul de redacţiune statutului alcătuit din D-nii: Senior Weisman şi Iosef Kaufman, Pincu
Zisu, Baruch Abramovici și Bern. Weisman şi care statut a
fost autentificat de onor Trib. local,
lată şi lista Comitetului dirigent din ultimii ani:
Preşedinte : Sam. Daniel, Vice preşed. Moisă Kahane,

Scoret. Senior Weisman, Casier Isac Kricgler, taxatori
: Ichiel

Rosenberg şi Rubin Soifer.

- Membrii :

los. Davidovici, Sol. Drimer, Sigmund Herşcovici, Albert
Abeles, M. L. Abeles, Pincu Zisu, Bern. Weisman, Losef Kauf-

man, Meir Schwartz, Mendel Rotman, Burich Abramovici,
Kopel B. Catz, Idel Miihlrad, Şmil Ițic Catz, Ghedaie Leizershon, Herman Giiinberg, Beriş Zimand, David Davidovici,

lancu Zilberbuș, Ițic Berman, S. B. Lobelsohn, Moise Catz,
Dr. Lupu, Avr. Rubin, Avram Renert, B. Griinberg şi Pincu
lacoby.
In faţada cimitirului dela Sarata este o mică piatră comemorativă de marmoră cu următorul cuprins:
Societatea

„Sacrâ”

PIATRA
Persoanele

mai

Piatra-N. 7 Octombrie 1918

COMEMORATIVA
jus notate care au

conducerei soc. «Sacră», D-zeu să-i ajute,

primit

însărcinarea

|
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_
Comitetul

Preşedint Samuel Daniel
Vice preşed. Moise Cahane
Cassier Berl. Kriegler
Controlo:

Instituţiile Comunităţei (Cimitir; te)
activ :

Secretar Bernh. W eissman;
Ad-tor David Griinfeld
Taxatori | Rubin Soifer
+

Senior Weissman

„II

Ichiel Rosenberg:

Membrii :
“Di

M. L. Abeles

„
„

Sol. Drimer
Albert Abeles

„
„
„

D | Rachmiel
:

Zelig

„ Meier Schwartz
„ David Davidovici

Alex. Stark
Dr. Leon Stain
Moise Kaiz

„ Ghedale Leizersohn
„ Herman Griinberg
„ Mendel Rothman

„ losef Davidovici
„ Koppel B. Katz
„ ldăl Muhlrad

„lancu Zilberbusch
„ Isac Abramovici
» Lupu Chaichis

Această piatră s'a efectuat
membrilor mai sus notaţi.
tirea

|

cu

contribuţia personală a

In fiecare sărbătoare, se donează în sinagogi, în aminreposaţilor donaţiuni pecuniare, care se strângeau de

societatea sacră şi actualmente de delegaţi ai feluritelor insti-

“tuţiuni de bine facere. Aceste donaţiuni se numesc
„Izcor
geld“.
|
In anul 1916 comitetul centralei societăţei clzcor» din
România, lansează următorul apel, pentru nenorociţii din

Palestina :

-

„IZCOR“
Comitetul central din România al organizaţiei colectării daniilor de . Izcor pentru ajutorarea evreilor din Palestina.
Adresa : Solomon Drimmer, Piatra-N.

No. 5.
Evenimentele

Evrei,
prin

care trecem au avut o

XX
repercusiune

destul de puternică, şi dezastruoasă asupra Palestinei,
Prin intrare în războiu a Turciei s'au rupt teate

rile între Palestina și celelalte ţări aşa că, situația

legătu-

economică
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rând

imposibilitatea
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acoloa devenit foarte grea.
exportului,

baza economică

In

primul

esențială

ațării, a făcut ca produsele coloniilor ce trebuiau
exportate,
să rămână şi s'au stricat, sărăcind astfel cu desăvârşir
e populaţia. Pierderile aceste se pot evalua la milioane.
Dezastrul
economic în ţara sfântă a ajuns la culme. Mizeria
şi sărăcia

sunt

foarte > accentuate

şi iau pe zi ce trece

proporţii

mari. nu numai fiind că lipsesc multe obiecte de prima
cesitate, dar pentru că, în marea majoritate a cazurilor,
sesc mijloacele necesare pentru a le putea procura
; pentru

mai

nea
lipcă,

neputându-se face exportul, se simte în toată ţara o lipsă
totală de bani.

Mulţi muncitori au ramas astfel fără ocupaţie,
iar populaţia din oraş se stinge în mizerie,
Bătrânii s'au deprins cu postul periodic din troi
în trei
zile pentru a putea economisi hrana necesară
copiilor lor. Nenorocirea ce a căzut asupra ţării este deci foarte
gravă, şi
cu atât mai mult, că opera noastră colonială
tânără este periclitată.
”
Faţă de situaţia această tristă, din Palestina, noi
avem o
datorie şi umană şi naţională de a veni cu un
ajutor imediat,

şi eficace, de a salva

cât mai

curând

mica

noastră

achiziţie.
de acolo. Şi accentuăm asupra acestui lucru,
pentru că în
spre fraţii noștri din Palestina convergesc toate
aspiraţiunele
no:stre, pentru că prin ei vom putea înfăptui idealu
l nostru
naţional. Mănunchiul
de evrei ce-i avem în Palestina sunt
numai

avantgarda marei noastre opere de colonizare,
sunt numai pionerii marelui noslru ideal în evoluţia
sa istorică, şi de

aceia trebua să ne fie cu atât mai scump, şi de
aceia trebue
cu ori ce preţ să apărăm fundamentul deja înfipt
în pământul sfânt,

asupra

căruia

voim

să ridicăm

casa noastră

națională.
|
Este un act sfânt şi nobil, ca în împrejurări
atât de
grele, să ne împlinim conştiincios această datorie
najională.
Și pentru acest scop nu vă cerem fonduri extra
ordinare
cu toate că în altă parte şin special în Rusia
s'a introdus
în toateoraşele o contribuţie personală pentru
acest fond. Noi
cerem iu lucru pe cât de simplu pe atât de
uşor, ca toate
daniile dela pomenirea morţilor de toate sărbăt
orile să fie
destinate acestui fond de ajutorarea evreilor nevoia
şi din Pa=
lestina, Banii aceştia au fost în totdeauna
destinaţi pentru
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astfel de scopuri, acum însă, sub noua organizaţie şi a
control serios, vor îndeplini adevărata lor menire.
Pentru ca această

danie,

născută dintr'un

unui

sentiment curat

evreesc să fie pe deoparte centralizată şi pe de altă parte
întrebuințată pentru un scop atât de sfânt şiatât de temeinic, ne-am organizat într'un comitet pentru organizzrea colectărilor în toată ţara şi pentru a veni în ajutor în modmai

eficace fraţilor noştri din Palestina.

|

Aceste danii se predau reprezentanţilor sinagogilor sau
comisiunilor special alese pentru acest scop. Pentru fiecare
donaţiune se primeşte o chitanţă iar donatorii vor fi publi=
caţi cu sumele donate în toate jurnalele evreeşti şi in bulelinul nostru care va apare imediat după încheierea colectei
de paşti.
Evrei, avem încredere în virtuțile voastre strămoşeşti şi
sperăm că veţi fi la înălțimea datoriei.
Cu salutul Zionului
COMITETUL CENTRAL

Dr. H. Wolfshaut, Preşedinte ; Solomon Drimmer, Casier; Pincu Daniel, Controlor : Marcus Zion Catz, Secretar.

Piatra-N, Nisan 5676 (Aprilie 1916)
N. B. Toate sumele se vor trimite numai
sierului nostru D-/ So/. Drimmer, Piatra-N.
Cu

membrii

această ocazie,

mă

simt dator

la

adresa ca-

a comemora

pe

toţi

Stein,

Dr.

decedați până în prezent al soc. sacre.
Lista membrilor decedați

Iosef

Naftalisohn,

(preşedinte),

Aurel Lupu; Iosef Davidovici,
Ițic Berman,

Dr. Zeon

Melich Segaller, Ilie Segaller,

Nute Fainştain, Iosef Weinraich, Marcu Rubin,

Aur, Lewow, Bercu Zilberman, Șmil FHlerşcovici, M. 1.
Esrig, Șmil Siegler, Leiba Charas (Nemţean), Pine Daniel,

Şmil Ițic Katz, Ghedale Koller, Nute Schwartz, Ițic

feld, FHerş Goldştein,
ling,

berg,

Beril Kriegler,

Ific Pascal, Iancu Șoilovici, M.

Michel

luster,

Petru

Welvel Ghaichis şi Leib Berman.

luster,

B.

ȘteinSper-

Grin-
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Aci este locul de remarcat că ar fi foarte nimerit ca soc.
sacră să aşeze în peretele salonului mortuar din cimitirul dela

Sarata,

o

mare

piatră

de marmoră

albă,

pe

care

să

sculptate numele membrilor decedați şi al acelora ce vor
dormi în viitor. Aceasta spre comemorarea.
In treacăt vorbind

mai

toate

mormintele

au

fie

a-

Mafeiva

(piatra în picioare) şi fom (piatra culcată pe mormânt). Foarte multe morminte au pietre de marmoră şi multe au şi gri.
laje de fier.
Cimitirul este bine aranjat şi împărţit terenul în secţii :
clase şi categorii.
|
Clădirile cimitirului sunt de două feluri şi anume: Clădirile vechi, compuse din un salon mare, care serveşte pentru ceremonialul funebru ; alăturea este camera
mortuară,
pentru spălarea şi îmbrăcarea reposaţilor iar alăturea cameră
de locuinţa al groparului iar în partea adversă 2 camere care
servesc de locuință intendentului- cimitirului.
Pe lângă aceste. clădiri sunt şuri cari.servesc de depozitarea obiectelor cimitirului.
1) Clădirile noui se compun din căte-va camere
care
servesc de locuinţă primului servitor ai societăței sacre (chewra-şames), care în vechime se numea maloce.
Alăturea sunt şuri mari care servesc pintru ţin: rea: celor
3 care funebre, ce are societatea sacri
Modul înhumărei reposaţilor actuaimente este în coşciuge,
făcute din scânduri simple, Până în anul
1899 era obiceiu
vechiu că se așezau două scânduri alăturate de mort şi” una
“sau două scânduri pe deasupra mortului iar pe deasupra venca pământul.
Mă mai simt dator a arăta că tot cimitirul este împrejmuit

cu gard

de scânduri,

care foarte des este spart

de

răi

făcători;
Acest cimitir după cum se ştie a fost înființat în anul
1873 şi mărit în anul 1903 şi acuma prin cumpărare a încă
3 hectare teren.

n special relevând, după cum mai

înainte

(1898 1908)

vrednicul membru d-l /ancui: Abramovici (actualmente stabilit
în Bucuresti)se ocupa cu cel mai mar. zel. râvnă şi activitate cu administraţia interioarăa! ciiniti-ului nostru de la

Sarata, tot astfel se ocupă actualmente uctivul

Senior

Weisman.

membru

d-l

280.
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PINKESEN
(CĂRŢI COMEMORATIVE)
Aci este locul ca să vorbesc şi de aşa numitele Pinkesen
ale comunităței, care de obiceiu sunt ţinute:de membrii în:
stituțiunilor al căror titlu poartă.
|
Prin „Pinkes“ înţelegem de obiceiu
un fel de certe co
memorativă, un fel de memoriu în care se înregistrează faptele cele mai importante petrecute în sânul comunităței - israelite şi care în cea mai mare parte au un interes istoric.
Comunitatea locală. posedă mai multe Pinkesen de această
natură, dar se ştie pozitiv că au 'mai existat si alte Pinkesen
dar care s'au pierdut fără a se- cunoaşte cauza pierderei.

PINKESUL
1) Soc.

Sacre „Chewra-Kedoscha'“

Acest Pinkes poartă titlul de „Pinfes dechewra Kedoscha“
Dânsul are coperte înfrumuseţate cu flori colorate pe ambele părţi, care=i servesc chiar ca învelitoare şi sunt făcute
în forma de envelop de scrisoare. Pe faţa copertei se află
presat un Mogen-David aurit, înlăuntrul căruia sunt scrise
următoarele cuvinte în limba hebraică: „Pinkes șel Chewra-

Kedoscha,

mişnas

taf lamed

alef sau 531,

iar ceva

mai

jos

cuvintele: Poi Piatra, cu aceleaşi caractere.
Această copertă precum și scoarţele Pinkesului sunt din
piele de vițel. Datează din anul 1770. Vechimea adevărată e
dar de 159 ani, adică de la 1770 stil creştin.
|
Hârtia e groasă şi de bună calitate, Lungimea copertei

este de 30 c. m.,

lățimea

de

25 iar

grosimea

eie

de3

c. m. — Legătura şi chiar parte din hârtia pinkesului e
mâncată deja de molii. Pe scoarţa exterioară a pinkesului
s2 văd flori şi triunghiuri aurite. Pe scoarță -e presat cu itere aurite cuvintele:
„Pinkes zei dechevra kedoscha“
(pinkesul e al soc.
sacre), Lungimea cărței spre deosebire de copertă e de 29
c. m. lăţimea de 24 iar grosimea de.2 c. m. Are în total 85
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file, între: care 38 scrise. Foile.7
până la 31 şi dela 62 până
la 58 sunt scrise cu litere Hebraice
ca de tipar, impodobite
cu felurite flori:şi figuri şi au de
desubt dauă litere turceşti,
întocmai egale cu acele ce se văd
pe
foile dela pag. 14 până la 24 se văd un:irmilic turcesc. Pe
mai multe desemnuri
„boite în felurite colori ; iar pe:pag.
24-a e zugrăvită o mână
şi se vede-scrise fraza cunoscută bene
dicţială.
„Ievorachecha
adonai etc.. (Bine cuvântează-te D-ze
u).
Pe
pag.
25
:sunt. scrise
jewuat (diate) scoa

se. din talmud ; de
sunt copiate diverse legi.şi dogme scoa aci până la pagina 46
se asemenea din . Talmud, iar împrejurul.

părţilor sunt diverse. desemnuri colo
rate
cu tricolorul. naţional.
i
In fine pe multe pagine se văd
soanelor: ce -au făcut parte în: vech iscălituri diverse a perime. din + Chevra-Kedoscha
etc. Pag. (filele) 52, 53, 54, 55, 96,
57 ocupă locul Procesului verbal al comitetu

lui «actual al
. sacre
mine şi tradus în Hebraica de Dav-soc
id Kahane).

(redactat . de

De. remarcat însă mai presus de
toate este statutul soc.
sacre (care. reprezintă în vechime
Kahalul comunităței), - care
se află în fruntea pinkesului şi care
a fost redactat de un însemnat rabin din Brodi; Aron
Moişe, privitor la relaţiile
membrilor soc. sacre, atât între
dânş
precum şi pentru păzirea dogmelor ii cât şi semenii lor,
şi prescripțiilor religioase.
Articolele sunt în număr ve Îl,
pe care le traduc aci
ca interesante din punctul de vede
re cultural și social al Evreilor din Piatra, din acele timpuri.
Articolele încep cu cuvintele Beez
ras adonai (cu ajutorul
lui D zeu omnipotentul).

Arf. 1. Gabai (etorul) soc. sacre

în unire cu rabinul sunt
în drept d'a pedepsi pe acei dint
re bărbaţi şi femei, care vor
călca dogmele şi poruncile religiei
noastre.
Art. 2. Starostele înfrăţirei şacre
împreună ca rabinul şi
locţiitorul de rabin sunt în drept
a. impune plata uuei cotizaţiuni (taxă), fiecăruia după pute
re, pentru. întreţinerea săra„cilor, văduvelor şi orfanilor comu
nităţei, cum s'a urmat din
vechimea aci în Piatra, până au
contenit iniţiatorii binelui,
că acuma sunt desființate toate
binefacerile, de mor de foame
şi nu au cu ce se îmbrăca şi trăe
sc în lipsa mare şi nimănui
nu-i pasă.de nevoieşi de:aceia cei
protivnici „pentru ajutora- :

288

Instituţiile Comunităţei (P'nkeser)

rea săracilor şi copiilor, acela să fie pedepsit de staroste şi
rabinul.
Arț. 3. Este în atribuţiunea rabinului şi al starostelui d'a

observa ca nici un balebait (enoriaş) al comunităţei ce
servitori ori lucrători
să nu le rupă nimic
cuvine şi a nu le face vre'o nedreptate.

are:

din leafa ce

li se

Art. 4. Starostele împreună cu rabinul sunt în drept a
da în întreprindere feredeiele, în cea mai bună regulă iar
venitul lor să fie şi să se întrebuințeze în folosul binelui ob-

ştesc ; tot odată sunt în drept d'a schimba

pe

întrreprinză-

torii acestora, fără ca cineva să li se poată împotrivi. Ei
sunt asemenea îndreptăţiţi d'a mări tacsa în folosul fondului

cu care se ajută cei nevoieși.
Art. 5. Starostele este îndatorit şi în drept

agenţi revizori, care să meargă la fie-care
care cărciumă

şi ori unde

de

prăvălie,

se vinde cu măsură

şi

a

pune

la fie-

cântar

şi

să observe ca să nu se uzeze măsuri falşe nici măcar la un
israelit
după
cum ordonă Șulchan-orach
(Hoşen-Mişpat
alin. 201) că mai aspră este pedeapsa pentru măsuri falşe ca
pentru prostituție.

Contravenitorii vor fi pedepsiţi.

Art. 6. Starostele este în drept să pue oameni plătiţi de.
obşte, care să îngrijească de toate înteresele ei, fie relativ la
întreţinerea 'săracilor, a! copiilor, bulnavilor (c:re zac acasă
şi în Hegdeş (osil) adică să observe ca săracii să aibă pâine,
ca cărturarii să nu fie lipsiţi de hrană şi să li se deie îmbrăcăminte, cisme şi lemne în timpul iernei, precum să observe
şi de bolnavi.

La aceste puncte fie-cine de la mic

până

la

mare - să

fie atent.
_
Art. 7. Starostele împreună cu "Rabinul sunt în drept să
pue revizori, cari să supravegheze ca ziua de Sâmbătă să
fie respectată şi. sfinţită şi ca în acea zi cărciumele să fie
închise.

|

Art, 8. Fie-care balhabais (gospodar) este dator să
meargă odată pe lună, singur sau locţiitor, imediat: ce va
primi o învitare iscălită de gabai (efor) şi rabin, spre a strânge
contribuţiile pentru întreţinerea saracilor, găsduirea oaspeților și susţinerea Thalmudethorei, precum e scris: Căutaţi
de copii săracilor căci prin ei se răspândește învăţătură.
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Art. 9. Dacă va veni aci în oraş
(cinstit) şi nu va fi cine să=l găsduiască

un oaspete onorat
în grabă, atunci doi

bărbaţi însărcinaţi de gabai sunt obligati a merge

casele spre a strânge o sumă mică, pentru ca în

chip

să se

în toate

astfel

evite ca nu cum-va acel om să fie exDUS

şinei pe uliţă, fără adăpost şi ajutor.

de

ru-

Drept

ceia ce se află scris: De nu va merita (omul), săraci lipiţi se vor găzdui în casa sa; iar de va merit
a. săraci
(mai
de seamă) vor fi oamenii casei sale și D-zeu va trimit
e
Art. 10. Toţi balbatem (gospodari) din acest oraş sunt

binecuvântarea și cu belşug în acea casă.

datori a primi pe saraci cu o faţă voioasă ; iar gabai
(efor)
e obligat a face două prânzuri, în fiecare iarnă
pentru saraci
şi să fie pacea Domnului
!., (al guvernului se traduce în
Anale

le Soc. istorice “Iulius Baraşi II p. 50).

-

) Art. 11. Gabai (eforul) ei în putere a impune,
chiar
cu rău, celor ce se judecă ca să nu meargă la autor
ităţi şi
judecătorii străine, ci numai la rabini, unde se face
dreptate;
şi de-i se va da ascultare, gălceava va dispare
şi va fi pace
din cer şi vom trăi amin !
Spre a însemna anul de crearea a pinkesului, autor
ul
sau marele rabin /cfie/ Mechel ben Iosef, sa servit
de următoarea frază Hebraică ce o traduc aci, şi unde
se află în-

semnate literele menite a indica anul, 'ceia ce
„anul 5531 (1770).

corespunde cu

„Şi voi ocroti acest oraş, spre _al ajuta jpentru
meu şi pentru numele robu'ui meu Davide.
Din

acest statut reiesă că

înfrățirea

sacră

binele

„Chewra Ke-

doscha“ înlocuea pe atuncea epitropia Comunităţei,
înfățoşind
astfel complexul organizaţiei Comunităţei noastre.

II. „Pinches

dechevra

mișnaiot*“
Al doilea Pinches este acela al unei societăți
a căreia
scop era de-a învăţa mişnatot ; vechimea lui
e de 92 ani.
Lungimea sa e de 43 c. m. iăţimea de 25,
iar grosimea de
4c.m,
|
1) Acest articol pare a fi scris pentr
u autorităţi judiciare străine ca censu
căci conform
hrisgavelor
şti Şi al legiuirilor vechi, rabini
munitatea erau singuri în drept Domne
a judeca pe Evrei cu drept de âpal i şi cola Divan
Domnesc.
latele,
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EI are peste toț 100 de file între care 5 de

(Pinkesen)

pergament

pe care sunt scrise diverse poesii şi statutul cu litere hebraice
ca de tipar, iar alte ? file sunt scrise cu scrisoare simplă nu
prea citeaţă.
Legătura pinkesului' e aurită cu eleganţă şi împodobită
cu diferite flori, pe dânsa sunt scrise următoarele cuvinte în
limba Hebraică : „Pinches dechevra mişnaiot“ iar leatul lui e
scris cu mai multe. cuvinte ebraice, din care câte o literă se
află însemnată, şi din care resultă vechimea sa indicată mai sus.

Urmează

apoi

regulamentul prin care fiecare

membru

este îndatorit să înveţe cele 6 cărțide mişnaiot. Fila 1 şi 2
conţine extracte din talmud şi 'midraş din care resultă ca
fiece evreu trebue să înveţe mişnaiot. Fila a 3-a are o poezie
de încurajare către acei care se îndeletnicesc cu această în„„Văţătură. Pe fila a 4-a este regulamentul, cum şi în ce mod
să-şi însuşească cineva această învățătură, arătând tot odată.
că fiecare: membru trebue să achite o contribuție de 5 pa
rale pe fiecare săptămână. Pe fila a 5-a indică numele fiecărui membru care a participat şi contribuit la fondarea _aceștei societăţi, Membrii sunt în număr de 46, ceia ce dovedeşte că iubirea de studii era destul de desvoltată în acea

vreme printre membrii comunităţei de aci.

Intre diversele numiri extrag: Mordechai ben David, Elie
ben Hilel, Iţchok ben Şmiel Zamvel, lankef Zwi Melemberg,
Meşel ben Şoil (bunicul meu), Mordechai ben lehuda Zew,
Haim Şulim ben lţchok Levi, etc. etc.
In fine produl oraşului este asemenea representat printr'o frază biblică din care începutul fie cărui cuvânt ne dă
literele Piatra.
|

„DUI. Pinkesul Soc. Haor (xumina)
Fondată Vineri 8 Tebeth tut reiş lamed ches (1

1877) Piatra, jud. Neamtz,

Articolele principale din acest statut sunt:

Dec.

1) Ajutorarea asociaţilor în caz de nevoie şi mai cu
seamă a-i instrui în thora și în ştiinţele profane.
2) Comitetul se alcătueşte de 1 președinte şi 7 membri
consilieri.
1

Statutul

(Pinkesul) acesta

e în posesia

mea,
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3) Scopul este: înfrăţirea, iubirea şi unire,
a reflecta cultura asupra membrilor şi maj cu seamă
a instrui pe copii
săraci, şi a fi conduşi la isvorul luminei
şi ştiinţei.
4) Cotizaţia lunară este 1 leu,
9) Membrii se vor purta cu morală, oncst
itate servind ca
model în această privinţă,
6) In caz de boală-a unui asociat, doi
membrii vor
nopta regulat la bolnavul până se va
însănătoşi.
|
7) In caz de deces, toţi asociatii vor
cond
uce
la.
cimi
tir
iar văduva şi orfanii rămaşi vor fi ajuto
raţi.
8) Şedinţele comitetului se vor ținea
în fie-care Sâmbătă
seară regulat şi ori când Preşed.
va convoca o şedinţă

urgentă.

9) In timpul şedinţelor se va păzi liniş
te şi respect. pen
:
10) Orice abatere va fi amendată de
comitet şi de 3
ori amendat va fi exclus,
a
tru comitet.

IV. Pinkesul Croitorilor
Acest Pinkes este din anul tut
pei zein adică din
anul 5587 (1827), deci este de 102 kif
ani şi este făcut şi scris
de Ire bea Uşer şi
Fabiş sin Meir Ancel

Cc. m. iar lăţimea 22 c, 1., grosimea

E legat în scoarțe de piele şi bine
posesia sinagogei croitorilor,

Acest

Pinkes

felurite figuri.

Lungimea

34 jum.

1 c. m. şi 8 m. m.

conservat

cuprinde: 4 file goale, fila S-a

fiind

titlul

în

cu

Fila b cupr

inde o parte din statut (tekiine) a nu se
concura şi a face miţfes,
Fila g capitole din Talmud, lăudând
meseria,

Fila d statut (introducere).
Filah că după Paşte se va face alegerea comi
tetului şi a
lui gabai iar cholemoit sucoth, se va
face

side, din propriile
pungi ale membrilor şi nu din fond, asem
enea şi prima zi
după Paşte.

|.

La şedinţă membrii să vie curați şi cu
respect, aşezându-se la masă după etate, iar gabai la capă
tul mesei.
Celelalte file cuprind următoarele regule :

1) Dimineaţă şi seară membrii vor merge regulat
la beţ
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|

-hamedraş

făcând

LL
rugăciunele

instituţiile Comunităţei (Pinkesnt)
divine

cu evlavie,

contrar

vor

fi amendaţi cu 4 parale.
De

nu

vine toată săptămâna

să facă

rugăciuni,

nu

va

putea veni nici sărbătoarea şi de nu va veni mai mult timp
va fi şters,
Alies se va da (banii) lui gabai.
2) Jocul de hazard este strict oprit, contrar va plăti amendă 5 lei.

3) La praznic trebue să fie şi rabinul, preşedintele
avea toată puterea asupra societarilor.
|

va

4) Chalemoit nu se va lucra, contrar amendă 5 lei. De
permite rabinul se va putea lucra.
5) Eref Şabes şi lom toi, cu 2 ore înainte de a se însera,
-să nu se lucreze.

6) Piititrea unui meinbru se va face cu majoritatea volurilor, cel primit se va obliga a respecta totul.

7) Venindun măseriaş străin, gabail va îngriji cu gazdă
şi cheltuială. Găzduirea se va face după ordine.
8) Sâmbătă şi sărbătoare după mincha, asociaţii se vor

aduna în casa de rugăciune şi vor recita tilem.

9) Fondul societăţei se crează din următorul venit:
Calfa va da una para pe săptămână, cel ce lucrează cu
bucata va da 5 para de bucată, meşterul va da una para pe
săptămână

şi 2 para

de bucată.

10) Nimenea nu va primi de lucrat, de nu va fi chemat,
nimenea

nu se poale concura.

11) Un lucrător străin, voind a se stabili, nu va putea
lucra fără autorizaţia lui gabai, contrar va plăti amendă so:
cietăţei un galben şi ispravnicilor doi galbeni.

12) Nici o

caltă nu poate deveni meşter de

însura, când fiind admis va face și prasnic.
Mainstrul cu calfa lui nu pot lucra în compaui
va da amendă societăţei un galben şi ispravnicilor

nu se va
contrar
tot un

galben.
13) Nimic nu va primi o caliă eșit dela altul fără regulă, contrar mainstrul ce la primit va plăti 12 lei societăjei

şi 2 galbeni ispravnicilor amendă,
14) Nimenea nu va putea insulta pe celelalt contrar

plăti amendă 6 lei casei de rugăciune și 6 lei societăţei,

va
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15) O calfă cu voia lui gabai poate merge la ţară casă
lucreze.
Gabaiul de atuncea era : Volf ben Nechemne Fabil.

Pe fila

1 (11)

este

un

proces-verbal

al soc.

Sacre

„Che wra-Kedoscha“ de aci, imputernicind pinkesul gi societatea de a funcţiona şi a fi respectate.
Urmează iscăliturile membrilor Chewra-Kedoscha : Iosef
Baraf mios Wehamidine (fiul rabinului Hahambaşa din

laşi), şi alte iscălituri.
|
Pe fila 2 (12) este askume (împuternicirea)

lui

Haham-

başa din Iaşi.
Apoi u'mează iscăliturele membrilor societăţei croitorilor.
15 file-'sunt cu felurite figuri şi felurite scrieri de mână.

Peste 50 file sunt goale,
V.

Pinkesul

,Chewra-Thilem'“

al casei de rugăciune al croitorilor din Piatra,
Din anul tuf reiş lamed alef adică 5631 adică din anul
187]. Lungimea 37 jum. c, m., lăţimea 24 c. m., grosime |
c. m. şi 8 m.m. în posesia lui Strul Croitor poreclit lun gul.
Fondatorii societăţei şi al Pinkesului sunt: Isruel ben
rib Duved Aren, Moişe Eliezer berib Zew, Peisech lehide
berib loine Aren Hakoin, Şmiel berib lankef, Şmiel loine
berib Arie, Rib Mordche Arie, Sov berib lekef Sov, etc. etc,
total 24 membrii inşiraţi ca fondatori.

|

Fila 1 are titlul, fila a 2-a circonferență în al cărui in-

terior sunt numeie membrilor fondatori, fila 3-a este statutul,

26 file cu numele membrilor într'o figură,
pe o deosebită filă.46 file sunt goale.

fiecare

membru

Pe fila a 26-a este un proces-verbal unde membrii sunt
obligaţi a recita mişnaiot la bolnavi, morţi şi iharzeit.

Fiecare membru este obligat a recita zilnic câte va ca-

pitole psalm., iar Sâmbătă cu toţii în sinagoga croitorilor.
De se va înbolnăvi un membru câte 2 după rând vor
dormi acolo şi îl vor îngriji, iar murind îl vor petrece la cimitir şi acasă în cele 7 zile şive, vor recita acolo mişnaiot.
Dacă

membrul

n'are

copii,

membrii

vor

recita

Kadoş.

Membrii gbicinuesc și azi.a face praznic în fiecare

an,
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Pinkesul

„Hachwiru

Neir

Tumid'

„din anul 5623 adică din anul 1863.
Lungimea

41

c. m., lăţimea

26 c.

m.

iar

grosimea.

2

€. m. şi 7 m. m, elegant legat în piele cuprinde în total aproape 200 file albe.
Fila 2 introducere hacdumă. Aproape 20 file sunt cu frumoase figuri pe care sunt scrise statutul şi regulele societăţei.

Boitul figurilor şi al paserilor, animalelor şi al peştilor,
sunt foarte bine executate.
Pinkesul n'are nici o iscălitură. Scopul societăţei era:
1) a se arde vecinic o candelă pentru pomenirea mor.
ilor.

2) a se ajutora pe bolnavii săraci.

3) a se face rugăciuni la membrii bolnavi,
4) a nopta la membrii bolnavi.
9) a se păzi thora şi învățătura mişnaiot etc.
Mi s'a afirmat cu siguranță că fie care breaslă avea
câte un pinkes, asemenea fiecare casă de rugăciune şi fie-:
care societate, dar care s'au perdut şi nimicit.
Pinkesul Soc. Sacre cuprinde şi un Proces- Verbal, istoricul
noului cimitir, alcătuit şi redactat.de mine spre comemorarea.
Pinkesul era mul timp ţinut de mine şi apoi Comitetu! soc.

Sacre prin adresa No. 18 din 14 Mai

1903

cerândul

lam

predat Comitetului care'i păstra până la :decesul regretatului
președinte Naitalisohn iar astăzi este păstrat de actualul preşedinte $. Daniel,
Autorul

—

area

ie

1) Acest Pinkes e.în .posesia mea,

Ideia Mesianică în Piatra
|

(Cultura)

Nuse poate şti pozitiv dacă ideea Mesianică a frămân-

tat în trecut şi pe Evreii din Moidova, ca pe cei din Polonia,

cât priveşte oraşul Piatra am putut afla că la anul 1831, se
ivi un individ cu numele de Faviş der Poilişer, care-şi propuse.
dea aduce pe Mesia. El poseda şeimes hacdeişem,
după cum
pretindea, și cu ajutorul lor săvărşia multe curiozilăţi,
ba
încă era iscusit în cetirea norocului după palma omului la
care privea aşa că poporul îl considera ca un făcător de minuni, ca unul ce era în contact cu îngeri, şi insufla multora
chiar oare-şi care frică.
Spre a isbuti în planul lui îşi luă ca ajutor pe un tănăr
sărman Şulemstole der. Îngertes,

un tănâr pios, care îndeplinea

cele prescrise din ca tea Reziel. Intro zi însă acest Faviş adună în casa lui aproape jumătatea obştei Israelite din acest
oraş spre a asista la lucrările lui, promițând că, cu ajutorul
rugăciunilor sale şi numirile sfinte ce le ştia, va aduce pe alesul lui Israel.
|
Casa lui era plină de oameni şi în afară lumea
stătea
cu evlavie așteptând să vază rezultatul promis. Faviş, în unire

cu tănărul se puse apoi pe lucru, el se înveli cu

un

pe cap şi nevăzut de nimenea lucră cu pergamentele
sfinte ; apoi întrebă pe băiat de aceia ce vede.

Acesta-i răspunse că vede un bătrăn

cărunt

şezând

taleth
cele

la

masă, decalogul stând înaintea lui, cerurile sunt deschise, iar
ingerii stau laolaltă şi alte de aceste

aiurări

fantastice.

Dar

abia isprăvi cu descrierea lui, care puse lumea în spaimă
şi
uimire, când casa începu să se sgudue şi se auzi un zgomot:
înfricoşat aşa că lumea începu a tremura şi mulți căzură
fără simțire la pământ,
|
2l

|
|

,

ideea Mesianică
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Un foc isbucni între aceste şi deveni atât de intens încât

"amenință ca tot oraşul că devie prada
Faviş cu

luară toţi la fugă şi numai

Atunci

flăcărilor.

0

exaltaţi

tânărul fiind

cele

în

rămaseră pe loc şi pieriră în foc, dându-şi sufletul

e
t
mai îngrozitoare chinuri. Tot în incendiu pieriră şi sfintel
Faviş era a
| pergamente ce aveau cu ei. Intenţia acestui

Din
|

cea mai adâncă

din

aducă

să

“fapt s'a întămplat în laşi cu 12 Evrei, cari voiră
"pe şaar oiţris (ingerul tezaurilor).

Rabinii

atare

Un

imita pe losit Dilraine, care tindea la acelaş scop.

Piatra-N.

antichitate,

conducătorii

ai comunităţei israelite purtau acest titlu.

Şi aci din partea lui haham basa din laşi

spirituali
i

funcţiona

un

rabin al comunităţei locale, ales fiind de enoriaşi ori de Ka-

halul comunităţei locale, întărit în vechime Şi de Hahambaşa

din laşi. Funcţia lor era pe tot timpul vieţei. Rabinul era
dator a da toate explicaţiunile ce i se cereau relativ la ritul
mozaic; judeca şi întărea divorţuri religioase supraveghea hahamii, îngrijea a se pune oameni credincioşi pe la măcelăriile
evreeşti, observa tabricaţiunea azimelor, ţinea draşoth de învățătură şi morală religioasă, etc. Avea jurisdicţia asupra enoriaşilor comunităţei, judecând procesele civile, comerciale

şi chiar penale precum şi cele relative la chestii religioase. El

avea o putere foarte mare, pronunţând hotărâri şi pedepse
ce se puneau în executarea prin mijlocirea starostelor sau a
autoriKahalilor comunităţei, sprijiniți fiind întotdeauna de
tăţile locale pentru executarea lor. În chestii grave, „cei conHadamnaţi puteau face apel câtre Vel Camaraş ori câtre
e
chespriveşt
ceiace
În
c.
Domnes
Divanul
hambaşa şi către
tiunile religioase, avea o autoritate deplină. Logodnele, căsă=
toriile şi divorţurile erau exclusiv în atribuţia şi competenţa
lui, la care ocazie

percepea

şi taxele cuvenite

şi lui

Haham

făceau
Talmu-

başa, conform aşezământului Gospod. Judecăţile se
după legile mosaice sau mai bine zis după pravilele
dice, având deplină autoritate.

rabini)

La noi în Piatra au fost şi Daiunim (asesori de.

cu aceleaşi atribuţiuni.

In timpurile vechi, aici ca şi în celelalte oraşe mai mari

era şi un Vice-Hahambaşa,

având

turi ca și însuși Hahambaşa singur.

acelaş

privilegii

şi

veni-

2abinii din Piatra-N
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Acesta, ca şi Haham

josle, care

era

în

contact

başa avea dreptul de a numi
direct

cu

ispravnicul

sta.

ținutului

Neamţ. Acesta, cu puterea ispravnicului trimetea: oameni
zaplacii pe la case de încasa veniturile lui Haham Başa,
la arăndari, executând
«|

3

a-i achita

dările

și taxele ce i se cuveneau,
|
Înaintea de a da cronologia rabinilor de aci, voi

vorbi

de vestitul

Rabin

pe aceia ce nu voiau

cu
de

/srze/ Ba/șemtov,

al căruia

amintire

este

încă vie în multe locuri din judeţul nostru, transmis fiind
tradițional din gură în gură. Sunt peste 150 ani, de când
„trăia în jud. Suceava un Rabin mare, cunoscut sub numele
de Elieizer. In acea vreme năvăliră Tatarii în ţară şi dânsul
făcut fiind prizonier, fu dus în Turcia, unde fu vândut ca
rob la un Paşa însemnat. Tradiţia spune că dânsul prin înțelepciunea, inteligenţa şi capacitatea sa, isbuti a se face atât
„de iubit de stăpânul lui, încât îl slobozi din robie şi cu
“timpul înaintă la funcţie de Paşa. Murind vizirul el fu chemat
'în locul lui, şi i se dete ca soţie, pe soția defunctului vizir.
„Dar puţin după aceia, strângându şi şi o frumoasă sumă de
bani, fugi din Turcia și se întoarse în ţară, unde se reuni cu
soția lui de mai înainte şi născu un fiu cu numele de /srae?,
care a fost mai târziu poreclit Ba/șemtov FHakoideș. Părinţii
* acestuia irăiră peste 100 de ani şi muriră în Suceava (vezi
şi cartea Hebraică : „Şchiwche Baalşemtow).
La moartea părinţilor lui Israel era în vârstă de 17 ani
şi el intră într'o talmud-thora din Suceava, unde spre a învăţa trebuia să îndure multe suferinți, silita se băga servitor
la un melamed (învăţător); la vârsta de 24 ani se. însură cu
fiica rabinului Ghersin din Suceava ; dar fiind timid, el nu
prea fu băgat în seamă de corelgionarii lui.
La vârstă de 27 ani se întoarse în pădurile cele dese
din jud. Suceava şi Neamţ, unde îşi clădi o căsuţă şi spre
a-şi putea agonisi hrana, cumpără un cal şi o căruţă, pe care
o încărcă cu lut şi trimise pe soţia lui s'o vândă. Foarte adese-ori însă îşi părăsi locuinţa lui şi călători prin Transilvania (Ardeal), unde se primbla prin munţi şi văi, aşa că
chiar azi mai

există

în Ardeal,

lângă

Bicaz (jud.

Neamţ)

o

vale lungă, numită după el Valea Jidanului precum şi alte
foarte multe localităţi care poartă numele său. Dar preumblare saa cea mai favorită era pe muntele Cea/lăul din jud. Neamţ,

unde îşi săvârşea rugăciunele şi unde se scălda în toate zilele.
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Dânsul era om
nesc ; un suman,

Rabinii din Piatra-N,

foarte simplu şi purta un costum

un cojoc,

o cingătoare

şi o cuşmă.

țără=
-

Intre altele ne spune legenda, că el voind a trece într'o
zi de pe dealul preot pe dealul preuteasă, din jud. Suceava,
ambele dealuri se împreunară spre a-i înlesni trecerea. Sunt
vre'o 75 ani, de când trăia în Borca un ţăran loan Farcaș,
bătrân de 105 ani, care povestea în unire cu alţi Români că
lau apucat încă în viaţă și că l-au văzut foarte adese ori, pe

când trecea cu vitele pe câmp.

.

Multe legende, asupra lui, trăesc chiar şi până azi în
gura ţăranilor din diversele locuri ce le cutreera,
„ Haiducii chiar ce trăiau prin munți şi păduri în acele
timpuri, îl venerau mult şi aveau un atare respect pentru
persoana lui, încât nu numai că nu-i făceau nici un rău ba
încă îl puneau pe el ca judecător în sfezile şi certele lor. şi
foarte multe ori se mirau împreună cu lumea întreagă de el,
care nu ştia de nici o teamă, şi care trăia izola: dela restul
corelegionarilor lui.
Acest mare rabin devenise foarte celebru, având mulți
sectatori, fiind chiar fondatorul sectei chasidimilor:
Cronologia rabinilor din acest oraş, după câtam putat
culege sunt; Înaintea anului 1770 a fost vestitul rabin Ichil.

Mechel

ben Iosef.

A făcut

aci şi Pinkesul soc. Sacre:

„Che

wra-Kedoscha“. EI era cunoscut cu numele de „maghid“. A
murit în anul tav-kif-lamed-zain (1777) şi este înhumat pe
cimitirul vechiu, AL doilea rabin a fost Sulim bar Zew, care

a murit în anul tuf-kif-mem-zain (1784) şi este

pe vechiul cimitir. Apoi

mort

tut-kit-samech nin

urmează:

(1806);

Rabi Iosef Charif (înţelept)

Iosef ben

Daniel

„Rabi Avram
" Rabi

lfchoc

Rabi

mor5601

înhumat

tot

Rabi Flaim ben Menachim,

Rabi Beir
Daniel

(1841);

Leib

ben

Maghid :

Iosef: )Rabi

Rabi Isucher Beir

ben

decedat 5613 (1853); Rabi Chaim Ioine Timin;

ben Avram Adverner;

Rabi

Smil

Lipcaner.

După dânsul venica rabin Velvel Leibale Lişes (Apotheker)
şi ca Daian Moise Wolf Kilai şi mai târziu Rabi Velvel Nutes
(daian), Rabinul Velvel Apothek er murind în anull 870,
rabinul Kitai fu proclamat rabin.
1) Acesta

este fiul rabinului

Daniel

Sin loset de aci

rabini snt străbunicii familiei Daniel de aci (Samuel şi Dr. Volt Daniel), şi Peambiipietrele
rabinilor
“Daniel şi al talmudigtilor este săpat pe piatra sepulcrală o bibliotecă
în color.
=
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Rabinul Kitai funcţionă ca atare aproape 30 ani, murin
d
la 12 Elul (15 Aug. 1890), După decesul acestuia, se
formase două partide, una aducând ca rabin pe Chaim
Lâbel,
fiul rabinulni ZGbe/ din Bacău, iar cealaltă partidă
a adus
rabinul Israil Bergher din Polonia. Cel din urmă susțin pe
ut
fiind de meseriaşi, a adus de acolo doi hahami. Era
o luptă
mare între aceste două tabere. Această stare de nelini
şte a
durat până în anul 1896, când înființându-se gabela şi
con:

stituindu-se

un

comitet al comunităţei,

s'a dat rabinului Ber-

gher 3000 lei şi plecă la Bucureşti. Numai

ast-fel comunita- |
tea scăpă de zizanie şi desbinare.
|
Actualul rabin Chaim A. Lâbel însuşeşte toate cerinţele
vechiului şi noului sitem. Este un bărbat semi modern.
Actualmente avem numai pe savantul rabi /aim
un bărbat care însuşeşte toate: cerințele vechiului şi

sistem.

Zobel,
noului

|

Aci cred nimerit a pomeni că oraşul nostru a fost _vizitat de celebrii rabini :. Rabi Solomon Del Medigo, de
Rabi

Meiri (din Premilem), Rabi Srulze (Riginer;, Rabi Choskeolă
(din Polonia), Rabi Sme/ke Sasover, Rabi Mechele Dorhoier,
Rabi

Ifole din Buhuşi şi de fiul său Rabi Isrulți din Buhuşi
.
O curioasă legendă se pomen: şte despre vizitarea
lui
Rabi Meirel, că ar fi blestemat să ardă ceia ce s'a si întămplat după plecarea sa (1849), din causa că bogătaşii nu
i-au
dat onorurile ce se cuvenea a-i se da.
|
Este de notat că la 22 lan. 1899 rabinul Lăbel refuzat
-a merge pentru jurământul soldaţilor recruți din cauză
că
D-l Colonel Petrovici a refuzat rabinului a libera soldaţii
evrei la sărbătorile de toamnă. Cazul fu reclamat M-terului
şi
Prefectul a aplanat incidentul iar colonelul a promisa elibera
soldaţii la sărbători.
|
In vechime toate actele şi certificatele erau întărite de
rabin şi Kahal cu peceţile lor, până la 1870, după cum voi

„arăta

la alt capitol.

Rabinul este învitat a, asista la toate festivitățile şi

lebrările naţionale.

Nici o cununie nu se face fără presenţa sa nici
țenii (divorsuri).

ce-

despăr-

300
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5

din radă

Toate sinagogile şi casele de

rugăciune

conform

au câte un rabin oficial, rabinul comunităţei

legăsC

are autoritate

asupra lor, deci el se poate numi cu drept Sef rabin al CS

munităței locale, conducător spiritual a ei. În vechime

rțu-

binii comunităţei ca şi al celorlalte din toată ţara, fură ada

din seminarele ce sunt în Ungaria și Rusia. În România BA
există încă seminare şi Ministerul recunoaşte certificatele d â
rabin, cu dreptul de scutire din armată, pe cele liberate d
marii rabini din Bucureşti. Rabinul dă toate explicaţiunile
Welativ la ritul mozaic, judecă şi hotărăşte divorsuri religioat_ O
conform cu schulchan Aruch:
supraveghează
hahamii 196
pună credincioşi la măcelării ; să observe fabricarea azimeldini

să ţină cuvântâri (draşoth) de învăţătură şi morală religios
etc.

Hahamii
Brul

Au rolul de a tăia păsări şi a prepara la abator

cahei,

cuşeră (curată), conform prescripţiunilor din Sulchan Arujrne
El trebue să cunoască principiile legii relative la Şechita (tâţ 64
şi bedico (examinarea internă a plămănilor.
ocă
E! este sub ordinul rabinului Comunităţei. Ei sunt | înîn număr de cinci cu acest titlu.
pe
,
,
an-

Psaltul-Cantorul-chazon (șelich Zibor-meşamer).

| ei
po-

„Fie-care evreu îşi poate face singur
acasă, membrii

sinagogei

mari au stabilit

rugăciunile
însă

ca

zil alor
serv

ct,

Divin să se facă, adunârdu-se toţi într'un loc anurae des _49
şi întocmit şi rugăciuni (Borchi, Kedischa
trebuesc

pronunţate

decât numai

şi Kadiş) carei

în prezenţa

a zece

9

perstalb.»

majore. Cantorul (psaltul) începe şi sfărşeşte, cântând figgator
capitol şi poporul urmează regulat după el. Cantorul (ps lei anu e preot, el n'are nici un grad sau treaptă mai sus d
au
ce! din urmă credincios, Fie-care evreu în sinagogă se în tulăşi se roagă

direct câtre

D zeu. D=

aceia

oricine

a cânta frumos poate servi ca cantor (psalt).

ştie a AC fe-

|

Evreii și Antreprizele Comunale
Evreii în toată ţara şi prin urmare şi în judeţul oa
au fost întotdeauna antreprenorii sau mai bine zis furniz
autorităţilor respective. Nicăirea n'am găsit o
restri
pentru

1667,

de cât la anul

aceasta,

oprirea

la capitolul: «Legi arbitrare şi restricțiuni.
Ca să arăt pe toţi antreprenorii evrei,

este imposibil iar pe de altă

cum

voi des

pe

|
de-o

p

voi

Deci

nefolositor.

parte

răta numai pe câţi-va. Date mai sigure am de la 1855.
La 10 Genar 1855 pitarul losub Foișie sin lţic a
tractat cu comuna Piatra, îndestularea obşlei de pe
cu

răzăşească

pâine,

dispoziţiilor No. 7048 din 1

conform

al departamentului din
starostele Corporaţiei şi
din 12 Febr. 1855 cu
pe an, iar preţul să fie
Jemnă.

lăuntru. Acest contract este întări
de Isprăvnicia ținutului sub No
condiţie ca iarul să se facă de 3
20 par, oca pâine de răndaşi 32
căsăpiilor şi munjeriilo

Tot în acest an contractierul

pe partea răzăşească

neguţitorul Vigder Zet Aron,

Departamentul din lăuntru Secţia G. sub
Febr.

1855.

Prin

adresa

încuviințat

Contractul

cu

departamentului

Iconoi

Dimitrie,

au fost: Comisul

dată

|

1 lunie

la
că

către eforie şi isprăvnicia Piatra, le ordonă

di

2449

No.

|

pentru

risirea articolelor de hrană obştească precum:
pitărie,
săpie şi mugerie pe anul 1856, le ordonă ca să adnne
ştea iârgoveţilor,

să se înțeleagă

cu ei pentru

sigurisir

cestor articole. Deci fură poftiţi și notabilii Evrei (obşt

raelite). Asemenea şi Meir sin Aron,
sin Moise Duvid.

Deci acel sfat a hotărât

Hoişie,

losub

următoarele

,

prețuri:

losef Kaufman, Cronica Comunităţilor israelite din Jud. Neamţ.

A

72
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oca carne treif iar 76 par. carne cuşer, 4 lei eca grăsime şi

9 lei oca lumănări. (Raport. Nu. 895),
Departamentul 1 însă prin ordinul

No.

18820

din

24

Febr. 1855 nu admite aceste preţuri, ordonând o nouă consfătuire şi hotărârea din partea orășenilor, «de-a micşora preţurile suite arătate mai sus,
In acel timp era în acest oraş un vestit antisemit, mân“cător de Evrei «Spatariul Dim. Gheorghiade» (Grec de ori-

gină), care era pe acel timp atotputernicul eforiei

cest antisemit îşi caută felurite

pricini

cu

acel timp (1855-56), el făcu sfatul Eforiei

Evreii

ca

să

locale,

a-

şi

pe

tot

încheie

o

hotărâre a eforiei târgului ca să nu se mănânce din cuțitul
hahamului, cerând prin un raport dezlegarea departamentului
din lăuntru.
lată răspunsul departamentului cătră sfatul orăşănesc din
Piatra :
“La raportul acelui sub No. 671 pe lângă care trimite
jurnalul încheiat de obştea acelui târg pentru modul după
care s'ar cuveni a se îndestula orașul acela cu pâine, carne
şi lumănări, să răspundă cu cât pentru pitării, Depart. încu.viințează măsura de obşte adoptată, iar pentru căsăpie şi
munjerie, nu se poate primi ca vitele să nu treacă prin cu-

țitul hahamului,

ci sâ urmeze

dispoziţiei ce este statornicită în

cazul acesta prin condiţia contractului transcris.

subscris. Nicu Catargiu,
|

Şef secţiei | C. Milino,

No. 14150 Iulie 23 anul 1855,
1) Acest Gheorghiade însă sa opus departamentului, prin

altă hotărâre a Eforiei deci Departamentul dă sfatului orăşenesc următoarea dezlegare, care o dau tocmai conform originalului :

DEPARTAMENTUL

DIN NAUNTRU

Cătră sfatul orăşenesc din Târgu Pietrii

Secția [. No. 20059 anul 1855 luna

Octombrie 13, lași

La raportul acelui sfat sub No. 932 să răspundă că
propunerea D-sale spatarului Dimitrie Gheorghiade şi obştei
1) Primăria Pidtra, vezi Dos, No, 186, 137 Anul 1854,

ldem

Dos, No,

192 Anul

1855

Evreii şi Antreprizele

Comunale
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târgului Pietrii cuprinsă în jurnalul încheiet, sânt contra con-

diţiilor. statornicite pentru antrepriza căsăpiilor: şi jignitori înteresului taxei prin care haznaua îşi adună dările sale de la
Jidovi; şi dar neputându-se încuviința riici“ acuma cuprinderea

jurnalului ţitat, sa adaugi că D-lor

mădulările- munţipalităţei

să se înţeleagă cu d. Dregători şi să intreprindă măsuri de-a
aduce în plecări sau pe [) 1 spatariu Gheorghiadi; sau şi pe
alţi, ca să primească fitatele articole cu condiţiile obişnuite ;
osebindu-se numai

în cea ce

priveste

indestularea

naţiei

E-

-vreeşti ca antreprenor ce va fi să fie dator a trece toate vi=
tele ce se vor tăia pentru: consumaţia' norodului creştinesc
„prin cuțitul hahamului şi numai câtă carne ar eşi cuşeră, prin
asemene chip.să li se deie Jidovilor, iar aceia ce ar mai
trebui naţiii peste aceea, rămâne ca însăşi J/dovii sau faxierul să-şi aducă treibici cari să-i facă întreaga vită cuşeră
şi să se îndestuleze la a lor trebuință. îi: -- semnat

A.

Catargiu,

Şeful secţiei G. Melino,

Acest Ghsorghiade cu statul orăşănese văzând că nu reuşesc în planul lor, fără admiterea Depart., recurseră la alt
mijloc, adecă au oprit tăerea cărnei de vacă, rămâind a se
îndestula târgul cu carne de mascur şi pasere. Atunci departamentul secţia | prin ordinul No. 20966 din 20 Octombrie
1856 in bază ca măsură luată m'au supus'o aprobărei departamentului, cea ce era dator s'o facă, deci el nu o găseşte
nici cum nimerită; ordonă a se lasa de-a se tăia carne de
vită ca şi până

acuma.

subsris Cantacuzino,

*

şeful secţiei |. Caramfil:
Deci Eforiaşi sfatul orăşenesc se conformează de acuma

ordinului departamentului şi dă

Evreului Ghitman

în

antrepriză

acest

articol

sin Bercu cu următoarele preţuri, 72 par.

oca je carne de vită, 5 lei oca grăsime şi 6 lei lumânările.
Deosebit condiţie ca în timpul postului creştinesc
nu e
dator a da carne cuşeră pentru Jidovi..
Departamentul din năuntru. Ministrul cavalerul Nicu
i
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Catargiu prin ordin No. 14285 din 20 Iulie 1856 nu aprd
mezatul, întăi din cauza preţurilor urcate şi al doilea d
cauza condiţiei contractului ca în timpul postului creştin
să nu aprovizioneze obştea Evreească cu carne cuşeră, ordg
deci a se face alt mezat care să lese cu preţuri mai mic!
rate şi să admită a se da carne Jidovilor în timpul pos
rilor creştine ca întotdeauna,
Aşa dar se face alt mezat şi rămâne antreprenor Mid
Creimer care lasă cane cu 60 par. oca şi admite condiție
se da Jidovilor carne în timpul postului creştinnsc.
3
In acel timp suindu se preţurile vitelor, deci necon.
nindu-i a îndestula obștea cu carne și lumănări i s'a făcu,

subscripţie de boerii cei mai notabili la 23

Noembrie

şi i sau strâns 279 galbeni, subvenție spre a
contractul ce avea cu eforia târgului Pietrei.
lată copia documentului subvenţional :

putea

1

îm;

Subscripţie
Pentru înlesnirea casapului Mihe/ Kreimer anirepiel
căsăpiilor pe partea răzăşească; la pogorirea prețurilor câl€

a lumânărilor şi a grăsimei, adică dela 72 par. oca de +
creştinească la 60 parale şi cea evreiască dela 72 lei la?)
parale ; lumânările de

de grăsime

mănându-se
numele

la

6 lei oca

la 5 lei 20

dela 5 lei la 4 lei; cari bani a
D-sale

fie căruia

Prezedentului Eforiei sub

contribuitor

par.

Şi.

subscripțieif!
adeverinţă

la aceasta, D-lui îi va

da!

treprenorul sub aceaş garanţie ce etforia are a primi del
şi printre jos însemnare contractului, ca să-i înapoiască:
menitul
antreprenor care îşi primi eforia sub subscripce
până la expirarea contractului său ce urmează a fi la 1jul

1857. Aga

galb.,

Dim. Stavri

Comis. N. Gridov

galb., Vas. Miclescu

20

galb, Camin. N. Micleschat

40 galb., Iosef

Camner

10 galb., Varnav Archimandrit

Spiku

19 ge

etc. În total 275 galbeni. Adică 275 galbeni ce sunt e
asiguripsi, pe care i-am primit dela D-lui prezidentul efor]l)
cestui oraş ce și D-lui i-au luat dela boeri subsemnaji Cfit
bine voit a mă ajuta ca să pot vinde din obiectele îndeță
rei cu preţurile în dos scrise gi mă îndatoresc că la topişi

Evreii şi Antreprizele Cou:unale

305

ţele ce au contribuit la această sumă să le dau carne, lumâl
nări şi grăsime cu ţidule prin oamenii ce D-lor vor trimite îi
contra sumelor ce am primit dela Dor. Iar capitalul primi
ce va mai rămâne, la împlinirea proviziunii contractului să s
răspundă iarăşi în monedă primită fără vre-o dobândă şi spri
_urmare întocmai urmează a mea iscălitură Jidovesce.

1856 Noembre 23
In luna

lunie

Ichiel Mechel Kreimer

1856

luând

antrepriză

pitariele

Marc

Eşanu. Departamentul dinăuntrul secţia ] prin adresa N
11661 din 17 lunie 1856 nu admite contractare din cauza
că acel contract

era

pe

un

an şi jumătate

şi nu

numai

[

un an după regulă, socotit dela luna Octombrie când esă ri
colta nouă, 2) acest articol fiind lăsat prin modul de frai «
trebuit a cere mai întâi opinia obştei spre a adopta mod
antreprizei.
Deci s'a urmat întocmai ordinului departamentului, s
cerut sfatul şi adoptarea obştei și prin raportul obştesc i

cheiat de Comisarul Eforicesc No. 760 din 20 August
(unde

figurează

şi

pe un an.
% La
Bercu

iscălituri Evreeşti), sau admis

1855 antreprenorul

iar al taxei

birului

pitariilor a fost Simon

Evreesc

Haim

18

contrac
sin

|

Zaraf Bărlădeanu

La 1859 Reize/ Heller a luat antrepriză accizului berei
tutun indigen, cotul, mahalitul şi cântarul cu 12.000 iei ant
Tot

în

acest

an

au

ţinut

antrepriza

pitariilor Herş

Haham în companie cu Aga Gh. Tulbure.
5) In anul 1860 antreprenorul pitariilor a fost
Kitar pentru care a
sele sale.
Tot în acest
Bacal. Al iluminărei
Al căsăpiilor la

garautat

an antreprenorul căsăpielora fost |
cu gaz a 120 fănare a fost) Chaim|
1862-63 Avram sin Moise David.

?) La 1867 antrepriză ştergerei hogeagurilor

rile de stearină
1)
2)
5)
4)
5)

Şa

Herşcu sin lacob Cupe. cu:

Avrumuţi Şaim.

Manit. Otic, ll, 1860 Ne,
Monit, Ofic. II, laşi 1860
Bulet, Ofic. 1859 No. 1.
Monit, Ofic, Ili, 1866 No,
Bujet de venit şt chelt.

.

162,
No. li şi 116,
50
Come

şi lumă

urb,

Piatra pe 1877,
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La 1880 antrepr, accizelor comunalea fost Ițic Sildhauz,
„iar la 1886 au fost Fraţii Focşaner. Antreprenorul iluminarisirei oraşului

mai

mulţi ani a fost Bercu

Schwartz.

In

fine

toate întreprinderile tuturor iraturilor atât de pe parte răzăşească cât şi al moşiei Mărăţei şi Târgu Pietrei, au ţinut întotdeauna

Evrei.

Procesele Personale ale Evreilor
cu

Comuna

Piatra

* Afară de procesele obşteşti ce comunitatea a avut cu
Comuna, Evreii ca antrepenori al arăturilor comunale şi ca
proprietari au avut felurite procese cu Comuna locală dintre
care cele mai importante voi arăta aci. Unul din aceste a
fost cu: î) Burech Herş care s'a început la anul 1855 şi s'a
sfărșit la 1872 ori 1874. Inainte de a intra în fondul istoriei
acestui proces voi da aci întocmai o copie a zapisului de
cumpărarea unui loc cu velniţă din partea lui Burech Herş şi

Avram din Dragomireşti, din anul 1831:
„Adică

cu care mai jos mă

voi iscăli

încredințez

zapis, ce dau la mânaD sale Burech Herş şi
gomireşti, şliut să fie că de am bună voie, şi
am vândut o bucată de loc, din locul ce am
prinderea locului casei, si a morii, care este

Avram
nesilit de
aicea,
pe locul

acest

ot Dranimeni,
în cu=
gospod.

care loc este peste gărla morii, adică din malul găriii morii

şi până în gard de la deal despre Borsoagă, pe eare loc
lam şi măsurat, adică la capătul din jos, de la morişca și
până în gardul lui Bezgan, este 20 stânjeni latul. Mijloc este
95 stânjeni tot pe lat, iar capătul din sus fundul 14 st. precum şi lungul sau măsurat drept prin mijloc, și au eşit la

măsură 95 st. până în gardul, ci se deosebeşte cu curățirea
hagiului, acel loc lam vândut dimpreună cu velniţa ci este

făcută pe acel loc, cu preţu de 2000 lei, cari bani i-am și
primit, şi de astăzi înainte, şi în veci au a o stăpăni, ca pe
o dreaptă ocină a D lor saie, nesupăraţi de câtre nimene, mai
1) Primăria, Dos, No, 473 An. 1855 Dosarul procesului cu Burech Herş,
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îndatoriţi fiind D-lor ca pe malul gărlei despr
e velniţă să facă
gard peste tot, care gard să fie cu depărtare
de malul gărlei de 3 palme gospod. care gard nici odată
să nu fie lipsă,
lar apa peniru velniţă voi ave a trage din
gărlă, însă numai
pe un loc, mai sunt dator de a păzi gărla
morii din jos de
a nu slăbozi întrânsa molătau sau altă ceva
de la velniţă
spre a nu îneca moara, iar pentru ceia ce se
cuvine pentru
bezmen D-nia lor datori sunt a se învoi cu
Epitropia şi cu
obştia târgului şi spre mai bună siguranță
au
iscălitură dimpreună cu fii mei, şi sculându-s urmează ame
e cine-va din
neamurile mele cu protimisus dea rescumpă
ra acest loc, să
nu fie voie nime al rescumpăra. 1831 Mart
e 9, Marie soţia
răposatului ispravnic Negoită sterea am
vândut ; Costache
Sterea Vel Capitan fiu ; Mihalache Sterea
fiu;
Marghiola
fica ; Nastasie Sterea fiu ; Frosina fica;
lancu Sterea fiu. E.pitropia şi obştea târgului Pietrei. Pentru
mai SUS însemnat
sau alcătuit pomeniţi mai sus cumpărători
Burech
Herş şi
Avram din Drăgumireşti că Epitropia şi
obştea târgului ca
să plătească pe fişte care an bezmen la
Epitropie
câte
un
galben olandez blanc. care plata de bezmen
urmându se din
partea Dnia lor la Epitropie pe fişte care
an, vor rămâne
şi D-nialor statornici şi nesminţiţi depe loc
acesta.
Pentru care s'au încredinţat şi cu iscălituri
le noastre şi
cu pecetea târgului, Iscăliți: Iordache Stan
Sard
ar loan Ciurea Sardar; Anastase Apostol ; Gheorghe
ot Albu;
Pentru
îtnocmai cu originalul iscălit Gh. Iconom
(L. S.) - No. 7093
din 8 Oct. 1862. Copia este autentificată
şi de Tribunal.

De îndată ce acest Burech Herş şi Avra
m ot Dragomireşti cumpărară locul cu velniţa, din
mai multe cauze nu
S'au putut împăca cu Epitropia târgului
pentru bezmenul lo-

cului până în anul 1863 când s'au invoit-să
plăteasca
1 galben Epitropiei.
|
>
|

anual

Nu trecu mult şi iarăşi se ivi proces pent
ru neplata de
bezmen. *) La 15 Marte 1869 Tribunal
ul local a condemnat
pe clironomii defunctului Burech Herş
să restitue Primăriei
urbei Piatra locul de velniță din acest
oraş cu drept de apel
conform Art. 316 şi 318 din pr. civ.
In. fine moştenitorii
2) Primăria Piatra, Dosar No, 434/65,

|
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Piatra

la anul 1874
defunctului? Burech Herş au urmat până pe
tot procesul,
de
când văzând că nu miai ie finit se lepădară
ce vine în

Tămăind comuna stăpănă. de fapt il acestui loc
a:
str. Alex. Lăpuşneanu.
aniil
pe
a,
Piatr
ne
Urba
__ În expiinierea situației comunei
procese ce 'Primăi. 1870 pag. 33 găsim figurând următoarele
lui Haim Za“-ria a avut cu unii Evrei de aci: că moştenitnrii

:: Fat antreprenorul

accizilor 'băuturilor ; cu moşteuiitorii

lui Sa=

u neplata
"muil Negru accizarul -berei; cii nafia Israeliță pentr
s este
ptoce
care
i,
ui locului feredeului şi a havre

- bezmenul
onomii lui Burech
"- în” casaţie după recursul Primăriei; cu clir
de velniță căştigat
'" Herş pentru neplata bezmenului unui loc
da moşiei Mărăţei
“la Tribunal, cu Vexler pentru bani din aren

i
|
"(al comunei,
astă-zi d lui
ine
aparţ
care
cica
Petri
l
deaiu
O parte din
=
Mendel
Mihai! L. Adamescu, a fost proprietatea defunctului cam pe
sin Îfic fin derbriik. După

moartea

acestuia,

imediat

dată în judela anul 1869 femeia acestuia numită Golda fu
o parte din
luat
fi
ar
cată de Primăria locală sub pretext că
eşeşte cu
megi
se
cărămidărie ce aparţiee comunei, care teren
a_soGold
1871
partea dealului, proprietatea ei. La 19 April
ă prin Porția def. Mendel sin Ițic somează Primăria local

Portărei

țârei ca le 21 crt. să vie să primească de la

394

ru embaticul
lei c, v. care sumă ea datoreşte Primăriei pent
actele de eim“anilor 1869 şi 1870 pentru 5 locuri trecute în
August

batic No. 195 din 1863 April 20; No. 175 din 1857
1858 August 20;
20; No, 250 din 1858 lulie 23; No. 74 din
ntat pentru
preze
șa
Ne: 79 din 1857 Mai 20 Primăria nu
ge-

primirea banilor şi ea a depus această sumă
nerală, intentând proces Comunei.

la. casieria

La 97 Oct. 1871 la Tribunal, Golda perdu

procesul râ-

" măind ca Comuna să vândă locurite,
al D-lui
nă
La 22 April 1872 prin intervenţia la comu
|
oprită
este
ea
nei,
M. Zaharescu arendaşul cărămidăriei comu
esul
proc
fine
a mai scoate petre din cariera ei din deal. In
u şi locul
urmă până la anul 1874 când numita Golda perd
e
escu
Adam
M.
şi imobilul ce avea în oraş. Vându lui
antrepefiind
g
La anul 1873 reposatul Faibiş Rosenber
Ferş,
3) Primărie, Dos, No, 473/55 procesul cu Burâch

locesele Evreilor cu Comuna Piatră

or

al aprovizionărei

duşi, M-tirea

309.

pietrişului pe cale

Bistriţa-Prisecâni,

ceru

naţională

comuriei

Piatra-Bu-

a se ordona

in=

Sinerului de a-i destina locul de unde să-şi ieie materialul
jentru formarea movilelor necesare. 1 se dete malul Bistriţei
Dispre Cut“; el se plânse prefectuiei contră locului depărtat

gare ordonă Piimăriei ai da cariere apropiate de facerea şo-

Melei: Rosenberg a luat 'prund din Borzoghean
înunei pentru care fapt a fost dat in

fără voia

judecătă

de

co-

&omunăi

Pfărşitul a fost că prefectul lorgu Roznovauu a intervenit

la

primarele Cost. Popovici şi lucrurile s'au împăcat, îngăduinilu-i a-şi aproviziona prund de unde avea trebuință conform
îrt. 13 din legea drumurilor.

1%)

In anul 1877 dincolo de

Bistrița

un

Evreu

Burech

Avram ţinea moara lui Gheorghiade, unde îşi făcuse un iaz
spre aşi trage apa la moara sa. Un denunţ la Primărie era
Suficient şi comuna decise stricarea iazului pe motiv că opreşte navigația plutelor, ameninţă mahalaua în caz de po-

hoi etc. Imediat după constatarea comisiei însărcinată de Coună

|

s'a confiscat acel iaz şi arendaşul fu dat judecăţei.
La 22 şi 23 August acelaş an pompierii stricară iazul,
Scoaseră materialul.
In fine unui alt arendaş al aceleeaşi mori ?) Lupu sin
usen i sa, admis a face iezătură la moară cu planul archiîectului Comunal. lată adresa Primarului câtre acel Lupu sin

usen ;

-

„No. 337 Asupra cerarei ce a-ţi făcut prin

suplica

în-

registrată la No. 5178, Consiliul comunal au dat următoarea
decizie ; „Consiliul având în vedere că facerea acestei iezeturi
după cum propune petitionarul ar contribui la apărarea malului stâng despre oraş, în unanimitate încuviințează cererea
cu aceasta ca iezătura să se facă după un plan ce se va da
de archiiectul oraşului şi a nu se aduce prin facerea ei vre'o
Astricăciune în această parte şi a se abate apa spre malul
1drept“. Prin urmare dacă dv. veţi voi a face asemenea eze-

“furi pe malul stâng, vă pun în vedere că sunteţi oprit a în-

(cepe
|

ori-ce lucrare

fără planul şi aprobarea

d-lui architect.

1) Primăria Piatra, Dosar No, 225/1877 August 18 Dosal Ezeturei făcută de
nişte Evrei în schelea Arin de pe proprietatea Comunei in scop a da apa din

Bistriţa la morile lor,

Un alt proces

Prosesele Evreilor cu Comuna Piatra EI

-

ua
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a fost cu Marcu

Leibuşor

care

poseda

moară, schele şi mult loc lângă apa Bistriţa; murind n'a plătit nimene bezmenul comunei, care se folosea peste 30 ani
de venitul acestora. Nu de mult însă o fiică a acestuia, predă
afacerea

d-lui Mihail

Adamescu,

care intentând proces

nei, recăştigă o mare parte din acele terenuri,
In fine procese erdinare comuna a avut şi

are

comu-

foarte

des cu Evreii locuitori de aci.

Invaziunele armatelor străine
în Târgul
Dacă Românii

Pietrei
au

și Judeţul

Neamţ

avut a suferi de diversele

invaziuni

ale vecinilo: hrăpitori, Evreii nu au fost mai puţini părtaşi
la jafurile, excesele şi nedreptățile comise de aceşiia chiar în
timpul ocupaţiunelor armatelor Ruse ori Austriace, care ve=

niră fără gând rău

pentru

ţară, totuşi Evreiiau

avut

" deauna a suporta tristele urmări ale ocupărei.

1) La anul 1653

înto-

în timpul lui Vasile Lupu năvăliră

în

Moldova, probabil şi în judeţul nostru hordele cazacilor, Zaporigeni sub comanda
faimosului lor Hatman Hmel
sau
Hmelnițki (Bogdan Zenobie), care ucise şi jetuise pe toţi
Evreii din ţară.
-

3) In timpul domniei lui

bieski

se

întinseră

prădând

Vodă Cantemir Leşii lui

în toată

ţara

şi aci

în

So-

Piatra

unde era un podgheaz de Leşi şi Cazaci mai bine de 200.
Zaharia şi Sandul, oameni de a iui Cantemir au venit cu
oaste (codreni) spre munte la Piatra unde s'au întâlnit cu
podgheazulde Leşi și Cazaci și lovindu-i fără veste i-au
spărcuit şi pe unii prinzându-i de vii iau dus la Cantemir
Vodă de i-au înţepat. In lupta lor au aprins oraşul.
*) Sub a doua domnie a lui Neculai Mavrocordat la
(1712-1716)
erau mulţi Leşi pribegi orânduiţi şi la ţinutul
Neamţului, să-i hrănească, dându-le provianturi de nu-i putea
sătura şi ei prădau şi jefuiau pe toţi locuitorii târgului.

%) La anul 1788 Armata Austriacă

1) Lepturar Românesc Tom. III, p. 189.

3) Lepturar Românesc Tom. II, p. 212,
|
3) Istoria Moldovei de Drăghici Partea 1. p. 33

sub comanda -Prin-

Invazuinea

Armatelor

străine

|
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țului General. Coburg, se statornici cu armata sa în 5 ţinuturi, între care era şi judeţul Neamţ, stăpânind, .rânduind şi

ocărmuind

sub forma de triumvirat;

strângând hăvalele, :ju=

decând pe toţi de obgte etr.
|
Ruşii se stabiliră în ța:4 la anul 1848, venind şi în . județul nostruîn Piatra şi Tg. N=mj, imediat ce ve iră fură
impărțiți pe la quartiruri prin tate casele Israilite.
câte '8-10
intr'o casă, unde comiseră o mulţime de necuviinţe şi multe
jafuri şi tâihării. Evreii erau siliţi nu numai a-i adăposti în
casele lor ; ci încă a-i hrăni şi a le da de băut, căci la caz
contrar erau bătuți cu cnută şi torturați, pe lângă alte neplăceri insuportabiie. Oaspeţii. neplăcuţi, ei săvârşeau nenumărate furturi, vindeau obiectele însuşi păgubaşilor şi se îmbătau
apoi spre a comite fel de fel. de scandauuri. In Tg. "Neamţ
au omorât chiar pe Evreul Şmiel Berl luster fiind-că caută
la el nişte lucruri ce i-au furat. Ei stătură aci aproapeun an
şi când fură siliți a se porni în luna lulie 1849: -din cauza
Austriacilor, ce veneau în dosul lor, luară de'a Evrei ca şi

de la creştini, cu deasila oghealuri, perine. postavuri,

îmbră-

căminte, şi a, m. d. fără a plăti vre-un ban. Nu am nevoie
a mai adauga că trecerea Ruşilor pe la 1827 ea şi mai. nesuferită pentru Evrei decât in anul 1848.
La 22 lunie 1853 Gorceacof irece şi ocupă cu armata
Rusă principatele, nu trecu însă mult şi la 5 Sptembrie acelaş an deşeartă principatele din cauza Austriacilor cari veniseră pe la spate ai prigoni 'conform tractatului încheiat i-:de
Austria cu Inalta poartă la 2 lunie a. c. petru ocuparea

„principatelor. La 20 Septembrie 1853 Austriacii *dară “ocupă

toată ţara şi la 2: Octombrie acelaş an veniseră: în Piatra,
fiind şi ei ca şi Ruşii împărţiţi în quartiruri atât pe: la: creştini cât şi mai cu seamă la Evreii.
Cazarma şi administraţia lor au avuto în strada: Bistrița cam pe locul caselor D-lui Ghimicescu,: vis-a-vis de-. capela catolică, în casele supusului Elin lon - Rusu. Tagma .bi-

sericească prin urmare şi rabinul cu hahamii erau scutiţi. de
quartăluire. Aci a staționat

Compania

8 a Jandarmi şi. :bata-

lionul Vânători cu muzica lor. Grija aprovizionărei şi ţinerea

spitalului lor era al Comisiei de quartăluire în. capul: căreia
erau Îspravnicul lorgu Rosnovanu,. Medelnicerul. Constantin
Albu etc,
g
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Pentru a se vedea valoarea morală al
- timp şi. contribuirea lor la toate greutăţile
fidelă și întocmai copie al procesului verbal
cetățenii la olaltă în Camera muncipalităţei

Evreilor pe acel
ţărei, dau 'aci o
încheiat de toţi
Piatra, unde ce-

titorul va putea vedea lămurit cele zise de mine DE

1854 Octombrie

|

17

Jurnalu

Iscăliţii boeri, neguţitoriişi meşteri patentari precu
m şi
Evreii, adunândune la Cameră sfatului muncipal.
a acestui
oraş, după aşa învitare ce ne au recomandat în urmar
ea po-

roncilor Departamentului din lăuntru cu No. 23020
şi

23921
Comunicaristă de cătră ţinutala isprăvnicie prin
2) adresa cu
No, 12650 încoprinzătoare spre a se închipui plata
lilor de cătră sfat pentru cererea unor case de spital cheltueşi altor
de obachtă precum şi pentru a acestor susținerea
în bună

regulă cu toate cele de trebuință, potrivit cerere
i făcută de
D. D. Comandant oştirilor Austriaceşti, canto
nate în acest

oraş şi luând în cercetare poruncile ținute de
organizaţia
țitatelor comodități, regula pâăţii unor asemenea cheltu
eli:
precum şi starea de afară a Casei banilor sfatului,
am avenit
a cunoaşte, că cheltuiala menajului zis, sau calcul
at a costa
pe vreme de 6 luni, adică de la 1 Octombrie
şi până la 1
April 1855 suma de 10.000 lei, ca plata unor aseme
nea bani
după care spre ținerea locurilor competente sau recom
andat
a se face -de cătră Comunitate şi că la casa sfatul
ui nu se
găsesc bani spre întâmpinarea acestora cheltueli.
Prin urmare în mijlocul unor asemenea împrejurări
am
luat a le întâmpina din pungile “noastre, luând mai
cu deosebire consideraţie mijlocire întrebuințată de D.nial
ui boerul
dregător şi Cavaler Aga Nicu Catargiu, căruia nu
puțin ăi
suntem datori cu recunoştinţă bunelor chibzuinţi între
buințate
printre noi în toată vremea și în privirea aceasta
dar, dupăce
mai
întăi am

luat în vedere starea prin care ea, şi îndeosebit

i) Primăria Piatra Dos. 186 Litera K, Acta contribu

irei C=tei pentru susținerea
oastelor şi altor încăperi trebuincioase oastelor
împărăteşti şi înquartiruirea lor incepută de la 1854 şi până la 1860.
3) Primăria Piatra Dos, 187 Comisiei quarteluirei oştilor
împăratului Austriace
pe anul 1854;
-
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şi întinderea speculațiilor prin unire şi cu naţia Evrei
ască am
cumpă

nit,

că o atreia parte din suma de 10.000

plătească de
noi creştinii
| au a plăti
câte 111 lei,

naţia Evreiască şi cei alţi aua
după anostre stări şi anume: un
câte 185 lei, un număr de clasa
un număr de cl. [ll-a aua plăti

lei

să

se

se plăti de cătră
număr de clasa
Il-a aua plăti
căte 40 lei, un

număr de clasa IV-a câte 20 lei; un număr de clasa V-a
au
a plăti

câte 1U lei; un număr de clasa Vl-a au a plăti câte
6 lei şi un număr de clasa Vll-a au a plăti câte 3 lei.
Banii au a se strânge de câtră sfât cu slobozire de quitanțe legale şi iscălită de cătră membrii lor, ştiindu-se
că
sfatul urmează a ţine curată contabilitatea despre cheltu
eUle acestor bani în, o măsură încât totdeauna să poată înfă-

țoşa Comunităţi i însuşită

de adeverire

cerşute spre

care . sau

şi închciat acest jurnal.
Urmează iscălituri (descifrabile) K. Spirea, Nec
Gridov,
lon Livizan. Mihalache Bulău, Nec. Drăguşanu.
Aproape 50 iscălituii cr. ştine şi 10 iscătituri Evreieşti.

In alt jurnal al sfatului încheiat la 23 Oc'ombiie acelaş
an pentru regularisirea strângerii bani:or celor 10.000 lei
pentru spitalul oştilor Ausiriaceşti, la punctul IV . zice: «De
la naţia Evreiască care după obligaţia Comunitaţei sunt în'datoraţi a plăti a treia parte din totala sumă se vor cere
de
la Kahali»
|
Cu referatul din 1l Noembrie 1854 sfa:ul declară că a
primit de la Comunitatea naţiei Evreieşti prin Kahali suma
de 810 lei, restul urmează a se da.
Pria adresa departamentului din lăuntru cătră sfatul munțipal din Piatra, cu No. 25257 din 8 Noembrie 1854 subscris
de ministrul din lăuntru Catargiu încuviințează hătărârea
jur-

nalului anterior relativ de Evreii ca să contribuiască a treia
parte ja suma de 10.000 lei, pentru ţinerea spitalului.
Sfatul cu adresa No. 1048 din 13 Noembrie 1854 în-

ştiințează naţia Evreiască de această admitere al departamentului din lăuntru pentru participare cu a treia parte la suma

celor 10.000 lei.

Prin adresa sfatului muncipal cătră naţia Evreiască cu'
No. 1017 conformă primirea prin cahali dela acea nație suma
de 3333 lei şi le mulţumeşte.
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Pentru plata acestor bani Comunitatea a impus o supra
taxă la carne şi paseri spre a putea achita banii la cari erau
obligaţi a plăti pentru susținerea armatei Austriace. De ob-

servat este că Austr.acii se purtară cu totul altfel decât Ruşii

cu locuitorii locali şi şederea lor pe aci era cu mult mai
suportabilă, fiind şi mai bine disciplinaţi,
|
” Asemenea relativ de T.-Neamiz, am cercetat şi aflat că
și acolo a fost o ast-fel de comisie de quartaluirea în care
comisie ca şi în Piatra au luat parte şi Evreii. Comunitatea
prin Kahali au dat Comisiei suma de 5000 lei, la care plată
„era impusă a achita, Acolo ca şi în Piatra s'a impus o supra
taxă asupra cărnei şi tăetul păsărilor din al cărui produs s'a
putut achita cei 5000 lei la care obştea Israelită a fost ob-

ligată a plăti,

-

"Statistica Evreilor
din

Piatra

și

Jud.

Neamţ

Recensământul și Mișcarea populației Israelite
In conica liuzilor din judeţul Neamţ pe 1803 (Uricar
VII
pag. 267)
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Vrea să zică la anul 1803 au fost 399 Jidovi Liuzi în
județul Neamţ Domnu A. D. Xenopol în revista „Archiva“

din laşi Anul al Vi-lea No. 9 şi 10

Evreii în judeţul Neamţ au fost la anul

pagina

522

arată că

1803 numai 135 iar

în anul 1849 au fost numai 634. Eu cred că această arătare

e foarte ironată de oare-ce pe acel timp Evreii au fost

deja

numeroşi, având sinagogi mari, cimitire, băi, şcoli etc, Numai

1) Evreii locali ca şi în toată țara iineau statistice de
oraş şi de cei ce intrau, Starostele şi Kalalul eliberau bilete toţi Evreii atlători în
de drum localnicilor,
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în Piatra pe cimitirul vechi sunt sute de piet:e de pe acele
timpuri, Mai multă dovadă este că tot în acel an se constată
după statisi a Liuzilor 399 Jidovi liuzi (Scutelnici) sau cum

se numeau pe atunci tevolnici, deci de aci denotă la evidenţă că arătarea D-lui Xenopol e întemeiată.
Art. 179 din Regulamentul organic, prevede a se face
recensământ la fiecare 7 ani.
După notițele statistice asupra Moldovei de Prinţul Neculai Şuţu (Tradus de Codrescu laşi 1852), în tabloul îm-

părțirei populaţiei în- cele 13 ţinuturi (p. 58-59) arată că nu:

mărul total a: familiilor dajnice din județul Neamţ este de
21576 familii între care 634 familii jidovi.
S Aci iar ni se pare ironat arătarea prinţuiui Şuţu căci
cum se puate ca în 1850 au fost numai 634 şi în anul 1859
au fost 9309.
E posibilă ca'în 9 ani să fie o ast fel de creştere, fie
chiar şi năvălire cum susţin unii? Deci se vede eroare pe
deasupra.
|
Pent:u a se face statistica generală. în toată țara, aceasta s'a hotărât de consiliul miniştrilor în şedinţa din 4
Noembrie 1859 încheiat prin jurnalul No. 1082 publicat în
monitor oficial No. 39.
In broşura

Ministerului

Interior al

Moldovei,

intilulaţă:

»Povăţuir: pentru Catagrafia Moldovei“ (laşi Tipogr.: „Buciumului Român“ 1859) p. 36 Art, 5 zice In fie care poliţie
resedință a districtului. se numeşte o comisie alcătuită din un
proprietar funcier, din un posesor, din un neguțitor, din un
şef al breslelor, din preşedintele eforiei, din un *) Kachal, din
polițai maestru
şi din delegatul ministerului.
(p. 51) Art 39 la tabloul No. XIX se vor însemna jidovii pământeni, chiar şi orândarii se vor înscrie în acest
tablou.
Ministerul din năuutru A. Catargiu pin ordin No. 15562
din 6 lulie 1859 cătră Consiliul Municipal din Piaira ordonă
a se face îndată catagrafia populaţiunei, care sa şi început
numai peste 2 zile.

Delegatul Kahalnic a fost Bercu Leiba Staroste.
*) Această regulă a urmat până la 1880 (Autorul),
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Din lucrările statistice a Moldovei,
capitol Il «Populațiunea pe anii 1859 şi 1860 laşi 1862 au
fost ast fel după
tabloul de mai jos p. 94-95:
————

e

Neamţ

Piatra

3842

»

Neamţul

»

Buhuşoie

.

Bicazu

53

»

Bozienii
|

172
337

8006

517

»

Bistriţa

»

Muntele

245

n

Mijlocul

»

Piatra

243
400

»

De sus

219
Total

rată

9034

La pagina. 103-109 la litera B
ast-fel:

3
3

Oraşele
Piatra

N |

Neamţ

hu
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a
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„Populaţia

Jidovi pământeni
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3482
3006
517
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Z | Bozienii
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La pag. -125 litera D. arată că Jidovii pământeni
în tot
judeţului sunt ast-fel: 'copiii de familie
2001 iar
membrii, de familie 7033 Total 9034. '
cuprinsul

La .pagina 128 arată -că sunt ast fel: -255 Jidov
i

streini şi 9034 Jidovi pământeni Total 9309,

La ânul 1867 Ministerul

de

Interne

15668 ceru. autorităţilor a se înscrie pe toţi

în țarăîn imod provizor. S'au

tistică în cap cu onor.

Domn

numit

atunci

Cost.: Andrieş,

prin

supuşi

ordinul: No.

străinii

comisie

stabiliţi
de sta-

care

duse lucrarea la bun sfârşit.
La 1869 Ministerul stărui iarăşi a i se comu
nica numă=
rul Evreilor 'după rolul contribuabililor, ce-ac
e sau şi înaintat,

„Ţara Noastră“. de P, S. Aurelian Bucureşti
1875 pag,
24 arată că la 1871 s'au născut în Piatra
şi Neamţ Români
453 iar Evrei 398. Au murit 509 Români
iar Evrei
Ministerul 46 Interne Oficiul Central de statis 170.
tică din
România pe anul 1872 Bucureşti 1875 Tipog
rafia statului ia
pag. 16. 38 şi 68 arată pentru întregul
judeţ : astfel: Căsătoriţi total 350 din care 149% Evrei. Născu
ţi total 778 din
care 340 Evrei. Morți. total 698 dintre care
192 Evrei,
Tot ucelaş-an Ministerul de Interne prin
ordinul No.
8490 ceru a-i se comunica numărul Evrei
lor din fie care
comună, protecție,de când. sunţ veniti in ţară dacă
sunt

pământeni. ;

|
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Prefectul Iorgu Resnovanu alcătui o comisie
statistică
în care făcu parte întregul Comitet al Comunită
ţei. Tot odată se lipi circulări şi se înştiință pe cetăţeni
prin sunetul
de darabană ca toţi Evreii vieţuitori în oraş,
fie supus străin
or pământian să se prezinte la zisa comisie
spre a se înscrie
iar acei ce se vor sustrage de la aceasta,
se vor considera
de vagabonzi şi se vor trimite înaintea justiţ
iei. Asemenea şi
acei ce nu vor arăta adevărul comisiei,
Rezultatul lucrărei comisiunei fu găsit astfel
: Evrei suf-

lete total 4987.

. .

Recapitularea Generală: 980 bărbaţi ; 1049
femei:
băieţi şi 1512 fete. Total 4987 suflete.
|

1450

Ziarul: „Corespondenţa Principală“ din local
itate Anul 1
No. 3, aduce un tablou general statistic,
din care ex:
trag că Evreii in Piatra în cursul anului 1873
sau născut
218, căsătorit
1874

28, murit 157,
Acelaş ziar acelaş an No. 26 arată că
în lunele lulie,
August şi Septembrie 1874 Evrei din întregul
judeţ, sau născut
117, căsătoriţi 26 iar morţi 132.
In buletinul Soc. Geogr. Române Anul
XV] Trim. II şi
şi IV 1895 aratăcă în întregul judeţ Neam
ţ sunt 12047
Evrei (pag. 80).
|
In Expunerea Ministerului de Interne
despre situaţiunile judeţelor pe anul 1880 arată următoru
l tablou statistic;
Judeţul Neamţ, Total: Barbaţi 8324,
Femei 8572, Născuți 599, Căsătoriţi 186, Morți 254,
*
mApărătorul“ Anul IV 1882 No. 41 mişca
rea populaţiunei
Israelite din judeţul Neamţ pe anul 1881
arată ast fel: Comunele Rurale născuţi 150 căsătoriţi 61 şi
morţi 56,
In comunele urbane Piatra și Neamţ:
născuţi 376, căsătoriţi 80 şi morţi 186.

In

„Fraternitatea“ anul IV 1882 No. 17 arată
că totalul
Evreilor din întregul judeţ Neamţ sunt
7000,

În „Corespondenţa Provincială“" din
No, 328 arată că pe lunele lulie, August Piata anul XIV 1885
și Septembrie 1885
sau 'născut Evreii

morți 44.

total în tot judeţul

112,

căsătoriți

32

şi

In «Vocea Dreptăţei» anul Il 1885 No.
42 arată că în
an sau născut Români 3935
şi 198 Evrei.
lot judeţul Neamţului în acel

320

|

55

|

In „Revista Israclită“ anul 1 No,

1886 sau născut în Trg.-Neamţ total

|

17

279

arată
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suflete

că

în

din

anul

care

153 Evrei, în oraşul Piatra s'au născut total 509 suflete din
care 246 Evrei.
In darea de seamă asupra Administraţiei Comunale asupra oraşului Piatra-N. țăcută la 24 Octomvrie 1886 de
cătră Primarul Th. Dornescu la pag. 8, 9, 10 şi 11 arată
un tablou statistic general pe anii:
|
1878 născuţi total 448 din care Evrei 196, căsătoriţi în
total 168 din care Evrei 34, morţi in total. 521 din care
Evrei 177,
|
In anul 1879: născuţi total 466 din care Evrei 208,
căsătoriți 222 din care Evrei 84, morţi în total 399 din care
Evrei 117.
In anul 1880: născuţi total 502 din care Evrei 211,
căsătoriţi total 232 din care Evrei 76, morţi total 399 din
care Evrei 122.
In anul 1881: născuţi în total 489 din care Evrei 221,
căsătoriţi total 182 din care Evrei 56, morţi în total 374 din
care Evrei 110.
In anul 1882: născuţi în total 516 din care Evrei 934,
căsătoriţi în total

196 din care Evrei

din care Evrei 187.
In anul 1883: născuţi
căsătoriţi în total 210 din
din care 105.
In anul 1884: năs_uţi
căsătoriţi în total 222 din
din care Evrei 102.
In anul 1885: născuţi
căsătoriţi in total 182 din
din care Evrei 138.
„In anul 1886: născuţi
căsătoriţi în total 158, din
din care Evrei 118.

74,

morţi

în total

564

în total 524 din care Evrei 247,
care Evrei 88, morţi în total 358,
în total 509 din care Evrei 246,
care Evrei 88, morţi în total 352
în total 546 din care Evrei 270,
care Evrei 60, morţi în total 332
în total 401 din care Evrei 213,
care Evrei 52, morţi în total 312

Total născuţi 4401 din care Evrei 2052, total căsătoriţi 1772

din care Evrei 612, total morţi 3611 din care Evrei 1176.
Extrag numai partea relativă la Evrei,

In „Archiva“ anul VI laşi No. 9 şi 10 p. 500 arată că
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în anul 1891 sau născut în Neamţ 129 ortod
ocşi şi Evreii
115. Murit ortodocşi 156 şi murit Evrei 98.
In Memoriul III „Documente Istorice despr
e comunităţile

Israelite în România“ Galatz pag. 82-83 arată

Israelită în anul 1894 a fost ast fel:
Piatra total Evrei 8361 adecă

femei. Intregul judeţ are total

16083

|
4120

Evrei

că populaţia

bărbaţi şi 4241

din

care

7803
bărbaţi şi 8280 femei.
După ziarul „Emaniciparea“ anul | (1897)
No. 13 întrepul [udeţului Neamţ numără 27,653 loc.
urbani. Sunt
1234 firme comerciale dintre care 930 Evree
şti. Totalul Evreilor din
întregul judeţ sunt 10.000.

Fiind aci vorbă

de

statistică,

voi

adăuga

şi. statislica

crâşmelor Evreeşti din Piatra, ce s'a făcut
la 1854,

Acta

Catagratfică

tuturor crâşmelor ce se speculă cu băuturi
de cătră

Jidovi

1854

|

„Departamentul din lăuntru secţia 1 No. 1205
4/1854 cătră
„toate sfaturile crăşăneşti din Moldova şi
din târgul Pietrei
„Spre a sa putea deplini lucrarea cuvenită
după încheerea
„sfatului administraliv încuviințat de Domnu
Comi
„ordinare şi plenivotent a priuțipatelor şi împăr sar extratăşită Depart.
„Cu opinotenţă secretariatului de stat sub
No. 187] Depart:
„grăbeşte a scrie acelui sfat că îndată de la
primirea acesteia
„să facă ocămurită şi creditivă catagiafie de
toate crâşmele
„aflătoare în coprinsul târgului, cu lămurire de
»chibzuită după bună încredințare despre acele stare fiecăreia
ce ar fi de
„Clasa |, a ll-a şi a III-a; şi grabnic să o prids
tavilească fără
„a mai aştepta poftire fiind cerşută de sfat“.
Urmează iscăliturile.
La 17 lunie acelaş an tot departamentul
secţiei 1 prin
circulara No. 13074 către sfaturi'e orăşeneşti cere
relaţii:
+ Că toate crâşmele sau dughene în care
ar urma vânzare de or-ce băuturi de câtre Jidovii prin
târguri, care nu
ar fi proprietari,
*) Primăria Piatra Dosar No, 185
lat ; Acta Catagratică a tuturor Crâga
melor, ce se speculă cu băuturi de câtre luţitu
jidoyi,
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2. Preţul vânzărei' băuturilor.

3 Câtă consuimaţie de băuturi face fie care pe an.
Rezultatul

acestei

catagrafii din. Piatra, ne dă următorul

rezultat: Jidovi crâsmari starea | 22; starea ll-a 12 şi starea
a |ll-a 41 Total 96 Jidovi crâşmari.
Dau aci statistica Evreilor după comună, din întregul
judeţ după
geografia Judeţului de
profesor Const.
D.

Gheorghiu:

Comuna rulală Bărguani 7 familii evrei, comuna rurală
Socea 1 familie evrei, comuna rurală Bicaz 7 familii evrei,
comuna Bistricioara 9 familii evrei, comuna rurală Bozieni”
276 familii evrei, comuna rurală Bodeştii Ghica 5 familii
evrei, comuna rurală Buhalniţa 23 tamilii evrei, comuna ru'rală Buhuşi 2360 locuitori între care evrei, comuna rurală
Cal-lapa are 27 străini evrei, comuna rurală Vânătorii Neam-

ţului 7 familii evrei, comuaa
comuna

rurală Doamna

rurală Dobreni7 locuitori evrei,

6 famili evrei,

comuna

rurală

Galu

5 familii evrei, -comuna rurală Grumăzeşti 4 familii evrei,
comuna rurală Mărgineni: 38 suflete evrei, Plasa” mijloc are
821 evrei, Negoești sat comuna Talpa are 8 evrei, Negreşti 3
evrei, Neguleşti comuna Măsteacân, Nemţişor sat comuna
Vânători 6 evrei, Plăeşi sat comuna Timişeşti 2 familii evrei,
Poiana Răchiti sat comuna Gal 4 familii evrei, Preuteşti sat
comuna Timişeşti 4 suflete evrei, comuna Rădiu 3 familii evrei,
comuna Talpa are 46 familii evrei, Tatomireşti sat comuna
Mărgineni 1 familie evrei, Timişeşti comuna rurală 26 evrei.

Viădiceni sat comuna Bărguani 1 familie evrei.
Aci cred este loc să adaug şi statistica Judiciară a

evreilor,

Statistica Judiciară a evreilor din judeţ
1) Numărul total al indivizilor intrați în cercetare în
anul. 1864 este 200 dintre care 27 evrei 2). Numărul total al
indivizilor intraţi în cercetare Curţei de Apel şi Trib. Corect.
pentru delicte şi contravenţiuni poliţieneşti în anul 1870 au
fest 75I din care 57
1

Analele Economice

evrei, iar celor intraţi la Judecător

de

pentru conştiinţa României de d, D, P, Martian, An, V 1854,

2) Oficiu central de statistică Judiciară pe anul 1879,
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Pace pentru contravenţiuni au fost total 113 dintre
care 57:
evrei. !) Requizitorul celor intraţi în cercetarea curţei
cu jurai total 9 din care 1 evreu. 2) Requizitorul celor
intraţi în
cercetare curţei cu juri total 132 din care 3 evrei,
Tribunal
corecţional total 798 din care 36 evrei, „Jude
de Pace total
137 dintre care 46 evrei,
In registrul Primăriei locale din anul 1859 intitulat:
„Tab!oul No. 7 şi 8 al evreilor şi cliricilor bisericeşti“
la rubrica
„Jidovii pământeni” arată că în tot târgul Pietrei
sunt 3723
evrei clasificați astfel: 73] bărbaţi, 702 temei,
847 copii,
828 fete, 120 flăcăi şi 40 fete mari.
Cam tot astfel este şi în condica ce s'a dat
atunci Kahalilor şi care registru este dat de Prefectură
şi Poliţia locală, întărită cu iscâliturile şi pecetele lor
şi în care?) cadasiru este înscris fiecare evreu, strada, meseria
şi suma birului cât plăteşte anual. Birul benevol a, fost
total 9347 lei
din cure 6400 a recruţilor şi restul pentru
școala (Talmudthora).
În expunerea
pag. Populafiunea

situaţiunei
Județului.

La 1 Septembrie

Români,
Neamţ

13681

7170

1927

generale'a Jud. Neamţ

avea Orașul

Piatra=N.

evrei şi 285 alte naţionalităţi.

Români,

2773 evrei,

181

Oraşul

1928

21377

alte naţionalităţi,

7rg.-

Oraşul Buhuşi 3560 români, 1580 evrei
şi 801 alte naționalităţi,

Sr
1) şi 2) Statistică Judiclară din România
pe anul 1878,
3) Acest cadastru este în Posesia mea.--AUTORUL,

Dările
din

târgul

Evreilor

Piatra şi judeţul

Neamţ

Dări speciale pentru evrei din ţară, precum şi peniru
cei din judeţul nostru, dări vexatore şi ruşinoase ca în alte
țări, nu, erau cunoscute aci ; ba nici nu erau impuşi indivia
dualiceşte de dajdii ci comunitatea ori breasia achta o dare
generală cătră ocărmuire pentru întreaga obşte a judeţului
sau a târgului, pe care capii comunităţei prin tacsierul ga:
belei, o vărsau în casa sameşiei (caseriei). Cu toate acestea
„plăteau pe an mai mare bir ca cel de obşte“) Descrierea
Moldovei de Dim, Cantemir pag. 243).
Comunitățile judeţului : Piatra şi Tg.-Neamţ“ aveau chrisove de plată din partea voivozilor, cu birul fixat, plătibil în
rate. După chrisovul lui Vodă lon Sandu Sturza dela 1826,

pe care îl dăm în întreg, breasla Jidovilor din târgul Pietrei
plăteau

anual

1300

lei, în 4 sferturi

325 lei.
sr. din Jud. Neamţ.
losef Kauiman.—Eronloa Comunitățel

trimestriale,

a
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lată întocmai copia pomenitului
chrisov:
»Noi loan Sadu Sturza V. V.
Cu mila lui D-zeu
Domn Ţărei Moldoveis,

')

Se face ştire cu acest hrisov al domn
iei, mele pentru
breasla jidovilor din târgul Petr
ei, ţinutul Neamţului, cari
prin jaloba ce au dat domniei
mele au făcut o-rugare, că
1) Chrisovul acesta este în posesia
mea Autorul
An. V (an 1883) No.6,

publicându-l în ”„Fraternifate«

Dările Evreilor
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pentru darea birului şi al havalelelor au avut aşăzare prin
hrisoave domneşti ca să plătească în bani somă hotărâtă pentru
an, iar cu osebite alte dări şi havalele să nu fie supăraţi,
rugându-se ca asemene, să li se hotărească suma aşezărei în
bani şi să se întărească prin hrisovul domniei mele.
“După care jalbă, ce mi-au dat, făcându-se cercetări şi
încredințându-ne, domnia mea din hrisoavele ce mi au înfățoşat, după cum

tuturor

ce subt

noastră

oblăduirea

privim

cu milă şi sântem râvnitori ai apara de cele pentru dreptate
şi pentru putinţa dării, şi în buna statornicie ai păzi, socotind
că, ca nişte oameni

ce sânt de un neam, ce nici

degrindere nu-i înlesneşte a da la

multe

şi

stare,

osebite

dări

nici

și

havalele precum alţii locuitori a ţării, şi că se cade să aibăo

deosebire, nu am trecut cu vedere rugămintele lor, ci milostivindune asupra lor, iată prin acest hrisov a domniei mele
le întărim şi hotărâm aşăzare de bir ce au să deie într'un
an după stare şi puterea lor; adică să deie: una mie trei

sute de lei întrun an, toaiă briasla jidovilor din târgul

Pie-

trei, banii visteriei ; şi osebit câte cinci spre zece parale la
leu, obicinuită resură; care bani ei vor plăti în patru sferturi, câte de trei luni; însă la fieşte care sfert câte trei sute
două zeci și cinci de lei, banii vigteriei, şi osăbit răsura 0bicinuită, câte cinci sprezece parale la leu.
"Şi fiindcă în suma această să cuprinde şi toate celelalte.
dări şi havalele ce sunt peste an, ori în bani, ori în natură,
hotărâm : cu alte cu nimic să nu fie supăraţi cât de puţin,
nici pe capitele lor, nici pe dughenile ce vor ave, cu orice fei
de mărfuri, nici pe case, nici pe rachierii, nici pe căsăpii, nici
la
să nu deie pentru vinul cuşăr ce vor avea şi vor vinde
supere
să
nu
cărciume şi la casele lor; iarăsi hotărâm să
ce
pentru banii ajutorinței cât de puţin. Câte o căldăruşă
vor avea

pentru

iarăşi să nu fie

casă

de făcut rachiu de vin, şi de prefăcut,

supăraţi, . cum şi de banii menziiulu ; banii

cheltuelilor vistieriei, cheltuelile târgului. zaharale și cereri
de cai de menzil, şi de toate aceste dări și havalele să fie apăraţi şi cât de puţin să nu se supere.

Ce numai vama domnească pentru marfa ce vor aduce

dintre alte ţări, sau o vor scoate de aice din țară, şi o vor
duce peste hotar, să plătească după ponturile vămii cu hotărâre de obşti, câte trei lei la şută de lei, ca şi alţii. Goştină,

Dările

Evreilar.
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Desătină “şi vădărit, având bucate de acest feliu vor plăti
după ponturi, şi după cum plătesc şi alţii.”
La strângerea banilor acestora, ce sânt aşezaţi (să) dee

pe anii, să nu se amestece

d lor dregător -ţănutului

sau

alţii

Zapcii ; ci breasla după cislă ce işi va face intre -dânşii
prin ciauşul: lor să se strângă şi pe tot sfertul săi dee sa-

meşulii ținutului, de la care va lua sănet de samă
întâr„ziere sau arătare de neputinţă -ori de rămăşiţă nefăcând ;
ce pe

tot sferiul fără sminteală să dee banii, că în vreme. cuviincioasă sâi aducă la visterie. Cotul cămărăşesccă aibăal da
ca pe un venit ce este al boerizi d-lor, după rânduiala ce
sa păzit şi până acum,
lar pentru pricinele câte se vor întâmp'a între dânşii
acele ce vor fi peniru bir, să vor cercela de câtră dlui
velvisternic și se vor ind:epta ; iar alte pricini afară de al
birului ce vor ave: intre dânşii. se vor câuta de câtră d-lor
dregătorii ținutului şi î vor pure la cale, precum sau urmat
.

ŞI până acuin,
Drept aceia, după mila ce am făcut, domnia mia, cu
aciasta briasiă, li sau dat acest al. nostru: domnesc. hrisov,

ca să fie şiiut chipul aşezărei birului lor: şi de câtră nimeni

mai multă supărare să nu aibă,

„ Pentru care poroncim domnia mia, şi d-lor dregători:
de
ținutul Ne:mţului cum şi altor Zapcii, de cătră nimene.
să
„nui siliască împotriva hotărârii hrisovului acestuia al
dom.
niei mele.
Poftim iar domnie me şi pe alţi frați luminaţi domni
cari din pronia Cerească vor fi orânduiţi în urma noastr
ă
domni şi oblăduitori acestei țări, să nu strice această aşezare şi milă ce s'au făcut cu aciastă briaslă
; ca pe un lucru

ce este fără păgubire visteriei, şi spre a lor statornicie..
Ci mai vârtos să înţăriască pentru a domniilor. .sale

vecinică pomenire. *
.
.
|
Scrisu sau hrisovul acesta la scavnul domniei mele, . în
orasul leşi.
E
|
Intru întâia domnie a noastră în anul al patrulea 1826. (L.S.)
*
„Vel. Vist. (indiscir.)
i
a
*j Sau trecut la condica visteriei A. Grrgoraşcu,
*

*) Documentul scris pe hărtie groasă
lungimea 59 cent, lăţimea 37 cent,

'ca pergamentul
"

și are o copertă goală
Ie
23

328
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Cercetând hrisovul vedem

Evreilor

că obştia sau bri sla jidovilor

afară de b'rul hotărât prin hrisov mai plătiau 15 parale la
leu obicinuită răsură.
Aceasta era singura plată, fiind sculiţi de toate cele
lalte dări, afară numai de al vămei.
Mai târziu se vede,

ilor din
ani. Aşa
mestriale
lată

odată

cu

mărirea

numărului

Evre-

acest oraş, birul sa mărit treptat mai la fiecare trei
la 1844-45 au plătit 14,160 lei anual, în sferturi tria 3540 lei,
copia unei chitanţe a sameşiei ținutului Neamţ:

') Sameșia

Ținutului Neamţ No. 312

|

LEL 3540

Adică trei mii cinci sute patru zeci lei sau primit

astăzi

1 lule 1844 pentru acest sfert, de la taxierul naţiei jidoveşti
din Piatra, p'ata birului lor.

Sameş Gheorghiade,
Natural că mai târziu ar mai îi crescut.
Pentru Târgul Neamţului, n'am putut afla documente de
acest fel, de cât reposatului Chaim Burăch Rapaport şi alţii.
de acolo

m'au

asigurat

că au existat multe

de

asemene

hri-

sove dar au ars.
|
“Ei miau spus că birul târgului tor era întotdeauna taxat

jumătate cât plătiau Evreii din Piatra.

Această dare obştească după cum

am

din taxa sau mai bine zis din venitul gabeiei

spus,

ce

se

era

achita

impus

pe carne şi paseri, asupra tuturor Evreilor fără excepţie de
protecţie. Această perceptre (taxă), se dă în antrepriză prin
licitaţie oficială în sinagoga cea mare şi de multe ori în

camera municipală ori chiar în prefectura respectivă.
In notițele statistice ale princip. Mo'dovei de Piinţul
Nec. Şuţii, relativi de Jidovi zice: clasa dejnicitor coprinde
şi Evreii, care plătiau câte 60 lei prin cotizaţie (pag. 55).
In judeţul Neamţ, birul anual al jidovilor care sunt în
1) Această chitanţă şi altele de acestea sunt în posesia mea,
|
(Autorul)

Dările

Evreilor
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număr de 804 dajnici era 57,888
lei
măul dajnicilor şi suma banilor cuno (p 180-81), iar nuscuţi după noua așezare a birului, făcută după calagraf
ia începută de la. 1852
este ast-fel: Judeţu Neamţ, numărul
Jidovilor toial 1344 daj
nici, plătind 96,768 lei anual.
|
Evreii de aci şi din Neamţ, aveau ca
şi
cei
alţi
cin
toată
țara perceptori deosebiți pentru
strângerea birului de la
Evreii, Kahalul taxa pe fiecare după
putere iar la caz de neplată, sameşia le dedea zapcii şi panţ
iri la dispoziţie, care
împreună cu vornicii birului, executau
pe cel datornic în
chipul cel mai barbar, făcându-i se
aşa zisa execuţie, scărmănând pene!e pernelor din cas?,
turnau apă în casă şi pe
lucrurile din casă, afumau în casă
; panțirii se suiau în spatele datornicilor, pe care trebuiau Să=i
poarte; soldaților _trebuia să le deie de mâncat şi băut, iar
după toate aceste datornicii erau duşi la Bistriţa de-i scăl
dau fie în gerurile cele
mai mari şi apoi îi închideau în beci
ul, unde era Tiibunalul,
1) La 1860 era să se desființeze plata
birului Evreesc
prin taxă, dar Consiliul de miniştrii
prin referatul L.r No.
1725 ordonară ca contribuţia privitoa
re pe Evreii aflători în
țară
să

se sigurisească

viitor 1860.
nând

toţ prin

contracte

de

taxie pe

*)Această regulă se desființă în anul
viitor 1861
plata prin

patente, capitaţie
Regula de încasarea birului
a durat până la 1861 când sa
lată copia unsi chitanțe şi
*) Epitropia

Comunității

din aciastă

Comună

impu-

et:, iar nu prin taxa ca înainte.
de la Evrei de cătră Kahali
desființat de Guvern.
din Tg -Niamţului :

Israelite din Tg.-Niamţ

Subscrişii am primit de la individul

Moscovici

anul

36 lei

David

contribuţia

sin

Herşcu

personală,
3 lei 24 par. zeciuială şi 1 lei taxe sose
lelo
r,
Adic
ă
total 53
“lei şi 24 par.

pe anul

cursul financiar pe trimestrul |, II,
III. şi

1860.1861.

subscris

Casierul

Martie în 16 zile No.

biralui -

IV-lea

193

1) Monitor oficial Moldovei laşi anul
| No: 4,
Română laşi anul Il No, 186,
3)_Aeastă chițanţă şi altele de acest
fel sunt în posesia mea (Autorul),
2) Tribuna

330

|

Birurile Evreilor

“După: instructiile Ministerului finanţelor pentru formarea .
rolurilor pz.anul 1863 de Pr. A. Cantacuzino, arată că în
Comisiunea pentru formarea rolurilor contribuabili. trebuie
“să ieie. parie în. acea -comisiune şi un Comerciant Evreu după

alegerea

prefectului

(p

13).

Evreii.

raele -se vor înscrie la

litera A şi B (bin. p. 13).
„.... După Buletinul
.soc, Geogr. Române An. XVI 1895 judeţul Neamţ are 12047: Evrei
In anul 1876 T..Neamţ avea 670 Evreii contrib. Piarra

1051 Evrei contr:b. Total 1721 (p. 80).

„După
statistica financiară a Evreilor din Piatra făcută în
anul 1859 de către Comitetul Comunităţei (Kahaii) se con=

stată că plata birului Evreilor patentari de aci era

9347

lei

adică 6400 lei, .bani a recruţilor iar prisosul era pentru şcoli
bezen cele 20 par., asupra fie-căreia persoană
1) lată actul
-

„ Citata cislă făcând noi mai jos iscăliţii

persoane

itoare aicea în târgul Pietrei, într'o adunare

a legei

viețuşi

după

" înrolarea. cugetului miaţii noastre, criticat fie care persoană
pre cât să dee calculează suma totală: nouă mii trei sute
patru zeci şapte li, adecă:sease mii patru sute lei, baui. a
recruților

şi prisosul

va fi pentru

şcoli, Bezn

cele două

zeci

parale asupra fiecărei persoane precum se vestește pe fiecare
filă, încăpătoare de la No. 1' până în fila 32, făcându-mi
pentru cheltuială la oamenii care vor aduna banii zişi.
De aceia urmează icsăliturile noastre,
lunie 15 Anul

1859.

Poliția Piatra
|

Cele de faţă
cuprinde suma de
obştea Evreească.
ţia, urmând a se

turei No.

cercetându-se de Poliţia şi văzându-se că
9447 lei, care urmează să se adune de la
Spre neschimbare se adevereşte de Poliaduna banii pe temeiul ordinului Prefec-

Iscălitura (indiscitrabilă)

No.

1782

Anul

1859

lunie 14 zile. Condica este şnuruită cu sigiliul Prefecturei locale,
1) Registrul in original este în posesia mea,

Dările Evreilor

|

|

|

931

“In anul 1840 în tot jud. Neamţ a fost
Creştini iar 498 Evrei patentari.
e

(Vezi obișnuita adunare a Mold.

„in

653

pateniari
zi

1841).

anul 1876 în toată Moldova a

fost 155,036 Evrei. în

jud, Niamţ a fost 4690 Eviei în C. rurale şi 7357 în
C.:
Urbane total 12047 Evrei (Buletinul Soc.
Geogr. “Române

anul

1895).

|

Relativ la” acest articol, posed sute de documente

(acte)

din care public numai câteva, cele mai esenţiale.
|
') În circulara Ministeriului de Finanţe al Moldovei către

Casieri :

“Secţia ll-a No. 7620 din luna August 1860 semnat
M.
K. Filipescu şi şeful secţiei a Ia Ad. Interim A. Duca,
la
punctul 5 zice:
,
Jidovii cu excepţia prevăzută la art. 3 de mai sus, vor
plăti aceiaşi dare și după acele condiţii, ca şi clasele
ce au

fost până acum scutite, prevăzute la art, 2...

Art. 3, Astmenea vor fi supuşi acestor dări şi toţi Jidovii de prin târguri şi sate fără excepţie afară de supuși
i
străini.
|
După Manual Administrativ al Principatului Moldovei,
Tom. Il No. 520 pag. 38 Jidovii botezați erau scutiţi
de 'ori
se dări.
In Anslele Parlamentare Tom. XII partea l-a pag.
162

s. zice:

Sama

Visteriei pe anul 1842 (pag

194):

Dările

negus-

torilor Jidovi din Jud. Neamţ a p:odus 33V92 lei 60 par.
Monitorul

1860

oficial

al Moldovei

pub ică 4 ordonanţe

No.

Domnești, prin

88

laşi

26

care se

Marie
promulgă

ca lege voturile adunărei Elective din 21 April şi 6 Mai,

a-

tingătoare de întinderea dărilor actuale asupra tuturor
claselor în conformitate cu Art. 46 din convenţiune şi pentru
aplicarea pe anul acesta a legiuiriei votate, în anul trecut
de
către adunare şi aprobată de comisiunea centrală, pentru
darea extraordinară şi provizorie de 5 milioane lei
asupra
venitului

fonciar.

Aceste

ordonanțe

sunt :

1. Peniru întinderea dărei personale de 36

se încasa de la 1 lanuarie trecut 1860.
1) Originalele sunt în posesia Autorului,

lei, ce estea

|

, 339

|

aa

_ La

a

Dărite Evreilor

2) Pentru întinderea direi existente asupra patentelor de

Comerţ şi meserii şi asupra Evreilor şi

nate de protecţii străine,
în

țară,

care

asupra

exercite»ză

feţelor

comerţ

şi

atârmeserii

,

In 1!) Dosarul No. 64 din 1857 zice: Trimestrul
contribuţia Jidovilor, plătind total 19.206 lei astfel:
543 contribuabilul Piat-a plătind 9774 lei
439

»

63

Tg. Neamţ

x

,

7902

Buhuş

,

»

1134

,

22

»

Bozieni

,

396

,

Total 19,206

lei

III-lea

In 1) Dosarul No. 619 de anul 1862 sub titlul Tabla con-

tribuabililor Evrei pe tribuna l-a din anu: 1862 arată astfel:
Ocol Muntele '76 contribuabili patentari plătind total

9560 lei.
Ocol Bistrița 70
875 lei 20 parale.
Ocol Mijloc
20 par.

contribuabili

65

contribuabili

patentari
patentari

plătind
total

862

total
lei

Ocol de Sus 49 contribuabili patentari plătind total 612

lei 20 parale.
Ocol Piatra 63 contribuabili patentari plătind total

lei 20 parale.
Orașul Piatra 692 contribuabili patentari
8659 lei.

plătind

787

total

Total plata birului Jud. Neamţ de la con'ribuabili era
632,112 lei din care jidovii au. plătit total 76 824 lei.
Supuşii străini plăteau darea fumăritului iar pentru oi

darea

numită

goştină

lei de supus pe an.

de desetină,

care era

10,

15, 25,

o

40

In anul 1854 Departamentul de Finanţe cătră isprăvnicia
Neamţ, a ordonat cercetarea jăluitorului Ițic sin Marcu,
Vezi actul :

2) Departamentul

de Finans

Cătră isprăvnicia Ținutului Meamţu “
- Jalobă

primită

la

acest

Depari.

de la jidovul /fic sin

1) Originalele sunt în posecia mea.

2) Adm,

Financiară

În posesia Autorului,

jud. Neamţu,

Dosarul

No,

1—1854

numit

Dosarul

Taxei

Dâriie Evreilor

|

| 333

Moisă din ţinutul Romanului, împărtăşindu-se în copie spre
pliro“orie acei i-prăvnicie, de tânguire ce face.
I-se scrie ca să cerceteze cum urmtază împrejurările, şi
după ce motiv s'au siinicit pe jăluitori, a pliti banii cei însemnează, şi cu toată lămurirea să raportuiască Depart. lar
până la dezlegare ce-i se va da Ispravnicia va regularisi pre
de'o parte nesupărare mai mult a jăluitorului, iar pe de altă
parte, şi banii să steie sloboziţi în primire pr: tindato” ului,
Isc. Șef Depart (indiscitr)

Isc. Șef Secției (Indiscitr.)

Secţia 1, No. 1664, 1854 Martie 18 zile

Isprăvnicia ținutului Neamţ, împlini 4 căpăţâni zahar de
la taxierul Haim Zaraf, pentru Strul sin Moise Haham din.
Tupilați, pentru suma de 180 Ii împliniți de la dânsul taxa
capitaţiei, vezi copia foaia mesatului:

"Isprăvnicia ținut Neamţu
No. 3805
Fiindcă de la jidovul Haim Zarat Taxier naţiei Evreeşti
din Târgul Pietrii, s'au împlinit 6 căpăţâni zahăr în greutate
toate de 41 ocă, spre îndestularea jidovului S/ru/ sin Moisă
Haham, de la Tupilați cu 180 lei, cursul haznelei ce catachristicos sub numire de dere sau împlinit de la el, să publică în termen de 41) zile vânzarea acestor orci zahar ca
muşterii ce vor fi ale cump'r:, să se înfăţoşeze la presud=
stafiu Poliţiei z sului târg,
Jidovi: Samuil Negru şi Strul sin Moise fost Kahali a
Naţiei Evreeşti din Piatra către Adm Finansiară lo:ală fa:
declaraţia că se supun la plata zeciuele'or a Etoriei lo: ale,
din anul 1852 Vezi copia:
"1) Bulztin Prinţipat Moldovei An, XXIII2No. 30 laşi 17 Apr. 1855.
Originalul este în posesia Autorulu!,

884

.

a

LL

DI

3

Dările Evretlot

Timbru 20 par.

"Onorabilei Adm. a
Samuel Negru

Disir. Neam.

şi Stiul sin 'Moisă foşti Kaha'i a nației
Evreeşti dia Piatra

JALBĂ
De cătră D. Consandir de
139 lei 10 par. cursul haznelei
1852 cerute de Eforie, noi nu
ceasta ne rugăm a ne slobozi

jandarmi fiind executata plăti
rămăşiţ de zeciuelele din anul
ne opunem şi odată cu aiegiuită quitanţă..

1856 Avg. 3,

subscris Eyreeşte (indiscite:)

|

Departamentul de Finans cătră Administraţia de Neamţ
din 1897 arată că s'a primit tabla. cu raportul No.
12648
din anul 1857 relativ la plinirea dărilor de la negustori şi
jidovi patentari. „Vezi copia adresei:

') Departamentul

de

Finans

Secţia | No. 8555

|

1657 luna“ Octombrie 7 zile laşi

Administraţiei

de Neam!

Tabla primită de la acea administraţie cu raportul No.
12648 precum au urmat înp! inirea dărilor de ia neguţitoriişi
„meşterii pa:entari cu calfele lor i Jidovii de prin târguri. pe
pentru

'1) Adm, Finance. Neamţ. Dosarul No. 58 anul
zecinelele cuvenite Eforiei.
Posesia mea Autorul.
2) Adm, Neamţ Dosarul încheierei semilor No,
“In posesia mea Autorul,

1885

Urmărirea

64 Anul

1875,

rămăşiţe:or

Dările Evreilor

.

NUI

|

385

treilunea contenită a III-a, cercetându-se
şi găsindu-se potrivit în sumă cu prefacerile urmate: Depa
rt se face cunoscut spre
ştiinţă

S. 5. Șef Depart. (indiscitr,)

|

S. S. Șef Secţiei (indiscitr.)
Ra

din

ERIC

In adresa Ministerului de Finans către Prefectura
locală

1859 se poate constata darea lor.
lată copia acelei adrese:

Principatele-Unite

Moldova

"Ministerul

de

şi Valahia“

Finans

Secţia 1, No. 13030
1659

Dekemyurie

21 zile laşi

Prefecturei de Neamţ
Pentru primirea

sumei

de şease sut>

nouă

zeci și trei
lei cursul haznalei, trimeasă cu raportul
acei Prefecturi No.
15,820 dia dările orândarilor,
pe anul trecut “al 7-lea. Mi.
nisteriul trimete adeverinţă Kaseriei sale sub
No,
|
Ministru

secretar

de stat

la

Ministerul

de

Finause

|

Seful secției (indiscitr)
Îi

Ministerul Finanselor către casieria lozal
ă îi ordonă
împreună cu onor Prefectura să reguleze
scăderea celor
Evrei, care sau cerut de Kahalii dia
Piatra.
Asemenea vezi şi copia telegramei Mini Vezi copia;
sterului de
nanțe :
1) Casieria Neamţ No,
Posesia mea autorul,

29,

1859

Dosarul
În

intrarea şi eşirea banilor

1859,

ca
67
Fi-

Principatele Unite
MINISTERUL

Dările

|

,

a

_
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>

Evreilor

Iaşi în 8 August 1861

FINANSELOR
a

MOLDOVEI

Secţia I No. 8834
"Domnule

Casier,

La raportul Dv. sub No. 567 prin care arătaţi că de la

Prefectură nu aţi fi primit vre'o mijlocire pentru scăderea acelor 67 indivizi reclamaţi de Cahaiii Evrti din târgul Piatra.
Vă fac cunoscut D-le Casier de a intra grabnic în înţelegere
cu Pref. şi a regula ceie de cuviiţnţă conform dispoziţiilor
statornicite.
|
Primiţi D-le Casier încred. oseb. mele consid.

p. Ministru A.

Brăescu
- Şeful secţiei Ghifescu

Domniei-Sale Domnului Casier de Neamţ
Staţia Piatra

Depeșă Telegrafică
De la laşi în 1861 12 ore m. amiazăzi
Sosită la Piatra în 24. Aug. 1861 6! ore 30 m am. staţia No. 822
Ministerul Finanselor No. 8995,

Domnule

Casier

la depeşa No, 608 vă răspund
1) Adm, Finauc de Neamţu,
Posesia mca Autorul,

1861

August 12

de Piatra
că dacă sunt în

Dosarul rectiicărilor patentelor

1861
,

regulă
(No,

rupt)

Darie Evreilor

E
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dovezile pentru acei 67 Evrei puteţi,
face scădere,
derea vă priveşte ca membru Comi
siei permanente.
Ministru, Negrufi

răspun-

In 1) Dosarul 14 vol. Il Comisia Gen
erală jud. Neamţ. In
Tabloul pe 1861 7ab/a CO.i:r:D .adlilor Evrei pe 1861 arată
astiel : Ocol Muntele 73, Osol Bist
Ocol de sus 56, Ocol. Piatra 69, riţa 67, Ocol mijloc 66,
T-gul Piatra 662, T-gul
Neamţ 477, Bvhuși 105, Bozieni
37. Total 1652 Evrei,
Spre a se vedea modul executărei
contribuţiilor fiscale
dau copia adresei Poliţiei locale
către Onor Prefectura, cerând un număr de jandarmi pent
ru executarea. lată copia
adresei care o posed în original :

PRINCIPATELE
|

UNITE

No._14022

—_—

1861] August 17

Poliţia Orașului Piatra
No, 3810

Domnule
Cu oficiciea

Dv.

Prefect

No.

11150 mă îasărcinați ca îndată
primirea ei, să păşesc însuşi:
în persoană, în oraş spre
controlarea adeverinţ
după

ilur de pe la voraici, staroşti
şi kac haii,
pentru întreg anul 860 şi sfer
turile din acest corent ce de
casierii le s'ar fi slobozit de p
ata dărilor cu tăbhţele de reztificări, precum şi proprietarii
binalilor din acest oraş cu listile impozitului tonciar, dâpre
cari constatând cifra adevărată a tuturor rămăşiților de
îndată prin grăbire măsuri în
termin de 12 zile să nu se mai
afle rămişițuri de un singur
ban macar, şi în privire că
asemene lucrări se cere cu
atâta
gravitate în mij'ocul unii aşa
muri complicaţii, şi cu atâta
mai mult că cu singur jandar
m

ce mi-aţi

1) Actul se află în posesia
mea.—AUTORUL,

trimes executor

pe

Dbările Evreilor

|

|

498

Drept aceea vă rog D-le Prefect luaţi în consideraţie
lipsa şi măcar ajulor ce această poliţie are de jandarmi, şi
regulaţi de îndată trimiterea macar a 6 soldaţi, cua cărora
ajutor se făgădueşti cu un termin fixat se va fini această
lucrare, şi nici atunci până mai întâi nu se va da din aceştia
măcar câte doi ia fiecare comună de sigur că nici în două
luni nu se va putea sfârşi cu un singur soldat ce mi-aţi
țrimes, aceasta o supun încunoştiință Dv. numai ca să nu
fiu tras la vre'o răspundere dacă în arătatul termin nu se va
putea sfârşi această lucrare din cauzile arătate mai sus.
Bine voiţi D-le Prefect a primi încrederea osebitei mele
consideraţiuni.

Şet Poliţiei, /naiscifrabil.

Secretar, N. Ștefănescu.

D-sale
D-lui Prefect a distr. Neamţu.
Epitropia

Israelite locale,

Comunităţei

cer casierului,

ca

ur număr de evrei nevulnici să fie scutiţi de biruri, arătând
măsurile drastice întrebuințate asupra lor. lată copia:.

7862 Fevruarie?
N

PRINCIPATELE UNITE
Epitropia Comunităţii Izrailite
din

Orașul

Piatra

„No. 6

Domnule

Casier,

Cu toate că am întrebuințat cele mai aspre execuții
jandarmi spre a se putea scoate banii tezaurului dela
vizii însemnați în anexată listă din comuna noastră de
Genari 1860 şi până acuma, contribuţia personală cu
1) Acest

Dosar

No,

19/1862

este în posesia

mea,—AUTORUL.

prin
indila !
toate

-

Dările Evreilor

sarcinele

-

|

ei, şi cu toate

că acest No.

în mai

au fost închişi în a'estul poliței, în lipsă de

„fă

se împlinească

toată dare

cerută

339

mui'te

averi

de Guvern,

rânduri

de
nu

|

unde

au

stat
putinţă de a se căpăta banii dela ei, fiind săraci
cu desăvâr-“
şire
fără

; unii din
meserie,

ei bolnavi suferind de dif-rite boli, iar alţii
precum
sub No.
117 la 24 Noemvre
anul

trecut vam informat,
”
|
Supus venim a vă ruga să bine-vroiţi pe temeiul
asigurărei noastre, a mijloci la Ministeriu respectiv scutir
ea lor
de la 1 Genar

1860

şi înainte, pânâ

când

poziţia lor

iar erla
a se supune dării şi când nu vom scăpa din veder
e ai trece.
prin rectificări.
Primiţi vă rugăm Domnule Cisier expresia respe
ctului

nostru,

Iscăliţi Epitropii : S. M. Esrig, E. M

Sildhaus, Leiba Toderes. *

Orenştein,

Smiel

(L. S.)
|

3

Îi

|
lu anul 1862

Per:

eptorul fiscal local Nicu Pârjole, cere
Ministeriului de Finans a recunoaşte
de ajutori ai săi pe Vasile loan şi Zaibiș „Rosenberg. lată
copia :

ROMÂNIA

1862 Fevruarie 14

Perceptorul Orașului Piatra

No. 35

7

Lă

) Domnule
In temeiul ordinului

Casier,

Ministeriului finansial

cu care mă
întăreşte în postul de perceptor oraşului
Piatra.
Subscrisul odată cu presentarea la îmbr
ăţoşarea serviciului, recomand de 2jutori şi pe D-lor
Vasile loan şi Faibiş
Rosenberg. Cel întâi în privire contribu
abililor în toate trep-

tele Române și cel al II-lea în privirea Evre
ilor. Prin urmare
anul

1) Adm. Neamţ, Dosar No. 24 Inilin
ţarea Percepţiei
1862, Posesia mea AUTORUL,
N
!

pentru

Târgu
Ă

Piatra

pe
”

340

|

|

Dările Evreilor

pentru a să complecta statul persoanelor acestui post în privirea budjetului destinat de cârmuire şi a întărirei Dv. spre
regulă.
|
Cu respect vă reccmand pe sus menționatele persoane
spre ai recunoaşte în posturile de ajutori ai mei ca unii ce
îşi pricep serviciul,
Primiţi vă rog D le Casier etc.

Subscris Perceptor, NICU PĂRJOALE.
D-sale

|

D-lui Casier distr. Neamţu.
Tot în acelaş an Faibiş Rosenberg către Casier local, în
calitate de perceptur comunti israelite, zrală că a depus garanţia de 200 galbeni, iuându-şi sarcina pomenită mai sus

şi roagă a-i se da un jandarm pentru strângerea birului. Iată
copia:

') Onor

Casier

a Distr. Neamţu

Pentru adunarca dărilor cuvenite tezaurului dela indiviz
comunelor aceștui oras Piatra, urmează regula salarului de a
se lua ca perceptor salar 30Y lei pe lună.
Vin a declara că primesc sarcina pentru strângerea dărilor dela Comună /sraiită, obligându-mă a depune cuverită garanție de 200 galbeni.
Cu această vin a vă ruga a mi se da ca ajutor un jandarm.— 1862 Genar 18.
Semnat FAIBIŞ

ROSENBERG. |

22 Ghenar, sub No. 36, s'au referat Ministeriului

în conformitatea

D-sale
D-lui Casier
1) Adr,

N:amt,

rescluţiei pusă.
Distr.
Dosarul

Neamţu.

No. 24 Infiinţarea

pe anul 1862, Pusesia mea AUȚORUL,

Finanselor

Percepţiei,

i

pentru

Târgu

=

Piaţra

Dările Evreilor

|

|

34]

In acelaş an numitul Rozenberg către
Casier Fiscal de
aci arală că n'a primit leafa lui de
2 ani şi roagă a stărui
la locul compeliate a i se plăti cuvenitu
l salar. lată copia :

Pialra

Domnule

1862

Februar

13

Casier 9

Vă este cunos ut energia cu' care am
stăruit. cu însărcinat în strâ.geea dărilor dela Comună
Isra
ilită din acest
oraş. Eu asupra acestei osteneli nu
am primit dela Obşte
de.ât zece purale la trimestru dela un cont
ribuabil căci nu
au acoperit nici chiar salarul slujbaşi'oce am angajat de ajutori “la aceasiă operaţie pe speranţă
că
de Guvern de care neîndoindu mă a rămâ mi se va plăti leafă
ne păgubuş ca pentru
un serviciu ce lam făcut cu toată
activitate şi acurateţă. Mă
rog Dv. să stăruiţi la locul competen
t
tul salar pe vreme de doi ani expiraţi a mi se plăti cuvenila fi situl trimestrului
al 4-lea 1861.
|
|
Primiţi vă tog D-le Casier expresia prof.
meu respect,

F. ROZENBERG

D-sale
D-lui Casier

de

Neamţu.

e
In anul 1863 Casieria înşti nțează
Percepția
locală că
ajutorul Perceptor Faibiş Rosenberg
demisionând,
cere
a se
recomanda altă persoană iar pănă
atunci să menție pe Ro»
senberg.:

ep

1) Adw.

Finan, Neaniţu.
pentru Târgul Piatra, Poseşia meaDosarul No, 24
AUTORUL,

An,

1862

Intiinţarea

,

Percepţiei

|

342

i

lată

.

Dările Evreilor

adresa :

Principatele -Române-Unite

O

1863 Martie 5

Casieria Jud. Neamţu

|

No. 375

|

' Domnule

|

Percepiar

Domnul Faibiș Rosenberg ejutoriu aseii Perceptoru prin
supiica din 4 curent sau văzut demisiunea pe privire că ar
fi prigonit de Dv. Casieria fă:ându-vă cunoseut despre a
ceasta vă învită a recomanda, o altă persoanăîn locul nu
mitului care să corespundă ia chemare, pentru a se refera
Ministerului. spre întărire, cunoscând că până la întărirea persoanei ce veți recomanda Domnul Faibiş totuşi va funcţiona.
Iscâlit casier,

7heodorel

Domniei-Sale
Domnului Perceptor al orașului Piatra
_
că

In anul 1664 Puliţia Piatra ezire Percepția locală, arată
fostul ajulor perceptor Faibiş Rosenberg depunând tablo-

urile rămăşiţilor

rămase

din timpul

fun:ţionărei

deci

le

1864 Fevruarie

11

cere pentru observare. iată adresa:

Principatele

Unite

sale,

-

Poliţia Piatra
No, 924

_ >Domnule Percentor,
Tablourile depuse la acea percepţie de cătră Faibiş Ro1) Dosar No. 849 pe anii 1861. 1862, şi 1863, al casieriei Neamţu
față (lipsită). Dosar propr, Autorului,
2) Adm, Neamţ, Dosar No, 3 anul 1864 Sporitelor Coniribuabiţi,.

Posesia mea autorul,

,

fără

pre-

Dăriie

Evreilor

î

|

E

343

„senberg, lămuritor de remăşiţurile figurante
din vremea pe
când se afla adunător de dări în anul 1861,
sează cerere D le Perceptor a-l trimite ]a Poliţ vi se adreie spre observare conform ordinuiui ce am întru aceasta
sub No. 1439.
Poliţai C.

V, Andrieş

D-lui Perceptor de Piatra
Pentru scădere de dări se făcea mărturie care
tentificată de Comunitate,
|
lată copiile acestor mărturii din anul 1864:

era

au-

Mărturie
Prin care noi subsemnaţii martori, facem ştiut că
cunoa:
Ştem pe D-lui Avram sin Moisă că este un om
sărac şi se
hrănește din meseria de cioclu pe care o întreprind
e tără
leafă, ci cât primește pentru înmormântare - şi ca
un asemene mizerab:l (sărac?) nu merită a plăti darea
contribuţiei,
pentru că cu greu işi hrăneşte familia sa,
Aceasta

o ştim şi o mărturisim

fără nici

spre credință sau adeverit şi de cătră Epitropia
Israelite.

un

interes

şi

Comunităţei

!
1864 Fevruar 1]
Urmează iscăliturile Evreeşti: Aronaş, S. M. Esrig,
Bercu

Leiba, Ilie Marcu, Avram Pascal, Fișel Taxier,
Haim
sin Muisă, Zalman Bril. David sin Leiba. Naftu
lea sin

David
Leiba,

Sirul Lazăr sin Moisă şi Herş Cherner.

Epitropia Comunităţei Israelite din Orașul Piatra
Mărturia de faţă se adevereşte din partea acest
ei, Epitropii, numai cât priveşte adevăratele iscălituri
a marturilor.
Subscris Evreeşte Herş Lieberman

1864 Fevruar 21

(L. S.) No. 68 Iscălit secretar (îndisc.)

Sigiliul are o ramură şi scris pe ea 1860
1) Ad=ţia Finarciară Neamţ
Autorul,

Dosar No, 1, 1864

Kahali

al scăderilor,

din

Piatra,

Posesia

mea

24

344

Dările

lată

încă

Evreilor

o mărţurie:

"Mărturie
Subsemnații
din ucest oraş

megieşi din localitate a lui Simon

Piatra, scris la No.

1043,

sin Marcu

încredințăm

pe

a

noastră răspundere că Comerţu ce face este făinărie cu amăruntu şi nici cum comersant de cereale după cum sau
văzut trecut prin matriculele depuse la Muncipalitate cu taxia
“de a d-a clasă, în locul clasei a 4-a cuvenită făinarilor cu
amânuntu.

|

|
.

1864 Genare

10

Semnaţi Evreeşte:. Sarnuel Negru, David sin Şloim, Aron
Kahane, Strul sin Simon Leib. Avram sin Pascal, Şloime sin
Avram, Iancu Talpalar, Meşel. cin Şoil, Avram sin! Şulim .
Leiba şi David sin Şimgşa,

In anul 1866 tot pentru scădere

de

bir

Epitropia

munităţei face cerere către Casierie ori Percepţie.

Co”

lată copia:

bă

„ROMANIA

Comitetul naţiei Israiliţilor

"1866 Noembrie 8

Urbia Piatra

-

“Domnule Perceptor

Evreul Iosup sin Leiba eşte cu desăvârşire sărac, pentru
care încredințăm în consimţământul nostru, că nu are nici
cele -trebuitoare existenţei sale fiind gol şi sarac.
7
„1) Adm, Financ, Neamţ. Dosarul No, | anut 1864 Scăderilor contribuab
ililor
Posesia mea autorul,
2) Dosarul reclamaţiunilor No. 116 anul 1868, Posesia mea autorul,
=

Dai

LViCIlUI

|

345

Iscălit de Membrii a comitetului Israelit M.
Vigder, Leib Tutunjiu, Burăch Herș Kolomeir,

_P,

litură

indiscifrabilă,

.

Orenştein,
şi o iscă-

|

AL. S)

Domniei-sale
D-lui Perceptor a oraşului Piatra

Sigilul este în mărime de aproape cu piesa de 5 lei Ro-

mânească.

Inăuntru

are o

stea

iar

inscripţia

împrejur

“este .

astfel: Comitetul Israilit. Ro:nân din Piatra 1865. -

Se

Autorul

În anul 1868 Prefectura face conoscut Casieriei Generale..
.
că Alter sin Bercu posedă recepisa de achitare şi să numai
fie urmărit. Iată copia:
e

ROMANIA
|
Prefectura Judeţului Neamţ
No. 5888

|

1868

ulie 13|
|

"Domnule Casier
Amintindu vă adr-sa

No.

onoare vă poftescu, Domnule

8328

din

31

Iulie

1866,

cu.

Casier, a regula prin agevţii de

urmărire împlinirea sumei de 103 lei 12

parale,

.

cursul _fis-

cului, figuraţi asupra Evreului, Alter sin Bercu, fost Kahal,
în timpul când D-l Gheorghe Săndulescu, se afla Subnr
efect
plasa Muntele.
|
A
_

-

Primiţi D-le Casier asig. oseb, mele consider.
Semnătura Prefect (indicifr.)
Director semnătura

(idem)

D-sale D-lui Casier General de Jud, Neamţ
UIEIRARARORURANA

1) Prefectura

prin adresa

Adm,

Dosar

No. 8246 din 30 Sept. 2, c, face

cunoscut casie=
riei Generale că numitul Evreu posedă recepisa de achitare No,
86 din 1866 şi să
fie urmărit. Aezlaş

numai

Neamţ

.

Dosar Autorul,
|
No. 30 anu: 1862, Rătuirei Subprefecţilor şi perceptorilor
=

de dările anilor 1860, 1861 şi 1862, Posesia Autorului,

|

-

_

-

STAREA

„i

CIVILA

(Mitrice)

Până la anul 1865 registrele sfrii civile era
capii confesiunilor respective.

„La finele

fişte

cărui

an

aceste

registre

ţinută

de

erau

trimise

în

sarcina

Depart, Cultelor şi Instr. Publice. Acest serviciu împreună cu

costul registrelorşi imprimatelor

necesare,

erau

„ obştei fie cărei credinţe (confesiune).
|
Evreii din Piatra, Neamţu, Buhuși, şi Bozieni, după cum

voi vorbi şi dovedi la deacrierea fişte căreia Comunităţi în
parte, îşi aveau întocmite registre mifrice*), ţinute în cea mai
bună regulă de secretarii comunităţilor respective, având directă corespondenţă cu onor Ministerul Cultelor şi cu auto-

rităţile județului.
|
La, începutul anului 1866 când s'au aplicat legea
civile, sau predat mitricele Poliţiei, care fură înaintate
sterului Cultelor.
„Tată şi copia iinei asemenea

primirea condicelor stărei Civile:

adeverințe a

Comisiei

stărei
Mini[ de

Adeverinţă”
„_

Sau primit la Comisia quarial 1 cele

“născuţi, căsătoriţi şi morţi evrei, pe anul

trei condici

1865;

după

de
cum

Sau cerut de Poliţia, prin ordin No. 943, motivat de adresa
Primăriei No, 434,

p. Comisar, Juraşcu
fomtuiitinnsifieopăiaac amine?

Piatra 22 Februarie 1866

Ti Posed oile! de: ralirice originale din Piatra şi Tge-Neamţ,
2 Qriginalul se 'ătlă în posesia 78. Autorul,

|

Mitrică

|
Spre mai multă lumină,

adrese

ale Departamentului

a

reproduc. aci

Cultelor :

947
următoarele

tre.

e

Departamentul Cultelor
adresa No. 1074 din „anul
1857 către Adm. Finanţiară prin
locală,

ordană 'ca imedeiatsă
se procedeze la întocmirea ace
stor registre vezi circulară :

') Departamentul Cultelor și Instr. „pu
blice
ADM.
ȚINUT NEAMTU
ee)

Trebuind ca pe viitor să se
ție registre regulate, şi
pentru acei născuţi, căsătoriţi şi
morţi, în cursul anului, de
orice confesie ar fi precum cato
lici, protestanți, Lipoveni şi
Evrei.

Depart. pune îndatorire Adm., ca
de

cuvenite,

îndasătăse ,.,

şi nu mai

de cât cu începutul anului cure
rit să
la acel ţinut înscrierea. regulată.

se
întroducă
a actelor ..mitrice
pentru locuitorii de. ori-ce confes
ie spre care sfârşit Adm,. să
însăreineze câte o persoană comp
etentă
de fie care credinţa,
cu îndatorire de a înscrie regulat
pe
cei
„năseuţi, . căsătoriți
şi morţi si Ja sfârșitul anului să
prezenteze listele în îndoit
număr de exemplare pe care
adeverindu:le să trimită hărtiile
la acest Depart. după care şi
mitricele locuitorilor . . , ,
Domnitoare, . „.
.
Insă pentru catolici, Depart.
.:.
cu
aceasta au
cerut Episcopului ce se află locu
ind. în Capitală ca să îndatorească pe preuţii lor a adu

ce
spre legalizare. lar de măsurile ceînsuşi sau a trimete la Adm.
se vor lua în urmarea acesteia, de persoa

ținerea unor

nele ce se vor

asemene

însărcina

cu

înscrierea

acte se cere grabnic răspuns,

şi

Iscalit N, Asan,

Şef secţiei (indisc.)

|

No. 1074 An, 1857 Febr, 25
1) Adm. Fin. Neamţu
15 anul 1857.. Desarul Înfiinţarea:
năseuji, căsătoriţi şi morţi aNo.confe
siilor: Catolice, Protestanţi;: Lipov -mitricelor de .
Pesesia Autor,
eni: şi Evrei,
A
i
PE
pare în

ă

548.

Sa

Tot acest

——I

E

Departament

Di

către

5

Adm.

|

Miitrice

Financiară

locală

_No. 1406 face cunoscut că asemenea condici se vor face

şi

" întocmi pe cheltuiala de fie care confesiune.
Vezi circulară:

Departamentul Cultului şi al Instr. Publice
| Administraţiei ținutului Neamţu
-

Drept răspuns la raportul Adm. No. 2347 prin care cere
„ai se trimite Condici de registre Mitriceşti, spre a se încredinţa fejrlorce se vor însărcina de fie care credinţă întru
“scrierea născuţilor,

căsătoriţilor şi morţilor.

Depart. vă face cunoscut că nişte asemene condici urmează ale face obştea fiecărei credinţă cu cheltuiala de la sine şi
întocmai după formulariul Mitricilor în care se trec născuţi
căsătoriţi şi morţi de Religia Domnitoare, cu modificaţiile cu-

venite pentru acele a Evreilor.
subscris MW. Rae,

Şet secţiei (indiscifr,)

secţia IL No. 1406 anul 1857 Martie 7
N

Ministerul
Administraţia

Cultelor
Financiară

şi

al

Instrucţiunei

locală prin circulara

Publice
2643.

către
din

14

Aprilie 1858 îi ordonă a se aplica legea mitricelor.
Vezi circulara :

morți

1) Adm. Financiară Neamţ.
Dosarul No. (3 Anul 1857 Infiinţarea mitricilor- de născuţi
a confesiunilor Catolice, Protestante, Lipovene” şi Evrei,

Posesia mea Autorul,

căsătoriţi

şi

Mitrice

|

|

|

5
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Ministerul Cultelor şi al Instrucţiei Publice
Secţia

ll-a No. 2643.

1858

Aprilie 14 lași

"Cătră Administrație Distr Neamţu
4

w

[_]

-

=

a

Avându-se în privire ca din partea acei Adm. nici până
acum nu sau primit lămurită ştiinţă despre aplicaţia ordinuiui ce i sau dat în trecutul an 1857 atingătorii de chipul
după care să se urm'za [2 viitor ţinerea registrelor pentru
acei născuţi, căsătoriţi şi morţi, în cursul anului de ori ce
confesie şi poroncitor ca, spre acest sfârşit, Adm. să însărcineze câte o persoană competentă din fiecare credinţă,
și la sfârşitul anului săi prezinteze lista, în îndoit număr de
exemplare, care, adiverindu-se, să trimeată copiile la. acest
Ministeriu, după cum se urmează și cu mitricele locuitorilor
de religia Domnitoare, Ministeriul adaugă ai scrie că, îndată
după primirea acestia, să trimeată copiile unor asemene tăblițe
mitriceşti pe trecutul an 1857, şi totodată să raporteze, cu
lămurire despre persoanele însărcinate cu această lucrare,

Semnat Şef Depart. şi secţiei (îndisc.)
lată şi copia unui act de naştere din

1864:

Act de naștere și circumcizie

In anul 1864 luna Novembrie ziua 1 în Comuna
Piatra Plasa Judeţul Neamţu au născut Dei Haie din

itul său

bărbat

D-lui Haim

Herş

primitu prin circumcizie. numele

actu dâmu
Dată

sin

Arenaş

de Mendelu,

pruncu

Despre

oraşu
legiu
şi

au

care

această adeverire sub propria noastră sub-scriere.

în anul

1864 luna

Noembre,

ziua

9 comuna

Piatra judeţul Neamţu,
|
.
Mohelul sau Haharmnul (care a făcut circumciza)

p. Scriitorul Comunei (isc). .
Comisariul dispărțirei (colorei) isc)

oraşu

M. M. Psalf

Poliţaiul oraşului (isc.)
No. 111 Anulu 1854

1) Adm, Financ. Neamţ. Dosarul No, 15 anul 1857 Inştiinţerea mitricelo
r de

născuţi căsătoriţi şi morţi a confesiunelor
” Posesia mea (Autorul),

Catolice, Protestante,

Lipovene

şi Evrei
|

-

|

ARMATA
|
Prima recrutarea Evreilor din Piatra
Manual

Administrativ al Principatului

Moldovei Tom.

- (pag. 990-596) coprinde regulamentul recrutării Jidovilor publicat prin buletinul Oficial No. 15 anul 1854.
|
După art. 1 Jidovii sunt supuşi la recrutaţie de o potrivă cu celelalte clase pământene în puterea legii votate de
Divanul obştesc la 8 Apr. 1852 şi întărită prin oufisul Dom
nesc No. 37.

După Art. 3 şi 4 Jidovii vor da un recrut din

70

ta-

milii analogie; prin organul Epitropilor Comunităţei.
După Art. 8 $ 3. Sunt scutiţi de recrutaţie singuri rabinii,
asemene

şi cei cari au săvârşit cursul

de învățătură

în şco-

lele publice, meseriaşi mainştri şi cei ce sau dedat la agricultură.
După Art. ll. Inlocuirea recruţilor prin oameni plătiti
este ertată jidovilor ca şi creştinilor, îngiduindu-se de aşi
tocmi oameni şi de alte naţii.
După cele zlte articole Epitropii obştei trebuiau să înfăţoşeze Comisiei de recrutare lisia recruţilor.
in fine după Art. 29 Jidovii care şi-a îndeplinit serviciul
miliției, dând dovadă de bună purtare se vor folosi de aceleaşi prerogative ca şi soldaţii Moldoveni.
Circulara Ministerului din Jăuntru al Moldovei secția III

No. 29241 din 20 Dek.

1860 către prefecţi

zice:

sub

regi-

mul Convenţional recrutaţia întinzându-se asupra tuturor claselor societăţei, să se întindă asupra tuture- tinerilor de ori-ce
stare, poziţie şi religie.
Ă
Art, 12 Manualul Gardei Civice, Isr, pot face parte din

pe lângă celelalte cantităţi

art. 26 legei Comunală,

-

arătate mai sus,

vor

însuşi

şi

garda

condiţiunile

civică
scrise

dacă
de

1

Armata |

a

a

35]

La 6 Noembrie 1860 conform art, 34 secţiunea
[Il-a
din legea recrutaţiei prin sorţi, sau adunat 19 cetăț
eni
de
frunte în camera municipală din Piatra (10 creşti
ni şi 9 E.vrei) numind de delegaţi pe D-nii: Dim. Albu,
lconomul Dim.
Focşa, şi Israilitul Sirul Moise, care să îndeplinea
scă toate
operaţiile cerute pentru executarea _recrutărei
pe anul vii
tort) 1861.
|
lată lista tinerilor Evrei, care au tras la sorți
în

anul

|
al recrutărei cu sorți 1861:
Bercu sin Haim, Bercu sin David, Bercu sin Lupu
Giuvaergiu, Bercu sin Strul, Buium sin David.
Burech Avram

sin Aron, Bercu sin Herşcu Almaşanu, Bercu
sin Leizer,
Beirich sin Loizer, Bercu sin Mechel, Avram
Şmil sin losub,
Avram Marcu sin Moise, Avram Moise,
Alter sin lancu, A-

bram Leiba, Abram sin Haim Călugăreanu, Aizic
zet Rabin,
Aron lţic zet Şulim, Avram sin Marcu, Avram
Ițic sin lancu,
Aizic
sin Marcu,

Abr. Iancu

sin Aron, Avram sia Haim,

Abr,
sin Solomon, Abr. sin Leiba Catz, Abr. sin Marcu
, Avrani
sin Haim, Abr. sin Stru! Zalman, Abr. Nute sin Haim,
David
Dasca
l.

Abr.

sin Şmi), Avr. Moise

sin lancu, Alter

Volf, Ghedale sin Elie Munjiu, Ghidale siri Herşc sin Marcu
u, David sin
Ițic, David, sin Haim, David sin los. Etlingher,
Herscu, Ezra sin Zisu, Zalmen sin Herşcu, Zahar David sin
ia
sin Şaim,
Ițic Leiba, los. sin Uşer, lancu sin losub,
loil sin Bercu,
“lancu Moise, Iancu sin Haim, Ia.icu sin Leize
r pălărier, loil
sin Avram Ceauş, lancu sin Aron, lancu Buium
, lancu sin
Matcu, Ițic sin Moise Romaşcanu, losub
sin Herscu, Iancu
sin Leiba, losub Pascal, Iosub David sin Pinch
es, Ițic sin
Litman, Elie sin lancu Negru, Iosub sin Golde
, Ițic sin Haim
Şulim, Elie sin Fro'm Ştiucă, losub sin Moise
, losub Krigler,

los. sin Şmil, Elie sin Meir, iancu Pascal sin Aron.
tancu sin
Bercu, lancu sin Moise,.Calmen sin Avram,
Kive Herşcu sin
Ițic,
Calman

sin Ițic, Kune

Leiba sin losub

Beir, Leizer

sin Samuil

sin

Negru,

Mechel,

Leizer

Leiba

sin

Gros,

Abr.
Pascar, Leizer sin Şloime Aron, Leiba sin
Şmil, Leiba sin
Davi, Lupu sin Marcu Caţap, Leiba sin
lic Catap, Marcu

Solomon sin Avram, Marcu sin Esis, Marcu
sin Froim Stoler,
Marcu sin loil Gherşen, Mendel sin Zinde
l, Marcu sin Iancu,
1) Primăria Piatra Dosar No, 282/1861,

959

o

Armata

Moise sin Froim, Moise sin Solomon, Mendel sin Volf, Moise
sin lţic, Marcu Silberg, Moise sin Leiba Ceauş. Mendel sin

Haim, Meilich sin Haim, Moise sin Leiba fămar, Moise sin
Herşcu roş, Moise Nuchem, Mhise sin Avram Cioară, Meir
$mil, Moise sin Meir, Meir sin Haim Araniagiu, Mendel sin
Ițic, Nusen sin losub, Necti sin Mechel, Naftu'e sin Strul,
Naftule sin Haim, Nusen David sin Avram, Noich sin losub,
Nusen sin Mechel, Pascal zed Vigder, Pincu sin Lupu Lipsean,
Solomon sin Ber Leib, Solomon sin Ițic Ciubuciu, Solomon
sin Ițic, Simon sin Isac, Strul Mordche sin Haim, Şmerl sin
Herşcu,

Strul Mârcu,

Strul sin Marcuţ,

Solomon

sin

Leiba,

Toivi sin David, Leiba Abramovici, Fişel sin Haim Cajap,
Herşcu sin David Ușer, Haim Beer, Haim Simon, Haim sin
Riven, Haim zet Mechel, Haim sin Iţic zis şi Kofman, !)
Haim Ușer sin Herşcu, Haim sin Burech, Haim Beir, Herşcu
Jidov, Herşcu sin losub Roş, Haim sin David Buium, Haim
sin Dască!,

Hascal

sin Idel! Balan,

Haim

sin

Zeilik,

Herşcu

sin David, Haim sin losub, Haim sin losub, Moise sin Aizic
Ioil, Simon sin Froim, Şimon sin Marcu Renţberg, Solomon
sin Aizic, Şapşe sin Froim, Şmil sin Bercu, Şmil Ber sin
Herşcu Leiba, Şulim sin Marcu, Simche Şari, Şmil Şaim
Velt.
In suplimentul regulam. pentru aplicarea legei de recrutare cu sorții, încuviințat prin jurnalul Consiliului de Miniştri
de la 7 Dek. 1862 şi aprobat de M. S. Domnitorul la art.
15 zice:
„_Nimene nu este primit în armata Română dacă nu este
pământean. Deosebirea de religie. nu este un titlu de excludere ; străinii însă născuţi în ţară; care nu se vor fi servit
de o protecţie străină, vor fi supuşi legei. recrutărei.

2) Ministeriul din Năuntru. secţia III No.

29241

din

20

Dek. 1860 ordonă (prin Prefecţi) rabinilor din toată ţara,
de-a nu cununa tineri, până nu vor înfăţoşa certficateie de
tragere şi scrutire la sorţi,
Asemenea acelaş Minister prin Circulara sa către comu-

nităţ: (prin Prefecţi) din 22 Dek. a. c. No. 29309, înştiințează

că la caz de dosirea ori dezertarea unui sorțar eşit
1) Părintele Autorului,

1) Monitor oficial No, 70 Anul [li laşi 30 Dek, 1860,

ca

bun

Armaia

II

i

__

353

Ja sorţi, va globi Epitropii Comunităţei Evreeşti
cu 5000 lei
pentru fiecare recrut.
Legea de recrutare în vigoare prevede :
Art. 1-— Toţi locuitorii ţărei datoresc personal servi
ciul
militar.
Ă
Art, 2. -Supuşii puterilor străine nu pot face parte
din
armată,
_
:
Fii de străini născuti în țară nu pot fi scutiți
de serviciul Militar.
|

Legea de recrutare din 21 Noembrie

1882 prin

art, 63
streinilor recruți Evreilor nu este ingăduit a intra
ca voluntari în armată,
|
lar prin art. 5, nu îngădueşte străinilor a avan
sa la
grade ofiţereşti.
"La anul 1882 nu s'au recrutat Evreii în
toată ţara şi
nici aicea iar în anii viitori până la 1887 sau
primit la recru-

tare, dânduli-se

Ia anul

bilete,

„ecutiți fiind supuşi

1897 Ministeriul

străini“,

de resbel Berendei,

troducă o lege prin care Evreii, (ca streini) nu

era să în-

erau

primiţi
a servi în armată, plătind taxe în locul serviciulu
i, agitația
deveni foarte mare printre Evreii, contra acest
ei legi încât
s'a revocat această propunere al ministerul
ui,
In anul 1854 Depart, de Finans către
Isprăvnicia de
Neam No. 3735 i cere relaţii dacă recrutul
Pavel sin Şmil
este adevărat fiu al lui $mil Bercu,
Iată actul:

-

Departamentul

ISPRAVNICIEI

DE

de Finans

NEAMTZ 5

Departamentul ostăşesc prin adresa No.
2668 miiloceşie .
scutirea lvreului Şinil Bercu, din Târgul
Piatra ; în, drep
tatea fiului său, recrutul Păvăl sin Şmil,
în urmarea căruia,
1) Fraternitate VII No. 4.
2) Dosariul No, 12 a Adm,
scădere la bir şi căpătăeri,

Financiară

Dosarul Propr, n:ea Autorul,

de Neamţ

Intitulat: Dosarul

spor

şi

954

a

|

Armata

gi scrie Isprav. ada cuvenită încredințare în mărginirea
poziţiilor în asemenea caz dacă numitul este adevăr
at
“rinte zisului recrut,

Şef Depart. şi Cavaler (indiscifr.)

„Set
Secţia II a No. 3735,

dispă-

|

secţiei (indiscifr.)

1854

In anul 1859 Kahali din Piatra varsăla casieria locală
6400 lei pentru militarii Evrei pe acel an.
lată copia quitanţei:

pentru

Quitanța Casieriei generale
primirea

banilor — plata recruţilor Evrei

"Casieria Bistrictului Neamţ
Lei 6400 şease mii patrii sute lei cursu pieţei s'au
primit de la Nafia Evreiască din târgul Piatra
prin Kahalii
Abram Abel, Elie Naftule şi Iancu Croitor, banii
militarilor

Evrei pe anul 1859.

|

17 Mai
Sameş,

1859

Dimitriu
aaa

UCP

Tinerii care n'au tras sorți nu puteau a se însura
și în
caz când vroiau a se însura, trebuia să aducă
o mărturie
subscrisă de 10 gospodari şi de rabinul comunităţe
i şi au-

„ tentificată de autoritate ori de Epitropia Comunităţei.
Posed foarte multe asemenea acte, din anii 1863

|
etc.

“In anul 1864 Poliţia Piatra către Perceptorii locali
arată
tinerii cărora li s'a învoit a se căsătorii, deci să
fie impus
la dări.

lată copia adresei:
1) Actul e în posesia mea,

Armata

|

Poliţia Oraşului Piatra
|
No. 377

"Domnule
Tinerilor Evrei. Kalman

"

355

_

1864 Ghenarie 23

Perceptor!

-

sin Leiba înscris la casa No. 695
qvart 1, Herş sin Avram No.
425 cf. |, Zindil sin Haim
la
No. 1022 cf. IIa, şi Strul Bur
ăch la No. 1019 cf. li-a învo.indulise căsătoria, vă fac cun
oscut spre ai înscrie şi încarc
a
la darea ce ar merita.
p. Şef P. Grigoriu

D-sale
D-lui Perceptor din Piatra
Epitropia Comunităţei locale
către Perceptia prin adresa
No. 20 din 22 Martie 1864,
arată că-i trimete lista tineri
însuraţi spre a [i impuşi la
lor
dări.
lată adresa şi lista:

Principat. Unite Române |

1864 Martie 22

Epitr. Comunităţei Israelite
din Orașul Piatra
Ao.

20

|

Domnule
Anexai

Perceptor,

aicea vi se tra
din trimestrul l-a, anul curentnsmite lista tinerilor însurăţeilor
, spre regula Dy,
Primiţi
Semnaţi

D-le Perceptor asigurarea Con
sideraţiunei noastre.
losub Hoisie, Herş Liberman
-

Secretar

M.

Liberman

D-sale D-lui Perceptor din orașul
Piatra

I) Adm,

Fina

nciară Nea
2) Adm, Financ, Neamţu,mţu, Dosarul No, 8 anul 1864 sporiţilor contribuab,
Dosarul No, 40 anul 1854
Posesia mea Autorul,
sporiţilor „Contribuabili,

356
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“Lista No, 95

Insurăţeilor din trimestrul | din anul
Data căsătoriei

EI
Ş 5 |
o=

1
2
3

8

ă
Luna

|

Numele
ss

a
N

şi Pronumele
Mirelui
|

Proiesia sau meseria
Mirelui

,

,

-

|lanuar|
3 | Avram Herşcu
Comersiant:
> | 16 | Mehel Leiba sin Nusen | Croitoriu
»

|

„|

Zeidil sin Aizic

4
,
„| Avram sin Marcu
5
» | 29 | Herş sin Avram
6 | Febr.|
3 | Şmil sin Strul
“|
7
,
8 | Alt. sin Meir Şperber |

9

1865

„»

1131

|- „ | 26|

Aizic Diamand

-

-

Comersiant

Croitoriu
Procupeţiu
Comersiantu
Bacalu
Scriitor

1.sin Munişdin Bodeşti] Comersiant

Adică 9 tineri însuraţi

Se adevereşte de noi. Urmează iscăliturile epitropilor
Comunităţei Piatra : loset Honşie, Herş Liberman, S. M. Esrig,
M. Lieberman.

“No. 96-—Anul 1864 Martie22
Pentru tânărul Leiba sin lancu Haham Kahalii

mit pe Vasile

Franţuz,

spre al înlocui în 'armată.

au

toc-

lată şi copia quitanţei:

“Quitanță
38 galbeni adică irei zeci opt galbeni am

primit

de

la

salariului

ce

Kahali Herşcu Lieberman prevăzuţi în înscrisul din 1863 Mai
29, legalizată de poliţia sub No,

mi se cuvine
1) Adw,
mea Autorul,

de 73 galbeni

Financ, Neamţu,

adică

Dosarul No,

2293.

contra

de 73 galbeni,
40

2) Quitanţa originală este în pos:gia mea,

Sporiţilor

de la Leiba

Contribuabili, „Posesia

-

Armata

.

|
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lui lancu Hah:m pentru serviciul de 6
ani în miliția pământeană fiind alcătuit” pentru zisul Evreu,
deacărâra primire am
dat aceasta.
.
1865 August 6
semnat Vasile Franțuzu -

Poliţia Urbei

Piatra

Numai întrucât priveşte adevărata” punere
lui Franţuzu se legalizează.

p. Poiiţai, Grigoriu, !
|
secretar, D. Arghire

No. 4344, 1865 August 9

a degetului

i

N

a

|

LS)

Îi

In anul 1866 Comisia
recruți i trimete 2 adrese.
lată copia lor:

ll-a

către

Principatele Unite Române
-

COMISIA N-a,

|

Kabalii locali pentru

„1866 Iulie 7.

Urbia Piatra

No. J171
i

"Domnilor,

Ca să pot deplini ordinul D-lui

Poliţai No. 3805 relativ a să da. ştiinţă despre recruţii
pretinşi de Prefectură (un
cuvânt indiscifr.) subscrisul are onoa
re a -vă repeta adresa
No.
ca să grăbiţi a mi-o comunica
relația aceasta (un . cuv, indiscifr.) până în 6 ore.
Primiţi vă rugăm etc,

Comisar, Gheorghiade

D-sale D-lor Kahali nației Evreești
din Piatra
1) Adresa este în posesia mea,
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N

,

ROMĂNIA.
COMISIA

A

l-a

-

Urbii Piatra

Armata -

1866 August 11

—————

No, 1344.

"Domnilor

Kahali

La adresa Dv. No. 12 răspunzătorie adresului No. 1171
relativ la tinerii ceruţi de prefectura judeţului Suceava
ce au

tras sorții şi cari acuma

ar fi în acest oraş â cărui nume

nu

vor fi cunoscute.
|
Vi se răspunde de vreme ce acei tineri vă sunt CUnoscuţi din lista trimeasă cu adresa No. 117] şi ca cei ce aveţi
ceauşii Dv. care cunosc pe toţi Jidovii din oraşu nici că
puteți rămâne scutiţi numai cu nişte asemene cuvinte şi
dar
sânteți învitaţi ca până în cinci zile să-mi daţi exact lămuri
re
de adevăratele locuri unde ei acuma se află cu cari şi subscrisul să poată deplini ordinul ce are în asemenea.

Comisar Oheorghiade

D-sale

D-lor

Cahali

Urbei Piatra

După cum am arătat că rabinul Comunităţei este învitat
la Regimentul local spre a asista la jurământul recruţ
ilor.
lată copia învitărei :
|
-

ROMÂNIA

Corpul 4 Armată Divizia 8 Infanterie

Reg.

Răsboeni

No,

|

Piatra 1897 Noembrie în 20 zile

15

No. 5536

Domnule

Rabin

Cu onoare sunteţi rugat, să bine vo'ţi, ca în ziua de 28
1)

Actul e_în posesia mea, .

Armata
359

Noembrie, ora 8 jum. dim. să veniţi la regi
ment
punerea jurământului a Israiliţilor recruți,

pentru

de-

p. Comandantul Regimentului,
- Maior DIMITRIU

D-sale
D-lui Rabin

|
al oraşului

Piatra-N.

In anul 1899 bacalaureaţii reuşiți la
tincţie ca ofiţeri în rezervă, au fost |Lup examenul de dis- .
u Apotheker corpul .
II armată, Daniel Volt corpul IV şi Haim
Kaufman tot corpul IV armată:

Iancu Leon de aci a fost Tambur-majur la
regimentul V

de linie.

-

Poriul și limba evreilor din Moldova

ȘI din județul Meamţ.
Portul Evreilor.

)

Portul conform cu obiceiul pământului,
diferea dela clasă
la clasă; anume excepții pentru evreii
din Moldova nu se ştie
dacă au fost, cum bunăoară au fost
în Muntenia înaintea e-

pocei fanarioţilor,

care s'au revocat de sult

an încă la 1771
prin hatilumaium. unde ordonă că atât
raclele cât şi ceilalți
locuitori a Munteniei și Moldovei să nu
aibe vreo supărare
de către nimeni asupra, straelor şi a
portului lor (Uricariui UI
p. 187).Portul evreilor moldoveni era
portul româno-oriental
şi eu am apucat pe câţi-vu bătrâni purt
ând acel port. Fetele
purtau părul capului împletit şi-l lăsau
să atârne peste cap ca
şi moldovencele. Femeile tăiau părul
şi îşi legau capul; cele
bătrâne purtau peptar (bristech) pe 'pept
, cusut cu fire de argint (aceasta n'a dispărut de” mult). Evre
ii liberi apoi a se
purta după plac îşi asimilează portul
clasei din care fac parte,
Prin influenţa imig
ranţilor Poloni el se preschimbă. Sub Mihai
25
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-
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Portul și limba evreilor

Sturza tineretul evreiesc din Moldova
în frunte cu M. E. Finkelstein, Șaie Carniol şi Haim Theiler
din Iași, prin concursul
marelui bărbat Gheorghe Asachi, lupt
ară la Vodă pentru introducerea portului european. Este cons
tatat că evreii din Mol=

dova

se purtau

cu acelaş port

ca şi mold

ovenii, ca dovadă
este arătarea lui Mas-Benj. resp. No.
45 din anul 1605 unde
arată un caz din laşi că un evreu n'a
putut fi recunoscut de
evreu până nu s'a desbrăcat, presupun
ându-l de român. Numai evreii imigraţi deci din Polonia
sau Rusia purtau haine
polono-judaice ce este astă-zi foarte
ridiculizat de toţi evreii,
fiind purtat încă de câţiva funcţionari
religioşi, care se sfiesc
şi ei al purta.
Altfel portul de astă-zi al evreilor
nu diferă deloc de cel românesc mode de orice sex şi etate
rn. european. Ba încă
părinţi evrei îşi fac o mândrie, îmbr
ăcându-şi copiii de ambele sexe în haine naţionale ţărăneşti.
Cu foarte mare greu
poţi distinge azi un. evreu de un român
căci cu toţii mergem şi purtăm aceleaşi după port sau haine
haine moderne europene. La anul 1860. Ministrul trebilor
„gălniceanu, prin circulara sa No. 1088 din lăuntru, Mihail Co2
binii israeliți din Moidova, combate sepa din 12 Mai către raratismul evreilor de
români, critică portul judeo-polon şi
poziţia izolată în care
evreii se țin în sânul poporului român,
care a dat naştere la
„prejudiţii şi o vederată antipatie în
contra evreilor.
Guvernul, zice circulara, împreună
ştergerea tuturor urelor dintre deosebiț cu Măria-Sa doresc
i locuitori ai uneia şi
aceleiaşi ţări, a aduce o obştească înfră
țire între toate clasele
populaţiei, fără privire către origină
şi religie. Guvernul, sună
circulara, având această dorinţă, nu
face de cât a urma no»
bilei şi civilisatei impulsii purcese din
sânul marei Adunări a
țărei din 1857, care în nemuritorul
ei program, a înscris mai
înainte de toate libertatea religioasă
pentru toţi acei ce locuesc pe pământul şi libertatea civilă
că guvernul va pune toate silințele sale României !... Promite
pentru a face ca din
ce în ce mai mult, acest program liber
al şi consfințit prin
convenţia

din 79 August

să devie

un

adev

ăr!
Dă apoi ca
exemplu pe coreligionarii noştri din
Anglia, Franţa, Germania
etc. şi apoi pe cei din Muntenia, arăt
ând cât de departe ei
sau înălțat prin gradul lor de civilizaţi
e, îndemnându ne la
incru. De doriţi să aveți drituri în
această ţară, mai înainte

Portul şi limba

evreilor

|
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de toate împliniti datorinţe ! Răsplata vine pururea după
serviciu şi dritul după datorinţă. Indeamnă să luăm parte
la toate
greutăţile statului şi a dovedi românilor că nu mai
vroiţi a fi
străini în mijlocul lor! Arată deasemenea că evreii
la 1857
au conlucrat cu entuziasm şi energie pentru marea
idee a
Unirei, sfătuindu-ne a urma pilda acestor bărbaţi demni
de
toată lauda. Ne îndeamnă a părăsi tot ce ne poate
deosebi
de ceilalţi locuitori ai ţărei Spre a nu ne privi şi califi
ca de
străini
. Şcolile noastre

vă sunt deschise,

strigă sus circul

ara,
trimiteţi-vă copiii pe băncile lor,
|
Armata noastră are trebuință de a spori în număr, linerii voştri să intre în şirurile ei. Nimic mai mult nu poate
face
a cădea prejudiţiile, nu poate contribui a naşte şi a
consolida
înfrăţirea între fiii voştri şi ai noştri decât şcoala şi
armia!
Camaraderia întemeiată pe băncile celei dintăi şi în
. şirurile
celei din urmă este durabilă cât şi viaţa.
Apoi după ce critică portul polono-judaic, care vă pune
în stare displăcută chiar privirei ochilor şi izolându-vă între
toate clasele societăţei, vă expuneţi glumelor şi chiar brutalităţilor gloatelor. Invită pe rabini de a se servi de
toată autoritatea morală ce au asupra poporului israelit şi a-i
aduce
la hotărârea de a se lepăda de acest costum ridicul
şi de a
adopt
a

portul european,

admis

de toate clasele

unei societăţi

civilizate.
|
In deosebire face apel tinerilor, cari pururea sunt iniciabili pentru progres şi reformă. Guvernul, urmează circul
ara,
„aşteaptă o grabnică împlinire a îndemnului ce vă fac în privirea portului, ne mai putând tolera ca o clasă numeroasă
a
populaţiei oraşelor prin costumul ei straniu şi excepţional,
să
jignească susceptibilităţile celorlalte clase. etc. Invită pe rabini
“a această circulară să se cetească în trei Sâmbete dearândul
în toate sinagogile.
D Prin circulara Ministerului Dreptăţei din 25 luni 1860
sub No. 58, ordonă de a nu se primi prin Tribunale israeliți
în portul polono-evreiesc şi cu capetele acoperite,
2) Asemcne ordin a fost publicat cu No, 14110 în Monitorul Oficial din acelaş an. Aceste repeţite ordine au durat
câţi-va ani, începând apoi reforma portului dela sine,
1) Cod judiciar p. Trib. din Moldova de Scarlat Pastia, Iaşi
1862 p, 1268,

2) Monitorul Oficial al Moldovei

An, Îl laşi 1860 No. 211,
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Portul şi limba

Limba

Limba

evreilor

Evreilor.

pe care evreii o vorbeau era limba română.

W Cea mai

veche

dovadă

o avem

într'un

act dela

1605,

unde ne arată pe un evreu rugându-se de un popă român ca
să vorbească „în limba valachică“ ca una ce o înţelege mai
bine. Se înţelege că alături cu limba română ei ca coinersanţi
cari aveau deaface cu ţările vecine, vorbeau şi alte limbi u
zate pe atunci ca polonă, germană, italiană. şi turcă.
Astă-zi evreii vorbesc un curat dialect românesc, încât
cu foarte mare greu îi poţi distinge prin port şi limbă de

români. Copilul în leagăn nuaude

altă limbă decât cea

Ro-

mână. Este o mândrie pentru orice Evreu şi mai cu seamă
pentru tinerimea de a vorbi numai româneşte. In şcoli, sinagogi, societăţi, saloane, petreceri, preumblări nu auzi altă
limbă decât numai româneşte. Contabilitate, corespondenţele
comerciale şi chiar private sunt exclusiv românești.
„Sunt mulţi Evrei cari cunosc numai româneşte iar limbajul lor jargon de loc.
Asemenea sunt foarte mulţi Evrei cari pe lângă limba
românească şi jargonul popular, cunosc limbi Europene ca :
Germană,

Franceza

etc. Limba Hebraică

o

țini din noi. Limba românească a devenit
ternă a tineretului Evreiesc.
|

1) Mas Benj, resp, No, 65,

cunosc

foarte

astăzi limba

pu-

ma-

Organizarea Comunităţei Israiite
din

Piatra

Alegerile, Budgetele, gabela, conducătorii și funcționarii ei
Nu putem şti chipul în care era organizată

comunitatea

noastră în trecut, deoarece nu ni s'a conservat nimica
din
archiva ei, câtă vreme însă se ştie, că Evreii erau
conside-

rai, în mod oficial, ca un corp sub numele de breaslă,
co:
munitatea noastră a fost negreşit organizată în felul celor
din întreaga ţară. Adică sub conducerea unui comitet,
în
fruntea căruia, stă un preşedinte, numit szarosfe, Probabil
că comunitatea cu starostele ei au stat sub controlul marelu
i
staroste din Iaşi şi sub a marelui rabin (land-ruf sau Haham
başa) cât timp au existat aceste funcțiuni. Asemenea se
poate
ştie, că

comunitatea

a fost sub

controlul

autorităţilor

locale

şi protejată de guvern.
|
In toate actele domneşti şi autoritare relativ de comuni
tate ori de Evrei locali, ei sunt pomeniţi ca breasla Evyreiască sau !) breasla jidovilor din târgul Pietrei. Comunitate
a
locală ca şi mai celelalte din Moldova, nu sa condus în mod
regulat cu cancelarie, archivă ect. şi de acea nici nu prea
este
nimica din trecut şi dacă sunt câteva acte, sunt răslăți
te pe
la fel de fel de oameni; în loc ele să steie concentrate
la un
loc în cancelaria comunităţei, Comunitatea locală ca şi
celelalte, a stat în directă relație cu guvern şi ţinea chiar
control despre mişcarea Evreilor în oraş, având oficier al
stărei
civile şi un perceptor cu 2 vorniceii pentiu strângerea
birului Evreilor din localitate cari erau puşi sub ordin
direct al
sameşului şi ispravnicului local.
1) Ei mai sunt numiţi: Naţie Evreiască şi obştea jidovilo
r,din târgul Pietrei,

dutorul,
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Comunitatea (srailită

Desfiinţându-se modul de organizarea comunităţei
staroste 1846, se înființă alegerea unui comitet diriginte, prin
numit

: vechili, kahal, epitropi ete. Alegerea acestui comite
t se
făcea oficial în camera. !) municipală, în faţa autorităţilo
r respective, aprobată de comitetul Prefecturei locale şi confi
rmată
de guvern. Cei aleşi ca cahali în urma aprobărei guver
nului,
primeâu o adresă de recunoaştere din partea prefecturei
şi atunci intrau

în funcţie.

Iată copia unei asemenea adrese dela 1860:
Principatele Unite. Prefectura districtului Neamţ
Cătră D-lui Marcu Orenştein, Haim sin Mendel, Simon
Suceveanu. Ancel sin Burech losub, Leiba Todiris, Iancu.
Axelrad, lancu Izvoreanu, Șmiel Şildhaus şi Haim Şulim.
Din
procesul verbal cu data din 8 August subscris de comuni
tatea Naţii Evreieşti din Târgul Piatra, prezentat cu raport
ul
„poliţiei No. 3727 luându-se încredințări că Dv, sunteţi aleşi

kahali din partea naţiei. Prefectura conform regulilor în

menea

caz, vă recunoaşte

cu îndeplinirea
tului preces.

şi vă ordonează

ordinilor guvernului

a urma

ase-

exact atât

cât şi cuprinderei în

to-

Subscriile indiseifrabile. No. 11525, Anul 1860. August 22,
2) Darea în anirepriză al taxei şi al celorlalte venituri ale

comunităţei, se făceau tot în camera comunală, publicându-se

felul antreprizei şi termenul în monitorul oficia!
netul de darabană în tot cuprinsul oraşului.
3) lată copia unei asemenea publicaţii :

şi

prin

su-

Prefectura Districtului Neamţ
—

No. 127

Comunitatea Evreilor din oraşul Piatra, prin raport
ul
No, 2, arată că pentru darea în antrepriză a taxei de
16 paÎ) Alegerea epitropilor obştei Israelite se
şi în Cancelaria comitetului,
înti'o sinagogă (cea mare) şi de multe ori şi la făcea
Prefectură, —AUTORUL,
2) Dare în antrepriză se face de obşte în
face într'o sinagogă, trebuia să aziste delegatul Primărie ori Prete tură şi când se
comunei,— AUTORUL,
3) Moniterul
Oiicial

An, IM 1861

No, 79,

i

Comunitatea Israilită

rale, la ocă

a

_
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de carne cușer, precum şi la păsări,

analogios,

au regulat termin de mezat în camera ei, la 16.

curentei, când are a

se face şi adjudicaţia

17 şi 18 a

asupra

persoanei

“ce ar da mai folositor preţul, se publică ca doritorii ce vor fi
a hotnici a lua asuprăle această antrepriză să se înfâţoşeze în
arătatele zile cu garanţiile cuvenite la zisa municipalitate,
Din darea de seamă a comunităţei pe anul 1863 se poate
vedea natura cheltuelilor- comunităţei. Extrag pariea ce ne interesează istoriceşte:
"5 hahami a 47 lei săptămânal

cotinenți

de

rabini)

a

fiecare; 2 Pravilişti

47 lei săpt.; învățătura

copiilor

(lo-

42

lei săpt.; 1 Psalt a 34 lei săpt,; Scriitor (secretar) 24 lei
săpt, ; un ajutor de secretar a 18 lei 20 par. săpt, Un doctor

pentru a căuta bolzavii săraci a 37

lei săpt. ; un ceauş a 18

lei săpt. ; un supleant pentru fiul lui lancu Haham

1921 lei,

O moşă a 28 lei săpt.; unui rabin losub 222 lei: alt rabin
Moise 222 iei; rabinul oraşului a 24 lei săpt. ; ajutor săra-

cilor la sărbătoare de toamnă 1850,

Cheltuit cu primirea şi

ținerea rabinului din Buhuşi cât a stat aci 1480 lei. Ajutor
la Paşte 2477 lei. Luminaţie 148 lei..Lemne la săraci 500
lei. Ajutor la soldaţi plecaţi serviciu 222 iei. Mâncarea dată
arestanţilor Evrei la-sărbătorile de Toamnă 57 lei, ldem la
paşte 148 lei. Felicitările la Bucureşti 91 lei. Ajutor la dascali săraci 192 lei. Execuţia recrutaţiei în 1863 a costat 21]
lei. Idem pentru strângerea birului şi banilor 88 lei, Ajutorarea
bolnavilor a 100 lei săpt.
Taxa a fost 8 parale de oca carne, producând 527 lei

săpt. Apoi dela 1 lanuarie 1864 s'a mărit taxa la 12
de oca carne, producând 790 lei săpt.
Venitul făinei pentru Paşte produce 5864 lei,
D Anul

par.

1865

Din cauza plângerei unor opozanți al kahalilor, Primarele

dizolvă comitetul kahalnic, suspendă taxa şi adresa sa No. 73

din 15 Ianuarie acest an ordonă alegerea de 5 persoane oneste, care îndată să formeze budgetul, pe care să-l înfăţoşeze Primăriei spre observare şi aprobare.
„
Alegerea sa făcut şi la 25 Genar meseriaşii se plâng
1

Prim, Dosar No, 324/65, Dosarul alegerea Comitet, Israelit, Primar Dim, Şoarec,
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Comunitatea Îstailită

Primăriei că la alegerea kahalilor, cea avut loc în şroală, n'au
fost primiţi a vota, aducându-se chiar poliţai cu soldaţi spre
a-i: depărta. [Deci protestează contra acestei alegeri, cerând
anularea ei, mai cu seamă că cei aleşi au mai servit şi înainte, nedându-şi socoteala.

Inzistă a se înființa o nouă alegere în faţa Primarului.
Primarele deci anulează alegerea şi învită toată obştea

Israilită să via în ziua de 31

Ianuarie

în camera

Primăriei,

pentru alegerea unui alt kahal. Aceasta spre a înlătura orice
abuz. Comitetul ales la (25 Ianuarie), din ambiţiune, au stă.
ruit în toate părțile să rămâie la putere.
Meseriaşii la locul lor au stăruit şi dânșii, deci se făcu
o nouă alegere în camera municipală la 7 Februaris; alegându-se din 30 candidaţi cinci persoane cerute de Primar şi
anume ;
RE
Strul Moise, Abram Lipa Haim leşanu, Moise Jancu. Croitor şi Şulim Catz.
|
Primarele prin procesul verbal No. 277 din 12 Februarie
aprobă alegerea, şi această alegere tot din cauza opozanților,
fu anulată, fixându-se termenul noue: alegeri la 1 Martie, când
se învită la Primărie toți Evreii patentari ori cu alte dări,
sin.
guri în drept a lua parte la alegere.
Imediat ce această alegere s'a executat, la 9 Februarie
iarăşi mai mulţi opusanţi se plâng Primarului contra alege=
rei ; fac contestaţie sub cuvânt că fură respinşi ia alegere iar
nevolnicul Leizer Cantaragiu fu primit; că au fost primiți
şi
chiar aleşi unii ce sunt supuşi străini , ceeace după iege
şi obicei nu se poate permite. Cer depărtarea lui Moise
lancu
sub motiv că e supus străin cu Pas. No. 317.

La 13 Februarie Moise lancu se retrage declarând că în

adevăr e supus Austriac.

La 23 Februarie Prefectura

ordonă ca alegerea

fie anulată ci să se aleagă al: membruîn locul celui
onat cu drept.

In fine în locul lui Moise lancu se alege
Avram Ciubotar,

să

nu

demisi-

pe Mendel sin

Cottunitatea. Israilită

E

367

Această alegere însă ca şi cele dintâi iar nu
âvu noroc
şi fu anulată din cauza opozanților, Deci prin
convocarea e-

vreilor

cu drept comunal în camera comunală,
fost aleşi d-nii: Strul Moise, Șulim Catz, Haim la 5 Martie au
Eşanu, Men-

Faibiș Rosenberg

del Avr

am şi Faibiş Rosenberg. Primarele în acei
aş zi confirmă
alegerea şi prin procesul veba! No.
428 din 7 Martie, adresat comitetului, le cere ca să
prezinte Primăriei budgetul de
venituri şi cheltueli.

„868

Iată

a

Comunitatea Îstailită

adresa Primăriei:

Principatele Unite Române

Primăria Comunei

1865 Februar în 10 zile

Piatra

No, 363
5 Domnilor

membri,

La 14 a curentii urmează a se

proceda

la

întocmirea

budgetului de veniturile și cheltuelile necesare în ţinerea cultului israelit pe anul curent.
|
Subscrisul, conform cu decizia consiliului, vă invit Domnilorca atuncea să veniți la camera Primăriei.
Primiţi d-lor încredințarea osebitei mele consideraţiuni. -

p. Primar 1. U. VICOL
Secretar A Sgroff

D-sale
D-lor membri

Comitetului Israelit Piatra

Comitetulla 1 April adresează Primăriei forma budgetului cerând aprobare. Comitetul prin raportul ancosat pe lângă
budgei, cere ca să se înființeze o taxă de 24 par. de oca de
carne şi să se deie în antrepriză în camera Primăriei. Arată
că venitul ambelor feredeie este 5980 lei iar susţinerea cultului reclamă aproape 100000 lei anual. Primarele aprobă şi
admite în totul cererea comitetului.
La 8 April vre-o 50 oposanţi în cap cu H. Lieberman,
cer Primăriei micşorarea taxei mari etc. La 22 April, comi-

tetul prin suplica către Primarele

1) Actul original este în posesia mea,

cer să li se primească de-

Comunitatea Îstailiiă

a

5
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misiunea, ceiace S'a făcut, hotărându-se termenul
altei alegeri
în Primărie la 5 Mai.
Această alegere însă s'a tărăgânat din cauza că
opozanţii
au rugat Primăria şi Prefectura să ieie socot
eala de la vechii kabhali.

|

La 6 Iunie Prefectura prin adresa No, 7243
misia pentru luarea compturilor de la kahali pe: numește co-

Laba Mokăl,
Vigder Fălticineanu, Iancu Acselrad, Herşcu
Lieberman şi
losub Hoişie, care împreună cu membrul Primă
riei să _ieie
socoteală şi să comunice Prefeciurei tot rezul
tatul verificări-

Elie Naftule
lor. La 22 lunie un foarte mare număr de
evrei locali prin
petiția către Primar, arată că au ales 10
persoane de încredere ca kahali şi rog a-i împuternici, de
oare ce alegerea a

fost dreaptă şi în bună înţelegere; alegându-se
6 negustori şi
4 meseriaşi şi anume: Elie Naftule, Aronaş Vigder,
Iancu Acselrad, Strul Aron, Herşcu Ceasornicar, Abr. Lipa,
Iancu Argintaru, Leiba Todris şi Bercu Tinichigiu. Aces
t
ales
kahal
este aprobat de, Primărie şi Prefectură.

310.

5

SI

|

|

Comunitatea israilită

Kahalul ales. presintă Primăriei budgetul anual al cultuiui
arătând că este 84,648 lei, cerânda se încuviința o taxă de
20 par. la oca de carne cușer, 20 par. de găină şi la făina

de paşte 10 par. de ocă.
“ate procesul-verba!

în chestiune :

Proces-Verbal ”
Anul 1865 Iunie 28 zile
Subscrişii epitropi, având în vedere că pentru acoperirea
cheltuelilor însemnate prin budgetul ce'! alăturăm, comitetul
fiind cu totul lipsit de mijloace băneşti şi având în vedere că
asemenea cheltueli sunt necesare a se face întru unire şi spre
neobijduirea obștei hotărâm ca aceste cheltueli să se acopere
prin sporirea unei taxe de douăzeci parale la oca de carne
cuşer,

care măsură

se va

aplica şi asupră

păsărilor

tot

pe

calcula de ocă şi asupra feredeilor din acast -oras în preţul
de 148 lei pe săptămână.
Pentru care închiem procesul verbal de faţă, pe zare supunem lucrărilor mai înalt spre aprobarea şi întărirea Primăriei.
Subscrişi :
Vigder Fălticineanu, Eiie Naftule,
Herşcu Lieberman, Mendel sin Avram,
Israel Moise Esrig, Leiba
Todres,
Bercu

Schwartz, Sulim

4 iscâlituri indescifrabile.
Primăria prin adresa (proces-verbal) No.
gust aprobă budgetul.

Catz

şi alte

179 din 4 Au-

La 26 August kahalul ales cere îndepărtarea lui F. Ro-

„senberg,

ca unul ce a trădat

comunitatea,

rugând

Primarului

să i ceară compturile pentru timpul cât a stat ca administratorul birului şi al vechiului kaha!, ceiace s'a: şi făcut fiind

dat şi procurorului.
|
La 27 August Comitetul permanent aprobă budgetul comitetului israilit,
1) Actul e în posesia mea,

Comunitatea

Israilită
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La 31 August Prefectura ordonă Primărie
i să. ieie “socoteala vechiului kahal, numind comisia
menţionată. Se alege
alt membru în locul lui Rosenberg. Budgetul
anual 66798 lei.
La | Octombrie Comitetul Israilit prin
adresa No. 82
către Primărie, arată că Rosenberg n'are
fapte
penale :şi că
e indispensabil în comitet, deci prin schi
mbare de adrese la
Prefectură şi Tribunal se găseşte nevinova
t pe Rosenberg şi
funcţionează înainte. Budgetul comitetului
israilit se aprobă de
guvern.
1866
La 10 Mai Comunitatea Israilită
verbal) cătră Primărie. îi comunică că prin adresa (procesîn unanimitate şi sub
preşedinţia poliţaiului ' heorghiade, au
ales de membri comitutului pe d-nii: Ferşcu Zet Laba, Simo
n Enghelberg, Herşcu
Lieberman, losub sin David Greidingher
şi Herş Beir şi s'a
aprobat.
La 2 Octombrie comitetul cultului
israilit prin adresa
No. 17 către Primărie se plânge: 1) că
sunt
executaţi dela
Prefectură pentru plata recrutului Vasil
e F ranțiiz. 2) că şunt
executaţi pentru plata medicamentelor
ce s'au luat în acel an
(al epidemiei). pentru săraci şi. 3)
că s'au sculat mai mulţi
liner
i de vor să înfiinţeze aite taxe
şi să reîntoarntot
e

regicondus până atunci.
|
Acest an fu cel mai funest pentru
toate comunităţile din
fară că Ministerul a ridicat şi luat
autorităților ori ce amestec în sănul lor,

mul

lată copia acelei deciziuni:

Minister

21652 Martie 1866. Consiliul Miniştri iul de Interne, No.
lor în şedinţa sa de la
24 ale trecutei luni Septembrie, luân
d în desbatere referatul
ce am supus asupra unor lucrări ce
am - găsit pendinte în
Minister pentru administrarea cultului
şi intereselor Comuni
tăţei Israelite din ţară.
“
.
Având în vedere că după art. 11
și 12 din legea co-

munală, locuitorii pământeni de ori-c
e religiuni, folosindu-se. ca şi toţi ceilalţi locuitori ortodocşi
de bine facerile instituțiunilor Comunale, trebuie să contribu
iască împreună cu dânşii
la susținerea

Comunii afară de contribuţii, pent
ru culturile
lor respective şi considerând că nici
privilegiu comunal nici
prin

vre-o altă lege specială nu se lasă

Guvernului droptul de
intervenire în regularea contribuţiun
ilor pentru susținerea cul=

372

|

Comunitatea

telor streine sau alegeri de Epitropi, hahami
* încuviinţai următoarele ;

1)

Israilită

etc. Consiliul a

|

Să nu se pue în explicaţie regulamentul elaborat

de

desființatul Consiliu de stat pentru administrarea cultului şi
intereselor Comunităţilor Israelite.
2] Pentru susţinerea sarcinilor comusale să se urmeze
adliteram legei Comunale,

3) Pentru susţinerea Templelor, şcolilor, spitalelor ce Israeliţii au înfiinţat şi remân cu desăvărşire liberi a
cum

ar voi, fără nici un fel de amestec

al

face

ori

guvernului,

De

cât atuncea când s'ar ivi cazuri contrar legilor în vigoare.
Aceste dispoziţiuni aprobându-se şi de M. S. Domnitorul prin
înalta apostolie pusă asupra raportului cu care supus grăbesc
a vi le comunica şi Dv. D-le Prefect etc.
Ministeriul trimite tuturor prefecţilor din întreaga ţară,
această 'deciziune, învitându-le ca în tot ce priveşte afacerile
cultului şi interesele de administraţie ale Epitropiilor Israelite
să se abţie de la ori-ce amestec şi intervenire conform deciziei luate,
|
E
Prin această deciziune a dat o lovitură mortală tuturor
comunităţilor din ţară şi în deosebit şi
Comunităţei locale.

Ea însă nu se respectă la noi căţi-va ani, urmănd

regula ca şi înainte,

întocmai
-

1867
La 7 Mai Comitetul Israelit se plânge Primarului că casapii se opun a plăti taxa şi aceasta este cauza că nu pot

da Primăriei, compturile cerute prin adresa No. 904.

La 30 Decembrie Primăria învită pe îngrijitorii naţiei
Israelite a da compt de taxele adunate şi întrebuințarea lor

în anii 1864, 1865, 1866, 1867, Contrar, va
terului.

raporta

minis-

1868
La
Israelită
David,
Hanţei,
eroitor,

20 Martie. Comunitatea comunică Primăriei că obştia
a ales de Epitropi pe: Elie Naftule, Daviduţu, Israil
F. Rosenberg, lancu Izvoreanu, Ițic Goldner, losub a
lancu Giuvaergiu, H. Lieberman
şi Moise lancu
i
|
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Comunitatea deci - cere Primăriei,
aprobarea
alegerii,
Mai cere ca Elie Naftule se fie recu
noscut ca
casi
erul
comitetului iar Liberman ca reprezentant
al obştei.
Procesul verbal al alegerei, înaintat
Primarului, este întărit de rabinul M. V. Kitai prin subs
crierea şi stampila sa,
scris fiind jumătate Hebraică şi jumă
tate Romăneşte. Alegerea
este aprobată de Primărie şi întărită
şi
gerea noului comitet pentru anul 1869 de Prefectură. Alecă alegătorii n'au venit, deci Primarel nefinindu se din cauza
e Cost. V. Andrieş a
numit din exoficiu pe: Elie Marcu
Lipcan, Simon Renţler şi
Meir Herş.
Membrii comitetului vechiu Haim Isvo
ranu, losub
Greideng
her,

los, David

Colomeir,

renştein demisionează.
|
1) Primăria

Renţler şi

Marcu

O-

1869
locală

trimite Comitetuiui

adresă;

ROMANIA

Primăria

Simon

Comunei

|

Israelit următoarea

1869 Februarie în 26 zile

Piatra

———

No. 699

Domnule !
Dispoziţiunea luată de Primărie pentru
afacerile de cult
următor ;
1) Pentru privigherea cultului şi a celo
rlalte «institute de
binefacere a Comunităţei
a Comunităţei Israelite în modul

Israelite sub privigherea consiliului
comune] să-şi aleagă epitropi care să-şi
aibă acelaşi drepturi
ca şi epitropii bisericilor creştine.
1) Aceasta era un fel de adresă trimisă
membrilor numiţi diu exoficiu,

|
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Israilită

2) Taxele ce ar fi necesare pentru susţinerea celor

zise

la art.
3)
măriei.
4)

_

precedent
Veniturile
ţinându-se
Epitropia

să se aprobe ca şi cele comunale.
de la taxe şi alte să se verse în casa Pricompt separat.
pentru venituri şi cheltueli se formează bud-

get ca să fie aprobat de Consiliul Comunal.

Fiind

deja

a-

de

a

„probat de *Ministeriul de interne prin ordinul No."7105 numai
puţin consimţind asupră-i şi Comitetul permanent precum
şi
prefectura judeţului prin nota No. 4595 au înconştiințat cu
condiţiune ca toate lucrările privitoare la această epitropie să
se supună şi aprobărei Comitetului: după care şi convocându-se obştia Israelită!) pentru a se alege trei persoane care
să constitue această epitropie prin ficsarea mai multor termene cu publicaţii prin poliţie, la cele mai din urmă foste însemnate la 10 Noembrie anul expirat şi 15 lanuar a, c,, că
la caz când n'ar urma a se aduna, numirea epitropilor se va
face din exoficiu, pentru ca să se poată pune capăt neînţelegirilor ce au provocat o asa regulare cu tendinţă curată la
interesul zisei comunități și avându-se în vedere că nici la
unul din aceste termene,

nu s'a putut rezolva dorința

se întruni şi numi epitropi, subscrisul consequent
zițiuni pe lângă numirea D-lor Meir Herş Caner

Lipscanu, Simon Renţler de epitropi a zisei

prin aceasta a
vitându-vă ca
cițiu deplasând
sițiuni, Primiţi
Primar

zisei dispoZet David

Comunităţi, vin

numi şi pe al treilea în asemenea calitate înîmpreună cu colegii Dv. să şi intraţi în exeradliteram cele prescrise de Art. citatei dispoetc.

Andrieş

Secretar Zgrof

D-sale
D-lui Ilie Marcu
La 17 April
locuirea lui Haim
La 20 April
sintă budgetul şi

Lipscanu

Loco.

Epitropia- prin adresa câtre Primar, cere înHeller, acesta fiind supus străin.
prin adresa No. 1251 câtre Primărie, precompturile.

1) Dosar.
NO, 662/1870,

Comunitatea

Israilită
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La 21 August Meir Herş Cmaner este înde
părtat dim comitetul epitropiei, fiind supus străin.
|
La 10 Septembrie s'a ales în locul supuşilo
r Camner şi
Heller pe Herș Lieberman şi Leiba Todris.
La 4 Decembrie Primăria cere cahalului,
comptul de
venituri şi cheltueli pe anii 1864, 5, 6,
7 şi 8 contrar i ameninţă cu dâre în 'judacată, Epitropia se
scuză că nu poate

da compt

din cauza

conducerei neregulate, amin

Primarului de ordinul Ministerial de la 1866 tind în treacăt
că autorităţile
să nu se amestece în afacerele Comunităţilo
r Israelite. Promit
însă aceasta pentru vi;ior. Totodată cer apro
barea bugetulu
pe anul 1870.
Cer ca taxa să fie dată în antrepriză în Prim
ărie ca şi
înainte, Numai asttel vor putea da socoteal
ă pentru viitor iar
nici de cum pentru îrecut, pe care compt
ca nefiind fost
Kahali nu le pot cunoaşte.
Semn

aţi: Elie Naftule, B. A. Colomeir, F.
Rosenberg,
S. Enghelberg, David sin Moise, P, Vigder, Leiba
Rotenştein.
La 8

Dec. Consili:i Comunal în virtutea art.
legea Comunală admite taxele cultului şi budg
eiul.

123

din

1870
In budgetul acestui an găsim că din Comi
tetul Epitropie
s'a ales ca membru permanent cu 25 lei
săptămânal.
Tot

în el vedem

funcţionând

3 Rabini,

2 de

clasa | cu
câte 16 lei 70 bani sept. iar cel de clasa
[| cu 8 lei sept.,
9 hahami etc. Total general anual al budg
etului 15,780 lei.
Taxa 15 bani de oca carne, 15 b. de gâscă
şi rață, 30
bani

de curcă şi 45 bani de curcan s'a dat în antr
epriză în
camera Primăriei cu 18701 lei anual lui losu
b
Rote
nberg
care

a şi depus 60 galben; garanţie. Această dare
în antrepriză fu aprobată de Consiliul Comunal,
de- Ministeriul de

Interne prin No. 7105 şi de comitet permanent cu
No.
La

1015

.
25 Februar obştea cere Primarului a se face
altă
a.
legere de Kahali în Camera Primăriei, al
cărui termen se
fixează la 10 Martie, care se şi anunţă
prin afişe prin sina-

gogi şi sunetul de darabană.

1) Primăria Dos, No. 1 şi 662 1870 Alegerea
Comitetului pe anul 187),

"26
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La
această alegere
au eşit Kahali: Pascal Vigder, Strul
Muise Esrig, Ancel Engelberg, Strul Nute şi Haim Heller.

La 12 Martie mai: mulţi oposanţi în cap cu H. Lieberman, fac contestaţie Primarului contra alegerei, sub motiv
că mai toţi cei aleşi sunt supuşi sirăini iar camitetul ales se
plânge tot Primarului ci dânsu şi croitorul Leiba Todris nu
vor să le predeie banii, compturile, arhiva şi s'g'liui.
La 7 Mai Comitetul lIsraclit cu adresa No. 17 către
Primar, i înaintează budgetul şi cer aprobare.
La 12 Mai prin adresa No. 21 tot cătră Primar araiă
că au ales de casier al comitetului pe Ancel Engelberg şi
roagă a'l aproba şi recunoaşte ca atare.
În luna lunie se predă antrepriza taxei D-lor Marcu
Orenştein și Bercu Schwartz cu învoirea Primăriei.

La 14 lulie Comitetul

prin

adresa

No.

53

se plâuge

Primarului că taxierul Orenştein plăteşte căşturile numi în
grăițari; cauzând pagubă prin diferența 5 la sută la argint
ori aur.
La 24 lulie Prefectura prin adresa No. 5368 aprobă bu-

getul

Comitetului

Israelit de 21,526

lei anual.

In budgetul acestui an vedem între alte următoarele
cheltueli:
Doui cântăreţi la 2 sinagogi a 12-20 lei săpt; reparaţie

sinagogei mari 1222 ; Invăţătura copii'or a 47 lei săpt; Ajutor

de medicamente pentru săraci 40 lei şăptămânal. Lemne
la săraci 624 lei; Reparaţia feredeelor 1560 lei, şi A/utor
dat Primăriei pentru înființarea muzicei a 30 lei 90 bani
săptămânal, Total pe tot anul 1672 lei SO bani.
Oposanţii în frunte cu Herscu Lieberman, stăruesc la
Primar și în alte părţi ca comitetul vechi să-şi die soco-

teală.

|

Lucrurile au ajuns departe, încât întreaga obşte s'a văzut nevoită a veni la 18 Septembrie cu cerere către Primar
şi Consilieri, arătând că n'au fu at, că nici nu pot da socoteala şi că denunțurile oposanţilor sunt falşe.

La 25 Noembre, comi:etul Israelit prîn

către Primărie,

pe Aron
obştei.

cer admiterea de a se adăuga

Leiba,

cu

11

lei

75

bani

adresa
încă

No.

98

un haham

sau conform

cererei

Comunitatea Israiliță
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)1871
La 25 Mai Haim

cererea sa către Primar,

Heller demisionează din comitet,

prin

La 5 lunie comitetul către Primar
arată că obştea a
ales pe Meilich Segaller în locul D-lu
i Heller şi cer aproarea.
Comitetul este însciințat de către
Primărie că după
adresa Prefecturei cu No. 3459 din
26 Mai, bazată pe telegrama Ministerului de interne No.
6460, i pune în vedere
a se conforma strict ordinului circular
ministerial No. 21652
din anul 1866 adică a nu se mai
amesteca în afacerile co.
munităţei Israelite locale.

21872
La 16 lunie Primăria prin adresa No.

mitetul Isr. cere a
şi che'tueli,
La 24 lunie
roagă a se numi
locul lui Ancel

avere.

i se presenta

darea de

1285
seamă

câtră
de

co-

venituri

obştea mică prin cererea către primar,
ca casier al Kahalului pe Elie Naf'ule,
în
Engelberg, aceasta din urmă fiind
fără

La 6 lulie, comitetul Israelit înaintează
Primăriei darea
de seamă cerută şi la 7 lulie se face
verificarea compturilor
azistând şi delegaţii comitetului, la Prim
ărie,
La 21 lulie feredeul din prund este înch
is fiind ameninţător.
In darea de seamă, ce s'a trimis şi Prim
ăriei, între alte
cheltueli făcute în acest an găsim urmă
toarele ce ne inte-

Tesează:

Repararea feredeilor 3330 lei 25
nagogei vechi a costat 1716 lei şi P/aa bani; Acoperirea sibenevolă pentru în-:
fiintarea muzicei

|

şi grădinei Primăriei locale 2941 Iei
35 b,

31878

La 19 Martie, Comitetul Isr. prin

adresa

No.

25

1 şi 2) Primăria Dosar No. 61 pe anul
1871 Martie Dosarul Comitetul
No, 803/871.
3) Alegerea Comitetului Israelit Primăria
Piatra No, 1017/73,

cere
Isr

Israilită

Comunitatea

-
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Primăriei a li se îuâp ia un exemplar vizat de comună, al
|
dărei de seară ce au presentat anul trecut.
La 27 April comitetul sr. prin adresa No.: 47 cîte
Primarele,

cer a se fixa alt termen

de

cer Primarului

taxi,

de

mai cus-amă meseriaşi

Comitetului,

destituirea

arendarea

şi se fixează termenul
12 M.-i, pabiicânlu-se
şi Poliţie, după vechiul

oare-ce contractul espira la 3 Mai
dărei în antrepriză pentru ziua de
aceasta de către P.imăria. Prefectură
obicei.
1)La 29 Apr peste 200 Evrei

abrogarea

taxei,

ale-

gerea nouă a conitetului să se facă în mod electoral prin
voturi şi ca taxă d: se va înfiinţa iarăşi să fie numai 6 pa:
rale de ocă carne iar nu 15 cum era.
Negustorii iar în număr mare, cer Primarului numirea
unei comisiuni interiinare până la împăcarea partidelor.
Primarele piin ad.esa către comitetul !sr. arată că .priPredin parea
ordinul No 6275 dia 1l Mai
mind
fecturei care se b:zează

pe ordinul

Ministeriului

No.

6892,

îi cere neamestecarea în sânul Comunităţei Israelite.
La Il Octombrie Epitropia Com. Isr. prin adresa No.
11 cătră Primar, cere a se admite urmarea taxei de 15 bani
de ocă carne cuşer. cere fixarea terminului de dare în antrepriză pe timp de 3 ani începător de la 26 Oct
Tot odată anexează un proces verbal subscris de mai
toată obştea Isr. unde cer şi aderă la aceasta.
In cererea comitetului amintes- primarului că din taxa
ce va admite vor plăti cei 300 galbeni ce datoresc Primăriei, după învoirea avută cu ea.

Semnaţi: Abr. Lipa luster, H. Copel, S. M.

Naftule,
“La

Esrig,

Elie

M. Segaler.
14 Noembrie,

Comitetul cere

Primarului

executarea

antreprenorilor taxei şi al feredeilor pentru neplata căşturilor
căci n'au

cu ce plăti medicamentele ce datoresc D-lui Camner.

21874
La 19 April Comitetul Isr. prin adresa No. 10 cătră
Primar depune budgetul, cerând aprobare, ceia ce sa şi făcut
"1) Primăria Piatra Dosar
2) Primăria Piatra Dosar

NO, 70/73 Mart, 19 Alegerea consiliul Israelit,
No. 63 Anul 1874 Martie 10 Alegerea membrilor

omunităţei Israelite No. 1170/974,

Comunitatea Iseailită

!

(aprobat) !a 4 Mai

Comitet.

prin

379

adresa

P'imăriei

No.

1316

către

Totalul veniturilur şi cheltuelilor acestui budget este
23,678 |. 40 b.
[n darea de seamă al Comitetului Isr. pe acest an g*s'm
între alte cheltueli, următoarele

ce ne interesează:

Merimetul sinagogei mari a costat 400

lei iar al 'fere.

deilor 1175 lei. Bezmenul şi funciarul feredeului prund 275
lei 50 b. Răscumpărarea sinagogei şi a! feredeului de bezmen de la şipote a costat 3525 lei răscumpărarea taxei de
4 la sută ce sa fost impus asupra tuturor mărfurilor, a
costat 3925 lei.
La 28 Octombre obştea israelită în număr de peste 300
cer Primarului, a regula alegerea altor epitropi iar cei actuali să şi deie socoteală; iar până la definitivă alegere cer
ca să numiască pe Leiba Rotenştein -casier provizor.
Se fixează

nuar 1875.

de Primar,

terminul

nouei

alegeri

la

8

Ia-

La 24 Decembrie Primăria prin adresa No, 3561 cătră
taxierul Pincu Catz, îl învită a depune datoria şi eâştul taxei
la casieria comunală, asemene cu adresa No. 3562 învită şi
pe Solomon Leib Ketrar feredeuar a urma tot astfel,
La 3l Decembrie Comitetul Israelit presintă Primăriei
compturile şi budgetul anului acesta, care se aprobă.

1875
La 8 lanuarie o mare parte a obştei presmntă Primăriei
Procesul verbal al alegerei noului Comitet pentru acest an
şi care sunt: Leiba Rotenştrin, Pincu Mendel, Leiba losub,
Herg Goldner, lţic Lobe!sohn, losub Pascal şi Haim Heller.
Cer aprobarea ceia ce s'a şi făcut.
La 18 lanuarie.o altă parte al obştei Isr. arată prin cererea

lor dată Primăriei,

contestează

contra

alegerei

părţi al obştei, că ei au toată încrederea în vechiul

care cer ca ei să conducă

afacerile comunităţei

unei

comitet,

înainte,

mai

Cur seamă că acel comitet a plătit primărizi 300 galbeni pentru
răscumpărarea bezmenului sinagogei șial feredeului, alţi 300
1) Alegerea
No

1170/75

membrilor

Comunităţei

Israeliie

P.imăria

Piatra

Dosarul

380

a

galbeni pentru
|

răscumpărarea

taxei

Comunitatea istailită

de

4

la

sută

asupra

1) La ll Septembrie mai multe partizi reclamă

Prima-

mărfurilor etc.

rului și Prefectului contra Kahalului, cerând desfiinţarea taxei
ckiar.
A
Consecința

acestor sfezi, a făcut ca

şi Prefectul să invoce

iarăşi

ordinul

atât

Primarele : cât

ministerial

dela

1866,

obținându-se cu desăvârşire de la orice amestec în sânul comunităţei locale.
Ă
Această neamestecare a cauzat stagnarea afacerilor comunităţei timp de aproape 2 ani.
De abea la 24 lanuar 1878 obştea presintă Primăriei 2
exemplare de procese verbale, în care arată cu au ales
de

Kahali pe: Elie Naftule, S. M. Esrig,

H.

M.

Vechsler,

H.

Heller, P. Pascal, I. Lebelsohn, şi Ițic Goldner cer aprobarea
cuvenită, ceace s'a şi aprobat şi de comitetul perme
De acuma înainte voi descrie periodul anilor în mod
neregulat până la 1896 de oarece îmi lipsesc documente

necesare

pentru

aceasta.

La 13 lunie 1880, 400 gospodari evrei adunându-se

sinagogi au ales delegați pentru alegerea de Kahal iar la în
23
lunie

acelaş an delegaţii s'au adunat în număr de 18 la F.
Rosenberg şi au ales epitropi al Com, Isr. pe : Simon
Renţler,
Pavei Inzler Cantaragiu, Aron Kahane, Ghedale Elie
făinar,
Bercu Zet Alter, H. Lieberman, Lazer Idel Croitor
iar de

casier au ales pe B, H. Colorneir, iar că comitet special

superior au mai ales pe Elie Naftuie, Herş Goldner
şi H,
Heller.
”
Cei întâi vor avea atribuţie a strânge veniturile. şi forma
budgetul iar cei 3 se vor ocupa cu zidirea feredeului
de la
şipote. Obştea prezintă procesul verbal al acestei alegeri
Primăriei şi se aprobă în totul,

De notat este că afară de donațiunile ce comuni
tatea
a făcut primăriei când s'au inființat muzica
şi grădina

Comunei.

apoi ea plătea regulat Comunei câte 100 iei lunar

ca subvenție din partea obștei Isr. pentru susțin
erea acestora.

Această plată 'a urmat până la 1884, când desființându
-se
taxa a încetat şi această plată.
1) Primăria

Piatra Dosar

Alcgerea

Comitetului

israelit No, 1330/1876,

Comunitatea Israilită

o

|

38|

In darea de seamă a comunitaţii pe anii 1880—82

gă:

sim între altele următoarele care iar ne interesează:
Afară de material pentru zidirea feredeului de la şipote,
Kahalul a primit de la cel vechiu 9346 lei 83 bani; Taxa a
mers 449 lei săptămânal, 5 bani oca de carne.
Facerea de ciuboțele pentru copii saraci 80 lei.
Subvenția cătră Primăria pentru susținerea muzicei

500 lei pt timp

de 5 luni.

t) La 1883 Membrii comitetului Isr.: A. L. luster, Elie

Naftule, L
cumpărat

Rotenştein, B, L. Comisioner, şi

100 chile grâu,

Pau

măcinat,

M.

fabricat

Segaler
pască,

au
mai

strângând colecte însemnate. Astfel că au împărţit saracilor
300 ocale azime, 50 merţe cartofi, deosebit 800 lei numerar.
In darea de seamă al comitetului Isr. din anul 1885
|
între alte observăm următoarele:
Taxa era 12 bani de oca de carne şi 15 b. de găină,
care producea săpt. 537 lei 80 bani.
Pentru arestanţii evrei din penitenciarele Pângaraţi şi
Bisericani mâncare de Paşte 67 lei 80 b. ldem locainici
30 lei.
Ținerea cu mâncare a 2 soldaţi străini cu mâncare de
Paşte a 12 50.
De ia acest an sar tocmai la anul 1887, neavând fapte
acte şi date sigure de înregistrat.
In acest an (1887) s'a format un -m'c comitet care a
făcut o mică taxă, din care să se poată susţine cultul şi

şcoala

|

|

'Talmud-thora.

Imediat ce s'a fost alcătuit acest comitet la 24 Martie
acest an vre-o 40 meseriaşi reclamară Primarului și. Procurorului contra comitetului şi formărei de taxe,

Cauza acestei furii este uşor de explicat:

Comunitatea prin piata de taxe un timp foarte îndelungat, a fost strâns un fond însemnat, care s'a întrebuințat
pentru zidirea feredeului de la șipote. In urmă baia fiind

văndută prin darabană şi obştea
sudoarea lor, era foarte indignată

şi de aceia nu mai
1) Aparătorul

văzându-şi pierdută
asupra cahalilor de

voiau comitete şi taxe,

V 1882 No,

29

toală
atunci

382

a

Comunitatea Îsrailtiă

Furia nu se linişti căci grupe de oposanţi reclamară autorităţilor incontinuu.
Majoritatea obştei însă voind a pune capăt mizoriei Co.
munităţei, la 20 April acest an încheiază un proces verba|
cu un mandat, subscris de aproape 400 evrei contribuabii,
care siau constituit întrun fel de societate de binefacere ale. gând de representanţi şi mandatari pe D nii: Dr. Leon Stein

Dr. Leon

Peisich: Pascal, B. Samsoni,
Veinberg, Marcu Leib

Abe!es,

Stein

Bercu
Leib

L. Cantaregiu, Strul Nute
Polak,

Beriş

Zimond,

şi

Levi Creiz, dându le deplină imputernicire de-a aviza la mijloacele de-a crea fondurile necesare pentru întreţinerea sta-

bilimentelor de caritate şi personalul necesar cultului, precum

întocmirea unui spital, a administra

bilele obștei Isr. locale şi, asemenea . și

cimitirul

şi toate

răscumpărarea

imoferea

deului.
Durata acestui mandat era pe 3 ani.
Acest comitet au luat lucrurile sistematiceşte, oposanţii
se liniştiră, dar casapii mergeau fățiş contra comitetului, mai

Comunitatea Isratlită

|

383.

cu seamă că comitetul ridicase taxa la 10 bani din 5 bani
ce era.
La 27 Mai acelaş an, casapii prin petiţii pline cu venin
mortal, fulgeră contra acestui comitet cătră autoritățile locale
şi cătră minister, cerând a nu se admite nici o taxă,
a se
disolva comitetul şi a se da judecăţei, căci toate câte
fac

sunt contra saracilor (sic), contra guvernului (sic) etc.

B

Samsony

In anterioara lor cerere cătră Procuror (5 Mai 1887)
amestecară şi pe rabinul Moise Volf Kitai. care fiind întrebat

asupra faptului ce-i se impută de casapi, arată Primarului că
percepere de 5, ori 1U bani ce se percepe asupra cărnei
cuşer, nu este impusă ci se dă benevol de socictarii iscăliţi
în procesul verbal de la 20 April a. c. pentru susţinerea
cultului şi ajutorarea saracilor şi că încasatorul acestor bani
este Uşer Rotian.
Această

afacere

a luat proporţii mari

căci autorităţile au

numit comisiunea de cercetare asupra taxei ce se percepe
;
Casapii luptă fățiș contra taxei şi contra existenţei comitetului.

384

-

Comunitatea

Israinită

Uşer Rotman fu chemat la parchet, era ceva scandalos
căci poliţaiul era în partea casapilor, In fine din cauza tuturor acestora, Prefectura bazată pe ordinul Ministeriului de

Interne No. 10073/85 ordonă Primărieia interzice taxa care

este contra dispos. legilor Art. 108, 110 şi 111 din constituţie. Ordonă şi darea lor în judecată.
Deci din cauza acestor persecuţiuni şi în urmă din cauza

neînțelegerilor

între chiar

membrii

comitetului,

comitetul

s'a

disolvat, taxa a încetat de a exista şi totul stă amorţit până
la anul 1896.
Singurul fapt de însemnat este că cei 3000 lei economisiţi de acest comitet, au fost răpite de toştii antreprenori
al feredeului de la şipote.
De oarece organizarea comunităței începe regulat de la
1899 și până astăzi, deci găsesc de cuviință a face reminiscență faptelor şi actelor relative la anii precedenţi până la
pomenitul şi fericitul an 1896 şi apoi voi face istoricul organizaţiei comunităţei, regulat până în prezent.
Regulameutul Organica Prinţipatului Moldovei, în 1834 ca=
pitolul /(Vafia Jidovească la art. L 1 zice: Jidovii sunt slobozi a cumpăra carne de la căsăpiile creştineşti cu acelaş
preţ cu care cumpără şi cellalt norod, fără a avea îusă Ha-

hami la tăeturile creştineşti,

iar nemulțumindu-se

cu

aceasta

să fe pozvulțţi a avea trunchiuri osebite cupă trebuinţă care
trunchiari vor fi cuprinse în contractul antreprenorilor polițiilor (târg) cu deosebite p-eţuri ce se vor putea alcătui.
La art: L || zice: Fiind -că aplicaţia au descoperit neînlesnire a înplinirei dărilor de la Evrei în alt chip, de căt cu
aşezarea taxei după urmarea de mai înainte, şi pe de altă
parte însuşi naţia evreiască din Fşi au primit aceasta, ca un
singur înlesnitor chip ce şi ei au cunoscut că poate fi spre
plata dărilor pusă asupra lor.
Pentru ace'a se încuviințează şi se hotărăşte a se aşeza.
taxei asupra naţiei jidoveşti, atât în orașul Eşi cât şi în ce-

lelalte târguri a Prinţiipatului unde

Evreii

vor

cere,

chib-

zuindu se prețurile la taxă pentru carnea ce se va vinde şi
tăetul de păsări pe așa temei totdeauna, ca să poată din
1) Dosar pentru perceperea ilegală a taxei de la carne cuşăr
binul şi membrii comitetului Israelit Oraşul Piatra-N, No, 2693/887,

de

căiră

ra=
-

Comunitatea

Israiită

|

385

trănsele a se alcătui cu deplinătate
pe sferturile curgătoare, împreună dările hotărâte a Evreilor
şi rămăşiţele ce ar urma
„asupra lor din socoteala vremei
trecute.
Vânzarea

taxei să se facă

în

unuj cinovnic a ocârmuirei locale havra Evreilor în fiinţa
şi în fiinţa vechilior din
toate stările Evreeşti.
Vra să zică Evrei din “vechime
şi păsărilor ca cel mai lesnicios mijl aveau taxa asupra cărnei
oc de a plăti dările impuse de Stat şi apoi pentru intr
eţinerea cultului, şcoalelor etc,
In manualul administrativ al
Prinţipatului Moldovei

Tom. l în

capit.

No.

lăuntru din 11 Decemvrie

muritoare

regulei

102

Circulara

Departamentului

din

1849 cătră Ispravnicii şi Etorii,
lă-

ce urmează

a se

păzi în deobşte întru îns
chierea osebitelor contracturi
P. 167, litera B. zice: Pe
naţia Evreiască să fie îndatori
ți Otcupcicii a o
îndestula
cu carne cușăr potrivit cu a lor
religie, după o dinadinsă
alcătuire ce se va săvârşi cu aceş
tia, în privirea deosebitei
cheituelilor ce urmează Cu ase
menea carne, prin tăerea hahamului lor,

In acelaş Manual Tom Il
intitulat : Anaforaua Sfatului dinîn capitolul No. 530 pag.
1845 Oct. sub No, 239
Inalta rezoluţie din 6 Oct.

43

cu

1845
Aprobajii condiţiile vânzărei taxe prin care se propun Înaltei
i
a se urma şi pe anii viitori pen Evreeşti care s'au chibzuit
tru împlinirea dărilor de ob.şliile Evreeşti între altele zice
;
asupra Evreilor fără deosebire Dările ca sunt statornicite
, sudeţi ori raele. au urmat
pretutindeae a se împlini prin
mijlocirea iinei taxe prevăzută
şi în regulament, Anexa cu lite
ra P., Art. 50 cap, al III, al
Finanţului, chibzuită asupra
cărnei şi a păsărilor Ccuşăr,
la
fiecare oraş şi târg după valoar
ea sumei cerşulă.
Aplicația acestei taxe închipuit
obicinuit între dânşii din vechim ă de către însăşi evreii şi
e au dovedit că este cea
mai nimerită măsură nu num
ai pentru siguranţa haznelei
cu darea ei în otcup, împlinire
dar şi pentru înlesnirea aju a de la evreii, a dărei pe cap
torărei saracilor, care sunt
destul de numeroși şi care
însunt ajutoraţi prin taxe,
La tap. 531 pag. 45 int
asigurarea dărilor de la obștii itulat Dispoziţii atingătoare de
le evreeşti prin taxe şi despăr
țirea căsăpiilor evreeşti de
acele creştineşti, adoptate
de către

|
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-

Comunitatea Israelită

Sfat la 6 lunie 1852 asupra Referatului Depart.

din 1852 lunie sub No. 4888.

de

|

Finanţe

Intre altele zice: După propunerile visteriei termivului
contracturilor încheiete. pentru ţinerea taxei de prin osebite
tărguri a Prinţipatului şi după porunca dată Visteriei sigurarisirea dărilor de la jidovi să se urmeze şi in viitor tot prin
înfiintarea de taxe după pilda de mai înainte.
Aşa dar este un fapt irefutabil

că

evreii

din ţară,

din

cele mai îndepărtate timpuri au avut taxa asupra cărnei şi
păsărilor, invoită”şi impusă chiar pentru plata dărilor către
Hazna (visteiie) şi pentru ajutorarea saracilor şi întreținerea
cultului şi al tuturor instituţiunilor lor culiurale şi de bine
facere.
In anul 1837 Vodă Mihail Grigore Sturza V. V-ul al
Moldovei,

ordonă

ispravnicului

-ținutului

Neamţ,

a

încasa

birul şi de la jidovii de la târgurile Piatra şi Neamţ unde
sunt înființate formalnică taxă şi să se urmeze împlinirea cu
analogie pe suma ce cuprinde taxa.

Vezi copia actului Domnesc:

|

1) Cinstit credincios Boieriul Domniei mele domnul

lor-

dache Katargiu Biv Vel Agă Ispravnic ținutului Neamţu sănătate, cheltuelele ţărei cari după împrejurăsile
covărşe:c
plata veniturilor Ei. au cerut neapărat şi în acest
an
un adaus cătră obicinuitele Dări a locuitorilor dajnici
adaus după chibzuirea obşti obicinuite aducând fiind de
pildă
au fost şi în anul trecut 1836 numai câte doi
lei la zece socotit pe suma dării fişte căruia dintre birnicii
sătean i ceilalţi dajnici precum şi patentariu afară numai de
bejenari chrisoveliţi şi supușii curților străine, care sunt slobozi de această plată ; şi Domnia Me făcând după aceasta
împărtăşire sfatul nostru, De cătră sfat sau recomandet
spre -aducere. îniru împlinire şi cu adausul
vor primite şi
osebite a noastre domneşti părți pe numele fişte cărui sat,
ca să împărțească satele
a locuitorilor în deobşte
şi lămurire de acest arătat adaus ce au a da pe acest an.
Drept aceea scriem şi poroncim dumitale ca îndată
1) Acţul. orlginal este în posesia mea
Cuvintele ce lipsesc nu se pot ceti,

Autorul,

Ein Aiiizi.a,

Comunitatea

după
riseşti
toată
toriu
banii

Israelită

387

primirea aceştii a Noastre Domneşii cărți se regulaşi să pui în lucrare cu cele mai bune măsuri şi cu
vredn cia înplinire acestei adaus în sfertul acest curgăal 4 lunilor Octvr., Noemvrie şi D: kemvrie
cu
obicinuiţilor

Jări a

acestui

sfert,

și

rândui,

precât să vor împlini să se trimeată la Domneasca
bine înţeles

parte

din asemene

rânduri

Noastră

adaus

ce

Noemvrie

3

sa-

tele
scurtă vreme
nu ar ave închipuire a plăti în
sfestul acest curgătoriu va rămâne rămâşița a să
în
sfertul viitoriu | u 1838, împlinire să urmeze cu analoghie
pe suma banilor ce
obicinuite dări a fişte căruia din
sferturile curgătorului au; iar de i jidovii din târgurile
Piatra şi Neamţu, unde sânt înființate formalnică taxe să se
urmeze împlinirea adausului cu analoghie pe suma ce cuprinde taxe după
şi tabie'e să se a'cătuiiscă din
dată pentru toate sferturile, osebit de acele a obicinuitelor
dări, însă potrivite cu acelea la ceia ce să atinge de prefacerile sporâ:âi sau a scăderei ce sau prilejit la numărul dajnicelor, în fişte care stert precum și în anul trecut 1336 au
urmat ca să asemene table să să şi trimeată Visterie şi mai
departe decât până la 20 a lunei curgătoare pentru ca să
poată alcătui cuvenitele extracturi care urmează a se înfățoşa în cercetare obşteștii obicinuitei adunări.
Cătră aceştia în sfârşit domnie me fi poruncim cu
tărie ca să fi cu cea mai deşteaptă privighere la împli=
nire acestei dări ca să nu să
asuprească
locuitoriu
cu luare de bani măcar mai muk peste acei hotărăţi câte
doi la.zăce şi tot odată să fie cu pătrunzătoare luarea aminte ca şi la
între lăcuitorii satelor a
acestei adaus care vor urma asă
în osebire de
banii sfertului să nu să asuprească vre unii din locuitorii
întrucât de
hotărâre că la cea întâia ivire de-o
cațachisă vei căte însuşi în cea mai grea urgie a domniei
mele fără a te putea ajuta cu vre'un cuvânt de îndreptare subt nici un cuvânt, iar de primirea aceştia anoastre
Domnești cărţi, şi punere în lucrare, să trimiţi răspuns la
Domneasca Noastră Visterie.
No.

50
Anul

1837

388
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In anul

Piatra
bată

este

de

Comunitatea

Israelită

1840 Antrepriza căsăpiilor şi mungeriilor din

ţinută

de

Guvern,

jidovul

Herşcu

Moscovici,

apro-

Vezi copia:
)Departamentul

trebilor

din

lăuntru

Către Isprăvnicia ținutului Neamţu
Observându-se după contracturile pridipavlisite, pe
lângă raportul acei Isprav. de subt No. 1132 pentru
casapiile şi munjeriile acelui târg închiet cu Herşcu Mosco
-

vici, pe vreme

de

un an

de zile începător

ioarei luni lunie pe preţul de 26 parale

de la

oca

19 a vii-

carne

lei 24 par. ocă de lumânări.
Şi intărindu se de către departament de pe formă
întărit
în alăturare pe lângă aceasta, împreună şi
toate formele
mezatului şi chezăşiile.

şi 2
s'a
cu

Cuprindu-să .
pe acel din partea ei contract,
Să fie cu privighere asă urma lui întocmai.
Ca nu la din potrivă să cadă şi ace
în răs-

pundere înpotrivă cu chizeşul.

Ministeru şi Cavaler (indiscifr.)
Ocărmuitorul secţiei (indiscitr.)

Secţia 1 No. 3447

1840

Fevruar

21

zile

Vezi copia actului în privința taxierului :
2) Visteria

Moldovei:

Către Isprăvnicia ținutuiui Neam
Taxierii naţiei Evreeşti din târgul
1) Dosar No, 17/1840 Căsăprile şi Munjeriile,
2) Originalul în posesia mea Autorul,4

Pietrei, prin jalba ce

a

Comunitatea

Israelită

au dat Visteriei arată

vedea apucat să mai

389

că

de

plătească

cătră

încă

acca

odată

Isprăvnicie

zeciuelele

sar

pe
toate sferturile din urmă când nişte asemenea
bani după
cuprinderea punctului al 2 lea din contractul taxei
iar fi
plătit la fişte care trei luui tostului sameş l)ude
scu, înfățoşând spre dovadă si chiar quitanțele acelui sam*ş
pentru
istovirea unor asemencnea bani, deci fiind aşa
se scrie is
prăvniciei să se lase pe jăluitorii nesupăraţi impli
nind ace
bani din averea răposatului Dudescu, sau însfă
rșt de la cei
sar dovedi că iau dat, iar taxierul pe temeiul
ziselor quitanţe nu mai poate fi îndatorit ai plăti de al
doilea.
„ Subserierea Visternicului (indiscifrabil)
Secret (indiscitr,) -M. Patent
No. 2789 Anul 1848 Mai 13 zile.
In anul

1852 taxa jidovilor din târgurile

Piatra şi Neamţ
a fost luat în antrepriză de către Vornicul Vasil
e Roset.
lată actul:

|

No. 7629 1)
Pentru tacsia jidovilor din târgurile Piatra
şi Neamţu din
ținutul Neamtului. luată în ântrepriză de
d. Vornic Vasile
Roset după contractul încheiat la 22 August,
prin care s'au
asigurat dările cuvenite haznalei pe 6 ani
viitori, dela 1 Ghenarie 1653, primindu se la Departament chez
ăşia D-sale Komisoaiei Zamfira Roset născută Manu din
18 Augusr, întărită
de judecătoria ţin»tului laşii secţia Ia cu
No. 54%, în documentele caselor d-sale ce le are aice în capi'
alie în număr de
4 bucăţi, depusă zălog la hazna, cu care
siguripseşte urmare
d-sale Vorn. cu plata câştiurilor după contr
act, până la împlinirea acelor 6 ani, despre care se face
obşteşte ştiut.
Obştia Evreilor din Piatra încunoştiinț
ează
[spravnicia
ținutului Neamţ că au ales alți trei
Kahali în locul celor deşființaţi, conform ordinului ei (Ispravnicie
i),
lată copia:
1) Posesia mea, Autorul, |
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Comunitatea Israelită

) Către Cinstita Ispravnicie Ținut Neamţ
din Piatra

Evreilor

Obștea

Fiindcă după poronca Cinstiiei Ispravnicie despre desfiinţarea foştilor Kahali în urma cărora după nouă alegere am
ales pe alţi trei şi anume: Sirul sin Moise Bir, lancu Sani
şi Ilie Talpalar fiind oameni cinstiţi şi vrednici de asemene
însârcinare de a pute purta.
Cu respect

dar

vă supunem

aceasta

tabilei Ispravnicii pentru cuvenita regulare,
1852

în cunoştinţă respec-

Februarie 27

Urmează aproape
mează legalizarea lor.

loo iscălituri evreieşti,

Poliţia Târgului

după care ur-

Piatra

Pentru că aceasta este subt adevăratele iscălituri a jidovilor vieţuitori în acest târg, se încredinţează.
Poliţai, Mărăşescu

1852 Febr. 27

LS...

Tot în acest an Naţia Evreiască din Târgul Pietrei către
Ispravnicia ținutului Neamţ, cere a se admite alte persoane
de Kahali în locul celor aleși în luna Februar acest an fiind
plecaţi la Hangu.
lată copia :

Isprăvniciei Ţinutului Neam
Naţia

Evreiască
2

din

Târgul

Platra

|
ăi
DIALBĂ

Aşa precum de către noi sau ales de Kahali pe Strul sin
Moise Beir, lie Balan şi Ilie a Zlatei, care aceştia erau mai
1), 2) Administraţia

Financiară

Neamţ,

Dosarul

No, 63 Anul

eahalilor de prin târguri de reşedinţă, Posesia mea, Autorul,

1852,

Alegerea

Comunitatea

Israilită
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cinstiţi, care purtau răspundere la orice poate fi chemaț
i,
acuma însă sau retras de la această îndatorire, ducându-să
la Flangu, unde au luat productele de speculație şi aceşti
a
singuri se roagă, care nu pot răspunde la nimica, rugăm
pe
cinstita Isprăvnicie a pune în loc pe alţii aleşi recomandaţ
i
şi aleşi de noi, cari toţi pot răspunde şi anume; Avram
Botoşineanu. Moisă a Ghiţei şi Samuil Negru,
1852 Mai 26

Urmează 100 iscălituri, legalizat
Piatra subt No. 6614 22 Mai 1852,

de

Poliţia

Oraşului

Obştea Naţiei Evereşti din Piatra dau declaraţie
tentică arătând că au ales de Kahali Negustorii Avram
toşineanu, Samuil Negru şi Moisă a Ghiţei, rugând pe
stita Isprăvnicie de a se încredința după formă.

aus
Bocin-

lată copia:

Noi obştea a Naţiei Evreeşti, facem prin aceasta ştiut,
că adunându-ne astăzi în Poliţia oraşului Piatra, familii de
3
stări |, | şi Il-lea, şi potrivit povăţuirei ce D.lui şeful Poliţiei
ne au dat, lămurindu-ne

şi din chiar

noastre, am ales a ne îi Kakali

șfătuire

negustorii

întregei

anume:

naţiei

Avram

Botoşăneanu, Samuil Negru şi Moisă a Ghiţei şi unul din
acei ce până acum au fost anume Strul sin Marcu Beilei, în

locul celor pănă acuma, care i cunoaştem negustori cinstiţi
cu avere de fondus şi vrednici a cunoaşte la asemenea
obiect, pentru care noi obşte închizeşluim pe cărmuire
şi
spre siguranță adeverim aceasta cu a noastre iscălituri, rugăm
şi pe cinstita Isprăvnicie de a se încredința după formă.

1652 Mai 30

Urmează aproape 100 iscălituri “Evreeşii legali
Poliţia Piatra la 1 lunie 1852 sub No. 1910. (L. $.) zate
1) Adm, Financiară Neamţ, Dosarul No, 63

de prin târguri de reşedinţe,

Posesia mea Autorul

Anul.

1852

Alegerea

de

Cahalilor
27

392

Comunitatea

Israilită

Tot în acest an darea în antrepriză a taxei Evreeşti s'au

dat în camera Prefecturei (Isprăvniciei),
lată copia Jurnalului:

Jurnal
- Astăzi 1852 luna lulie 28 zile urmând a fi cea întâi strigare înprividisirea acesteia |spr. a ţinut Neamţu, pentru dare
în antrepriză cu vânzarea taxei târgurilor Piatra, Neamţ,
Buhuşoe, Buzieni, potrivit cu cererea Depart. de Finans şi a
condiţiilor cuprinse în alăturata apelighiei legiuită.
După lucrările înaintate cătră Poliţiile de Oraşe şi privighitorilor de ocoie a obştia aceştia, neînfăţoşându-să vreun
achotnic, sau închiet aceasta spre ştiinţa şi tot odată i se va
păstra la Poliţiile de .acolo hăsztiile şi cele poroncire.

Iscălit D. Gheorghiade,
Jurnal

Astăzi anul 1852 luna lulie 30 zile, urmând a fi şi al
doilea strigare în Camera Ispr. pentru dare în antrepriză
arătatei prin jurnal de mai sus citat, nu s'au înfăţoşat nici
un achotnic, pentru care spre ştiintă s'au încheiat aceasta.
urmează iscălitură (indiscifr.)
Jurnal

.

Pentru că cel al treilea strigare de dare în antrepriză a
otcupului taxiei, subscrisul după porunca Sameşiei No. 6311.
„La 1855 Starostia K. K. Agenţii ținutului Neamţ, face
cunoscut cinstitei Administraţiei Distr. Neamţ, că supusul
Israel Sildhaus, nu poate rămâne Kahal, ci să fie lăsat
în linişte.
lată actul :

1) 4dm. Financiară Neamţu
Posesia mea Autorul,

Dosarul

Taxelor

No, 46 Anul

1852,

Cumunitatea

Israilită
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“Cinstitei Administratiei DiStr. Neamţ
3
3

Jalba ce această Staroste a K. K. Agenţii inut
Neamţ
au primit de la supusul ei Israil Şildhaus, în
obiectul sarcinei
Kahalii, ce nu o mai poate purta, cu cinste
împărtuşindu-să
în original lângă aceasta, se adresează poftire,
al lăsa în linişte, de asemene sarcină şi a îndatori pe Naţia
Evreească
de aşi alege un altu în locul său.

semnătura (indiscitr,)
No. 290,

|

anul

1855 Fevruarie

24

Tot în acest an Departamentul de Finans către
Adm.
de Neamţ, pentru a îndatori pe obştea naţiei
Evreşti din
târgul Piatra a trada antreprenorului taxei, teşgh
etari şi treibici trebuitori conform contractului şi conform
cererei antreprenorului taxei.
Iată

actul:

DEPARTAMENTUL
No.

3810.

DE

Anul

FINANS

1855

Secţia

I, IAȘI

luna Iunie 20

“Administrației de Neamţu
Fiindcă după cele ordonate Adm. prin oficiile No.
din trecutul an 1853 şi 7203 din 1854 pentru 2 îndato 497
ri pe
obştea

naţiei Evreeşti din Târgu Piatra acel District
de a
trada antreprenorului taxei iejghetarii şi treibicii
trebuitori în
urmarea contractului, nu se vede făcută vre o lucrar
e nu.
mitul antreprenor prin suplica ce din nou a dat
arată că din
aceste sufere o mare pagubă.

Depart. şi prin aceasta adaugă Adm. că

îndatorească pe naţia Evreească
tarii şi treibicii trebuitori

1) Dosarul Taxei No.
Autorul,

16 Anul

D-sale

îndată
da

antreprenorului

1855 Adm,

Financ,

Neamţu

2) Adm. Financ, de Neamţu Dosarul Taxelor Evyreeşti
Posesia mea Autoru
l,

de

din acel târg a

No,

să

teşghe-

taxiei, după
în

32,

posesia

vea

Anul

1858

Comunitatea
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Israilită

rostirea contrăctului, ştiind Adm. că la cea mai mică intârziere din parte-l, o asemenea păgubire |ce sar .prileji D-lui
antreprenor va privi pe I). Administrator,

Isc. Şef Depart. şi Şeful secţiei (indiscifr.)
Tot în anul 1855 Departamentul de Finans către Adm.
de Neamţ, arată că antreprenorul taxei jidoveşti din Piatra,
pentru neurmarea contractului taxei.
lată actul:

DEPARTAMENTUL DE FINANS Secţia l-a
No.

4067 Anul 1855 luna lunie 50 laşi

”Administraţia de Neamţu
Recomandându»se Adm. în copie suplica primită la
acel )epart. de la '). Antreprenorul taxei jidovilor din târgul Piatra, spre lămurire de arătare ce face, Isă scrie că
având în privire cuprinderea contractului taxei ce numitul
poartă de la guvârn, să reguleze din dată executarea lui

fără vre'o abatere.
Isc. Şef Depart. P. Mavrogheni

|

Ise. Şeful Secţiei (indiscifr.)
Tot în anul 1855 Departamentul de Finans către Adm,
de Neamţ, arată că antreprenorul tacsei jidovești din Piatra,
pentru neurmarea

contractului tacsei.

lată actul:
DEPARTAMENTUL DE FINANS Secţia 1 IAŞI
No. 656] Anul 1855 luna Octomb. 3 zile

) Administrației de Neamț
Asupra raportului Administraţiei cu No. 13101 atingător
de împărtăşirea ce i-au adresat

D. Kam.

laucu Ene,

antre-

1) Adm, Financ, de Neamţu, Dosarul No, 32 Anul 1858 Posesia mea Auto:,
2) Adm, Financ de Neamţu, Dosarul No, 33, Al Taxelor Evreeşti 1858 Por

seşia mea Autorul,

Comunitatea

Israilită

|

895

prenorul taxei târgului Piatra din acel District.

că

dreptatea

acestei Antreprize au trecut-o jidovului Haim Zaraf. Departamentul face cunoscut că se învoeşte trecerea taxiei evreieşti
din zisul târg,

cu aceasta însă, dacă mat întăi numitul

Haim

Zarat, va declara prin un înadins înscris, că în cât priveşte
lucrările sau reclamaţiile atingăloare de acea tacsie. el se
leapădă de protecţia străină sub care astăzi se ocroteşte, şi
asemene declaraţie legalizată după cuviinţă. Administraţia o
va trimite acestui Departament după care numai, i se va da
cuvenita poroncă. _
|
Isc. e; Depart, indescifrabil
|
Isc. Șef Secției, indescifrabil

Tot în acest an (1855) Departamentul „de Finans

către

Administraţia de Neamţ, în privinţa tejghetarului şi Treibicilor
ce cere antreprenorul tacsei din Piatra.
Iată actul:
DEPARTAMENTUL
No. 6755

Anul

DE

FINANS

18955 luna

Secţia | IAŞI

Octomb.

10 zile

" Administraţiei de Neamţu
Antreprenorul tacsiei naţiei evreieşti din târgul Piatra
acel district, prin petiția ce a dat Departamentului, se tângueşte ca Administraţia nici până acuma au făcut vre-o lucrare pentru neurmare naţiei, cu predare de tejghetari şi
treibicii, în urmarea

căruia Departamentul cătră cele ordonate

Administraţiei nau de

înainte

întru aceasta — adaugă

a-i

face cunoscut că dacă pănă în zece zile antreprenorul tacsiei

evreieşti din târgul Piatra nu va fi îndestulat

cu

legiuitele

cereri a d-sale potrivit rostirei contractului, Departamentul va
“ trimite un revizor pe socoteala Adiministratorului spre executarea condițiilor contractului.

Isc. Șeful Departamentului şi Secţiei (indescifrabili)
1) Adm, Financiară Neamţ,
20 Preprietatea mea Autorul,

Dosarul

Taxelor

Evreeşti

No, 32

An,

1858

fila

-

396

|

o

Comunitatea

Israelită

Departamentul de Finans către Administraţia de Neam
ţ

în privinţa taxierului din Piatra Haim Zaraf.
lată adresa :

DEPARTAMENTUL
Wo.

7738

DE

Anul 1855

FINANS
luna

Secţia I IAȘI

Noembrie

27

) Administrației de Neamţu
Alăturatele primite

pe lângă raportul acei Administraţii

cu No. 15278, dată ei de jidovul Haim Zarafu

ca

garan

ţie
penira tacsia naţiei evreieşti din târgul Piatra acel
district. pe
care d. Sard. lancu Ene adevăr.tul antreprenor
prin înscris
de. 'araţia ce i-au adresat mijloceşie a i se învoi
trecerea dritului acelui contract cătră Haim Zarafu, osebit
de înscrisul
"prin care numitul declară că în .toată vremea
lucrărei acestui
contract se leapădă de orice protecjie streină,
alăturat pe
lângă aceasta se înapoesc Administratiei în numă
r de două
bucăţi ca nevalabile, ordonânduise tot odată a
nu cunoaşte
pe Haim Zarafu de taxier până ce mai întăi nu
va depune
garanţia valabilă sau bani conform rostirei contr
actului.
Isc. Şefii Depart. şi Secj (indisc,)
Tot în acest an (1855) tot Depart. de Finans către Adm.

de Neamţ în
taxei

din

privința

Piaţra.

Spatarului

lancu

Ene

antreprenorul

lată adresa:

DEPARTAMENTUL

DE

FINANS

Secţia l-a

No. 877, Anul 1855 luna Dekemurie 30 zile
laşi

"Departamentul de Neamiu

D-lui Spatar lancu Ene
1

Adm, Financ, de Neamţu

ieşti, Posesia

mea

Autorul,

Antreprenorul

Dos, No. 32, din 1858

2) Adm, Financ, Neamţu, Dos,
mea Autorul,

Taxelor

Evreieşti

taxei

Naţiei

Dosarul Taxelor
No.

32

An,

EEvre-

1858 Propr,

Comunitatea Israelită
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vreeşti din târgul Piatra acel disirict prin petiția ce din nou
au dat acestui Depart. mijloceşte a i se face cuvenită îndestulare pentru neurmarea Naţiei Evreeşti acelui târg, cu
darea tejghetarilor şi treibiciior după restituirea contractului.
În urmarea căreia Depart. scrie Adm. ca să deie grabnică ştiinţă, ce lucrări au făcut Adm. după ordinele date ei
de acest depart cu No. 497, 6037 şi 7203 din anul trecut

şi sub

Ito. 124, 3810 și 675 din anul curent.

Iscălit Şet Depart. P. Mavrogheni
Şef secţiei (indiscifr.)
In anul 1856 isprăvnicia Districtului Niamţ, Taxierul
Jidovilor din târgul Piatra, Jalbă semnată de Haim Zaraf.

arată că în ocolul Muntele şi Bistriţa are a lua taxa
idovi din acele ocoale și
banii.

sere

un

jandarm

spre

de

a

la

scoate

lată actul:

"Cinstii Isprâvnicii Distr. Neamţu
“Tazierul Jidovilor din târgul Piatra

Jalobă
In ocolul Muuntele şi a Bistriţei am a lua banii taxei
de la Jidovii din ocolul Bistriţa şi muntele, mai ales pentru
2 sferturi al UI și IV lea spre ai supune la plata. mă rog
dară onoi. Ispr. ca să grăbească şi am da un jandarm spre
ai face de ami plăti banii.
1856 Noembrie 30
semnat Evreeşte Haim Zaraf

In anul 1857 Departamentul de Finans către Administraţia de Niamţ pentru neurmarea Obştei Jidovilor din

Piatra, către taxier.
Posesia

1) Adm, Finance,
mea autorul,

de

Neamţu,

Dosarul

Taxei

târgurilor

No, 46

anul

1855

898

|

lată

Comunitatea

Îsrailită

actul relativ:

DEPARTAMENTUL

DE

FINANS

Secţia l-a

No. 34 Anul 1857 luna Genari 3 laşi

"Adminisirației de Niamţu
Să trimite adm. în copie suplică primită
prenorul taxei naţiei Evreieşti

din târgul

de

la Antre-

Piatra

spre

lămuri de tânguirea ce face asupra Naţiei, cari din

a

ne

pricină

că n'au urmat ai da înlesnirile prevăzute la punctul 3-lea
din contract, l'au nevoit a plăti singuri lefile unor asemenea
oameni şi i se scrie ca potrivit şi cu cele ordonate ei sub

No. 497, 7203, 3810, 4067, 5755 și 8077 să reguleze îndes-

tularea antreprenorului prin îndatorirea obştei jidovilor din
acel târg, de ai da toate înlesnirile prevăzute în contractul
taxei, spre a înlătora orice prilej de reclamaţie, iar de rezultat va raporta neîntărziat.

Isc. Şef. Depart. (indiscitr.)
Isc. Şef secţiei (indiscifr.)
4

Tot în acest an 1857 Depart.

de

Finans

către

Adm.

de Niamţ, în privinţa pricinei antreprenorului taxei Evreilor
din Piatra cu Obştea jidovilor dir acest oraş.
Iată actul:

DEPARTAMENTUL

DE FINANS Secţia l-a

Po, 107! 7 anul 1557 luna Dekemvrie

23 zile laşi

“Administrației de Niamțu
Asupra împrejurărilor cuprinse în răspunzătoriul

raport

acei Adm. sub No. 14.499 i se face cunoscut că de vreme
ce la punctul al 3 lea din contractul taxei Evreilor târgului
Î) Adm,

Financ, Neamţu

sesia mea Autorul,

Dosarul

axelor

2) Administraţia Financ, Neamt Dosarul
din Dosar) anul 1858 Posesia mea Autorul,

Evreeşti

No, 32

Taxelor Evreeşti

anul
No.

1858,
92

(Fila

Po63

.

Comunitatea Israelită
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Piatra se rosteşte anume că obicinuita plasă a hahamilor, a
treibicilor pentru tăetul vitelor şi a păsărilor precum şi a tejghetarilor nu priveşte pe antreprenor, ci aceasta urmează a
se pune la cale în osebire de cătră naţia precum şi până
acum, apoi Adm. să-şi urmeze cu îndatorire întregei obştii
Evreilor de a da toate înlesnirile prevăzute prin contract fără
a se lua în privire orice propunere ar urma din partea celor
ce se înpotrivesc ca supuşi streini la o asemenea contri-

buţie.

Isc. Şef Dep. Dim. N. Aslan
şi iscălit Şef secţiei (indiscifr.)
Tot în acest an Depart. de Finans către Adm. de Niamţ
în privința antreprenorului:
taxei Evreilor din Piatra, de la
care s'au primit suplică contra Administraţiei că nu regu=
lează afacerea pricinei cu obştea Evreilor pentru nedarea

inlesnirilor.

Iată actul:

DEPARTAMENTUL

DE FINANS Secţia l-a

No. 808 anul 1857 luna Septemvurie

23 Iaşi

"Administrației de Niamţu
In privirea că
din târgul Piatra şi
care arată că acel.
Jucrare în urmarea

de la D-lui
acum s'au
Adm. nu ar
ofițiilor ce

Antreprenorul;
taxei Evreilor
primit din nou suplica prin
îi înaintat până acuma vre-o
are primite de la acest Dep.

No. 497, 7203. 3810. 4067, 6755. 8077 şi 34

pentru

înda-

torirea obştei Evreilor de ai da toate înlesnirile prevăzute
în contractul ce are încheiat cu fiscu, şi spre a putea scăpa
şi Depart. de mai multă stăruinţă şi jăluirea a Ds. Antreprenorului, se adaugă şi prin aceasta scriindusă că cu cea în1) Adm. Financ. de Neamţ Dosarul Taxelor Evreaşti No. 32 îila. 16 din Dos
anul 1858, Posesia mea Autorul,

400

Comunitatea Îsraelită

tăia poştă să trimeată ştiinţă cum urmează împrejurările care
o împedică pe Adm. a nu da savărşire lucrărei ordonate
prin ţitatele ofiţii.
1sc; Şef Depart. şi Şef secţiei (indiscifr,)
Tot in acest an 1857 Depart. de Finans către Adm. de
Niamţ face observaţie pentru neurmarea îndatoririlor Obştei
Evreeşti din Piatra cătră taxierul naţiei.
lată actul :

DEPARTAMENTUL

DE

FINANS

Sectia

l-a

Secția I No. 9484 anul 1857 luna Noemvrie 7 zile laşi

"AdminiStraţiei de Neamţu
Departamentul acesta necunoscând ce împrejurare face
pe ace Adm. de a nu da ştiinţă ce i sau cerut prin ofiţia
sub No. 8108 din 23 Septemvrie, anul curgătoriu, pentru

- mneurmarea îndatoririlor obştei Evreeşti din târgu Piatra,
a da toate înlesnirile,

ţiitorului taxei de acolo ce

de

sânt

pre-

văzute în contractul încheiet cu fiscu, se adaugă şi prin a=
ceasta scriindu-să ca cu cea întâia poştă să trimiată negreşit o asemenea

ştiinţă și a nu

mai

aştepta

poftire.

subscris (Şef Depart. (indiscifr.)
subscris Şef secţiei (indiscifr.)

|

Tot în acest an Depart. de Finans câtre Administr.
Niamţ, ordonă să reguleze îndestularea antreprenorului
Naţiei Evreeşti din târgul Piatra.

de
taxei

Iată ordinul:
1) Adm.

Financ, de Niamţ

Dosarul

Dosar] anul 1858 Posesia mea Autorul.

Taxelor

Evreeşti

No,

32

(Fila

55

din

Comunitatea

Israelită
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DEPA A TAMENTUL
No. 3693

DE FINANS

Secţia |

anul 2557 luna Mai 13 zile laşi

"Administraţiei de Niamţu

|

Prin oficiile cu No. 497, 7203, 3810, 4067, 6755, 8077,
şi 34 sau ordonat acei Adm, să reguleze îndestularea
Dosale
Antreprenorului taxei Naţiei Evreeşti din târgul Piatra,
prin
_îndatorire obștei de ai da toate înlesnirile prevăzute
în contractul ce are încheiet cu fiscul, şi de rezultat să
raporteze

neîntârziat Depart. lar din partei

nici o lucrare, lăsându-se numai
prenorului,

până

acum

nu

motive de tânguire

Drept aceia Depart. şi prin aceasta

adaugă

se

vede

Antre-

ai ordona

ca grabnic să deie cerşutul rezultat, căci toată întărz
ierea
la îndeplinirea ordinelor de faţă consecvenţei neplăc
ute.
Isc. Șef Depart şi Şetul secţiei (indiscifr.)
Tot în anul 1858 Ministerul din Năuntru către Adm.
Niamţ pentru taxa mică din târgul Piatra al Comunităţei
Jidovilor cu antreprenorul Laba Mocăl.
lată actul:

MINISTERUL DIN NĂUNTRU Secţia 1
No. 29155 anul 1858 Dekemurie in 20 zile |

» Administraţiei

de Niamţu

După luarea aminte făcută atât actei cerută de la
acea
Adm. pentru taxă mică ce să alcătuise în târgul
Piatra prin
contractul încheiat între Comunitatea Jidovilor vieţui
tori .acolo şi Evreul Laba Mocăl, cât şi contractul primit
cu raportul sub No. 13534.

Ministeriul au văzut că lucrările înaintate de Administr.
1) Adm, Financ, de Niamţ,

Dosarul Taxelor Evrezşti No, 32 anul 1858 Po.
+1) Ada, Financ, Niamţ Dosarul taxelor Evreeşti
No, 32 anul 1858 fila 81
Posesia mea Autorul,
sesia mea

Autorul,

402

i

E

sunt în regulă, pentru că. cu
Visteriei

care nu îngădui

ele

sau

Comunitatea Israelită

conformat

jignirea Contractului

ordinului

taxei

mari,

şi

fiindcă punere în lucrare a acestei taxe nu se poate aproba
de zătră Ministeriu mai vărtos acum, când şi teriminul contractului se vede că expiră la sfârşitul lunei curente,
Se înapocşte îndată cu aceasta atât acta cât şi contrac- |
tul, ţitat, şi se scrie ce să lămurească suma ce va fi primit

în puterea

contractului

întru: această

trebuinţă,

și pentru

ce sar dovedi că se cuvine a lua o parte de la alta ei
facă legiuită indestulare.

cei

săşi

Subser. Şefii Depart şi secţiei (indiscitr.)
„Idem în anul acesta 1858 Onor Administraţia Ținutului
Niamţ Taxierul târgului Piatra Laba Mocăl, pentru desființarea taxei mici ce o ţine în antrepriză.
|
lată actul :

"Onor. Administrației Distr. Niamţ
Laba

Mocăl

din

Piatra

In particular m'am înştiințat că Adm. acestui District
după o goală şi simplă propunere a unor din obşte au ordonat de a se vesti prin batere de darabană desfiinţarea
contractului cel am de la Comunitate şi cu obşte pentru o
taxă mică de zece parale pentru care am plătit recruţii
cătră Ministerul ostăşesc după chitanţele ce pâstrez urmarea
împotriva legei pentru că parte Adm. este însărcinată numai
de a executa

contractul.

deci

în

numele

Prea

înălţatului

Kaimacam acestui principat şi în numele legilor protestuluesc contra asemenea lucruri în contra legilor şi o rog ca
mai întăi s'o comunice locului competent sau să îndrepte pe
obşte la partea Judecătorească fiindcă numai ea este autorisată la asemene cazuri.
1) Doarul staxelor Evreeşti
mea Aurorul,
*

adm,

Niamţu

No,

32

anul

1858

în

Posesia

Comunitatea Israelită

lam

403

Bine vroind tot odată de a-mi înapoia contractul
înfăţoşat Onor Preşed.
Isc. la înfăţoşarea ce am avut cu obştea.!
De rezultatul ei să mi se înştiințeze.

meu

Iscălitura lui Mokai

1858

Cu adăugire

Septemvrie 4

Contractul citat este nu numai bună primită de obştea
dar apoi şi cu a taxierului Haim Zaraf și încuviinţată de
onor Depart. de Finans.
:

“Iarăşi iscălitura lui Laba Mocăl

Idem în acest an Depeşa Ministerului din Niamţu către
Adm. de Niamţ i scrie ca să contenească cu lucrările în
pricina taxierului din Piatra până la sosirea Dregătorului.
lată copia:

Depeşa originală

Station de Piatra .

"Depeche
laşi le 1858—3

Telegrafique
hes—20

mm—midi

Arivee a Piatra le 1858—3hes—45
Ministerul

min. apres midi

din Năuntru

Administraţiei de Niamţu
Se scrie Administraţiei ca să contenească cu ori ce lucrări în pricina taxeerelor din Piatra până la sosirea acolo a

D-sale Dregătorului căruia i sau dat osebite instrucțiuni.
No, 864—1858

Conforme

Genar

20

Semnat

*

G. Pruncu

S

avecu original

semnătura (indiscifr.)
Dosar

1) Adm. Financ: de Niamţ
anul 1858 Posesia mea

Dosarul

Autorul,

taxelor

Ewreeşti
Ă

|

No,

32

Fila

81 din

404

Comunitaiea Israelită

Tot în anul acesta Depart. de Finans

câtre Adm. de
Neamţ. Antrepenorul tacsiei nației
Evreești din târgul
Piatra, reclama Depart. că obştea
Evreilor de acolo nu
urmează

cu trudire chachamului, tejghetarilor
și ireibicii.
lată actul :

DEPARTAMENTUL
No.

7203.

DE FINANS Secţia 1

18583 Dec. 23 zile

"Administrației Districtului Neamţu

Din partea D-sale antrepenoruiui taxie
i naţiei Evreieşti din târgu Piatra, primindu-se
la acest
Depari.
din
nou reclamaţie pentru că obştia Evre
ilor de acolo tot nu
ar urma cu trădarea chachamului,
a tejghetariior şi treibicii precum se cuprinde în contract
ul tacsiei şi din această împrejurare sar pricinui paguba
în venitul tacsiei,
în urmare căruia dar, Depart : potr
ivit cu înţelesul ofiţiei
No. 497 se scrie Adm. ca din dată
să
ştiei, de a aduce întru împlinire legi pue îndatorire obuirei cuprinsă în art,
al 3-lea din contractul taxiei, ca să
nu se deie prilej de
mai multă reclamaţ

ie din partea D-sale antreprenorului
să
raportuească Depart,
Iscălit : Şef depart. P. Mavroghene

Isc.: Şeful secţiei (indisc.)

|

Tot în anul 1858 Suplica antr
„ vreești din târgul Piatra, tot pentrueprenorului taxiei Enerespectarea contractului. lată copia:
|

> Copie. depe Suplica D-sale antreprenorului
Evreeșţi din târgul Piatra
Fiind-că naţia Evreiască
1) Adm,

Fin, Ţinut

din acest târg

tacsiei

Piatra

n'au

Neamţu
Tacselor Evreeşti. Posesia mea (AutoDosarul No, 32 Anul 1858 intitulat Dosarul
rul),
2) Adm. Finance. de Neamţu, Dosarul
Țacselor Evreeşti No, 82 fila 36 An.
1858, Posesia mea (Autorul),

Comunitatea Israelită
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urmat contractului ce am

dela Visterie

cu

darea

chiurilor a teşghetarilor şi celelante, încât am fost trunnevoit
a le plăti

cu banii mei toate aceste.
Supus mă rog a se porunci locului
lejuita mea îndestulare.

|
cuvenit,

pentru

Conform original, subscris A. Libaditu
Idem acest an Ministerial din nâuntru câtre
Adm, de
Neamţ. Aga lancu Ene contra !ui Haim Zaraf
. pe care
lau primit tovarăș la taxa evreilor din târgu
l Pietrei cu

3 ocole. lată copia:

MINISTERUL

DIN

No. 10596.

NAUNTRU
1858 Mai

Secţia II-a

16 zile

"Administrației de Neamţu
In urmarea reclamaţie primită de la D. Aga
lancu
Ene contra evreului Haim Zaraful pe care
cu
con
tra
ct
l'au
primit tovarăș la tacsia evreilor din tărgu
l Pietrei şi trei
ocoale ce-o are cumpărată de la...
vornic Vasile
Roset. Insărcinându

-se comisie alcătuită de D=lor Dim.
Gheorghiade, comisul Dim. Neculai şi
revizorul ținutului
D-lui Cluceru Nicu Dimitriu ca să cerc
eteze la fața locu-

lui împrejurările și să facă cuvenită

îndestulare . .

.
Se face cunoscui despre aceasta Administ
r,
scriinduse ca să deie D-lui însărcinaţilor ajuto
rul de cae ar avea
trebuinţă în înde
stulare acestei...
Subscriși Şef Depart. şi secției (indiscifr.)

Tot în

anul 1858 Ministeriul de năuntru cătr
e Adm.
de Neami. Delegații a cerceta pric
ina dintre Aga Iancu
Ene cu Haim
Zaraf taxierii taxei Evreieşti din
Piatra.
lată copia:
1) Adm, Financ, Neamţu Dosarul Ţaxgl
or Evreeşti Ne, 32 An, 1858 fila 175
Posesia mea (Autorul),

|

406

Comunitatea

Israelită

MINISTERIUL DIN NĂUNTRU Secţia 2-a
„No. 13004, 1858 Iunie 13 zile.

” Administraţiei de Neamţu

In locul D. Dsale Aga Dimitre Gheorghiade şi

Comis
Dimitre Neculau ce au fost însărcinați spre a
cerceta prie
cina reclamată de D-l Aga lancu Eni asupr
a Evreului

Haim Zaraful pentru tovărăşia taxei Evreilor din
târgul
Petrei și altele. Insărcinându-să pe D-lor Aga Dim.
Radu
şi Comis Alecu Costinescu să facă cunoscut acei
Adm.
scriindu-i-să a da ajutorul bine venit D.lor însărcinaț
ilor
de care
-ar avea trebuinţă.
Iscâliți Şef Depart. şi secţiei (indişc.)

Copia . jalbei antreprenorului taxei târgului - Piatra
,
arătând că carnea cuşeră cu greu s? poate găsi
și prin
urmare e nevoit a plăti ia Hazne, birul” evreilor
din avu-

tul său, lată copia:

2 Copia de jalbă antreprenorului taxiei Târgului Piatra
Iunie 23 Anul

-

Prin contractul ce Onor.
ceastă taxie, se îndatoreșşte, că
rile otcupurilor de aceste, a da
tulare pentru nafia Evreiască

nici odată

s'au

păzi!

de

cătră

1855

Depart. au dat pentru ava asigura prin contractupurerea carnea cu îndesdin acel târg, urmare ce
Adminis.

ținutului,

însă
acum mai cu osebire, căci de câteva săptămâni
carne
cuşăr cu mare greu se poate găsi, încât sunt
nevoit a

plăti la hazne birul Evreilor din avutul meu împrejurare
pe care o supun iară în conoștiința Onor. Departament.
Pentru tocmai, subscris Frumescu,
1) Adm. Financ.

de Neamţu,

Dosarul taxelor Evreieşti No, 32,

fila 174—Posesia mea (Autorul),
.
2) Adm, Financ,
de Neamţu, Dosarul
fila 14—Poseşia mea (Autorul),
!

taxelor

Evreieşti No, 32
|
“

An,

1858

anul

1858

Comunitatea Israelită

Anul
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1858, Depart. de Finans către Adm.

de Neamţ,
arată în privința deslegărei pricinei dint
re taxierul naţiei
Evreieşti din Piatra şi intervenirea Adm.
Ministeriul se
mărg
ineşte a-i da deslegare, ci să urmeze, lată
adresa:

DEPARTAMENTUL DE FINANS Secţia L-a

Wo. 1851, anul 1858, luna Martie în 3 zile
—/assii

” Administraţiei

de

Neamţu

La raportul acei Adm. sub

No,

1256 i

să face cunoscut, că asupra tuturor cazurilor expu
să prin zisul raport. ia a avut deslegare prin ofisia
acestui Ministeriu
din anul 1855 Dek. 22 snb No. 8489
şi cuprinderea contractului zaxiei Evreilor din târgul Piat
ra peste
acărue
mărginire nici o parte nici alta au putu
t păşi fiiindecă
Adm, au fost datore a avea lucrătoare
privighere a nu
îngădui abuzul ori din care parte s'ar
fi cercat. In aceia
dar și acum Ministeriul se mărgineşte ai
da deslegare ca
să urmeze.
[sc. Şef Depart şi Șeful secției (indisc.)

Tot în anul 1858

Depart. de Finans către

traţie de Neamţ.
In privința reclamaţi=i

asupra

obștei

Evreilor

d-lui Aga lancu

din târgul

Piatra,

Adminis-

lene, ce
ordonă

că conform deslegărei dată ei, să priv
igheze strictă
zire a contractului. lată ordinul:
.

are

Adm.

pă-

Departamentul de Finans Secţia I-a
No. 2360, An.

1858

luna Martie 20 zile—Iassii

» Administraţiei

de

Neamţu

Pe lângă adresa Ministerinlui din lăuntru cu No,
5213,

primindu-să

copie de

pe suplica dată de D-l

Aga

lancu

3) Adm. Financ. de Neamţu, Dosar
ul taxelor evreieşti No, 32, anul
fila 102 din dosar, Posesia mea (Auter
ul),
4) Adm. Finance, de Neamţu, Dosarul
taxelor Evreieşti No.
32 anul
şila 110 din dosar, Posesia

mea (Autorul),

1858,
1858,

28

408

|

Comunitatea

Eni, în cazul tânguirei ce face asupra

Israelită

obștei Evreilor

târgul Piatra. Ministeriul de Finans, alăturata către aceastdin
a

o trimite Adm. în copie ordonându-i ca conform
deslegărei dată ei prin oficiu cu No. 1851 să privigheze
cu
exactitate stricta păzire a contractului nelăsând nici
cum antreprenorului cuvânt de reclamaţie,
Subsc, Șef Depart
„
Șef secției

ldem
Neamţ,

in acest

arată

că nu

ASR
indiscitr,

|

an Depart.
admite

de Finans

cererea

către

Kahalilor

Adm.

de

naţiei Evre-

iești din târgul Piatra de a mai înființa şi
admite taxă
mică, pe lângă cea mare, pentru plata banil
or recrauţilor
Jidovi. lată. ordinul :

Departamentul

de Finans Secţia I-a

No, 3036, Anul 1858, April 14 zile—aşii

" Administraţiei

de

Neamţu

Kahalii nației Evreieşti din târgul Piatra,
prin .depeşa
telegrafică au cerut a li învoi înființarea încă
a unei taxii
pe carne cuşăr si păsări pentru plata bani
lor recrulații
Jidovilor. Apoi fiind asemene cerere de
cătră acest Mi-

nister nu se poate încuviința mai ales urmând

ceasta şi reclamația din partea antreprenoru
lui
acestii măsuri care poate jigni interesul
taxiei.

întru

a-

înpotriva
mari. Se

scrie Administraţiei a face cunoscut aceii obştii
'despre a-

ceastă ne încuviințare rămăind ca ia să
şi facă
chibzuire pentru plata recruţilor ce o
priveşte,
lipsă

de închipuire va da oameni în natură,
5
Isc. Șef Depart.
cife.
Indis
„Şef Secţiei

osebită
iar în

Tot în acest an Ministeriul de Finans. către

Neamţ. Antreprenorul taxei Aga lancu lene, contrAdm, de
a înființărei
taxei mici, pentru plata banilor recrujilor. lată
actul:

1) Adm, Pinanc, de Neamţu Dosarul
1858 în posesia mea—(Autorul),

tazelor Evreieşti No.

32

Anul

Comunitatea Israelită

”

Minist:riul

de

409

Finans Secţia I-a

No. 3772, 1858 Maiu 8 zile

” Administraţiei

de

Neamţu

Suplica primită dela D-l Aga lancu Eni antreprenorul
taxiei târgului Piatra alingător de sporul încă câte cinci
parale la oca de carne spre plata banilor recruţilor, se
trimite în copie acei Adm. scriindu i a da știință asupra
împrejurărilor arătate, fiindcă cele înştiințate de Adm.

prin

depeșa

telegrafică cu

No.

4959, că adică

adausul

cerut de obștie ar fi și cu primirea taxierului cunoscut
de contractieru, nu se potriveşte cu cele arătate prin suplica D-lui Aga lancu lene, — ce mai vârtos arată că
nația au mai adunat sumi pentru această trebuință,—având
încă şi un capital desponibil pentru aceasta cu care ar
pulea întâmpina cheltuelele recruţilor.
i

E

Depart.
Isc. Sef. secți
ei

Indiscifr.

„ Șef

Suplica antreprenorului taxei din Piatra, către Depart. de Finans (1858) a nu lăsa înfiinţarea taxe noui.
lată copia:

“ Copie de pe suplica Antreprenorului băuturilor
din Târgul Piatra urmată cătră Depart. de Finans din 1858
Ma” în 7 zile,

Deși onoratul Departamentu

au poroiicit

de Neamţu a nu îngădui pe Wafia Evreiască a

taxie la carne cușer şi a
taxie lejiuită, însă câţiva
iau zece parale la toată
plăti recrutaţie şi fiindcă

sâ lua
Jidovi
oca de
pentru

2) Adm, Finance, de Neamţu,

Isprăvniciei

face nouă

un ban mai mult peste
neopriți de administraţie,
carne, sub cuvânt de a
asemene sfârşit, naţia au

Dosarul tazelor Evreieşi

i No. 32 4n, 1885
Proprietatea mea-— Autorul,
2) Adm, Finance. de Neampu Dosarul tazelor Evreieşti No.
32 fila 7
din dosar An, 1858 Posesia mea — Autorul,
-

410

Comunitatea

Israelită

a mai plăti câte zece parale la ioată
oca de pască şi denafia mai are şi capital de 8000
lei la Haim
Zaraful, lămurit de Ipravnicie locală,
mă rog a se poronci
mărginirea unei asemene abuz prin
nația Evreiască mă păgubeșts şi pe care jăluindu-se pe
mine.
Conform cu originalul, |. Andrieş.
osebit

_ Tot în acest an Depart. de Fina
ns câtre Adm.
de
Neamţ, tot în afacerea taxei mici
şi reclamaţia taxicrului
lată copia:
Departamentul

de Finans Secţia La

No, 3916. Anul 1858 Maiu în 15 zile

"Administrației de Neamiu
Suplica primită la acest Ministeriu dela
D-] Aga lancu
Eni ţiitoriui tacsei evreilor din târgul
Piat
ra,
împărtăşindu'se în
copie spre lămurire acei Adm.

în cazul

obijdui-

Isc. Şetii Depart. şi secției (indisc).
Tot în acest an Ministeriul din Nău
ntru câtre Adm.
conform jalbei dată de Comnnitat
ea evreilor
din târgul Piatra. Ministeriul cere
lămuriri. lată copia:
de Neamţ

x

Ministeriul din Năuntru

Secţia 1

No. 8580. 1858 Mai 21

“Administrația Ținutului Neamtu
„Să trimite Administr.
7) Adm, Finance, de Neamţu

în copie jalba ce au dat

Dosarul Tacselor
153 din dos, An, 1858 Pose
sia mea Autorul,
1) Dosarul Zacselor Evreaşti
No, 32 Anul 1858
Posesia mea Autorul,

Evreeşti No,
Adm,

32

CoFila

Finance, Neamtu

Comunitaţea Îsraelită

|

LL

i

41i

munitatea Evreilor din tărgul Pietrei spre
a se lămuri de
cele în ea cuprinsă şi se scrie ca să se
încredințeze
de
adevărata voință a obștei Evreilor şi cu
condiţiile alcătuirei pentru acei mici tacsie să raportez
e spre a se regula de

cuviinţă.

semnat
,

şef. Depart, -indiscifr.
şef. secției, indiscifr,

Originalul împrumutat D-lui Abr. Renert
la procesul
din Inalta Curte de Casaţie unde a rămas.

1/14 IV 1912

Autorul

Tot

în acelaş an Ministeriul din Năuntru câtre
Adm.
de Neamţ tot în privinţa suplicei dată de
Ăga lancu Ene
antreprenoru
l tacsei Evreilor din Piatra. lată copia :
Mialsteriul din Năuntru. Secţia 4-a
No. 11457.

1858 Mai 25 zile.

“Cătră Administraţia de Neamţu
Supl

ica ce au dat Domnia Sa Aga lancu
Eni antreprenorul tacsiei Evreilor din târgul Piatra,
se
trimit Adm.
în copie spre a

se lămuri de fânguire au adus a face
că
acestei antreprize.
Se scrie că dacă are asemenea ordine
din partea Visteriei, apoi grabnic să le aduc
ă întru împlinire fâră a mai aştepta vre-v nouă învit
are,.

Isc; Şef. Depart. şi secţiei (indisc.)

Tot în anul

1858

Departamentul

de

Finans câtre
Adm. de Neamţu, îi ordonă
ca imediat
să-i trimeată
ştiinţa cerută în cazul tânguirei d-lui Aga
lancu lene țiitorut taxiei evreești din târgul Piatra. lată
adresa:

2) Adm, Financiară de Neamtu Dosar
ul
165 din dos, An. 1858, Posesia mea
Autorul

Tacselor Evreeşti Do, 32 Fila
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Comunitatea

Îsraejită

Departamentul de Finans Secţia L-a !
No. 4848. Anul

1858 luna

Iunie 9 zile Iaşi

“Administraţiei de Neamţu
Adm.

Ministerul

mai adaugă și prin

ca cu ceia întâia poștă

să

aceasta a

trimeată

prin ofiţia sub No. 3916 în cazul tânguirei.
D-sale Aga Iancu Eni,

ţiitorul

tacsei.

scrie

ştiinţa
Evreilor

târgul Piatra.
|
Subscrişi Şef Depart. și al secţiei (indisc.

acei
cerut
din

Tot în acelaș an Departamentul de Finans câtre
Adm,
de Neamţu. Primindu-se copia jurnalului înche
iat de persoanele însârcinate spre limpezirea daravelelor
dintre d.

Aga lancu lene cu jidovul Haim Zaraf, ordonă Adm,

să
privigheze că atât contractierul cât şi obştea
Evreească
să urmeze îndatorirele prevăzute prin contract şi
pentru
ori-ce neîndeplinire ce ar urma din partea obștei
, Administrația va face legiuită îndestularea contractierului
: lată
ordinul:
Departamentul

de Finans Secţia I-a

No. 6001 Anul 1858 luna Iulie 3 zile laşi

“Administrației de Neamţu
Asupra celor cuprinse prin raportul acei Adm.
cu
No. 7440 pe lângă care s'au primit şi copie de pe
jurna-

lul încheiat de persoanele însărcinale spre liinpezire
a daravelelor dintre d-lui Aga Iancu Eni cu jidovul
Haim Zaraf. Ministeriul răspunde : că ia să privigheze ca atât
con-

tractierul cât şi obştia Evreiască de acolo. să-şi
urmeze
îndatoririle prevăzute prin contract până la expir
area lui
şi pentru ori-ce neîndeplinire ce sar dovedi credit
iv, că
1) Adm- Pinane, de Neamtu Dosarul Tacselor
Evreeşti No, 32 Fila 159
din dos An. 1858 Posesia mea autorul,
169

2) Adm, Finance, de Noamtu Dosarul Tăcsel
or
din dosar An, 1858. Posesia mea Auterul,

Evreeşti

No,

32

Pila

413
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Comunitatea Israelită

au urmat din partea acei obști, mai înainte, adm.
va face
lejuită îndestulare contractierulai. spre a nu lăsa
vre'un
lejuit pretext de reclamaţie. [ar în cât priveşte pentr
u neînştiinţare şi prigonirea ce urmează între D.] Aga
Ene cu
„Haim Zarat pentru tovărăşia ce ar fi urmat între
D-lor
la această taxie, aceasta nefiind o chestie de atrib
utul acestui Minister, rămâne dar ca numiții să-şi urmăr
ească
pretențiile lor la locul competent.
„Isc. Şef Depart. şi secţiei (indiscifr.)

Tot în acelaș an Depart.

din

Districtului Neamţu, arată că după

Năuntru

câtre

Adm.

împrejurările

desco-

perite de comisie, nu are drit a cere vre-o socot
eală lui
Haim Zaraf, câtre care a trecut tarsa jidovilor,
nefiind
de competenţa Administraţiei, ci să reclame
aceasta la
ramul judecătoresc. Vezi adresa :
Departamentul din Năuntru Secţia I-a
No. 15180.

Administraţiei

1858 Iulie 6 zile laşi

Districtului

Neamţ

Se răspunde administraţiei la raportul sub

No.

7441
că D-lui Aga lancu Eni după împrejurările
descoperite
de comisie nu are drit a cere vre o socoteală
lui Haim
Zaratu câtre care însuși prin aceasta au trecu
t taxia jidovilor, nefiind de competența administraţiei al
îndatori la
asta

iar dacă să socoata a avea niscaiva dovez
cale juridica presumția ar fi în favoarea D-sale, i după
să recheme la ramul judecătoresc, cât pentru dritul
ce
s'au
păstrat D.lui Aga îndestulat plata chachamilor,
a tejghe-

tarilor şi a treibicilor de la Natia, aceasta

nu-i se

poăte face de la ia ci de la Haim Zaraf care

după

poate

cum
încredințează acea Adm. prin raportul cu No.
1257 din
20 Februarie anul curent, au leat de la Comu
nitatea

Evreească câte 20 par. la oca carne mai mult
de cât în=

1958

1, 4Adm. Financiară de Niamţ Dosarul
fila 170 Posssta mea Autorul,

Tazelor

BEvreeşii

No,

322

anul

414
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Comunitatea Îsraelită

cuviințarea prin contract pentru plata acestor
hahami şi
tejghetari, prin urmare D-lui Administratoriul
va rândui
grabnic o comisie de trei persoane care să
cerceteze de
la care anume vremi Haim au luat acele 20 par.
la ocă
mai
mult,

cât alcătuește

suma

adunată

până la stabilirea făcută lui de adm.
abuz şi din aceia scăzându-să plata ce
pentru tejohetzri şi hahami, din restu
pe D-lui Aga de suma ce i sar cuveni
fost contractier taxiei până la trecerea

nu se va dovedi că și D-lui
folosit cu acele 4 parale la

acest

sfârşit, şi suma

ce va

spre

cu:

plata

ocă

carne

rămâne

acesta

acelora. nu

pusă

după

de mai sus să se încredințeze Comunităței
nației Evreeşti spre întrebuințare
cerute precum şcoli etc.

chipul

dea mai urma acest
se cuvine a da nația
să se despăgubească
pe vremea cât au
cătră Haim, dacă

sau

întâi spre

scăzământurile

sau epitropiei

în alte

înbunătăţiri

Mărginindu-să cu seriozitate pe taxier a nu
acest abuz pe viitor şi rezultatul descoperirilor să-l urma
supue
minis
teriului spre știință.

Isc. Şet Depart. și șef secţiei (indiscifr.)

Tot în anul acesta Obștea Naţiei Evreieşti din
Piatra,
dau jalobă Onor Ispravniciei a jud, Neamţu,
contra lui
Haim Zaraf, arătând obijduirele ce face obștei
şi cahalului. lată acea jalobă :
N

Timb
ru 20 parale
2

1 Onoratei

Ispravnicii

Obștea

Naţiei

a Jud,

Neamţu

Evreilor

4

Jalobă
Cunoscut este Onore Administraţii de
am suferit de la taxierul anume. Haim Zara obijduire ce
gularisire făcută de aceasta onorată Adm, Cufu după reluare mai
mult peste toate drepturile pe care nici
până acum nu
1. Adm. Financiară Niami Dosarul
1858 fila 20 Posesia mea Autorul,

Tazelor

Evreeşti

No,

392

anul

Comunitatea Israefită

553
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vedem desăvârşite precum nici
dat vecsilul ce sau descoperit prin formal jurământ, acum
Avram Botoşineanu care
Vecsil se păstrează de Domn Laba
Mocăl de valoră peste
7000 lei adecă şapte mii lei, în
urmă tot Domn taxieru
au înjghebat o taxie de 10 par. la
ocă de carne, făcându-ne silnică de am
iscălit asemene taxie. Unii din
noi
sub cuvânt că din acea taxă să
alcătuiască recruţii ceruţi
de ocărmuire fiindcă noi ne cun
oștem plătiți de plata recruţilor numai din zisul vecsi]
nici de taxia făcută de ej
de vre'o 6 luni până acu

m aproap
mii lei, asemene mai având a maje 10.000 lei adecă zece
lua 1800 lei tot dela

hahamilor de mai înainte. de
aceia plecați vă rugăm pe
Onor. Adm. ca pe deoparte a
se
condei ia pede altă a strica aceadespăgubi din arătatele
taxie de zece parale
ne după a lor regulă urmează a
fi tot bună.
Urmează aproape 100 iscălituri
Evrereşti.
1658 August 23.

Ministeriul din Năuntru către
Adm. de Niamţu. D-l
Aga Iancu lene cere de la
nația Jidovilor din lârgul
Piatra, îndestularea peniru paguba
ce iau cauzat cu ne.
indeplinirea condiţiilor contra
ctului taxei, ce la avut de
la Visterie,
lată reclamaţia :

Ministerul din Năuntru

“Către Administraţia de Heamțu
Domnia lui Aga lancu

Ene

Ministerului, adăugând a cere înd prin înscrisul înfățoşat
estulare pentru paguba
ce iau cauzat Naţia Evreeiască
din
Piatra cu neîndeplinire
condiţiilor

Visterie,
DDR MU
1) Adm,

Financiară

contractului
Neamţ,

178 Preprietatea mea Autorul,

Dosarul

taxei

ce

lau

Taxelor Evreeşti

No

avut

,32

An,

de

1858

la

fila -

416
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Se raportează

Adm.

Comunitatea israelită

ofiția No.

15180 şi i se scrie

ea

să deie grabnică ştiinţă pentru al ei rezultat.
Subscris Şef Depart.

şi Secţiei (indiscifr.)

Tot în anul 1858 Ministeriul din

Năuntru

cătră

Noeimbre

de mots

Adm.

Niamţu, Telegrama ca Laba Mocăl, antreprenorul taxei mici
se tângueşte că Adm. iau oprit lucrarea contractului ce are
cu obştea Evreească ordonă să trimeată acta pentru țitata
taxă iar contractul să se ţie în lucrare.
lată copia:
Station

de Piatra

"Depeche

59

Telegrafique

Presentee ă laşi le 1858—3

hes—20

mm—midi

Arivâe a Piatra le 1858—3h es—,„10 min. apres

midi

Notices de burea

|

Ministerul din Năuntru

No. 20727 anul 1857 luna Seplemurie 10 zile

Administraţiei

de Niamţu

Leiba Mocăl antreprenorul taxei mici se tângueşte că
Administraţia iau oprit lucrarea Contractălui ce are încheiat cu obştea Evreiască, să scrim că îndată să trimiată
acta pentru ţitata taxie iar până atunci contractul să se ție
în lucrare.
„ Iscălit Zogofă?

Palm

Contorme avecu original
semnătura (indiscifr.)
1) Adm.

Financ: de Niamţ

Dosarul

Desar anul 1858 Posesia imea Autorul,

taxelor

Evreeşti

No,

32

Rila

23

din

Cosaunitatea Îsraeiită

N

_

417

Tot în acest an Ministeriul din Năuntru cătră Adm,
de
Niamţu, tot în privinţa tânguirei lui Laba Mocăl
, asupra
Adm., cu jignirea contractului taxei mici. cere de
la Adm.
relaţii relative.
lată copia :
MINISTERIUL
No.

23725

DIN

NĂUNTRU

anul 1858 luna

Secţia

Octomurie

l-a

15 zile

"Administraţiei de Niamiu
După din nouă tânguire.cu care sau mai înfăț
ogat Ministeriului Jidovul Laba Mocă! de acolo pentr
u asupra ce
i S'ar face cu jignirea contractului taxei mici,
observându-se

că Adm.

n'au rezultat încă oficiile

ce

i

sau

dat

sub No.
20,727 şi 21192. se adaugă și acum ai scrie
ca să grâbească
prezentarea unui asemenea rezultat fără să
mai astepte învitare pentru o lucrare care să o. conforme
ze după ceia
întăi oficie, cunoscând însă tot odată că sau
însărcinat și pe
revizorul Statar Nicu A. Dimitriu de a o execu
ta.
Subscr. Şefii Depart şi secţiei (îndiscifr.)

Acelaş an Ministeriul din Năuntru cătr
Jidovul Laba Mocă! se tăngueşte Mini e Adm. de Niamţ
steriului în potriva
lucrărilor Adm. relativ la taxa mică ce
o ţine, de la Cahali
din Piatra.
MINISTERUL
No. 27191,

DIN

NĂUNTRU

Secţia 1
1858 Sept. 14 zile.

"Administraţiei de Niamţ
9

Jidovul Laba Mocăl adăugând a se
tângui Ministerului
în potriva lucrărilor pe care Adm.
iar jigni contractul taxei
,
2) Administraţia Financ, Neamţ
Dosarul Taxelor Evreeşti No.
din Dosar) anul 1858 Posesia mea
92 (Fila 32
Autorul,
1) Adm, Financ, Neamţu Dosarul
Taxelor Evreeşti No, 32 anul 1858,
Po.
sesia mea Autorul,

418
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Comunitatea Îsrailită

mici din târgul Pietrei, se repe:ează Adm.
sub ofiția
sau dat sub No. 20,727 şi se scrie ca să
nu iasă fără
tere
din ei, adică

de a trimite îndată 'acta,

ce i
aba-

Isc., Şef Depart. şi Şef secţiei (indiscifr,)

In anul 1855 Depart. de Finans câtre Adm;
de Neamţu
Administraţia arată că după toată execuţie
ce a: făcut naiei Evreeşti din târgul Piatra de a da taxie
rului tejghetari
şi treibici trebuitori, conform contractului,
nu s'au supus la
aceasta din cauza că taxierul a luat câte
20
de carne, peste darea legiuită, pentru alcăt parale la oca
uirea oamenilor
trebuitori, Depart. ordonă adm, ca să nu
îngăduiască taxierului a lua mai mult, decât legiuita taxă iar
Naţia Evreiască
să respecte zontractul. Vezi dispoziţia Minis
terului de Finans,
DEPARTAMENTUL

DE FINANS

Secţia l-a

No. 4889 Anul 1855 luha Dekemvrie 22
zile lași

” Administrației de Neamţu

„Spre respuns la raportul acei Adm. cu No.
care arată că după toată ecsecutare ce au făcut 16.730 prin
Natiei Evreeşti din târgul Piatra, acel District, de a da tacsi
erului
teş=
ghetarii şi treibicii trebuitori, potrivit rostirei
contractului;
nu sar supune la aceasta din cauza că taxieru
le-ar lua câte
douăzeci parale la oca de carne peste darea
legiuită, ca săşi
alcătuiască oamenii trebuitori. Depart, îi face
cunoscut ca ea
să nu îngăduiască nici de cum pe taxier a împli
ni la nație
un ban măcar mai mult decât lejuită taxie, şi
tot odată să
îndatorească pe nație a urma potrivit contractul
ui taxiei, încât priveşte alcătuirea chachamilor şi a tejehetari
lor căci la
caz când naţia sau tacsierul nu va urma întocmai
după ros-

tirea contractului respunderea va privi asupra

pistrator acelui District.

D-lui

Admi-

Isc. Şef Depart. P. Mavrogheni
Isc. Şeful Secţiei (indiscitr.)
1) Adm, Financ
seşia mea Autorul,

de Neamţu,

Dosarul

TFaxelor

Evreeşti

No, 32,

1858

Po=

Comunitatea

|

41 9

In anul 1859 Ministeriul dia
de Neamţu. lancu Ene Prin supl Năuntru câtre Pretectura
ica dată
Ministeriului reclamă că m'au nici'o îndestulare
pen
tru
pag
uba
ce i-ar fi
făcut tovarășul său la tacs
a Evreească, Jidovul Haim
Zaraf,
Vezi dispoziţia Ministerului :

Ministerul din Năuntru Secţia
I-a

i i

Hi DN

Israilită

No. 16453 Anul 1859 luna Iulie 15 laşi

"Preteciurei de Neamţu
Domnul lancu Eni prin supl
reclamă că n'au luat până acu ica ce au dat Ministeriului
m nici o îndestulare pentru paguba ce s'ar fi făcut tovarăşul
său la taxia Evreiască, Jidovul Haim Zaraf.
Din asemene motiv se repetează
Prefecturei ordinul sub
No, 15180 şi 20569 din anul
Contenit 858 şi se învită a
supune rezultatul lor cât mai
curând.

Subscrişi Şefii Depart. şi Secţ
iei (indiscifr.)
Prin referatul Consiliului de
Miniştrii No, 1725 urmează
ca contribuția privitoară pe
Evreii aflători în țară să se
_sigurarisească tot prin contracte
de taxă şi pe anul viitor 1860
(Vezi Monitorul Oficial al Mo
ldovei I No. 4).
In anul 1861 casapii din Piat
ra, care întotdeauna sunt
contra taxei, după cum se
va vedea Şi în anii viitori,
au
reclamat Prefecturei locale,
care fu transmisă Poliţiei loc
ale
pentru .referire.
lată copia adresei Poliţiei cătr
e Kahali :

Adresa,

Poliţiei

Piatra căt

re Kahali pentru a se da
grabnică relație relativ de
gab
căraei, fiiad casapii au reclam elă impusă de ei asupra
at Pretfecturei,

În
III

1) Adm. Financ. de Neamţ Dosa
rul Taxelor Evreoşti No, 32
170 Posesia mea Autorul,
2
|

An,

1858,

Fila
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Comunitaţea

PRINCIPATELE UNITE

Israelită

Piatra 1861 Septembre 23

Poliţia Orașului Piatra
No. 4466

"Domnilor

Kahali!

«Unii din casapii carile vând carne prin suplica dată
prefecturei şi recomenduită Poliţiei cu rezoluțica No. 919
s'au tânguit că de cătră Dv. s'ar fi hotărât ca la fiecare ocă
de carne cuşără să 'se ieie o taxă câte şease parale, urmare
cu care sar vede obijduiţi. Din motivulu căruia vă învit
D-lor Kahali a da grabnică relaţii de chipul şă regulă pentru
care ați pusu asemenea taxă căci suplicanţii prin declaraţia
ce face se obligă a lasa ia fie care ocă câte6 parale

mai

puținu.

Şef (indiscifr,)

Secretar, A. Ștefănescu

Domnilor-sale
Domnilor

Kahali

Naţiei

Evreieşti

Peatra

Tot în acest an o mare parte a oraşului Galaţi a suferit
foarte mult prin inundația Dunărei, deci s'au strâns sume
mari în ajutorul şiîn acest oraş, prin liste de subscripţie.
Asemene lista s'a trimis de Prefectură şi Epitropiei Comunităţei israelite locală sub No. 3067 şi.10090 la care 2 Epi=
tropia Comunităţei i răspunde prin adresa No. 86 -din 15
August, acest an că deoarece și oraşul Piatra, a suferit
“foarte mult prin revărsarea Bistriţei şi al Cuejdiului deci nu
poate sirânge sume mari după cererea Prefecturei,

Semnat Kahali: Şmil Sildhaus, Strul Moisă Esrig şi

Leiba 'Toderes.

" SIn anul 1852 demisionâd vechiul comitet, s'a ales alt
comitet al Epitropiei Comunităţei Israelite locale.
lată actul alegerei:
1) Adresa este în posesia mea,

2) Originalul este în posesia mea—Autorul,
3) Dosarul demisiunea kahalului Naţiei Evreteşți 1862. Posesia Autorului,

Comunitatea

Israelită

:

42]

Alegerea
Anul una mie opt sute şease zeci şi doui, luna Augus
t |,
Subscrişii Israiliți vieţuitori în acest oraş . Piatra, astăzi
adunându-ne în şcoala acestui Oraş, de cătră
D, comisar al
4-lea (cest), potrivit cu formele Dlui Poliţai de
oraş, motivat de pe rezoluția D-lui Prefect, pe demisia
d-lor toști
Kahali a acestui oraş, sub No, 1224, au ales în
locul lor ca
să ne fie Kahaii persoanele de mai jos anume
pe Avram

Avram

Lipa Zet Aron

Lipa Zet Aron, Herşcu Fet Laba, Şaim
sin
Manaşe făinar şi Leiba Toderes, pentru
cari
i-am ales de noi obşte, drept care cu
supunere

Fişel taxier,
într'o unire
Tugăm aus

toritatea locală ca să-i cunoască de Kahali
pe un întreg an.
|
1862 August 1
Urmiază sute de iscălituri

Evreeşti.

Poliţia. prin adresa No. 469 raportează onor
Prefecturei

422
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Comunitatea Israilită

de această alegere iar Prefectura răspunde Poliţiei următoarea
adresă:
|

„ Principatele Unite, Pretectura
No.

Districtului Niamţ
13530, 1862 Septembrie 18 zile

La raportul Dv. No. 4696 în cazul
Comunei

Israelite,

să răspundă

alegerei

că se încuviinţiază

membrilor
şi de Pre-

fectură asemenea alegere pentru care li vei da creditivă
venită că alegerea făcută în prezenţa Dv.

cu-

subscris Prefect (indiscifrabil)
subscris Director (idem)

D-sale D-lui Pohiţai de Piatra
Pentru alegerea din 1863 Onor Prefectura ordonă Poliţiei că în caz dacă evreii nu vor merge benevol la alegere
să-i execute.
lată ordinul:

“Principatele Unite a României
„Prefectura

„

Dekembr. 19 zile

Judeţului Neamţ
No. 18040

Domnule

Poliţai!

La raportul Dv. No. 6163 vă răspund că dacă Evreii
nu vor a să aduna de bună voie, spre a-şialege Kahali pentru
anul viitor 1865 apoi să executaţi a face aceasta.

„Subscris Prefect (indiscifrabil), subscris Director
D-lui

Polițai

de

Peatra.

(Idem)

Comunitatea Israelită

|
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Pentru scăderi de imposite se face mărturie care era
autentiticată de Poliţia respectivă ori de către Epitropia Co-

munităţei.

lată asemenea

mărturie

din

1864:

"Mărturie
Prin care noi subsemnaţii constatăm că

cunoaştem

pe

D-1 lie Calman sin Haim loil că nu face nici o speculație
şi că îşi are existerța sa de la părintele său.
Pentru care mărturisim,

1864 Noemvrie 15,
Urmiază 6 iscăiituri evreeşti, apoi legalizarea Epitropiei.

No. 85

|

Epitropia

1864

Comunităţei

Isr. din

Noemvrie 18
Piatra

Subscripturile de faţă fiind adevărata mărturilor, se
devereşte, numai în cât priveşte adevărată identitate,
Semnat Josef Hoişie, (L. S,)

a-

In anul 1873 mai multe Comunităţi sau adresat Gu:
Vernului rugându-l a nu se conforma dispoziţiunilor Consi-

liului de Ministri din 1866, cerând
vernului în afacerea Comunităţilor,

amestecarea iarăşi a Gudeci Ministerul de Io-

terne Lascar Catargi dă circulară prefecţilor a nu se amesteca în afacerile Comunităţilor,
lată circulara:
Romania
MINISTERUL

DE INTERNE

Bucureşti 7 Mai

1873

Dlv. Serv. Comunal

No. 6892
|
Mai 10/22 cu circulara No. 21652 din 866.
Primar Dr, (indiscifr.) |
1) Actul original este în posesia mea Autorul.
|
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Mai 11/23 Se va comunica Primarului Piatr
a şi Niamţu
ca să urmeze întocmai după cum erau cerut
prin No. 10805
din

866,

Primar Dr. (indiscitr.)

Domnule

Prefect

Atât Ministerul ce dirijiază cât şi cătr
e Consiliul de Miniştri s'a adresat din partea diferite
lor persoane Israilits,
reclamaţiuni prin care cer amestecul
guvernului în administraţiunea Comunităţilor lor.
Consiliul Ministrilor însă în vederea refe
ratului ce i-am
Supus asupra acestei chestiuni, în şedinţa
dc la 28 Aprilie

expirat a dat resoluţiunea

următoare :

„Consiliul Miniştrilor decide a se menţine
dispoziţiunile
cuprinse în jurnalul Consiliului de Mini
ştri din 1866, fără
nici o modificaţiune sau adăogire”,
Subsemnatul comunicându-ne de această
şi referindu-mă

la circulara

acestui Minister

anul 1866 prin

care vi

sa

cu No. 21652

comunicat

din 4 Octombrie

dispoziţiile

menţionatului jurnal din 866, vă invit Domnule Pref
ect
ca
în privința afacerilor Israi

liţilor să vă conformaţi' întocmai
luţiunei dată de Consiliul Miniștrilor.
Primiţi Domnule Prefect, încredințarea
consideraţii

Minştru Z. Catargiu,

reso-

mele,

Şeful diviziei (indiscitrabil)

Domnului Prefect de Niamţ

No. 6275, 1873 Mai 11
La Primăriile Urbane Piatra şi Niamţu
Ordinul cu

No. 6892 ce din nou s'a primit de la D-l
Ministru de Interne, motivat de reclamaţiuni
le ce unii din
Israiliții a făcut prin care a cerut amestecul
Guvernului în
administraţiunea Comunităţilor lor.
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Israelită
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Am onoare a vi le trimite în copii şi vă poftim D-le
Primar ca în vederea celor conţinute prin el, sâ faceţi
a urma întocmai după cum vam comunicat prin nota
No.
10805 din 18 Octombrie 1866.
Ia anul 1874 mai mulţi enoriași din

o scrisoare

deschisă

către d, Primar,

atuncea cerând administraţiei baie

localitate

'contra

şi şcoală

publică

Kahalilor

modernă

de

(vezi

ziarul „Corespondenţa Provincială“ No. 32 anul 1874) şi în
anul
1875 tot în ziarul local „Corespondenta Provincială“
An. Il No. 34 tot aceşti domni publică iarăşi o aseme
nea
scrisoare contra Epitropiei Comunităţei Israelite locală.

Dacă vroiţi starea Comunitătei

citiți articolul meu

din acel an:

“Comunitatea

noastre [in

anul

1880

din Piatra

Această comunitate se află într'o stare foarte mizeră,
Deşi gabela se percepe, prosudul ei fiind cam de 1700 lei noi
pe lună, totuşi nu se văd de loc roadele ce produc.
Nu e
nici şcoală, nici spital, nici templu.
|

Şi necesară ni e şcoala. Zeci

zeci de copii rămân întrun
lasă a vizita şcoala română,

de copii

umblă rătăcind,

vecinic întuneric. Părinţii nu-i
iar trimite însă cu drag înir'o

şcoală a Comunităţei, unde s'ar preda limba hebraică.
Insă cât de necesară ni-e şcoala, nimeni nu s'a gândit,
sau

n'a luptat serios pentru întemeierea ei. Neuimire pizmă,
desele lupte a feluritelor partide împedică ori ce pas
progresiv,
Spitalul nici n'a existat măcar. Umblă prăpădiţi sărmanii orașului... mor pe strade, cui îi pasă de toate aceste
?
Cei mari şi bogaţi. nu'o simt, Templu ?.., locaş sfânt,
neapărat oamenilor civilizaţi, de sigur nu poate fi măcar
în.
gând a se construi. Dar avem încă o sinagogă cum se cade?
„Toate sunt ruinate şi distruse şi se vor dărăpăna curând
de tot, fără ca să-i pese cuiva de asta!,..
Cimitirul se află într'o stare destul

de

tristă.

1) Ziarul „Fraternitate" II No, 4 Bucureşti Anul 1880.

Zaplazul
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Comunitatea

„ său este ruinat. Dar se percep încalte
nişte

familiile decedaţilor.
„Sunt

|

două feredee ale Comunităţei.

stricat. Pe acesta actualul

Kahal

a

Unul

israelită

taxe grase de la
bun

şi

altul

proectat al reconstrui.

Proiect minunat
care costă
comunitatea
produsul gabelei de şease ani şi cine ştie ce va mai
fi cu el?
Şi acuma două săbii într'o teacă avem
pentru moment,
"Un Kahal vechiu, compus din 7 membrii
şi altul nou ales şi
proteguit de vre'o 250 de meseriaşi.
Eiictricitatea negativă
care în o mică apropiere ajungând se
vor combina cu o
mare detunătură, aducând pagube, nu
stim persoanelor ce
compun Comitetul, ori întregei Comunită
ţi !
Poate să rezulte de aici încă vreun bine?
-Noi din suflet
o' dorim.
“
Nu putem încheia fără a aduce omagiile
noastre societăţei economice : „Existenţa“ şi societăjei
«Lun
a», singurele
ce avem pe aici, singurele ajutoare
şi inlesnitoare a neno=
rociţilor şi nevoieşilor Comunităţei.
JOSEP KAUFMAN
In anul 1884 în ziua de 5 Iulie
sa făcut o mare înirunire în sinagoga cea mare din
strada Cuza-Vodă şi sa
redactat un proces-verbal subscris de
sute de enoriaşi, ale„gându-se pe Strul Moisă Esrig,
Herş Lieberman şi Bercu
„ Zilberman ca reprezentanți ai obşt
ei Israelit
In acest proces-verbal zice între alte e locale.
le : Subsemnaţii Obştea Israelită din Urbea Piatra avân
d în vedere că de un
„timp îndelungat bântue în Comunitat
ea Israelită locală mai
„multe neregulităţi şi lipsuri mate
riale din care cauză nu poate
exista nici un ajutor umanitar în
favo
vilor şi alte interese a cultului nost area săracilor, bolnaru. Din aceaste cauze nu
se poate face reconstruirea feredeul
ui de la şipote şi celui din
prund. Cei aleşi vor administra taxa
fonduri pentru reconstruirea teredeel €xistentă şi vor strânge
or şi altora, ei vor for„ma, budgetul,. administra şi da soco
teală regulat din 4 în 4
luni iar ca membri comitetului admi
nistrativ şi ca inspectori
şi ca comisiune de control s'au ales
covici, Moisă sin Leiba Făinar, Berc pe d-nii: Mendel Mosu sin Lazăr, lanen Izvoreanu, Simche Tapiţer, Peisech Leib
Croitor, Şloime sin Ițic
ciubotar, toți din urbea Piatra, come
rcianți şi meseriaşi,

Comunitatea Îsraelită
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+ Intre subscrişi remarcăm pe d-nii: A. L. luster,
Herşcu
Copel, Michel Nută, Bercu Leiba (comisioner), Ilie
Naftule,
Meir Daniel, A. Stambler, B. H. Colomeir, Herş Goldner,

Iancu

Axelrad,

S$. Lieberman,

Aron

Kahane,

IL. Rotenştein,

Haim Kaufman, I. Schwartz, Avram Haim Katz, Iosef
Bercusohn, Haim Leibovici, $mil Şildhaus, Șmil Şoz, Meir
Meşelsokn, Lupu Zisu, Peisech Pascal, Pavel Cantaragiu,
Avram
Rotman, Ițic Berman, etc. ete.
Acest proces-verbal este autentificat de rabinul M. Wolf

Kittai şi pus stampila pe el,
|
1) In 6 Octombrie 1885 casapii către onor. Prefectura

locală prin cererea lor fulgeră şi tună contra taxei
comunităţii, numind-o monopol şi speculaţia obştei etc.
Aceasta a cauzat O mare tulburare în sânul obştei
din
partea autorităţilor locale şi taxa a stagnat.
.

2) la

anul 1886 prin procesul-verbal din'6 April s'a
ales prin delegaţii sinagogilor pe alţi reprezentanţi
adecă pe
Herş Lieberman şi Herş Kaufman etc. Această aleger
e fu
însă anulată.

După darea de seamă al Societăţei Israelite de binef
acere
(care ţinea locul de Epitropia Comunităţei) din
dosarul ei
No. 4 din 1887/88 constatăm după statele săptămânal
e, plata *
cuvenită funcționarilor şi pensionarilor comunităţe
i,
Statele sunt autentificate şi semnate de rabinu
l M, V:
Kitai şi aplicat sigiliul său.
lată lista săptămânală :

Rabinul M. V. Kitai 30 lei, Haham Qişie
Haham 24, Aron Leiba haham 17, Ichiel haham

24,
17,

Leiba
Haim

haham (Sufrin) 12, Psalt Rafail 5, ţie Ceauş 3, Ițic Ştein

feld
gher de la cimitir 4, Perel văduva Lupu Rabin
8, soţia rabinului Haim loină 4, credinciosul Uşer Rotman 12,
rândaş

gropar cimitir 3 lei 50 bani. Total 162 lei 50 bani
tămână,

In anul 1895

SE

prin proces-verbal

delegaţii sinagogilor s'a ales următorul

pp
1) şi 2) Originalele în posesia mea,

pe săpa

luna Decembrie,
comitet

prin

administra-

A
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tiv al comunităţei locale, alcătuit din d-nii: [L.N. Charas,
Şmil Siegler, H. Goldştein, Dr. Stein, Etr. Juster, Lazar Wein-

rauch,

Meir

Avram,

Lupu Tarcauanu, Moise Roşcovici, Moise

sin Leiba Făinar, B. L. Cantaragiu, Şmil Daniel, Hoişie Nadler, Strul Lupovici,

Meir Schwartz

şi Leivi Creţu.

Șmil Daniel

lată copia acestui proces-verbal:

Proces-Verbai
Anul

1895 Luna

Dechembrie

în 1] zile

Subsemnaţii Israeliți sozietarii şcoalei de rugăciuni . .,.
din urba Piatra.
Având în vedere că de mai mulţi ani urmează necontenit neînţelegeri în conducerea afacerilor comunităţii Israelite
din acest oraş, aşa că în loc dea ptospera mai cu deosebire
în instituţiunile noastre filantropice precum : şcoli, feredeu,
îngrijirea bolnavilor în casele lor, spital şi altele, astă-zi suntem cu desăvârșire înapoiaţi, lipsiţi de asemenea stabilimente,

Gounităted Îsraeliiă
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ceiace vine în detrimentul mai cu seamă a populațiunei lipsite de mijloace atât în privinţa culturală precum şi a celei
higienice şi această stare de lucruri luând un caracter cu de-

osebire

dela moartea pronilaşului nostru Moise Lupu Chitai,

aşa că comunitatea formând 2 partizi, e căzută în ruină şi
împreună cu dânsa toate instituţiunile.
Văzând că această stare de lucruri, nu numai că ne-a
făcut de a nu mai avea vre-un institut de binefacere, dar
apoi ne-a pus într'o stare de a vede zilnic familii întregi
lipsite de mijloace întinse de foame pe străzi, oameni bolnavi pe drumuri, ba unii ge şi trec din viaţă din lipsa de
ajutor îndatorit moralmente.
Având încă în vedere şi necesitate neapărată de a se
rescumpăra feredeul vândut şi cumpărat de d-l Herşcu Kopel, gătirea şcoalei actuale pentru învăţământul copiilor săraci,
facerea unei a 2-a şcoală, a unei case de adăpostire pentru
oameni

bătrâni săraci, îngrijirea cimitirului nostru, executarea

regulamentului relativ la el şi înfiinţarea unui spital
oameni bolnavi, săraci şi altele de asemine binetaceri
gularea cu d-nul Israil Berger.
In pederea acestor împrejurări, înainte de toate
ma constătuirilor dintre noi şi cu coreligionarii noștri
celelalte şcoli de. rugăciuni, faţă şi cu propunerea de
ni s'a făcut de către o parte din coreligionarii noştri

în ur=
de prin
pace ce
neinte-

resaţi, s'au tranşat între noi

urmare

partizi

pacea

şi

prin

pentru
şi re-

ne-am decis în unanimitate de a se forma între noi o societate de binefacere pentru a se putea înfiinţa institutele înşirate
mai Sus,

|

Pentru acest finit s'a constituit o comisiune de 16
şasesprezece persoane și anume: L. N. Charas, $mil Sigler
Herş

Goldştein,

Dr.

Stein,

Efr.

Juster,

Lazar

Weinrauch,

Meir Avram. Lupu Tarcăuanu, Moise Roșcovici, Moise sin
Leiba Făinar, Bercu Lazer Cantaragiu, $mil Danie!, Hoişie
Nadler, Strul Lupovici, Meir Sehvartz zidar și Levy Creţu.

Comisiunea de 16 persoane este în drept să chibzu=
iască la mijloacele prin care sar putea face răscumpărarea feredeului,

să întreţină

în mod

regulat

cu plata sala-

riilor serviciului religios şcolar și higienic, chirii, etc. etc.
a chibzui mijloacele pentru gătirea școalei începută şi
înființarea unei a 2-a școală (ebraică) Israilito-Română

430. -
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pentru eopii săraci, o casă pe adăpostire

bătrâni

“pentru

săraci.

oameni
|

Intrejinerea tuturor acestor interese se vor efectua
din contribuţiunile benevole, în formă de taxă asupr
a
cărnei cuşeră și păsări, făină pentru pască de paşte, taxa
feredeului -răscumpărându
se, baluri filantropice şi altele

de..asemine apreciate de comisiune ŞI orice deciziuni
luate de această comisiune de 16 persoane în unanimitat
e
sau. majoritate de voturi aceste decisiuni. vor fi obliga
torii

pentru noii subscrişi. şi aderenţi presentului act, prezentu-

care are pentru noi caracterul unui contract

civil obliga-

tor şi executoriu.
Pentru interesele principale şi de mare importanţă,
această, comisiune. va convoca o adunare minimum de 19

gospodari notabili din acest oraş

spre a se consfătui cu

dânșiiîn asemenea chestiuni. |
Comisiunea va fi datoare a forma

gulament

stui

de administraţie,

în senzul

un statut Şi un re-

şi în principiile ace-

proces-verbal.
oate aceste deciziuni se vor executa de către

tetul: executor

ales de comisiune.

Pentru ușurarea

însărcinărei ce punem

comi-

|

acestei comi-

siuni decidem ca până a se forma un capital îndestulător
prin mijloacele mai sus arătate, comisiuvea să deschidă

liste de.subscripții peniru formarea

unui capital începător

spre intâmpinarea primelor necesități.
In privința chestiunei Bergher este de dorit

țiune cât mai grabnică, deci comisiunea
zițiunea ei hahamii comunităţei.

o

a
solu-

va avea la dispo-

Puterile acestei comisiuni sunt pentru o durată de
(trei) ani dela punerea în aplicaţie a acestei deciziuni care3
va fi la 1 Ianuarie viitor 1896.
|
Această comisiune este însărcinată şi
tranşa cu Domnul Israil Bergher şi hahamul
tragerea lor din acest oraş spre a nu mai
partizi şi a putea ajunge la înfiinţarea unei
cu care să poate susţine citatele instituţiuni

în drept de a
lui pentru refi intrigi între
gabelă benevolă
şi sunt în drept

de ai da ori şi care sumă de bani pentru această retragere.
Urmează

sute de iscălituri.

er
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Anul
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1896

De la

anul 1888 şi până în acest an Comunitat
ea stagna în toate. Tacsa n'a existat nici de
î€]. Şcoala Talmud
thora şi săracii erau susținuți de societăţ
i”de bine facere iar
cultul percepea 5 bani de tăiatul păsărilo
cu căt s'an putut împăca. Cu alte cuvi r iar de la casapi
rabinului şi hahamilor cât le cuvenea nte casapii plăteau
maj
era săracăşi lipsită de ori.ce bine facere. bine. Comunitatea
o
.

Şmil Sigler
Pe lângă a5es

te, există încă un rabin Îstael Bergher.
Face în Comunitate existența a două
partizi rivale şi
duşmane de moarte, care au contribuit
la nimicirea cu desăvărşire a Comnnităţei,

La începutul anului (1896) s'a alcătuit |
un comitet de inițiativă, compus din urmâtoarele 15
pers
oane
, care adminisirează afacerile

Comunităţei şi aceştia unt: Dr. Leon
Ştein,
L. N. Charas, Şmil Siegler, Herş
Goldştein, Efraim luster,
Meir Avram, Lupu Tarcuanu, Mois
e Roşcovici, Moise sin
Leiba Făinar, Bercu

Lazer

Cantaragiu,

Lazer

Veinrauch,

439
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Şmil Daniel, Meir Schwartz, Ozias Nadler, Levi Cretz şi
Strul Lupovici.
|
Aceşti domni îndată ce au luat cărma administraţiei, au
căutat a înființa o taxă spre a avea suficiente resurse pentru susţinerea instituţiunilor Comunităţei. Deci îndată după
rescumpărarea băiei de la D-nii Herşcu Copel, voind a înaființa taxa, fură împiedicaţi de casapi, care nu admiseră
ceastă

cu nici un preţ, Aşa

dar la 25 Martie, Comitetul lansă

Moise Roșcovici

un apel câtre întreaga obşte israelită de a nu mânca

carne

şi

ei un

până se va înființa taxa pentru susţinerea instituțiilor necesare şi ajutorarea săracilor.
Duminică 23 April rabinul cu D-nii membrii L. N. Charas, Efr. luster, S. Daniel vorbiră în sinagoga mare rugând
poporul să nu mănânce carne până nu se va înființa tacsa

necesară Comunităţei. La 3 April casapii

lansară

10 April
fel de pamfleţ, acuzând comitetul, şi rabinul. La
Comitetul a lansat un mare apel, arătând jaful casapilor şi
apelează la toţi Evreii fără excepţii a ţine postul de carne

Cominitatea israelită
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înainte până se va rezolvi chestiunea. La 19
April casapii
iar lansează un fel de însciințări că au adus pe
rabinul de
Neamţ Israel Chaim Ackerman, spre a dovedi
poporului inocenţa lor. Invită deci poporul pentru a doua
zi Sâmbătă
să vie la sinagoga mare spre al asculta. Comit
etul la locul
lui învită si el poporul tot pentru această zl şi
oră în sinagogă închizând sinagoga pentru casapii şi rabin
ul expres adus de dânşii. Casapii vâzând aceasta au adus un haha
m din

Lazăr

Târgu-Ocna.

Veinrauh

!)La 22/4 April Comitetul a lansat

un. călduros apel câtre dame a nu cumpăra carne de
la casapi. arătând pericolul ce ameninţă întreaga comunita
te,
călca angajamentul luat de obşte de a nu mânc de se va
a carne până
ce se va înființa taxa. Rabin era la misiunea
sa, predicând
în fie care Sămbătă pentru înfiinţarea taxei
necesare şi ținerea postului până la definitivă regulare al
acestora. 2) La 23
1) Comitetul trimise un delegat la Bucur
eşti, care aduse de la mintster autorizatie pentru existența tazei.

Haioela XXIII 1896 No, 1809, 1810, 1811,
1812, Actele male, Pericica

“Comunitatea j&raeiită
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April, făcându-se pomenirea atunci reposatului Baron Hirsch,
rabinul vorbind de reposat, aminti şi chestia cărnei, rugând
a se ţine postul înainte. Asemene vorbiră: Alter Avram Idel
Şor şi eu. La 24 April se făcu împăcare cu casapii ca eisă
perceapă 20 bani de chilo carne şi să plătească numai 12
bani plus 1-50 pentru droburi.
-1) Joi 25 April, toată obştia fu chemată la sinagogă,
unde D-nul Charas ceti convenţiunea cu casapii şi astiel a
doua zi totul s'a liniştit şi obştea întreaga mânca carne. Din
darea de seamă al acestui Comitet pe anul 1896 constatăm
că veniturile şi cheltuelile acestui an au fost 66.646 lei. Din
această sumă 43312 lei 60 bani era venitul gabelei iar restul
din venitul feredeului şi altele.

Aci este locul de remarcat că după darea de seamă

la

19 lanuar 1897 peste 200 Evrei au lansat un protest contra
comitetului, cerând abdicarea lor şi înlocuirea !or cu 10 persoane alese de ei în mod provizor. Spiritul opoziţiei a dispărut în curând. Acest comitet a tipărit şi statutul comunităței. Din darea de seamă a comitetului pe anul 1897 - constatăm că veniturile gabelei şi al feredeului au fost 49,470

lei 55 bani iar cheltuelile 48,923 lei 78 bani deci
un excedent de 546 lei 77 bani.

Aci mai am de notat că ia adunarea generală,

sentanţilor Comunităţilor Israelite din ţară, care avu

a rămas
a

repre-

loc

la

Galaţi la 25 Martie 1896, delegaţii Comunităţei locale au
fost domnii Dr. Ştein şi Şmil Siegler. Tot odată mai am de
notat că membrii strângători pentru lemne au fost în anul
1896 D-nii Ben. Grunteld şi los, Veinrauch iar în anul 1897

D-nii Şrril Siegler.şi S. Lieberman.
1897

În acest an apăru un protest (foaie
„Fraţilor“

subscris

„Fraţi“, contra

volantă)

epitropiei

cu titlul:

Comunităjei

lo-

cale, dar peste căte-va zile la 19 lanuar acest an eu am re„Manifest“ contra epitropiei comunidactat şi lansat un
tăţei israelite de aci, cu un întreg rechizitor, Acest manifest
fu întâi subscris de peste 200. enoriaşi şi apoi tipărit şi lan1) Vezi Iaioete An. 23 1896 No. 1809, 1810, 1811 1812 unde eu des:
criu toate aceste subscris pseudonim Petricică (adică 'eu cronicarul).

“Comiinitatea Israelită
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sat obştei Israelite, Epitropii nu luară
în seamă pretextul obştei şi administrară afacerile comunităţei
după voinţa lor,

1898
In luna Februarie acest an am redactat
și tipărit în
jargon un mare apel (manifest) contra
Epitropilor Comunităței, unde înşirând rechizitorul greş
elilor lor am și convocat o nouă alegere de epiiropi,
dar dânşii știură a
pune

pedici, ast-fel că totul a rămas

baltă

până la 27
Decembrie când s'a făcut o nouă aleg
ere a! unui nou comitet ai Comunităţei, dar Comitetul
vech
prin un Proces-Verbal din 31 Dec. 1898 i anulă alegerea
sub felurite molive fictive.
In darea de seamă a epitropiei pe

anul 1897 constatăm la recapitulare că veniturile pe
acel an au fost de
49470 lei 55 bani iar cheltuielile 4892
3 lei 78 bani deci

un excedent de 546 lei 77 bani. răm
plată în anul 1898 suma de 9908 lei. ănând
18993
In 14 lanuar acest an am redactat,

un apel ironic

contra epitropiilor

datorii

tipărit şi

comuniiăţei sub

de

lansat

titlu:
A geschprech iiber Piatrer Kuhl (1886-18
99
un
fel
de
convorbire între „Zurech“ şi „Burech“
, în care înşir toate
greșelile vechiului comitet. Aceasta deşt
eaptă iarăşi enoriaşii comunităţei aşa că la 22 Ianu
ar 2. c. s'au strâns toți
delegaţii sinagogilor din localitate, hotă
comitet să nu mai gireze afacerile comu rând ca vechiul
nouă alegere iar antrepenorii gabelei nităţei până la o
şi al feredeului să
plătească mandatele pentru cler, şcoa
lă şi caritate şi prisosul să | depue D-lui Efr. luster.
La 7 Febr. a. c. delegaţii sinagogi

Casa de rugăciune: „Garibaldi“ unde lor s'au întrunit în
alegerei Epitropiei Comunităţei Israelitau ales un birou al
astfel: Alter Avram președinte, 1. Kope e locale alcătuit
l Catz, [. D, Gărcineanu,

L. Berman, M, Engelberg membrii,
Iosef Kautși B. Kaufman secretari.
La 14 1. crt, este alegerea regulată,
alegându-se pe
un an următorul comitet, alcătuit
man

din

D-nii

Efr.

luster,

Comunitatea Israetită
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Alter Avram, los. Veinrauch, H. Esrig, Meir Voft cismar,
Abr. Fichman, Leib Berman, lţic L, lanovitz, Lupu Tarcăuanu,

|. Abramovici,

A. Fondianer,

Caiz,

ÎI. Kopel

giu. La 21 Februar

acest comitet este

Avram

numin-

constituit.

Fondianer,

A.

du-se pe D-nii Efr. luster, los, Veirauch,

Ad.

Tinichi-

Veiningher, Aron Nadler, H. Abramovici, Marcu

Fondianer

Ad. Veiningher şi Ițic L. lanovitz, ca comisie de recepție arhivei şi averei Comunităței. de la vechiul comitet

care nu voeasă demisioneze cu nici un preț, refuzând categoric a preda noului comitet cele cerute, deci comitetul
ales a demisionat, hotărându-se a se face o nouă alegere

la 19 April a. c. In această zi însă în loc de alegere, po:
porul adunat indignat de purtarea incorectă a vechiului
comitet, în loc de-a face alegere, numește

de verificarea compturilor

vechiului

comisiune

o

Comitet,

pe

anii

1896, 1897, şi 1898 şi care comitet s'a alcătuit din d-nii:
M. Rubin, Alter Avram, los. Kaufman, lancu Gărciueanu,

L. Berman, Marcu: Elișon, iar ca asesori pe
a

Meir

Fried-

Comunitatea

Israelită
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man, L. Griinştein, Riven Zeilig, Strul

Croi

tor, 1. Abramovici și 1, H, Colbeci. Această verifica
re a durat
până
la 14 lunie când am transmis comisiei
interimare rapor- tul verificărilor, cerând tipărirea lui.
Comisiunea interimară însă-l dete la

tipar falşificând
cuvântul „nejustiticate“ cu cuvântul
„justificate“ etc. observând aceasta, am amenințat comi
srunea pentru acest
falş, deci ei nu lau mai împărțit lăsâ
nd totul
La 2 lulie a. c. am înștiințat prin afipt baltă.
e în toate sinagogile, că am verificat compturile,
predând
raportul
comisiunei interimare pentru al tipăr
i. Comisia interimară
tăgâduește retipărirea raportului tipărit
falş, dar nici până
azi n'a făcut'o spre a nu arăta adev
ărul verificărilor. In
luna Martie a, c. încă o gaşcă de mese
riaşi în cap cu unul
care a cauzat comunităței foarte mult
e inconveniente, se
erijă în a fi reprezen

tate tuturor meseriaș
apeluri, împart buletine electorale ect. ilor de aci, fac
în favorul vechiu
lui şi compromisului comitet, cerând
realegerea lui, deci
această mişelie a produs o mare fierbere
în sănul obștei
Israelite locale.
La 31 Martie faţă cu pericolul
rea întregei comnnitaţi s'a format unce amenintă distrugecomitet de apărare
intereselor Comunităţei,

dar şi acest comite era alcătuit
din persoane care au făcut parte
din alte comitete,
bi- |
zuind a pune mâna şi pe venitul gabe
lei, feredeului etc.
In acest interval mai multe apeluri
și
au apărut contra vechiului comitet şi protestări tipărite
contra comisiei interimare.
Aşa un mare apel în jargon subscris
„Bătrănii ora:
şului Piatra-N,“ stropea cu lavă de
vulcan contra vechiului comitet, apel

ând a nu li se da nici un concurs
nici
pentru cumpărarea unui spital,
Aite apeluri cerură pacea obștei și
convocau la alegerea unui nou comitet.
Tot în acest timp cam în luna Septembr
ie, vechiul
comitet sub pseodonimul „Dornicii
păcii oraşului“ lansează un mare apel, apărând vechiul comi
faptele lui; arătând lăudabilă inițiativă tet, lăudând chiar
de-a creia cât de
curând un spital, asigurând că acest
comitet va preface
comunitatea noastră
într'un paradis.

|
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Comisie interimară alcătuită din d-nii:

H.

Abramo-

vici, Lupu Tarcuanu, M. Avram, ].K. Catz. A. Veiningher,
„A.

Fondianer și H. Cifer, lansară în luna Decembrie

a. c,

un apel către obştea israelită, în care cer ca la 5 Decembrie să se aleagă un comitet definitiv, căci nu mai pot
conduce

afacerile

obștești alo comunităţei,

|

In fine s'a alcătuit un comitet compus din vechii kahali, alipind 3 membrii noi.

|

La 31 Martie comitetul de inițiatavă invită

obştea a

veni ia consfătuirea în interesele comunilăței,

lată copia invitărei:
Piatra-N.

STIMABILE

31

Martie 1899

DOMN.

Faţă de pericolul ce ameninţă
comunităţii israelite din localitate,

distrugerea veniturilor
s'a format
un comitet

de inițiativă spre a apăra interesele comunităţei noastre,

Deci sunteţi rugaţi ca insistenţă să binevroiţi a participa şi dv. la întrunirea intimă ce va avea loc Joi 1 A-

prilie orele 8 seara precis, în localul comunităţei
G. Weinrauch) la care întrunire convocăm
coreligionari notabili.

(casele

pe mai

mulți

Comitetul

Comitetul de inițiativă pentru restabilirea ordinei alcătuit din d-nii: L. N. Charas, Șmil Sigler, S. Liberman,
S. Daniel,

Meir

Avram,

H. Abran:ovici,

Avram

Fondianer

Moisă L. Făinar, Avram lIaler, S. Drimer, Ch. 1. Kolomeir
“Lazar Weinrauch, losef Weinrauch, L. A. Tarcauanu, A.
Reneri, Carl Nacht,

Paul

Juster,

B.: L. Cantaragiu,

1. Găr-

cineanu, Leib Berman, A. Fichman, Efr. Juster. Dr. Stein,
“ Alter Avram, H. Goldştein, M. Roşcovici, Iulius Agatstein,

|. K. Katz, Ilie Soicher, Iancu Abramovici şi Mendel

- zarovici,

văzând

starea

de anarchie

a comunităţei,

la alegerea pentru 18 April acest an.

La-

invită

Corunitatea Îsraeliță

e
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1900
Singurul om ce

era

lipsit

în actualul

comitet

fostul președinte al epitropiei comunităţei.

:era

In contra sa apăru un pamflet tipărit, reprobând purtarea sa și lăudând pe membrii comitetului ales, care nu
erau alții decât tot vechiul comitet, dar în locul fostului
preşedinte ce era cel puţin doctorşi om cult Tepresen-

tabilul, se alege un

incult dar

moda

voluminos în

corp

veche.
Nemulțumirea dominăîn sănul comunităţei.
Sămbătă în 3 lunie a. c. eu cu Dr. A. Luceanu

convocat

obștea

Israelită

în

sinagoga

după
am

veche .caţedrală,

arătând obştei toate documentele relative abuzurilor și
neglijenței vechiului comitet precum şi falșul raportului

comisiunei de verificarea compturilor obşteşti, fabricat de

acel vechi nou comitet.
La istorisirea acestor fapte obştea a rămas

dar din

cauza

emigrărei

ce era.pe

indignată

atunci la ordinea

nimic nu s'a putut face.pentru a reabilita acea stare.

1901
“era

N

Situaţia comunităţei era foarte complicatăera
, şi nu

ni.i'o epitropie, nici'o stăpânire.

La 8/20 April a c. obştea

Israelită

casa de rugâciune «Chabat» şi aleseră o
varificarea compturilor vechiului comitet,

să abdice.
|

zilei

Această

comisiune,

-

s'a

|

neavând oameni

întrunit

în

comisiune de
care nu voia

activi care să se

întereseze, n'a aiuns la nici un rezultat, aşa că toată agitația adormi.
La 22 August D-nii M. [. Ipcar şi Ef. luster convo-

cară

fruntașii în loja „B'nei

Brith“

pentru -a

aplana

,ne-

înțelegerile obştei locale, deci după lungi desbateri şe de-

părtă secretarul epitropiei care fu

ingratitudinea obștei,
Pentru

seara

de 17

August

a.

găsit

c.

cată în casa de rugăciune din str. mare

culpabil

obştea

era

pentru
convo

(casele . Matasar)

30
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Comunitatea isrăelită

de către un comitet de inițiativă spre a alege o comisiune interimară, destituind vechiul regim. Pentru acest
„scop lansară un mare apel, arătând greșelile vechiului
comitet:în toate ramurile, rugând

ca votul obştesc să în-

locuiască acel comitet.
„Această comisiune sub președinția Dlui L. Veinrauch
convoacă obștea Israelită pentru ziua de 16 Septembrie

a, c. în sala teatrului, spre a consfătui în

comun

pentru

alegerea epitropiei şi asupra instituționilor comunităței.
Intrunirea a fost mare dar resultatu a fost mic.

“In fine la 9 Sept. a. c. vechiul comitet al comunităţei prin o circulară cu titlul „lubiţilor frați!“ şi subscris „Comitetul“, după ce arată şi înşiră în lung şi în

lat binefacerile lor, după ce dojenează obştea pentru
îngratitudinea ce li arată în schimbul devotamentului etc.
ce au sacrificat,

apoi

demisionează

la o nouă alegere de epitropi

în

totuși convoacă obștea

cancelaria

comunităţei

prin delegații ce se vor trimite din -pariea enoriașilor
tuturor sinagogilor cu procese verbale în regulă.

Comisiunea interimară
ziua de 7 Octombrie a. e.
Biroul

fixează

alegeriii era alcătuit

terminul

din

D-nii:

S. Siegler, B. L. Cantaragiu, L. Veinrauch,
H, Goldștein şi B. K. Engelberg.
Tot-odată

comisiunea

înşirăşi

alegerii
B.

Carol

Samsoni,

recomandă

de candidati.
La 7 Octombrie a. c. neputându-se

pe

.

Nacht,
lista

ei

efectua alegerea

din cauza unui număr minimum de votanți deci comisiunea a amănat alegerea pentru ziua de 28 Oct. a. c.
Atât comisiunea interimară cât şi soc. meseriașilor

Scheives Achem au presentat listele lor biuroului iar eu
prevăzănd înțelegerea comisiunii interimare cu capii soc.
meseriașilor „Scheives Achim“ am presentat o listă cu 16 .
candidaţi, persoane
pentru comunitate.

Această listă a

independente
|

fost

și

subscrisă

cu

cu

dorința
|

300

buletine

pe

pe

un

care era înşirat candidaţii şi fiecare votaat iscăli:

asemene buletin şi deosebit

arată lista acestor candidaţi,

pe

un

binelui

Proces-Verbal,

unde

aleşi fiind de toţi subscriitorii

„Buletinelor şi al Procesului-Verbal.

Comnniiateă Îsraeiită

Comisiunea,

o

| II

II

44i

care s'a pus singură ca candidaţi, văzând

le presint un ast-fel de lucru logic începură
în papură şi mă sfătuiră să las în mâinele
Verbal cu buletinele subscrise,

eu n'am

ales între ei cum voiră
La 30 Oct. a. c. apăru un
geri, infierând pe. cei interesaţi.

a căuta nod
lor Procesul-

cedat,

protest

Peste câteva zile apăru un pamflet

că

deci

contra

ei

sau

acelei

ale|

contra preşedintelui
j
|

Pincu

Zisu

comisiunei interimare, totuşi comisiunea o duse schioapă,
până la 16 Decembrie a. c., când prin delegaţii tuturor sinagogilor locale s'au efectuat alegerea epitropilor
laria Comunităţei.
Biroul alegerei

era

alcătuit

asttel;

d.

în

Meir

canceAbram,

(preşed.), d. los. Naftalison şi Martin Şperling (vice-preşed.),
d. L. Polack,

M.

Schwartz

şi Aron

Veintraub

(membrii),

regulă,

alegându-se

Denii losef Kaufman şi P, Zisu (secretari).
Alegerea s'a efectuat

în

bună

comitet cu dreptul de a administra până la 1 lanuar

iar

un

1903,

445.

a
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Comunitatea israelită

totuşi acest comitet peste timpul mandatului

lor, conduce

După comptul veniturilor şi cheltuelilor

comunităţei

mod . neglijent frânele comunităţei.

anul 1901-1902 se constată venituri 55,591 lei 75

cheltuelile tot astfel.
Budgetul anului 1901-1902 este
ast-fel: Venituri 45340 lei şi cheltueli

saldo. de 4088 lei.

|

bani,

în
pe

iar

|
venituri şi cheltueli
41942 lei deci un.

|

Compt de venituri şi cheltueli pe anul 1902,
Comitetul Comunităţei Isr. din urba P. N.

Preşed. C. Nacht, Vice-preşed. los. Veinrauch, M. Strich
casier M. Avram, consilieri H, Esrig, P. Zisu, L, Haras, L.

$mil, L. Creţ, A. Fischer, O. Nadler, L. Hafner, 1. Carp,
H.
Cifer, secr, Î. Strich, controlor P. Zisu, Venituri şi ' cheltueli
56902,08 b.

. 1902

In luna Februar

apare un apel-protest

taxei. asupra cărnei şi al păsărilor, dar

contra

comitetul

suirei
aplană

greva...
In august a. c. d. Naftalison se retrage din comit
lansănd un fel de înştiinţare protest contra președinteet,
lui

„Şi secretarului epitropiei.

După comptul de venituri şi cheltueli pe anul 1902
rezultă.că ambele sunt 56.902 lei 08 b..
La 3 lulie 1902 s'a ales cu proces verbal subscris
de
obşti,
următorul comitet
al Epitropiei Comunităţei
ocale,
|
lată copia:

Proces-Verba!
No.

_.

de

]

constituire

„Astăzi anul 1902 luna lulie în-3 zile.
, Subsemnajii

membriii

aleşi de reprezentanţii

Epitro»

Comunitatea

israelită
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piei comunităței

presenianții

Israelite al orașului Piătra-N.

comitetului

dirigente

ale

şcolilor

şi

de

re-

israelite

acestei localităţi, în comisiunea de construcție
pentru : administrarea, executarea și privegerea clădirei
şcoalei de
băeţi a comunităţei ce este a se întreprinde în
regie după
decisiunea acelora de mai sus ce ni'au ales: ntru
nindu-ne

astăzi în şedinţă ni declarăm constituiți în
misiune şi am regulat următoarele:

acest 'scop
Da

Pine Daniel

1) Am

ales dintre noi pe D-l Carol Nacht președinte

pe D-nii losef Naftalisohn şi |. Koppel Katz vicepreşedinţi
pe D-l B. Samsony casier şi pe D-l M. Sperling secretarul
comisiunei, iar D-nii losef Weinrauch, B. L. Cantaragiu și
Ad. Weiningher să fie membri asistenţi.

2) Am coaptat pe D-nii P. Daniel și Bar. K. Engelberg

în calitate de -controlori de afaceri.

3) Am

ÎN

hotărât că dacă va fi nevoie de.un comptabil a-

parte să angajăm

pe un salariat pe conto cassei.

"4) Funcţiile de primitor de material şi executor permanent, se va angaja de noi cu salar după trebuinţă.

şi
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Comunitatea

5) Şedinţele comisiunei se vor
vor fi convocate de Președintele și
preşedinte impreună cu secretarul ;
a fi valabile şi decisive când vor fi

luând decisiunea prin majoritate.

israelită

ţine deocam dată când
în lipsa sa de un viceşi se vor ţine pentru
cinci membri presenţi

,

6) Mandatele de plată, nu se va pulea plăti de casier

dacă nu vor fi semnate

de 3 membri

între care

şi

pre-

ședintele sau în lipsa sa un vice președinte, contrasemnat

llie

Soicher

de secretarul şi vizat de un controlor.

Măsurile ce vor mai fi de luat, precum

şedinţelor ordinare st vor regula în urma

prin procese verbale în regulă.

şi regularea
în

şedinţi

şi

-

Şedinţa preliminară pentru a ni consfătui asupra pro-

cedărei de la inceput se va ţine chiar mâine la 4/17 cor.
Drept care am semnat noi toți acest proces verbal.

Urmează iscălituri.
In comptul Comunităţei pe anul 1901-1902

ca reprezentanţi următoarele persoane ; Moisă L.

figurează
Făinar

Comunitate israelită

(preşedinte), Avram

Ă
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Fondianer şi |. K. Katz (vice-preşed),

H. Esrig (controlor), lulius Agatştein, Carol Nacht,
Renert, lie Soicher, B. L. Cantaragiu, S. Drimer,
Creţu, Osias Nadler şi H.
|. Schvartz.

Cifer

(membrii)

iar

-

A.
L. -

secretar,

In comptul comitetului comunităţii pe anul

1902

fi-

gurează în comitet D-nii; Carol Nacht (preşed.), losef
Weinrauch şi Moritz Strich (vice preşedinţi), Meir Avram
(casier), iar Consilier

D-nii

H. Esrig,

P.

Zisu,

L, Şmil, L. Creţu, A. Fichman, O. Nadler,
Carp și H. Şifer. Secretar 1. Schwartz.

L.

Charas,

L. Hafner,

|.
|

1903
După cum am zis şi contra acestui comitet a fost nea
|
mulţumire.
La începutul lui April apăru un protest contra epitro -

pilor actuali, convocând o nouă alegere pentru ziua

de

13

April în sala teatrului şi care n'a avut alt rezultat decât a
face scandal stupid în cancelaria epitropiei. unde era licitaţia asupra azimei în folosul spitalului ce se proiectase a
se înfiinţa. Epitropia protestează contra acestui apel.
Tot în această lună a avut loc un mare conflict între
obştea cu fosul antreprenor al fabricei azimelor de Paşte,
Comitetul comunităţei arendează alto: persoane fabricarea azimelor, deci fostul antreprenor M. L. S$., contra
voinței Epitropiei comunităţei şi al rabinului, fabrica azime
vânzând cu preţ derizoriu fără taxa „mues-chiten“, deci E-

pitropia şi rabinul au făcut întrunire al obştei

în sinagoga

Lipscanilor unde apelează la populaţie a nu se cumpăra la
fostul antreprenor, care loveşte direct în populaţia săracă al
obştei, căci această: taxă este exclusiv al saracilor pentru
_
sărbătoarea Paştelor.
Tot în acest an 1903 Epitropia comunităţii lansează un
apel, pentru cumpărarea şi ţinerea spitalului, face o taxă
benevolă de 2 bani de îie care pâine ce se vor consuma
de populaţia israelită.
Licitarea avu loc în ziua de 10 April,
|
|
"In comptul Epitropiei, de la 6 Ianuar 1903 până la 27

-
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Coinunitatea israelită

linie 1904 constatăm; Venituri 79042 lei 98
tueli tot atâta.

Şedinţa de la 27

lulie

Meimbrii losef Veinrauch,

1904.

Preşedinte

bani

iar

Carol

Nacht,

Moritz Strich, P. Zisu' L.

L. Hafner. Secretar 1. Schwartz. Cenzori P. Zisu

chel:

Charas,

şi 1. Găr-

cineânu.

1904
In acest an a apărut pamflete contra Epitropilor Comunităței care a fost silit a demisiona şi astfel fiind preşedin“tele Comisiunei interimare convoacă obştea la o nouă ale-

gere pentru ziua de 18 Septembrie acel an.
lată convocarea :

Comitetul

Epitropiei Comunităţii Israelite din Piatra-N.

Comisiune

Interimară

Convocare
Pentru alegerea membrilor epitropiei care

au

a

admi-

nistra veniturile Comunităţii Israelite, s'a fixat termenul pentru
“Marţi 18 Septembrie curent, când se va efectua alegerea
prin scrutin cu vot universal,
Domnii contribuabili ai” cultului Israelit îndreptăţiţi la

vot sunt rugaţi a se presenta în sus arătata zi la ora 10 a.
m. în localul şcoalei de rugăciuni din str. Cuza-Vodă No. 66

„vis-a-vis de Poştă, unde se va efectua alegerea.

Un afipt special va. determina regimul electoral sub care

vom face alegerea, pentru care vom solicita controlul
rităței comunale.

auto-

Preşedinte L. Weinrauch
Secretar Baruch K, Engheiberg
Tot în acelaș an se lansează un avertisment D lui Lazar

Weinrauch,

preşedintele: Comisiunei

interimare

a Comuni-

Comunitatea Israelită

|
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tăţii Israelite din Piatra-N., unde este rugat a da compt de
venituri şi cheltueli manipulate în timpul cât dânsul a fost
preşedintele comisiunei interimare.
Tot în acest an, după alegere, apare uu apel în idisch
unde se inștiințesză obştea israelită că următoarele perseane vor alcătui administraţia secțională a Comunităţei ;

Spitalul şi

lulius

Azilul:

Şmil

Agatştein, Samuel

Herşcovici,

Daniel,

S. Lieberman și Ilie Soicher,

Moisă

M.

|, Ipcar,

L.

N. Charas,

M. Roşcovici

Juster

Școalele
M. L. Focşăneanu, P. Daniel, L, Kassvan, M.
Eisicovici, Michel Griinberg, Ios. „Veinrauch, D.
Samsoni şi |
Idel Haffner,
|

Aiminisirația și Asistența
3

H, Esrig, Ițic Vigder, Pincu Zisu, Leon
Iackerkaner,
M, V. Pascar, G. Leizersohn, M. Abramovici
şi |. H. Katz.
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__

__

Comunitatea

israelită

Focşâneanu,

los.

Conirolă și Cenzorii
lulius Agatştein, M. 1. Ipcar, M. L.

Veinrauch,

H, Esrig,

Ghedale

Leizersohn,

Sigm. Herșcovici, Şmiel Siegler şi 1. K. Katz.
In comptul

Moise

de venituri și cheltueli socotit

Iunie 1904 și până la 1 lunie

1905. Venituri

si 75 b. Cheltueli: 44844 lei 60 bani,
ţ

:

metan
TI77

de

luster,

la

44539

27

lei

emetavae
7

Michel

Juster

Comitetul Comunităţei era ast-fel compus:

A. Iosef Naftalisohn (președinte), Michel luster şi
Goldștein (vice-preşedinţi), iar membrii: |. Steinfeld,

Charas, Leon Ghetler, A. Fichman şi Osias
cretar |. Schwartz.

Nadler.

H.
L.

Se-

1905

In acest an Comitetul Epitropiei Comunităţii israelite

locale era alcătuit astfel: Michel luster (preşedinte), iar
membrii D-nii H. Goldştein, M. Roşcovici, Sam. Daniel,

Comunitatea

israilită

;

L. Charas, A, Fichman,
secretar |. Schwartz.
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L.

Ghetler

şi

M.

Fridman

iar

După coimptul dat de Comitetul Comunită
1905 este specificat ast-fel Venitul Gabelei ţii pe anul
69071 lei şi
95 bani. Baia

11530 lei. Cheltueli: Clerul 19159, şcoalele
de băeţi 15430 1. şcoala de fete 1850
lei. şcoala nouă
11055

lei, Spitalul

14376

lei,

ajutorae

săptămânale

6140,
biia reparaţie 1912, subvențiuni, administra
ţie, abatoarele
de

păsări etc. Total debit şi credit 90311 lei 95 bani.

In acest an sosind aci un apel din Bucuresti,
semnat
de D-nii Dr. M. Beck, Ad. Solomon și |.
S. Astruc, de-a
veni în ajutorul masacraţilor din Chişinău
deci şi Epitro-

pia comunităţei locale lansă un apel în idisch,
tot
scop.

pentru

1906

In acest an apăru un mare apel „Koil
Koire“ în
idisch, unde se critică Epitropia Comunităţii
şi
pe regretatul D= Ştein
şură

.
D-r Ştein răspunde

din

20

pagini,

calomniilor aduse lui, prin o bro-

arătându şi activitatea” sa ca
preşedinte al Comunităţei.
In acest an d. Preşedinte al Comunităţei
face: următorul apel către obştea Israelită de aci

Apel către Obștia ISraelită din Urba

Piatra-N.

lubiţi Coreligionari,
Subsemnatul Michel luster lucr
Președinte al Epitropiei comunităţii ând în calitate de
israelite locale, cunoscând deja foarte

de aproape cu câtă greutate se într
e=
țin iastituțiunile noastre culturale
şi de caritate chiar în
timpul când unirea şi înțelegerea,
există.
Când însă din nefericire împrejur .
ările voiesc ca ambițiunile personale să fie mai pres
us de cât interesul genera

l, atunci e iluşoriu ori-ce șforțări întrebui
nțate peniru

-
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" Comunitatea Israilită

susținerea acelor instituțiuni de bine-facere şi totul amenință prăbuşire.
In special e fapt notoriu că în comunitatea noastră
s'a provocat discuțiunile regretabile şi critică personală
şi în atare circumstanțe o parte din D.nii representanţi
“aleşi de Obştie în 1904 s'au retras din această demnitate
alţi deși n'au avut mandatul Obştei au înţeles a participa
la şedinţele comitetului şi a'şi lua singur calitatza de re-

presentanțţi, în fine unii pentru a'şi satisface ambiţiunile
lor personale provoacă desordine prin adunări ridicule şi
prin discursuri puţin demne etc. etc.

In această stare de lucruri pentru a curma aceste
neînțelegeri şi pentru a nu se paralisa cu, desăvârşire interesele comunităței cari numai graţia unirei și bunei armonie ce a dominat un timp îndelungat au putut pros
pera în mod aşa de fericit, 'mi permit a ruga cu stăruinţă pe toți coreligionarii comunităţei noastre a lua parte

la adunarea generâlă care va avea loc Duminică

11 lunie

crt. ora 2 p. m. în localul comitetului pentru a se pro„ceda la o nouă alegere a representanților Comunităţei
noastre, din sănul căruia apoi Comitetu va alege Epitropii Spitalului.
|

Un

număr

însemnat

de

coreligionari

care

doresc

pace și binele Obştei au onoare a vă ruga să bine-voiţi a
adopta următoarea listă de candidaţi :
Michel Juster, H. Goldştein, A. losef Naftalison, Lupu
A. Tarcauanu, S. 1. Katz, L. Haras, Adolf Weininger, |.

Steinfeld, B. L. Cantaragiu, |. M. Segal (zet Rachmil Segal)
Meer Daniel, S. Daniel, L. Rosenzweig, A. Fichman, Meer

Friedman, L. Haffner, L, Ghetler, L. Weinrauch
dianer, L. Pollak, Josef Weinrauch.

A.

Fon-

Din acest număr de Candidaţi propuși Dv. veți alege

13 representanţi

din cari apoi, în urma

mitetului se va numi Epitropii

Spitalului

constituirei

cari

vor

Co-

con-

stitui una din secţiunile Comitetului.
Convins fiind de sentimentele de unire ce fie care
Coreligionar din comunitatea noastră conservă în favoa-

rea intereselor obștei îmi place a crede că veţi

a lua în consideraţie justa mea

şolicitare şi veţi

bine-voi

veni

la

Comunitatea israeiită

a

45]

această adunare în număr
cât
ceastă speranță vă rog a pri posibil de mare şi cu a.
mi asigurarea înaltei mele
stime.
Michel

Juster

Preşed. al Epitr. Comunităţii
Isr. Piatra-N,

1906 Mai 3

1907

Budgatul Comunităţii
t an; Gabela 828 lei 65
pe săptămână 42569.80. Baipea aces
5160 lei anual total 47729 leip.
bani.
Cheltueli.

|

Apundamentul

publică 7992, Chiria Şcoalei

de

clerului

fete

1928,

1050,

|

Instrucţiunea

A mortismentul

școalei noi 3500, Intreţinerea
Spitalului 8500, Ajutoare săptămănale 4160, Idem directe
200
servant 260, Fonciare şi asi 0, Salar Secretar 950, ldem
gurări 1500, Chirie şi lem
ne
pentru abator de păsări 400
, Diverse spese de cancel
arie.
300, intreţinere de imobile
1500, Spre (achitare) In com
ptul
deficitului 3249 lei 80 bani,

Total general 47729 lei 80 bani
,
Presentul budget s'a aprobat în
şedinţa de la 20/1 1907.

Preşedinte M. luster. Membrii:
H. Goldştein, M. Poşcovici, S. Daniel, L, Charas, A
Fichman, L. Ghetler, M. Fried.
man, Secretar 1. Schvariz,

1908-1909

In anul acesta apăru mai mul

te proteste, contra lui M,
luster şi d-sa indignat fiind
a demisionat din preşedinţ
ia,
lansând către obştia Israelită
următoareă înştiinţare ;

-
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SI

EPITROPIA

-

Gomunităţei Cultului

Gomunitaiea istaelită

“Piatra:N. 25 August 1908

Israelit

din

"Urba Piatra-N.

lubiți Coreligionari
Sub-semnatul Michel luster lucrând în calitate de Preşedinte al Comitetului Comunităţii Israelite din Piatra-N.

motivat de atitudinea regretabilă a D-lui Doctor L. Stain

față de Comitetul

respectiv, a agitațiunilor ostile

nătoare Comunităţii noastre pe care le

face

între

şi

dău-

core-

ligionarii noştrii, şi pentru ca această stare de lucruri
nu se agraveze, mă declar demisionat din demnitatea

Preşedinte al Comunităţii, vă mulțumesc pentru

să
de

onoarea

și încrederea ce aţi binevoit a'mi da şi vă rog ca pentru
interesul şi bienele obștei să vă adunați irevocabil în ziua

de 31 August cor. ora 2 p. m. în localul Şcoalei de băieţi din strada Şipotelor spre a se proceda la alegerea

unui nou comitet.

Primii vă rog stima

Preşedinte,

mea.

Mlichel luste

Secretar-Complabil /sac Șwarfz

Incă înaintea trimiterei acestei înştiinţări din partea d-lui

luster, avu loc o mare intruuire în ziua de 10

an, alegându-se următoarea comisie intertmară.

August

acel

lată Procesul. Verbal;

Cu ajutorul lui D-zeu

Proces-Verbal
Astăzi Duminică 10 August 1908 subscrişii Enoriaşi ai

Comunităţii Israelite din acest oraş adunându-ne în

Bet-Ha-

medraş «Garibaldi» de aci şi consfătuindu-ne în comun
supra intereselor obşteşti ale comunităţei noastre.

a-

Comunitatea Israelită

II

N

N
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Având în vedere starea ano
rmală în care se găsesc
tualmente instituţiunile şi
acafacerile comunităţei noastr
e,
Având în vedere că admini
straţia acestor instituțiuni sun
în cea mai crasă suferinţă
t
.
Având în vedere că. Epitro
pia Comunităţei este cu
redusă aşa că din întregul
lor număr au Tămas num totul
ai 2
membri interesaţi, aşa că
nimene nu se mai intere
sează de
mersul progresiv al acesto
r instituțiuni care sănt
lăsate la
discreţia lor.

Având în vedere că com

în fie care zi, introducându unităţile limitrofe, fac progrese
.se reforme mari de car
e şi co.
munitatea noastră are indisp
ensabilă trebuinţă.
Aşa dar după a noastră chi
bzuire am ales pe următorii
Domni ca comitet interimar
, inputernicit de noi de a
altă alegere a unei Epitropii
regula
a Comunităţii noastre şi
gula ori-ce interese ale ins
a retituțiunilor şi intereselor
noastre
Cum vor găsi de cuviinţă,
Acest comitet este ales
şi administra toate afacerile şi înputernicit de noi în regulă
comunităței noastre până la
legerea genesală a Epitropie
ai comunităţei.
Acest comitet se alcătueşte
din următorii enoriaşi :
.
Bercu Cantaragiu, Herş
Esrig, Pincu Zisu, losef
Kautman, lancu Herş, Dayid Dav
idovici, Meir Zeilig, Strul
Ghelberg, Osias Nadler, Ilie Soi
cher, Herş lancovici, Lei
b
Berman, David Kahane, Abram
Fichman, Idel Hafner, Leizer
Mendel, Abr. Veisman, Lupu

Lupovici.

Ace

ştia vor alcătui comitetul
(comisia interimară), care
Vor regula şi administra afacer
ile
comunităţei noastre conform celor stipulate mai sus,
Drept pentru care am închei
at acest Proces-Verbal sub.
scris de noi enoriaşi Comuni
tăţei noastre în Piatra-N,
Urmează sute de iscălituri,

Fostul secretar a] comunităț
ii în întelegere cu Câsâpii
căutat a împedica comisia
au
interimară, aducând un
haham.
spre a nimici gabela,
lată Procesul- Verbal:
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Comunitatea Îsraefită

Proces-Verbal
Subscrişii Ab. |. Schor, lacob Marcovici şi B, K. Engelberg domiciliaţi în oraşul Piatra-N. în urma adresei ce am
primit din partea Prrşedintelui Epitropiei Israelite locale prin
care ne învită să dirigem algerea comitetului definitiv al Epitropiei pe o durată de trei ani întrunindu-ne astăzi Duminică 7 Septembrie 1908 în iocalul . şcoalei Israelito-Română
din strada Șipotele, unde ne-am constituit în Birou electo=
ral sub Preşedinţia D-lui B. K, Engelberg asistați. fiind de

D-l Rudolt Ferester ca Secretar, fiind
misar Gherasim

faţă

şi

D-l

Sub co-

ca însărcinat din -partea poliţiei şi la ora

3

p. m. am procedat la efectuarea alegerei.

DDupă ce am constatat adunarea şi în privința alegerei
unui Secretar al comunităţei ce era să se facă în acelaş timp
cu alegerea comitetului si adunarea în unanimitate s'a pronunţat

că lasă această sarcină

în sama

comitetului

ce se

va

alege, am procedat la împărţirea buletinelor de vot care
contau în singură listă ce a fost prezentată cu un număr

de 18 (opt spre zece) candidați şi am aplicat

votanţilor,

că

fiecare e în drept să şteargă din acea listă un număr maxim
de şase candidaţi aşa ca să rămâe minimum doi sprezece
din care urmiază că cel puţin zece (din cei aleşi) să aibă

deplină

putere

a

seconstitui în comitet definitiv,

La ora 5 jum. p. m. am dispoiat srrutinul şi după ce
am constatat că am luat parte la a'egerea unui număr de
una sută trei zeci şi nouă votanţi cari toți au iscălit procesul verbal aci anexat, am procedat la verificarea buletinilor
şi am constatat că au întrunit voiuri după lista de mai jos:
Dr. Stein 135, M. L. Abeles 76, |. H. Colbeci 139, $.

M. Goldsfarb, 92, Leizer Mendel 126, Rachmil Zeilig 119,
Nută Schvartz 134, D. Cahană 136, $. Enghelberg 93. :S.
Herşcovici 91, L. Hafner 97. Iosef Kaufman 108, Pincu
Zisu 88, D. Davidovici 134. Osias Nadler 129, Ițic Leibovici

134, M. Friedman 92, A. Fischman 133.

De oarece toţi 18 candidaţi au întrunit majoritatea absolută de voturi, am declarat aleşi pe toţi.
Şedinţa s'a 'terminat la ora 7 seara şi s'a petrecut în cea
mai bună linişte, fără rici un incident.

tatea Israelită
PoC vmuni
i nina
ii n

a
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Drept care am încheiet acest proces
verbal în' dublu
exemplar, din care unul urmează a
se înainta Comitetului
dimpreună cu anexa subscrisă de
votanţi iar cePlalt va Tămânea în păstrarea noastră,

Piatra-N. în 7 Septembrie 1908.
Preşedinte biuroului ss) B. K. Enghel
berg.
ss) Membrii 1. Marcovici
S3) secretar R. Ferester
Cetită George N. Ceauşescu

ROMANIA
Primăria

Urbei

Judeţul

Piatra

Niamj

Copia presentei fiind confor
Dos. Primăriei No. 7908, se legamă cu originalul
lizează.
Primar N. 7. loaniu
No.

aflat

'în

Secretar Gr. Ga, Covrig
3584,

1909 Iulie 14

„În acelaș interval find şi
alegerea şi constituirea următorului comitet al Epitropiei
sub preşedinţia D-lui Dr; Stei
n,
deci s'au luat măsuri de

a ferişi împied'c: acest pericol.

lată şi Procesul Verbal al constitu
irei comitetului :

Proces

Verbal

Şedinţa de constituire a comite
tului epitropiei
tății israelite din Piatra-N. dia
29 August 1908.
Sub preşedinţ

Comuni-

ia D-lui D-r Ştein.
Preşedinte constată reaua stare
în care se află
comunitatea, mersul regresiv
al tuturor instituţiunilor din Cauz
a neglijenței și nepăsărei comuna

lilor.

3I
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Comunitaiea israelită

Faţă cu această miserabilă stare se impune o remaniere
spre bine şi această sarcină şi ca noul comitet de a lucra cu
zel spre îmbunătăţirea şi readucerea bunei ordine în administraţia comunităţii.

2) D-l antreprenor al Gabelei D-l David Grinfeld e che-

mat a da lămuriri relativ la budgetul de cheltueli a comunităţii ca până acuma. Se dresează acest budget care se urcă
la valoarea de lei 40000 pe an aprox.
|
Se procede la sursele de venituri conform vechiului
compi care se urcă la suma aprox. de lei 48500.
D-| Preşedinte işi dă părerea că starea financiară a comunităței dă speranţe bazate pe venituri suficiente, regulând
buna achitare a sluşbaşilor,
|
3) D-l Preşedinte

se adresează

corpului

hahamilor,

pu-

nându-le în vedere că comitetul va purta grijă de a le plăti
regulat şi îndestulat dar i se cere de a recunoaşte comitetul supunându-le ordinelor comitetului fără nici o rezervă
şi fără nici o opintire şi fără a se certa între dânșii,
4) Se decide de a se convoca o intrunire a comitetului
pe Duminică 24 August 1908 pentru care zi să fie învitat şi
secretarul D'1 ltic Şvariz de a pune la dispoziţie archiva
fostei epitropii şi a încheia compturile vechei gestiuni cu
care ocazie membrii noului comitet vor putea să constate

modul

operaţiilor

comunităţei,

starea la care

sa ajuns

cu fe-

lui distribuirei sumelor, şi astfel vor putea avisa la mijloa“cele de ameliorare la regularea tuturor instituţiiunilor
5) Se procede la repartisarea funcţiilor între membrii
comitetului cu resultatul următor :
Preşedinte : Dr. Ştein, vice-preşedinte: M. L, Abeles,
casier Nuta

Schvariz,

controlor

S. Gelbert,

membrii

ner, |. H. Colbeci, Pincu Zisu, los. Kaufman, David
dovici, L. Mendei, D. Cahane, S. Herşcovici, Rahmil
Urmiază

iscăliturile comitetului.

L.

Noi hahami subscrişi ne obligăm a da ascultarea
nelor noului comitet sus zis sub preşedinţia D-lui Dr.
şi declarăm pe onoarea noastră că ne vom conforma,

ordinelor D-lor.
22 August 1308.

Aron Leib Sehechter, Ichiel Haham, Leibiş
Haham, Efroim Rotman.
|

Feibel,

Hat.

DaviZeilig.
ordiŞtein
strict
Avram

Com:nitatea Îsraefită

II

O

E

45?

Noul comitet lansează populatiei israelite
înştiinţare (cu
felicitare de Roş-haşana) în idisch, unde
arată că s'a curmat
cu casapii şi să fie linişte şi concordie.
In acelaş timp preşedintele Comunită
ţei Dr: Stein prin
adresa sa din 17 Supt. scel an se
plânge către iostul pre-

ședinte Michel luster

că

fostul sec;etar

a] comunităţei
Ițic Schvartz şi-a însuşit mai multe
acte ale comunităței.
Conducerea a fost că în fiecare lună
ce dedea soco.
leala obștei prin uu buletin”şi foi vola
nte.
|
După statntul Epitropiei Comunităţei
lefur
ile
cler
uluia
fost ast-fel lunar:
Rabinul Haim Lâbel 280, Ioil Hah
am 112, lchiel Ha-.
ham 112, Aron Leib Haham 112,
Leibiş Feibil 112, Avram Leibelsohn 75, Hain Haham
52 şi Moisă credincios
20 lei. Total 987 lei lunar.
A
Pentru a servi ca normă istoriei
comunităței locale
repr
oduc: Caetul de sarcini precum și
cărei azimelor pentru paşte.

Contractul

fabrie

lată copiile lor:

COMUNITATEA
Fabricarea

ISRAELITĂ
şi vinderea

DIN PIATRA=N.
de

azime

Caet de Sarcini
1) Comitetal pune la dispoziț

ia însărcinatului cu fabricarea şi vinderea de azime
patru vagoane şi jumătate
făină No. 5 şi No. 3 care fiind
amestecate la olaltă vor
servi la prepararea unei singure
calități de azime.
|
Fabricarea se va face în două
cuptoare și se va .
începe la 7 februarie crt,
) Azimele vor fi bine lucrate,

coapte şi prăjite.

adică:

subțiri,

bine

4) Preţul de vindere al unui

kgr. de azime va fi
cinci zeci bani.
|
5) Un membru din comitet
va
sup
rav
egh
ia
ca
condițiunile din prezentul caiet
de sarcini să fie execulate,
6) In caz de abatere a insărcina
tului

de

la

pispozi-

|
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Comunitatea Îsraelită

țiunile de mai sus, va fi destituit şi i se va

-

Tranția ce a depus,
7) Cheltuelile de ori ce natură privitoare
operațiune privesc pe însărcinat.

confisca

ga:

:
la această

8) Comitetul nu ia altă obligaţiune faţă de însărcinat
de cât aceia de ali pune la dispoziţie concursul moral a
Habinului comunităței.
Piatra-N.

27 Ianuarie 1909,

Preşedinte

Secretar

Dre Ştein

|

Dr. Leon luster,

Solomon. Fridman, Moritz Wolf

|

Antreprenor

COMUNITATEA

ISRAELITA

7. B/umen

DIN PIATRA-N.

“Coniract de iocațiune de Serviciu
Subscrisul Dr.. Ştein

în calitate de

preşedinte

al

co-

munităţei israelite din Piatra-N. în vederea fabricărei şi
vinderei de azime necesară populaţiunei israelite din acest
oraș pentru sărbătorile de paști 1909 şi care conform pro:
cesului- Verbal No. 20 din 27 lanuarie 1909 nrmează a se

executa în

regie

de

comitetul

comunităţei

pentru acest scop şi pe termen

de

două

luni

am

angajat

de astă-zi

pe D-1 loine Blumen, persoană cunoscătoare în fabricarea

şi vinderea

de azime.

D- 1. Blumen în schimbul serviciului ce ne prestează

garantând că din această operaţiune va rezulta pentru comunitate un beneficiu de două mii cinci sute lei şi asigurând acest beneficiu prin anticiparea lui efectivă „şi

fără nici o rezervă în mâinile D.-lui.
Va primi drept remunerațiune surplusul de beneficii
ce eventual

i

ar rezulta.

„ Piatra-N.

5 Februarie

1909.

Preşedinte Dr. Stein
Secretar Dr. Leon luster

Ă
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Subscrisul loine Blumen declar că
sunt mulțumit de
cuprinsul acestui contract şi mă voi
con
forma în totul
caetului de sarcini concernând fabr
icarea şi vinderea de:
azime alcătuit de comitetul comuniățe
i la 27 Ianuarie 1909, Antreprenor /. Biumen

Din Buletinul Comunităţei locale
Marte 1909 extragem cele ce ne inte Anul 1 No.
resează :

1 pe

Carol:Nacht

Precuvântare
tară,

Comunitatea noastră locală ca şi cele I'alte din
întreaga
are
instituţiuni

frumoase,

care

sunt

susți

nute din venitul benevol al gabelei.
Avem 3 şcoli de curs primâr, de ambele
sexe, un spital,
o baie, cimitire, societăţi de bine-facer
e, cantină şcolară, asistență săracilor (lemne, azime etc.) şi
în perspectivă şi înfiinţarea unui azil: pentru infirmi şi bătrâ
ni. Deci suntem o
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comunitate avută şi una. din cele mai principale

din

|srailită

Româ-

nia. Ca atare avem nevoie d= o administrație conform
rinţelor de astăzi, adică cu comptabilitatea şi arh'va în
gulă. Deosebit avem nevoie şi de un buletin propriu al

-munităfei,

unde

să. p-tem

da

enoriaşilor

în

fie-care

ce
recolună,

comptul de venituri şi cheltuei al fie căreia instituțiuni în
parte.
Comunităţi surori, cu mult mai mici ca a noastră, ca:
Ploeşti, Braila etc, au de mu't timp buletinu! lor lunar. Aşa

dar găsind şi noi d: nevoi: a poseda atare buletin, deci în-

cepem cu data de a.tăzi a da enoriașilor comunitătei ncastr
e
şi unde fiecare enoriaş işi va putea aşterne ideile şi voinţa
sa relative la afacerile comunităţei.
Suntem deci dispuşi a da ia dispoiţia Onor. noştri coreligionari locali, coloanele acestui bu etin pentru acest
scop,
condiţional a nu se face polemici personale şi necnviincioa
se
Comitetul

Informațiuni
O comisiune alcătuită din D-nii Iosef Kaufman, Dr. Leon
luster, Pincu Zisu şi Leon Hafner (membrii din comitetul
Epitropiei) sunt însărcinaţi a elabora statutul comunităţii,
care va fi apoi autorizat de autoritateaîn dr pt. Asemenea
imediat după sărbătoarea Paştelor, o comisiune specială va
începe să facă statistica enoriaşilor Comunităţei noastre.

Spre știința

Coreligionarilor din localitate

„ Preţul hotărât de Epitropie pentru azime este 50 bani
Kg. și nici un ban mai mult.
Cei nedreptăţiţi Ia preţ, calitate ori cântar să se adre-

seze Comitetului Epitropiei.

Răspuns grupului

independent

De princip suntem hotărâți a nu răspunde !nici

o

iotă

pamfletelor anonime, ci numai acelora care vor purta semnă
turi,
Comitetul

Comunitatea

Israelită

|
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Imbrăcarea copiilor săraci
Săptămâna viitoare se vor îmbrăca . 70 copii orfani şi
saraci din şcoalele israelito-române locale în mod complect ;
haine, cisme. şăpci, colţuni şi cămeşi, din . banii strânşi de
D nii losef Kaufman, Meier Schwartz şi Ozias Nadler, comi-

tetul de inițiativă.

In numărul viitor se

lectaţi,

va

publica

comptul

banilor

co-

Desminţire
„Corpul didactic declină ori ce amestec în publicarea afiptului prin care între altele se atacă şi pe d:l inspector
şcolar al Comunităţii unde zice că-şi bate joc de şcoală şi
de profesor într'un mod revoltător, fiind neadevărat.

Corpul didactic
Piatra-N.

12 Martie

1909

.

Cantina Şcolară
În numărul viitor vom publica darea de seamă a
tinei şcolare Israeliţo-Române locale pe acest an.

Can-

In luna Martie 1909 apare un pamflet în limba română

cu titlul
Piatra-N,“

„Câteva întrebări Evreilor Comunităţei oraşului
şi subscris „un grup de independenţi“ contra Epi-

tropiei Comunităţii.

In luna Martie 1909 s'a lansat un ape! în idiş “(Koil
Koire) de către aşa zisul comitet de iniţiativă, alcătuit din

D.nii : Moise luster, S. Siegler,
Gărcineanu,

Ilie Soicher,

Lipa Catz. S. |. Catz,

M.

Avram.

Mendel Lazarovici,

|.
Idel

Mendel, Sol. Drimer, A. Fondianer, Leib Polac, M, Segal,
N. Rabinovici, M. Zeilic, A, Veiningher, M,: Roşcovici, $.

Daniel, P. Daniel, S. Lieberman, Meie. Daniel, M. -Schveiger,
los. Veinrauch, M. luster, P. luster, L. Kasvan, O. Helma n,
Ch. ]. Kalomeer, Michel Grunberg, şi |. K Katz, Aceştia in-
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vită populaţia de a alege delegaţi din fie care sinagogă pentru
alegerea Epitropiei.
In 16 Apiilie 1909 acest comitet învită la o întrunire

intimă pentru ziua de 19 Apri!.

Ă

lată învitarea:

“COMITET DE INIȚIATIVA
pentru

apărarea

intereselor

|

16 Apirlie 1909

-

comunităţii

israelite

din

Piatra-N,

Faţă cu pericolul care ameninţă distrugerea venit
urilor
comunităţii şi a instituţiunilor ei. s'a format un
comitet de
inițiativă spre a apăra interesele comunităţei neastre
dintr'un
mod demn şi pacinic.
Deci. sunteţi cu insistență rugat să bine=voiți a participa şi Dv. la INTRUNIREA INTIMĂ ce va avea
loc Duminică 19 Aprilie ora 4 p. m. prec's, în Sinagoga
din localul
şcoalei str. Şipotelor, la care intrunire convocăm
cu adrese
personale pe mai mulţi coreligionari notabili.
Ne permitem

a vă atrage

aterția

că

prin

nevenirea

indiferența Dv. la această şedinţă, contribuiţi indir
ect la

jnarea

comunităței

noastre.

şi

_ru-

Comitetul de inițiativă
Intrunirea a avut de

interimare.

rezultat

alegerea

unei

comisiun!

lată adresa:

19 Aprilie 1909
„Intrunirea intimă convocată de Comiietul de
iniţiativă
pentru apărarea intereselor comunității israelite din
Piatra-N.

Comunitatea

Israelită
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a avut de resultat, după lungi desbater
i,
misiuni iuterimare compusă din persoane numirea unei cole notate mai jos din
care faceţi şi Dv. parte..
Această eomisiune interimară va prelua
afacerile comu.nităţei pe cari le va gira până la:o
alegere definitivă.
Rugându-vă a primi misiunea ce vi s'a
încredinţat, în
interesu
l

restabilirei ordinei în sănul

comunită

ţei noastre,
vă
invităm !a şedinţa de constituire a
comis'unei Interimare
pentru astăzi Luni 30 Aprilie cit. orele
8 seara în localul
Şcoalei israelite de băeţi.
Primiţi vă rugăm stima noastră,
Șmil Flerşcoviri
Biroul intruairei: | /os. Naftalisohn

D. Samsony
Comisiunea

interimară

Şmil Herşcovici. Samuel Sigler, Josef

Weinrauch, Moise
Weinrauch, Moise Juster, S. Daniel, H.
Esrig
. D. Samsony,.
Aron
B. Katz, Pincu Zisu, los. Naftalison,
Aron Fischer,
Marcu M. Rothman, D. Davidovici,
C. Leizersohn, P. Daniel.

In acelaş timp ziarul oposiţiei inti
tulat: „Ecoul Obstei*
No. 2 şi 3 tună şi fulgeră contra
nemuritorului Dr. Ștein,
In buletinul Comunităţii No, 2 pe
luna Mai: 1909 este
un articol de fond a D-lui Dr. Leon
lust
er, unde se poate
vedea cine

sunt agitatorii (opoziția

D-lui

Dr,

Ştein).

latăl;

Agonia Jeluitorilor
Sunt câte-va săptămâni de când străz
ile oraşului sunt
inundate de niște pamflete anonime,
prin care se încearcă
a se alarma opiniunea publică în cont
ra actualilor conductori
ai comunităţei.
Convinşi că Populaţiunea israelită
sunt autorii acestor pamflete și tend a simţit îndată cine
inţele ce urmăresc, nu
ne-am dat osteneala să ne ocupăm
de dânşii.

Atitudinea noastră

loială i-a

exasperat

însă și atunci
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şi au închipuit că ne vor doborâ

revărsând

Comunitatea

asupra

israelită

noastră

întregul lor vocabular cu invective de mahalagii detractaţi.

Văzând că nici acest
la -ultimul truc, anume, au
onorabile din Conaţionalii
lor, sperând că cu ast fel
scopul.

procedeu
pus pe
noştrii, şi
de şireclic

nu le reuşeşte. au recurs
lista lor câte-va nume
aceasta fără autorizaţia
îşi vor ajunge în sfârşit

|

Am declarat de la început că frământările aceslor trântori, cari atunci când nu mai put fi furnizori lacomi ai instituţiunilor comunităţei şi mânuitorii banilor ei, se dau drept
patrioţi de contrabandă,

nu ne inspăimântă.

Nu vroim să ne pierdem limpul polemizând cu oamenii
imorali. cu acei paraziți laşi şi venali cari au subt veniturile
comunităţii reducând-o la sapă de lemn şi cari aşteaptă numai
ocaziunea ca să se poată năpusti din nou ca lăcustele devastatoare asupra avutului ei; şi nici nu vom răspunde ace
lora, cari stigmatizaţi fiind de tot ce a sămas

onest în socie-

tatea noastră au fost maziliţi și țintuiţi la stâlpul infamiei

Septembrie trecut.

|

în

|

Dar, au aflat, că după ce am plătit o parte din datoriile în care au înglodat comunitatea, am fi pe cale să con=
stituim un fond al comunităţei şi aceasta le ispiteşte, zorindu-i să şi-l apropie cât mai curând.
Drept platformă de agitare, au luat pretinsa reaua organizare a comitetului şcolar, care după dânşii, are păcatul
de a nu fi constituit din aşa zisa elită, care s'a ilustrat până
în prezent prin cea mai crasă nepăsare şi faintneantism
pentru tot ce se referă la instrucția şi mai cu seamă la administraţia şi controlul cheltuelilor şcoalelor.

Actualul administrator al şcoalelor, D-l M.

Riegler,

în-

tetului şcolar, în luna lanuarie 1909 când s'au

încercat

să

țelegându-şi rolul, a fost acela care controlând lista de cheltueli a şcoalei din Prund, a descoperit în sarcina directorului respectiv lucruri necinstite mascate prin ignorarea celei
mai elementare operaţiuni. de aritmetică: adunarea.
Dacă însă, sunt încântați de vechiul comitet şcolar, e
suficient credem, să le improspătăm memoria, reamintindu-le
atentatul contra comunităţei, comis de banda neroniană în
frunte cu faimoşii Abeles şi Griinfeld, cel dintâi ex preşedintele comitetului şcolar şi cel de al doilea casierul comi-

Comunitatea

Israelită
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cesființeze gabela şi deci să sugrume şi comun
itatea penșru
că nu li sa concesionat lor exploatarea gabel
ei.
După cele mai sus enunțate, opiniunea publică
îşi poate
fece idee cine sunt adversarii și ce mentnalita
te au dânşii

despre

cinste.
Din partă-ne, îi putem sfătui să nu-şi | mai cheltuiasc
ă economiite pe

tipărituri căci oraşul e sătul de
nu-i poate suporta.

dânşii

şi

nici

-

Dr. Leon luster
Au apărut felurite: pamflete în idiş şi Româneşte
pro şi
contra Preşedintelui Epitropiei Dr. Ştein.
Ca normă pentru istoricul Comunităţei dau şi copia
Caetului de sarcini pentru arendarea gabelei.
-

COMUNITATEA I5RAELITA DIN. PIATRA N.
Caat de sarcini
Alcătuit de comitetul

pe acţiune al comunităţii

în şedinţa de la 9 No: mbrie
rilor benevole ale comunității,
tăerei rituale a vitelor bovine
Antreprenorul va percepe

1908 pentru arendarea
provenite din taxele
Şi paserilor.
următoarele taxe:

israelite

venituasupra

1. a) 0.15 bani de fie-care kgr. carne ritua

lă de vite bovine şi un leu opt zeci şi şapte și jumăt
ate (1.87'/,) bani
pentru drobul unei vite de la casapii cari
au trunc
piaţa mare, piaţa cerealelor şi piaţa ocolului vitel hiuri în”
or.
b) 0.18 bani de la fie-care kgr. carne rituală și
un

opt zeci şi şapte
vite de la casapi
șului.
c) 0.20 bani
berbec, capră şi
d) 0.20 bani

rață.

e) 0.30

leu

şi jumătate (i 87'/) bani pentru drobul unei
cari au trunchiuri în alte părţi ale ora-

de la fie-care kgr. carne rituală de oaie,
miel.
pentru tăierea unei găini, cocoş, clapon
şi

bani pentru tăierea unui boboc de găscă.
î) 0.40 bani pentru tăierea unui curcan, curcă sau
găscă,
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g) 0.20 bani de fie-care

Comunitatea

Israelită

kgr. carne de vițel.

„h) 0.10 bani pentrn tăerea unui pui de găină.
„iy 0.15 bani pentru tăierea, unei rațe tinere în greutate

maximă de 1 kgr. 200 gr. până în ziua de (iom chipur) ziua
reconcilierei inclusiv.
2) Antreprenorul n'are dreptul de a se servi şe alţi hahami de cât cei recomandaţi de Comitetul Cultului.
3) Antreprenorul este dato
a face
r scăzâmănd la cântărirea
armurilor câte două kgr. precum şi a restitui încasările de
taxe făcute pentru quantumul de carne rămas nevândut de
către casapi la israelii la fie care săptămână, având însăa se

încredința

de cărnurile

rămase

neconsumate

pentru

israeliți.

4) Termenul arendărei este de 1 an socotit anual 52
săptămâni, cu începere de la 1 Ianuarie şi terminându=se la

31 Decembrie.

9) Preţul arendării este de achitat în 52 rate săptămânale la începutul fie-cărei săptămâni la casa comitetuiui sub
luare de recepisă „â souche“ subscrisă de casierul comittetului.
„___6) Tăierea vitelor se va face la abatorul Primăriei, iar
tăierea paserilor

la abatorul

comitetului ; fiind

obligat

D-l

Antreprenor a se conforma în totul regulamentelor şi dispoziţiunilor autorităţilor respective relativ la higena şi salubritatea publică,
1) Antreprenorul va face anticipativ plata câșturilor
în bani românești, adică bilete de bancă şi numai 20%/

nichel.
|
8) Ori ce neînțelegere dintre antreprenori şi

casapi,

se va rezolva de comitet, la caz însă de neînțelegere
dintre comitet şi casapi, şi fiind în interesul comitetului
de a li se refuza serviciul hahamilor la tăierea vitelor

atunci timpul cât va dura această neînțelegere se va căuta

această antrepriză în comptul comitetului fără ca D.l antreprenor să poată ridica vre-o pretențiune de daune sau
rezilierea contractului, bine înţeles că refuzul șus arătat
nu se va putea face în ajunul sărbătorilor israelite.
9) Se specifică în mod lămurit că reprezentanţii comitetului şi preşedintele nu lucrează în numele lor personai ci numai ca reprezentanţi ai comunităţii însărcinați
gratuit cu administrarea intereselor obștei şi în nici un

Comunitatea

Isrselită

a

e

.

|
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caz şi după nici o imprejurare nu va
putea antrepre=
norul ridica vre-o pretenţiune de orice natur
ă contra lor
personal. D-l antreprenor va putea numai
cere restituirea
garanţiei depuse, de care depozitarul garanţiei
va răspunde personal.
|
10) La caz când din ori-ce circumstanțe
această gabelă s'ar desființa în cursul duratei contract
ului, contract

ul va rămânea de. drept reziliat fără

nici

o pretențiune de daune pin partea antreprenorilor
iar depozitarul
garanţiei va restitui garanţia depusă.
11) Ori ce rizic provenind din cazuri ce
se pot sau

nu prevedea, privește pe D-] Antreprenor fără nici
o rezervă.
D-l antr

eprenor nu poate sub arenda această antre
priză.
12) Pentru întocmai executare a condiţiu
nilor mai sus
expuse

şi pentru asigurarea
regulat, D-l antreprenor va
3500 lei care se va restitui
13) La caz de neurmare

pozitarul va fi în drepta

ca plata ratelor se va face
depune o garanţie efectivă de
la terminarea contractului.
regulală cu plata ratelor, de-

reţine garanția

in

venitul ratelor datorite, comitetul putând

comptul

arenda

şi

gabela

la altă persoană în comptul garanţiei
fără ca antreprenorul să poată ridica vre-o opunere, nefii
nd nevoie de so=
maţiune sau judecată.

14) Cheltuelile de administraţie în care
și patenta privesc pe antreprenor."
Urmiază

se

cuprinde

iscălituri.

Ministerul industriei

şi

Comeriului

cere

oare şi care informațiuni relative la Comunita Epitropiei
te :
Ministerul Industriei şi Comerţului Serviciul Statistic

No. 27215, 28 Nov. 1909

ANEXE:

La răspuns să se arate acest număr
Chestionar
|

Domnule

Preşedinte

Urmând să dăm la iveală o statistică

asupra

socie-
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tăţilor de ajutor reciproc din comunele urbane, socielăți
de o deosebită însemnătate ca instituțiuni de prevedere,
vă rugăm să bine-voiţi a ne trimite:
„_ 1) Statutul şi regulamentele societăţii D.voastră.

2) Doate dările de seamă, dacă sânt

tipărite,

şi

un

memoriu alcătuit de D.v asupra mersului societăţii până
la sfârşitul anului 1909.
Am fi bucuroși dacă în acel memoriu, ați bine-voi să
arătaţi greutățile prin care a trecut şi trece societatea Dy.
Va rugim în acel:ș timp a comple 'ta și înapoia alaturatul chestionar cu științele ce:ule acolo.
Primiţi vă rugăm Domuule Preşedinte, asigurarea

consideraţiunei noastre.
p. Ministru, G. D. Creangă

|

Şeful Serviciului /. Păducanu

Domniei-Sale

D-lui Președinte Soc, de ajutor “reciproc Comunitatea Israel.
din Com.

Piatra-N.

Jud. Neamţ

In 13 Dec. 1909 Societatea «Filantropia» de aci

lan.

sează un mare apel în idiș (Lemaen Duas) înşirând lista
membrilor ca candidaţi pentru alegerea. epitropiei Comunităţei.
lată lista:
A. L. luster, Michel luster. Şimil Herşcovici, B. H,

Ialomeer,

Şerbu

N.

Charas,

Sig. Herşcovici, Iulius Agatştein,

Șmil Sigler, M. Rosenbaum, Moisă Făina, Meir Avram. B.
Cantaragiu,

Mendel,

$. 1. Katz, [.. Kasvan, ML.

A. Veintraub,.

Meir Volf

Abeles, Idel și Leizer

Pascar, Ițic Volf Pescar

Ghedale Leizerson, L. Grinberg, Pincu lacobi, Zigm,

Ba-

binovici, los. Zaiden, los. Goldenberg, Moise luster, Peter
M. luster, H. Goldștein, L. Weinrauch, Ch. lțic Kolomeir,

$mil Daniel, Michel Grinberg, M. 1, lpear, M. L. Focşăneanu, Leop. Bach, Dr, A. Lucianu, Dr. Aurel Lupu, Dr.
Wolf Daniel, L. Polak. A, Fondianer, Paul luster, Leon
lakerkaner, Leib Charas,

lanru

Gărcineanu,

lic

Vigder,

Comunitateă Israeiită

Moise

Mendel

_

Redler,

Uşer,

M.

Cohn,

Bercu

losef Mişelsohn,

Meir Meşelsohn, Osias

o

Șapira,

los.

Steinberg,

Ușer
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Ştreitman,

Weinrauch, Aron Fişer,

Mendel

Laza

rovici, N
Rabinovici, Meir Deniel, H. Esrig, D.
Samsoni, Pincu Zisu
P. Daniel, Sol. Drimer, Moritz Stri
ch, Ilie Segaler, lie.

Soicher, S. Lieberman, Copel Kaliz, lose
f Gartenberg, Rubin Soifer, B. Rap, Burăch Şor, Z. Zalmanov
Strul Avram, Bercu Herșcu, Burăch Herş iei, Leib luster
, lancu Rais, Ilie
Inzler, los. Rozner, Burăch Aizenberg,
M. Şvaigher, David
Marcus, Bercu Bercovici, Leibel Zindels,
S. Veintraub, Isac Moscovici, lancu Axel M. Aizicovici, L.
rad, M. D. Veisman, Mendel Solomon, Oscar Helman,
Strul, David Strul, Lazar Şimşen, M. LupuB. Şapira, Lupu
Catz, Heirich
Weinberg, S. Goldner, A. Şapira, Her
man lacobi, Idel
Herş Herșcovici, şi încă 100 de iscăl
ituri.

In luna Oct. 1909 apare un apel în cap cu
d. |.

Ipcar care chiamă

obştea la alegere.

M.

lată apelul :

Către Evreii

Pietreni

Văzând instigaţiunile ce se fac în sânu
l acestei comunități şi spre a pune capăt scandalului
şi pamfletelor
cari ne fac de răs comunitatea, vechiul
comilet şia de

pus demisiunea și s'a ales o comisiune interima

ră compusă
din subsemnaţii, sub preşedenţia D-lui M.
|. Ipcar care va
gira cu echitate şi fără șovăire afacerile
comunităţei până
la 12 Octombrie a, c. când se va alege în
regulă un comitet definitiv.
Această comisiune, neavând za

fel decât

liniştea şi
evitarea perturbaţiunelor, apelează la toți
evreii pietreni
să se abție de la ori ce agitaţiune și în
timpul sărbătorilor fie care sinagogă să aleagă câte
2 delegați, cari în
sus zisa zi vor alege Epitropia defin
itivă.
Comisiunea interimară neurmând nici
un interes
pers

onal şi ne având ca deviză decât bincle obșt
ei e situturor coreligionarilor noştri,
M. 1. Ipcar, Michel Juster, 1. Naftalison,
1. Veinrauch,

gură pe concursul
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a

_

Flias Segaler. Meer Svartz,

Comunitătea

Osias.

Leiba Haras.

Nadler,

G.

Israelită

Leizerzon,

Tot în anui 1909 Comisiunea interimară a Epitropiei Israelite din Piatra-N. sub preşedenția d-lui lie Soicher
și secretar P. Daniel prin convocarea a-ll-a.
lată acea convocare pentru alegere:

Comisiunea Interimară a Eptropiei

Convocarea

Comunității,

Piatra-N.

l-a

Enoriaşii comunităţei noastre sunt convocați pentru
Duminică 31 Octomvre crt. orele 2 d. a. în localul Şcoalei
israelite de băeţi (str. Şipotelor) spre a proceda la alegerea unui comitet definitiv al epitropiei noastre.
Grupurile care vor voi să depue buletine de vot le
vor înainta secretariatului comisiunei interimare.
Credem că coreligionarii noştrii îşi dau seama de necesitatea alegerei unui comitet definitiv şi deci se vor
grăbi de a asista şi a lua parte la alegere.
Preşedinte,

//ie „Soicher,
Secretar,

P.

Daniel

Delegatii Sinagogilor au fost N. Rabinovici, S. 1. Catz,

Mendel
H.

Lazarovici, |. Herşcovici, Moise luster, Ilie Segaler,

Goldștein,

S. Siegler,

S. Lieberman,

S.

Daniel,

B.

L.

Cantaragiu, L. Polac, P, Zisv, A. Weintraub, lic Vigder,
M. L. Abeles, L. leşanu Grinberg, Meir Volf Pascar, M.
H. Natansohn, Şike Ichilovici, Ițic Volf, L. lakerkaner,

Moise Redler, H. Zagher, Haim Grinberg, Marcu Rotman,

Sender Blănar,

Interimare.

llie

După alegerea

Soicher,

noului

fost

Comitet

preşedintele

Dr.

Buletinul No. 3 p. 5 şi 6 din acel an 1909

Stein,

Comisiei

scrie

în

următoarele :

Comunitatea Isra. Îită

Fei

|

ATi

Comitetul Comunităţii fiind decis a se retrage
spre a
face celor ce nu mai pot aştepta, a hotărât a
depune mandatui ce îi s'a încredințat de către obştea prin
alegerea din
7 Septembrie anul trecut, tot în mâinele popor
ului. Pentru
acest scop a convocat o întrunire în seara de
14 cor, al
căreia rezultatul a fost următorul :

Proces-Verbal
Subsemnatii gospodari

comunităţii

spre

fiind chemaţi de

a ne pronunța dacă

către

să se constitue

comitetul

o comisiune interimară spre a afişa şi executa
o nouă alegere, am
decis ca comitetul actual, să continue cu
girarea. afacerilor
comunităţei tot restul timpului pentru care
a fost alesîn ziua
de 7 Septembrie 1908 (pe cât s'a putut
controla) urmează
432 iscălituri,4
Fruntaşii noştrii au convocat o Intranire
monstră, au
fost siliţi să închirieze sala teatrului care a
fost neîncăpătoare
pentru enormul public ce s'a grăbit a răsp
unde invitaţiunei
simandicoşilor.
Asemenea s'a
asigurat de: concursul Poiiţiei ca nu
cumva

poporul

să atenteze

la vi-ţa lor.

Telegrama
17 Noembrie

ora 10 jum. seara

Succesul

Poporul
repetate

a fost

a sărbătorit pe

în salve frenetice

oratori

enorm

cu

tunete

la intervale scurte,

de

aplauze

sărbătoriţii o-

ratori, nici n'au putut să mântue discursurile.
unii dintrânşii
au fost siliți să renunţe la cuvânt,
Duşmanul comun Dr. Stein, a fost călcat în
picioare şi
aruncat în glod.

Tribunii au fost purtaţi în braţe și apotheosaţi pe strad
ă

până la domiciliul lor, proclamaţi
salvatori.

de

popor

ca

adevărații

32
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o

. Entuziasmul

Comunitatea Israelită

e

la

culme

Poliţia a avut foarte mult de lucru, cu

cărat

tinu al Şteiniștilor la Poliţia, beciurile ei gem de ulŞiteinconişti

ce au ameninţat viața oratorilor. Un domn Ofiţe
r şi căpitanul Giovani un amic a D rului Ştein, cari
au avut imprudența de a se hasarda în sala Teatrului erau
să plătiască cu viaţa pasul lor nesocotit, înconjuraț
i şi amenințaţi fiind de Șleinişti.
Dușmanul Poporului va primi un moţ....iune de a
se.
demite de la afacerile comunităței, predând garan
ţiile an-

treprenorilor în mânele neprihănite ale adevărațil
or prieteni ai poporului.

Poporul a recunoscut în fine pe adevărații ei
făcători, dându-i meritatul certificat de simpa
tie

credere,

VOX

POPULI, VOX

Bineşi în-

DEI.

La 26 Mai 1910 d. Ilie Soicher, preşedintele comis
i.
unei interimare dând Compt de gestiunea banil
or, din
timpul administraţiei sale în frontispiciul compt
ului zise
următoarele, către coreligionari :

Piatra-N. în 26 Mai 1910

lubiți Coreligionari,
„. Indeplinindu-ne misiunea cu care am fost
în luna Decembrie 1909, de către partideie uniteînsărcinaţi
ale co-

munității noastre, în mod provizor,' până la
alegerea a
unui comitet definitiv, şi crezând că a sosit
timpul pentru
aceasta. avem onoare a vă declara că sunt
em deciși a
ceda locul altora. '
In acest scop avem onoare a vă înainta, spre
descărcarea noastră, bilanțul general de gestiunea noast
ră în a-

Comunitatea Israelitţ

a
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facerile comunităței în cursul de la /7 Dece
mbrie
până la 26 Mai a. c. /9/0.
Primiţi vă rugăm asigurarea osebitelor
noastre
sideraţiuni,
|

79099
con-

Preşedintele comis interim. //ie Soicher,
Secretar

P.

Daniel, .

Membri:

P. Zisu, |. Kop. Katz, Ar. Weintraub,
Osias Nadler, D. Davidovici, M. I). Segall, L. S. Ghelberg,
Haffner, M.

Friedman.

Această stare anarhică în sânul Comunităţei
noastre
a făcut. ziarele cotidiane să trimiată aci deleg
ați a căror
anchete sunt publicate în diferite ziare din
acel timp.
Din unu! din acele anchete publicate în ziaru
l „Mi“nerva» anul | No. 95, din acel an. extrag
dintr'un lung
articol publicat în acel număr următoarele :

Comunitatea Israelită din Piatra-N,
Ancheta specială a ziarului „MINERVA“

la oraşul nostru sunt asum neînțelegeri. Avem
două
grupe, unvl intitulat independent, cu un orga
n propriu
«Zeirah Zion». şi celă'alt Steinist cu orgimul propr
iu «Bulelinul». in primul rând trehue să spunem,
că cauzele

care au provocat această desbinare sunt 1) acuză
nanciare ce se aruncă actualei administrații, 2) rile fi:
lipsa de
control în toate instituţiunile ce depind de
comunitate,
9) favorizarea unor anumite persoane și 4) reaua
conducere a obşte

i și mai ales dorinţa unora din persoane,
ei să conducă interesele obştei.

Ancheta noastră e făcută

fără

ca

de “părtinire,

în cât.
spunem numai adevărul și de aceea vom expu
ne toate părerile, atât al unui grup, ca și al celuilalt. Dintr
e pers :anele care se agită în contra actualei administra
ții, sunt
domnii

l. Schwartz

fost secretar perpetuu

al comunităţii,

„414

_

|

i

Leiba Haras fost consilier al
fost preşedinte al comitetului
atras pe alte persoane. Ce au
o campanie atât de aprigă si
pândesc

în oraș

afișe,

Comunitatea

comunităţii, M. Leon
școlar, cari la rândul
făcut pe aceşti d-ni
duşmănoasă ? căci

memorii,

ziare

pline

cu

israelită

Abeles,
lor au
să ducă
se răs-

insinuări

din ambele părți, şi toate cafenelele cea comercială şi cea
grecească, centrele de întâlnire gem de atătea discuţii şi
certe reciproce.
Alătarea de grupul independent, mai e un grup zis
al tinerimei, ce se agită ca să se aleagă o comunitate, pe
baza unui program politic zionist, El propagă ca fiecare
sinagogă să şi trimeată delegaţi pentru alegerea comunităţii.
Grupul tinerimei şi-a ales delegați pe d-nii dr. W. Daniel,
D. Samsony, A. L. Zisu și M, Zion Katz. Mai adaug că
independenţii suni susținuți şi de unii profesori ai şcoalei
israelito-române — așa se spune în cercurile, lor — ca d,

Emanuel

lacoby şi alții, și de vre-o doi

medici

neri. cari caută să dea jos pe d. dr. L. Stein de
ducerea spitalului.

mai

la

ti-

con-

1910-1911
In luna lanuar 7970 d. lie Soicher, președintele comisiei interimare, secretar fiind Pine Daniel au lansat un
apel în idisch, prin care înştiințează obştea israelită. că
alegerea definitivă al comitetului comunităţii, va fi cât de
curând, trebuind mai întâi a regula mai mulle chestiuni
importante și a lua compt de la recentul comitet care
a fost.

In bilanțul general dat de comisia interimară al
munităţei.

Dela 77 Decembre

co-

|

/909 până la 26

Mai

1970

este

astfel: total intrat 24346 lei 35 b. iar la ieşire constatăm
că personalul ritual al comunității este 6227 lei 20 h.
Spitalul 943 lei 20 b. idem 836, total 6007 lei, şcoala de

băeți 4010. lei 65 b. Ajutoare urgente 990 lei 70 b. Pensii
1963 lei 80 b. etc. Total general 21346 lei 35 b.

In luna Martie, acelaș an onor Primăria locală cere
Epitropiei comunităţei locale a înființa loc destinat pentru

9

Comunitatea

Israelită

,

abatorul păsărilor, deci

preşedintele

comisiei

475.

interimare'

roagă pe :Dr. Ştein a înterveni în această privință de
oarece comunitatea are deja un asemenea local.
|
lată adresa :

Comisiunea

Epitropia

interimară

Comun.

a

1910

Martie

în

11

Israelite

Piatra-N.
No.

48

Domnule

Dr.

Pentru conformarea adresei No. 1322 a Onor

riei iocale
rilor după
bine voiţi
torităților
în această
munitatea
pentru

Primă

în privinţa stabilirei localurilor de tăere pase
ritul mosaic am onoare a vă ruga că Dv. să
a reprezenta comunitatea noastră înaintea auîn drept spre a stabili şi hotără cele convenite
privință, atrâgând însă atenţiunea Dv. că coposedă deja un asemenea local construit anume
|

acest scop.

Primiţi

vă rog stima mea

președinte //ie Soicher
p. secretar (indiscifrabil)

Domniei-Sale

Domnului Dr. L. Stein Loco
Comisiunea interimară era alcătuită la finele anului
1909 din Dnaii: Ilie Soicher (președinte) ]. K, Catz, Aron
Weintraub, Strul Ghelbert, Osias Madler, David Davido-

vici, M. D. Segal, L. Hafner,

M.

Fridman

(membrii)

iar

ca Secretar Pine Daniel.
In 23 lunie 1910 Comisiunea Interimară a Comunității Israelite locale. compusă din D-nii lie Soicher, los.
Weinrauch, M. Strich. Lupu A. Tărcăuanu, 1. K. Catz. H.
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Esrig,

Comunitatea

L.

Polak,

M.

L.

Făinaru,

A,

Israelită

Weintiaub,

Moise
Kahn, Bercu Herşcu, Meir Şvartz, Geda
le Leizersohn, O,
Nadler, David Davidovici, Pine Daniel,
L. Hainer, şi David
Strul înştiințează obștea

“în

ziua

de 27 lulie a. c.

că au regulat alegerea Epitropiei

A. Renert

lată

acea

învitare:

Comisiunea interimară a Comunităței israel. din

Piatra-N.

P. T.
Aducem la cunoştiința stim. noştrii
coreligionari că
alegerea unui comitet definitiv pent
ru obştea noastră,
anunțată pentru astăzi Duminică 27 lani
e, se amână pentru
Duminică 4 Iulie, crt. din cauza doli
ului în familia D-lui
- Primar al oraşului nostru.
Comisiunea

Comunitatea

Israelită

477

La alegere s'au presentat 3 liste de candidaţi:
1) Lista d-lui lulius Agatştein, A, Renert, L. A.

căoanu,

los.

Weinrauch,

Moise

luster,

Tăr.

L. Polak, 1. K. Catz,

Pine Daniel, Ilie Soicher, M. L. Făinar, Moritz Strich.
Sirul Ghelbert, Meir Schvartz, G. Leizersohn, Idel Hafner, David Davidovici şi O. Nadler.
2) Lista d lui losef Naftalisohn, şi 3) a dlui Lupu A.
Tărcăuanu.
Reuşit au lista D-lui Lupu A. Tărcăuauu cu următoarea

listă, care

căoanu,

alcătui

comitetul

Epitropiei:

Lupu

A.

Tăr=

Ilie Soicher, los. Weinrauch, Pine Daniel, L. Polak,

Uşer Rotman. Bercu
Solomon,

Meir

Herşcu,

Schwartz.

M.

H.

R.

Fridman,

Weinștock,
'Dav.

Mendel

Davidovici,

Osias Nadler, Avram Herşcovici. L. Hafner, Avram Pomerantz și Solomon Herşcovici.
Pe lângă aceste persoane. s'au cooptat şi de
Dr.
Ştein, care a fost înștiințat de preşedintele comisiei inte-

rimare.

lată adresa ;

No. 5

|

|

a

1910 Iulie in 12

Domnule
Cu aceasta avem

Dr.

unoare a vă încunoștiința că laale-

gerea generală ce a avut loc în ziua de 11

ales
ună
voiți
rilor

crt.

aţi fost

ca membru în comitetul Comunităţei noastre, împrecu D-nii notaţi pe contra pagină și vă rugăm să bine
a vă constitui şi a primi pe seamă girarea afacecomunităței lucrând în conformitate cu Procesul

Verbal al alegerei Dv.
Cu toată stima
Președinte
|

|

Domniei-Sale

//ie Soicher,
Secretar, D. Samsony

D-lui Dr. L. Stein membru în Comit.

LS,

.

|

|

Comunităţii Israel.

LOCO

478

Comunitatea

Israelită

In acel timp apăru un mare apel în limba româră, subscris «Comitet de inițiativă» în care D-rul Stein este cri.icat

foarte sever.
Ferberea

în sânul

|
comunității

noastre a

din care cauză tot comitetul les în cap
căuanu a demisionat definitiv.

fost

cu

Lupu

nelimitată,

A.

Tăr-

In acelaş timp apărură 2 apeluri în româneşte și am.
bele contra Doctorului Ştein, ambele semnate de aşa zisu
„Comitet de iniţiarivă“.
În primul Apel către Evreii Pietreni se cere ca să se
aleag1 din fiecare sinagogă câte 2 delegaţi, pentru a se
alege un comitet definitiv al comunităţei.
Comisiunea interimară numită de obşte la 31 August
acel an, prezidată de D-l M. 1. Incar, va îngriji ca alegerea
să se efectueze în cea mai bună ordine. Apoi zice relativ de
Dr. Stein;
Nu recunoaştem existenţa vre unui comitet arbitrar tic”
luit de Dr. Stein, medicul primar al spitalului nostru,
D-l Dr. Stein a devenit bun .hirurg la spitalul nostru
dar nu voim să tolerăm să ne opereze şi budgetul cu asistenţii săi celebrii.
In al doilea Apel

către

coreligionari,

A. l, Naftalison, Elias Segaler.

ţie Steinfeld,

S. Daniel, $. 1. Daniel,

povici, H. Esrig, M.
Marcu Rotman,
zersohn.

Michel

M.

Schvariz,
Friedman,

D.

subsemnat

luster,
$.

1.

Catz.

Davidovici,

de D.nii:

llie Soicher,
Lupu

O.

1. H. Colbaci şi Ghedale

Lu-

Nadler,
Lei-

In acest apel se referă ]a cel întâi şi după o aspră. critică ce face bietului Dr. Ştein, apoi chiamă obştea şi delegații la alegerea Epitropiei Comunităţii, pe ziua de 31
August crt.

Aşa dară comisiunea Interimară a Epitropiei Israelite 1o=
cală lansează o convocare a obştei la alegerea definitivă
a
Epitropiei Comunităţii locale pentru ziua de 16 Octombrie
acel an (1910). Semnat preşedinte Elie Soicher. Alegerea s'a

amânat însă pentru ziua de 14 Noembrie (1910).
lată înştiințarea biroului de alegeri :

Comunitatea

Israelită

.

Biroul de alegere al

Comitetului

Epitr.
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1910 Noemvre

Israelite

PIATRA-N,
—

Inștiințare
Enoiiaşii comunităţei noastre sunt înştiinţaţi că în

zilele
de 14 şi 21 Noemvre crt. a avut loc alegerea unui Comit
et

definitiv al epitropiei noastre şi resultatul voturilor a
fost că
sa ales un comitet compus din Dai; Avr. Renert,
Moisă L.
Fâina
r,

H.

Goldştein,

los.

Weinrauch,

|.

Kop.

Katz,

Elie

Soicher, Ad. Weiningher, Sol. Drimer, Herş Esrig, P.
Daniel
Meir Svariz, D. Davidovici. Men. Solomon, Ch. R. Wein-, .
stok, Osias Nadler, Leib Haffaer, Meir Fridman,
Pascal
Braunştein, Avr. Pomerantz şi Avr. Herşcovici,
Acest comitet a fost ales pe baza unui Proces- Verbal
de reforme cari trebuesc aduse la îndeplinire pentru
binele
comunităţei noastre şi al instituţiuneior noastre,
Aducând acestea la cunoştinţa tuturor coreligionar
ilor
obştei noastre, îi rugăm să adere la alegerea făcută să
semneze Procesul Verbal al alegerei ce li se va presen
ta, căci
avem ferma convingere că membrii Comitetului
ales sunt
conştienţi de misiunea ce li s'a impus şi pe care
o vor îndeplini cu sfințenie.

Diuroul de alegere
In acelaș timp Comisiunea interimară a Comunită
ţei Israelite iocale, văzând ca onor Pabin şi haham
ii n'au răspuns

la avertismentul

lor de aderare

la acest nou comitet, deci au

lansat convocarea delegaților sinagogilor.
latăl :
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“

Comunitatea

|srailită

Comisiunea Interimară
A COMUNITAŢEL ISRAELITE, PIATRA N.

CONVOCARE
D-lor Delegaţi ai Sinagogilor,
Văzând că nici până astăzi 25 crt. n'am primit nici un
răspuns, din partea D lui Rabin şi a D lor Hahami la avertismentul nostru afişat la 18 crt. şi împărțite în toate - locaJurile publice cât şi trimise numiţilor de mai sus, ne vedem
siliți a vă convoca din nou într'o şedinţă extra ordinară

pentru astăzi Sămbătă 25 crt. ora 4 p. m. în localui

tăței „Existenţa“

considerând

nevenirea

Dv.

socie-

la această impor-

fantă şedinţă că aderaţi la decisiunile ce vom

lua.
Comisiunea

Domniei-Sale

Domniior Nachman

Rabinovici,

Şmil

Lazarovici, Ițic Herşcovici, Leizer Grinberg,

traub, Rubin

Soifer, lancu

Sender,

Șmil

|. Katz.

Mendel

Leon S.

Wein-

Herşcovici,

Moise

luster, Elie Segaler, H. Goldştein, S. Siegler, S. Lieberman,
S Daniel, B. L. Cantaragiu, L. Pollak, Pincu Zissu, A. Wein=
traub, lțic Vigder, M. Leon Abeles, L. laşan, Griinberg.
Meir Wolf Pascar, M. H. Natansohn, S. L. Ichielovici, Îţic
Wolf,

L. Iakercaner,

berg, Marcu

Moise

Redier,

H. Zagher,

Rotman şi Sender Blanar.

Haim

Griin-

Tot în acel timp 1911 Comunitatea locală având
proces cu fostul antreprenor al feredeului, deci d. pre-

şedinte Avram
- judecat

local

la

Renert, luând afacerea în mânele

Judecătoria

de Pace

Ocol

şi la Inalta Curte de Casaţie

și

s'a

Tribunal

Justiţie.

obținând

Persoană Morală și Juridică al Comunităţei.

lată copiile ; -

sale

|, la onor

Comunitatea

Israelită

|
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Inştiinfare
Comunitatea Israelită locală are
onoarea de a încunoştiința pe onor. coreligionari
hotărârile în extenso a
onor. instanţelor judecătorești
şi anume: a Judecătoriei
de ocol. Piztra-N; cu No. 747/
a 91
Tribun1,
alului Piatra-N.
cu No. 234/911 şi a Inaltei Curți
de Casaţie şi Justiţie din
“Bucureşti cu No. 2354/919 prin
care se confirmă odată
pentru tot deanna că Comunitat
ea noastră este Persoană
Juridică şi Mo-ală legal constituită.
Rugăm a se lua notă
de hotărârile cuprinse.
Preşedintele

Corn.

Israclite

A. Rener/

COPIE.
ROMANIA
——

Judecătoria
Carte

Având

părților:

în

Rurală
de judecată

vedere

actele

Ocol
civilă No.

prezentate

|

Piatra

267,

şi conzluziunile

Având în vedere cererea părâtu
lui de a respinge cererea făculă de comunitatea
Israelită din Piatra-N., ca
fiind făcută de o persoană fără
calitate ;
Având în vedere că: peniru a
rezolva această cerere
trebue rezolvată chestiunea dac
ă comunitatea israelită din
Piatra-N. este persoană morală
legal constituită și cum
reclamantul prin copiile actelo
r depuse, pretinde ca comunitatea a fost înființată înai
nte de codul civil actual
să fi fost pus în aplicare, urm
ează să ne referim [a codul
Calimach ; .
Considerând că sub imperiul
codului Calimach din
cuprinsul art. 15, 98, 40 și
42, simola voință .2 indivizilor determină cererea de
p-rsoane morale, fiind vorba
de o fondațirne sau de o cor
porăţiune în scop moral şi
(util), fără ca acea persoa

nă morală să fie creiată prin
o
lege specială sau un hrisov dom
nesc, și auțorizația Sţa-
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tului nu era necesară sub codul
în

privința

Corporaţiunilor

prite de legi sau contrarii

|

Calimachi decât

neertate,

ordinei

ca unele

publice

israelită

numai

ce erau

sau

o-

bunelor

moravuri ;
Că dacă acestea sunt rândurile referitoare la persoanele morale sub codul Calimach, urmează să vedem dacă
Comunitatea lIsraelită din PiatraN. există sub imperiul
acestui cod ca făcând parte din Corporaţiunile ertate:

Considerând că din copiile actelor aflătoare la dosar

şi urmate între Primăria Comunei PiatraN.. Poliha Piatra-N.. Prefectura Judeţului Neamţ și obştea israeliților

urbei Piatra-N., după cum reese din prescriptul verbal
Poliţiei Israelite din Piatra- N, din 26
stabileşte în mod

neindoios

lanuarie

că comunitatea

1865,

israelită

al

se
din

PialraN. a fost creiată de Evreii din acest oraș la 29 lanuarie 1865, cu scop determinat religios că va avea un
buget

de venituri

şi cheltueli

in

interesul

cultului,

con-

trolat şi aprobat de Primărie;
Considerând că așa fiind şi văzând că comunitatea
israelită din Piatra N. s'a întocmit sub imperiul Codului
Calimach și înfiinţată ca «Persoană Morală» sub imperiul
acestui cod, pentru cuvântul că n'a fost oprită de organele statului de atunci, ci din contra; aprobă—judecata
găseşte că Comunitatea israelită din Piatra-N. este persoană morală legal constituită şi ca atare poale sta în

judecată.

Tribunalul
Preşedinţia D-lui V. Rădulescu Jude de

şedinţă

Membru

prezent D-l G. Bădărău.
Sentința No, 234

Având în vedere apelul lucrărilor din dosar
ținerile părţilor asupra
clamaniei

Societăţi

excepțţiunii privitoare

intimată

şi

calităţei

susre-

în apel;

Având în vedere că pentru a tranșa chestiunea trebue

Comunitatea Israeiită
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să ne referim la legile cari au precedat codul civil în
Moldova întru cât intimata prin actele depuse la dosar
pretinde că Comunitatea israelită din Piatra-Neamţ fost

înființată înainte de 1865, când a fost pus în aplicare co-

dul civil :
Având în vedere că sub codul Calimachi după art.
15. 38-43, pentru ca să existe o persoană juridică, nu era
necesar ca acea persoană juridică să fie creiată prin o
lege specială sau un “hrisov domnesc ci era suficientă
convențiunea părților sau ca acea asociaţiune să urmă„rească un scop util și delimitat ca: cultural, religios sau
de binefacere ca 'să nu fie oprit de lege, contrar siguranţei statului sau bunelor moravuri:
Că în cazul de faţă, intimata prin procuratorul ei cu
actele prezentate și depuse la dosar, face dovadă că comunitatea

israelită

din

Piatra-Neamţ

a

fost

creiată

de

Evreii din acest oraş la 25 lanuarie 1865, cu determinat
cultural, religios și de bine-ficere ;
Că, din adresele cari există la dosar urmate între Pri:

măria

comunei

Piatra-N.,

Poliţia

Piatra-N,

tra-N, şi Comunitate şi prin care
referitoare la numărul evreilor din
şi din controlul exercitat de Primăria
rezultă că comunitatea există de la
măriei, avea un buget de venituri
cultului religios; că n'a fost oprită

de

către

Siat;

că

ast-fel

Piatra-N. este persoană

fiind

Percepția din Pia-

se cer diferite relaţiuni
Piatra-N. cari plătesc dări
Piatra asupra Comunităţii
1865 sub controlul Prişi ch-ltueli, în interesul
de a funcţioni vreodată

Comunitatea

juridică legal constituită.

israelită

inalta Curie de Casaţie și Justiţie
Decizia No. 629

SECŢIUNEA |

Dosar No. 912/9911

Preşedinţia D-lui C. R. Manolescu
V.

Membrii prezenţi Dnii

Preşedinte

Bossy

V. Romniceanu
Gr. Stefănescu
|]. N. Stambulescu | Consilieri
Al. Alessiu
N. Procopescu
>
C. Sărăteanu

din
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II

Comunitatea

Îsraeiită

Curtea.
A rămas în deliberare până la 19 Septembrie 1912 când;

Deliberând
Asupra motivului de casare:

„Violarea art. 15 şi 38.43 din Codul
„Noi

am

susţinut

Calimach,

la instanţele de fond

că

Comunitatea

„Israelită din Piatra-N. n'avea calitatea de corp moral, cu
„drept de a mă chema în justiție ca părăt şi de o figură

|
„de instanţă.
„Înfiinţarea zisei societăţi fiind

sub

imperiul

vechei

"„giuiri Calimachi, după art. 15 din acel cod şi după
„precitate,

ca să existe o comunitate

ca corp

„să fie învoită de stăpânire ori o atare
„rezulte

dintr'un hrisov

sau cel

-„de la guvern, ceia ce nu este.

puţin

|

moral

învoire
dintr'un

trebuie

trebuia
act

le-

textele
să

emanat

„Avâud în vedere sentinţa supusă recursului din care .
„se constată că în contra acţiunii în revendicare intentată

„de intimata Comunitate israelită, recurentul a opus ca
„comunitate nu are calitatea să pornească
„ce ma fost recunoscută printr'un hrisov

judecată.
domnesc

acea

de oare
conform

„regulilor stabilite de codul Calimach,
Că ambele instanţe de fond au respins acest mijloc de
apărare invocat de recurent, pe motiv că din actele prezen-

tate de Comunitate

rezultă

că diferitaie

autorităţi,

de la care

emană acele acte nu numai că nau cuntestat şi impedicat
existența acelei Comunităţi dar din contra i-au recunoscut
fiinţa sa din sine stătătoare ,
Având în vedere dispoziţiunile art. 15 şi 43 din codul
|
Calimachi ;
Considerând că prin acele dispoziţiuni de lege se prevede că aşezările ce se fac între obșteni vor avea între ele
putere legiuită, dacă cercându-se şi găsindu se cu cale se
vor întări de stăpânire şi că în ce priveşte drepturile acelor
obştiuni, care se cuvine a fi sub osebită purtare de grije a
ocărmuirei, se va hotărâ prin deosebite legi făcute pentru
dânsele adică pria hrisoave;
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Că dor cea ce se cere printr'aceste texte de

ca aşezările

ce se făceau între tovarăşii,

bresle

să fiinţeze sub controlul şi purtarea de grije
blice reprezentată fie de domn fie de un alt

tului :

lege

sau

este

obştieni

a puterei
organ al

pusta-

Având în vedere că prin sentința atacată cu recurs, Tri"bunalul, intemeindu-se pe o serie de acte ale diferitelor
autorităţi prin care i se aprobă bugetul şi i se cerea statist
ica
regulată, de numărul membrilor Comunităţii, constată
că s'a
confirmat ființa Comunităţii şi prin urmare i s'a recunoscut.
existența ei legală, înființată anterior cu un scop cultural religios şi de bine facere,
|
Că Tribunalul, hotărând ast fe! Şi respingând excepţ
ia
propusă de recurent n'a violat art 16 şi 38.43 codul Calimach.
Că prin urmare motivul de casare este de fundat.
Peniru

aceste

motive

CURTEA

DE

CASAŢIE

In numele legei, Respinge recursul făcut de recurent
contra sentinţei No. 234/911 a Tribunalului Neamitz,

în

D 1 Preşedinte Abr. Renert, înainte de a pleca la
procesul ce avea la înalta Curte de Casaţie. m'a însărcinat
pe
mine de am plecat la laşi de unde i-am adus 3 copii
de acte
vechi ale comunităţei locale din dosarul procesului ce Co-

munitatea

locală avu cu Epitropia

neplata b:zmenului Havrei
1863.

Deosebit de aceasta

Bisericei

şi Feredeului
am

încredințat

Gospod,

Evreesc,

pentru

în

d-lui Renert

anul
2 acte

vechi din anii 1898 şi 1859 unde aminteşte cuvintele
„Comunitatea Evreească din Piatra“ (care acte n'am mai reprim
it),
Pentru toate aceste am primit suma de 60 (adecă şease
zeci!
lei) socotind inclusiv si spesele drumului dus şi întors,
spese
timbru etc. lată scrisoarea D lui Weinştock :
Piatra-N.

Onor

D-lui Iosef Kaufman

23/5' lulie 912

Loco

Confirm prin aceasta că am primit de la Dv.

următoa-
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|

Comunitatea

rele copii de acte ce aţi adus Comunităţii noastre
însărcinat fiind Dv. cu această misiune de către
Renert Preşed. Comunităţii Israelite locale:

sraelită

din Iaşi,
D-nu A.

1) Copia Prescriptului Verbal din 3 Oct. 1863 al Tribunalului Neamţ, Copia legalisată de Grefa Curţii de Apel
Iaşi sub No, 4744 din 6 lulie 1912.
1) Copia de pe practica (hoterirea) Curţei de

Apel

Iaşi

din 23 N-bre 1864. Care copie sunt legalizate de Grefa onor

Ad. Weiningher

Curţei de Apel din laşi sub No. 4767 din 6 lulie /9/2.
1)
| Justiţie
zată de
lulie a.

Copia de pe hotărârea Înaltei curţi de Casaţiune şi
secţia | No. 7287 din 74 Aoembrie 1873 şi legaliGrefa onor. Curţei de Apel laşi sub /Vo, 4768 din 6
c. 7972.

Toate aceste 3 copii de. hotărări, scrise pe timbrul legal
a 2 lei coala—le am primit de la Dv. pentru Domnul A. Henert

Președ.

Comunităţei,

care

sosind

din

străinătate

unde

Comunitatea Israelită

|

Ă

487

se află actualmente, vă va mulţumi şi pecuniar
curarea lor.
Mulţumindu-vă

vă salut cu toată

pentru

prc-

stima

Casierul comunităţii /7, R. Weinștoc
In comptul de veniuri şi cheltueli al Epitrop:ei Comunităţii Isr. locale de la 15 Noembrie 1910 până”la 31 Dec.

1912 Total 65490 lei 35 bani venituri şi cheltueli. Preşedinte

A. Renert, Casier Ad. Weiningher,

secretar

contabil

Pincu

Z'su. Verificat Cenşori D. Samsony, Meir Schwartz, Mendel
Solomon.
In comptul de la 1: lanuar 1912 ad. 31 'Dec, 1913. Ve-

nituri şi cheltueli total 6849 lei. Preşedinye Abr. Renert, Casier H. R. Weinştock, Censor 1. K. Catz. Secretar P. Zisu.

1912-1913-1914 |
In anul 1913 am fost însărcinat de preşedintele Comunităţii israelite locale a redacta şi elabora Statutul: şi: ReguJamentul interior pentru administrarea intereselor Comunității Israelite din Piatra-N.
Acest serviciu lam făcut
peniru binele Comunităţii locale.

de as:menea
i

La pagina 22 zice: redactat şi elaborat

Kaufman

(cronicar)

Piatra-N.

Septembrie

gratuit,

de

D=]

1913.

fiind

losef

Preşedinte A. Renert, Secretar P. Zisu. Votat în şedinţa din 28 Iulin 1913. Membrii H, Goldştein, Sol, Drimer,
losef Weinrauch,

H.

Esrig,

Adolf

lie Soicher,

Weiningher,

inştock, Pine Daniel, Meir

M,

L. Făinar,

Mendel

Schvartz,

vidovici, L. Hafner, M. Friedman,
„ Pomeraniz şi A. Herşcovici.

|.

Solomon

Kop.

H,R.

Os. Nadler, Davy.

Pascal Braunştein,

Catz,

We=

Da-

Avr..

Onor Primăria locală a vizat statul,

lată copia:
3
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|

Comunitatea” Israelită

Regatul României

29 Noembrie

1914

Primăria Urbei Piatra
|
Jud Neamţ.
|

Serviciul Administrativ
Da

No. 6114

|

Domnule Președinte,
Ca urmare adresei noastre No. 5506 din 28 Octombrie
1913, am onoare a vă restitui un exemplar Statut vizat de
noi iar unul alb al il-lea exemplar se va păstra în arhiva
primăriei.
Pentru Primar AWicu 7. Albu

Secretar G-l GA.

V, Covrig

Domniei-Sale
D-lui Preşedinte Comunităţei israelite Piatra-N.
“ată şi copia decisiunei consiliului Comunal:
Copie după -deciziunea: Consiliului

Comunal

al

urbei

PiatraN. din 23 Octombrie 1913 p. 9 la care au luat parte

D-nii membrii

şi anume ;

-D-1 Dimitrie C, Borbu

Primar,

Nicu

1. Albu

Oscar Stati Consilier, Remus C. Şoarec, Emanoil

Adjntor,

Vârgolici,

Mihai D; Cornea, loan Ciuca, Dimitrie |. Mihailescu, Dimitrie
Timotei, Dimitrie Teodoru.

D)-l Primar prezintă consiliului petiţiunea No. 147 înre„gistrată la No. 7814-913 cu care preşedinteie comunităţii israelite din acest oraș depune două exemplare de statut ale
acelei comunităţi spre a se viza.
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Israelită
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Consiliul deliberând

şi

Având în vedere că comunitatea este recunoscută de
persoană morală prin deciziunea Înaltei Curți de Casaţie
No. 2554 din 12 Septembrie 1912, dânsa este în drept să-şi
formeze statutul de conţinutul căruia consiiiul comunal nu
are a se ocupa de cât în cazuri speciale şi deci astă-zi Con-

siliul se mărginește în a autoriza pe D-l primar a viza statutele.
Văzând dispoziţiunile art. 44 şi 50 din legea pentru organizarea comunelor urbane.

In unanimitate
DECIDE:
Autoriză pe D-i Primar a viza statutele depuse de Co:
munitatea

israelită cu adresa No.

147

inregistrată la

No.

Preşedinte a veni şi semna al II-lea exemplar statute ce
rămânea la primărie spre păstrare,

va

7894 din | Octombrie a. c. învitându-se mai

întâi

pe

D-l

Romania

Primăria Urbei Piatra
Judeţui Neamţ
Copia prezentă fiind conformă cu originalul, se legalizează elibsrându-se D-lui A Renert Preşedintele comunităţei
israelite din Piatra-N. în urma cererei
10135 de astăzi 28 Decembre 1913.
Primar

făcută prin petiția No.

Nicu |. Albu

No. 6562—28 Dec. 1913

Secretar G-l, GA. V. Covrig
|
|
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|

-

,

” Comunitatea Îsrailită

In acelaş an (1913) apare un pamflet în idisch
şi cu
multe fraze în româneşte, făcând observaţii Comitetulu
i.
Asemenea
un alt pamflet în româneşte, subscris. „(Comitet de inițiativă“, care cere și alegerea altui
Comitet al
Epitropiei Comunităţii.
|
In 28 lanuar 1913 preşedintele Comunităţii trimite
ur=
mătorul apel pentru a se face alegerea a unui alt Comit
et al
Epitropiei. lată']:
|

APEL
lubiți Coreligionari,
Subsemnat A. Renert, în calitate de Preşedinte
al Comunităjii Israelite locale v-am rugat în Decembrie
1912 să
faceţi alegerea unui alt comitet şi am arătat motiv
ul etragerei mele, din această demnitate, lucru care nu
s'a făcut.
Vă rog deci pentru ultima oară să binevoiţi a lua
notă,
că de astăzi înainte nu mai pat conduce această
Instituţiitne
şi mă degajez de orice răspundere, a consecinţe
lor acestei
retrageri, procedând la o nouă alegere,

Cu toată stima
1913

A.

Renert

inștiințează

peniru

lanuarie în 28

lar la 5 Februar âcelaş an,

în ziua de 10 Februar (1913).

alegere

lată copia :

Epitropia Comunităţei Israelite din

Piatra-N.

Inștiințare
Se aduce la cunoştinţa coreligionarilor Israeliţi
că în
ziua de Duminică 10 Februarie a. c. va avea
loc alegerea .

Comunitatea

Israeiită
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noulni Comitet al comunilăței noastre în localul

băeți No. 2 din strada Sft. Gheorghe.

şcoalei

de

Vor avea drept de vot numui acei dintre Domnii alegători, cari se vor conforma proectului statutului comunității
care sună astfel:
Au drept de a alege, toți israeliţii care sunt capi de fa
milie, ce au vârsta de 25 ani impliniți şi cari contribue di-

Sol. Drimer

rect sau indirect la intreţinerea cuitulul şi a instituţiunelor de
binefacere.

Nu au drept de vot de a alege şi de a fi aleşi toţi
acei israeliți care primesc ajutoare de ja comunitate și nici
funcţionarii şi salariaţii de la orice instituţiune a Comunităţii.

Sunt excluşi de la dreptul de vot,

persoanele

ce

n'au

purtări bune în societate, ce nu cunosc limba ţărei, ce nu
ştiu cartea românească şi toți acei ce ar fi suferit vr'o pe-

492

Comunitatea

Israelită

deapsă infamantă, chiar dacă au dreptul de prescripţie şi în
fine acei ce exercită o profesiune imorală.!! !

Preşedinte A. Renert
Secretar P. Zissu
Piatra-N.

Febr.

1913

S'a format Comisie interimară din D-nii |. M. Ipcur,
M. luster, Iosef Naftalisuhn, losef Weinrauch, L.
Goldman,
Os, Nadler, L. Hafner, Meir Schwartz şi Ghedale
Lei-

zersohn.
”
Alegerea s'a fixat pentru ziua de 7 April

|
1914

când

s'a ales următorii mădulari : Michel luster (preşedint
e onorific), apoi Sol. Drimer, David Stamb'er, Dr. Danie
l, M.

Eizicovici,

M.

Buchhalter,

Şmil

Ițic Catz,

Oscar

Iosef Weinrauch, Aron Ghelbert, lancu Alter,

Helman,

Lupu

Lu:

povici, |. Kopel Katz, losub Herș Katz, şi Gheda
le Leizersohn.
Loja B'nei Brith. caută să prioreze şi ea la aceas
tă
alegere. Deci d. Solomnon. Drimer fn ales ca
preşedinte
activ al Comunităţei.

1915-1916
In Bilanţul General de gestiunea Veniturilor
tuelilorComunităței Israelite din Piatra-N. De la şi Chel1914 şi până la 1 April 1915, găsi următoarea | April
prefaţă ;

Piatra-N.

Onor
Implinindu-se

1 Aprilie 1915

Coreligionari

un an de când am

venit

munităței noastre, avem onoare a vă presentaîn fruntea coVenituri și Cheltueli a gestiunei anului 1914-191Bilanţul de
5.
Dacă fostul Comitet ne-a lăsat un activ în
numerar
de lei 1014, în schimb însă ne a lăsat datorii
de
plată în
suma de lei 4070.80 pe' care am achitat în
cursul acestei
gestiuni.

Comunitatea ssraelită
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cât

cu

grea

a fost cu atât mai

noastră

ve-

chiul Comitet înainte de a se retrage a urcat budgetul
de Cheltueli cu circa 3000 lei anual, mărind lefurile clerului și Corpului Didactic.
Baia a fost într'o stare de ruină

din care: cauză onor.

Primăria a închis'o şi am fost nevoiţi a face o reparație
radicală care a costat circa 8000 lei, plus de aceasta

pentru timpul duratei reparaţiuni n'am primit câştiul iîntegral.
|
Din cauza timpriui anormal mizeria în populaţia
săracă a crescut enorm, astfel că budgetul a fost atins
simţitor și din această parte.
Tot din această cauză încasările de taxe şcolare au
fost foarle reduse.
Pentru a putea alina în mai largă măsură, mizeria
din sânul populaţiei sărace, am format « Asistenţa Publică»
eminamente

operă

filantropică

și care

a cooperat

la

fi

lantropia obicinuită a Comunităţei.
|
Ast-tel că am împărţii ajutoare în suma de circa Lei
faţă de lei 2193.30 cât s'a împărţit anul trecut.

5000

In numele

săracilor mulţumim

generoşilor

bili cari au contribuit regulat lunar la

această

contribua-

operă

îi:

lantropică.
Ea
Asemenea cerinţele de Mues-Chătnla 550 familii'suma
de Lei 5740 faţă de lei 3280 cât s'a împărţit anul trecut.
La contul de Mues-Chiten se observă că am realizat
la făină un profit de lei 1470 aceasta datorită faptului
că am cumpărat la timpul oportun făină cu un preț re-

dus

vânzănd

cu

un

preț

fabricaţiunilor

mai urcat

de

azime.

Recapitulând operaţiunile asesiui an se poate constata

că cu toate că am

întâmpinat atâtea

cheltueli prin urcare

de salar a clerului şi Corpului didactie și atâtea spese cu

reparația radicală a Băei, distribuirea atâtor ajutoare,
toluși nu suntem în mare dificit căci deşi avem man-

-

date neplătite în suma de lei 1549.35 şi

datoria

am plătit datoriile fostului Comitet de

.

garanţia

Băei Lei 2000 aceasta însă este numai datorit faptului că
.

2156.80 (4070 minus lei 1914 ce am primit de, le
i :%-și DLeinialor.
+

ie

-

494.

.
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Lei_1000.— avansul ce am dat Soc.
|. C. A. prin
Lei 502:— avem în casă numerar.
de Fete. iar.

şcoala

Mai menţionăm că vechiul Comite
t refuză încă a ne
preda registrele și garanţia antrep
renorului gabelei, pentru
care motiv nu știm.
Incheiând

noastre pentru

mulțumim

încrederea

onor.

Enoriaşi

ce ne-a acordat,

ai

Comunităţei

Cu deosebită stimă
Preşedinte Solomon Drimmer
Casier Oscar Flelman
|

Secretar. Comptabil

Jaques Feibel

Unde arală situaţiunca şi starea
instituțiunelor Co
munităţei,
i
Venituri: Gabela 47.320. Baia 731
2
lei.
Școlare 3389
lei, Diferite venituri 2552 lei,
Lemne pentru saraci colectade
ţiD-l Rabin şi Sam. Daniel
953, Total 63440 lei
65_ bani, Cheltueii, datorii lăsa
te de vechiul
comitet
4070 lei. Cultul 13440 lei, Baia
1119 lei, Şcolare 18287.
Spital 7674 lei. Total numeral
44592, etc. etc.
Preşedinte Solomon Drimer, Casi
er Oscar Helman,
Controlor |. Kopel Catz, secretar
Comptabil Jaques Feibel.
In anul 1915 Epitropia Comunităţ
ii Israelite de aci
lansează, câlre obștea

israelită
care „extrag următoarele :

!ocală

- Epitropia. Comunităţii

Israelite

AP

următorul

din

apel

din

Piatra-N.

EL

lubiţi Coreligionari
Cunoscut vă sunt fazela critice.
prin care trecem actualmente.
Odată cu desfășurarea răsboiului
European ; Imediat

Comunitatea

Israelită
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am înfiinţat societatea „Azistenţa Publică“, cu scop
de a
veni în ajutorul nevoieşilor.
Prin obolal şi contribuirea D-v, am ajutorat şi alinat

familiile sarace,

ale acestor

concentrați.

.

Situaţiunea acestora a devenit cât se poate de deplo.

rabilă. Implorând mila şi mizercordia noastră.
Fondurile noastre nefiind

suficiente

deci

apelăm

generositatea D-v și vă rugăm cu inzistență să contribuiţila

losef Naftalisohn

losef Weinrauch

cu toții, pentru a putea ajuta şi alina durerea sfâșie
toare
ale fraților noştri cari lăncezesc în amară suferinţă.
Pentru aducerea la îndeplinirea, acestei misiuni, am

delegat ca incasator pe D-nul Marcu Alter, şi vă rugăm
să bine voiți a'l primi afabil şi cordial, dăndu-i bine toi-

torul

D-v. concurs precuniar și moral,

COMITETUL
Piatra-N.

Iunie

1915

In bilanţul General de gestiunea Veniturilor

tuelilor Comunităţii Israelite din Piatra-N,

De la

şi chel1

April

496

Comunitatea

1915 şi până la 31 Martie 1916

semnat

Israelită

Preşedinte

Sol.

Drimer, Casier Idel Milerad, şi secretar Dav. Griinfeld. Venituri 75965 lei 80 bani. Cheltueii tot aceiaşi sumă.

In anul 1916 Epitropia Comunităţii face cunoscut prin

înştiințări că evreii să nu

plătească

carne

de

scump de 1 leu 20 bani kilo, iar azime de

vită

paşte

80 bani kilogramul.

mai

numai

1917-1918

“gerei

In Iulie 1918 comitetul

noului

Comitet

al

de iniţiativă, în vederea

Epitropiei

ale-

Comunităţei

parte din obşte la o întrunire intimă, în
” ciune din str. Carol No, 4. -

casa

invită

de

Tugă|

lată acea invitare:

Invifare
Rugăm

pe D nii; Mendel Kalmanovici, Burech Cerbu,

Iosef Kaufman. Şmil Ițic Katz, Idel Brikman, Haim Şteinberg, Nafiuli Rozner, Josef Naftalizon, Haim Gutman,

Bercu Katz, Fraţi Solomon,

Bercu Krigler,

Rubin

Soifer,

Ghedale Leizerson, Sfrul leşanu, Herş lancovici Dentist,
Pincu Zisu, Bernhard Weisman, Moise Ghelbert, Ițic Berman, Haim Davidovici, Davidovici Croitor, Etraim Sou-

frin, Meir

Fridman,

Ichil

Rezenberg.

Moise Katz, Strul Ghelbert,
Să bine voiască a veni

de rugăciune din strada Carol No.

Sâmbătă, ora 5 p. m.

Pentrua ne consfătui

$mil

Kopelovici,

Moiss Feider, Ițic Leibenson,
la intrunirea intimă, în Casa

4

care

va

avea

loc

asupra recentei alegeri a noului

Kahal sau mai bine zis a Epitropiei Comunităţei noastre.
Rugăm pe cei invitați a semna ca dovadă că au

luat cunoştiința de această învitare.

Piatra-N.12 Iulie 1918

-

Comitet de inițiativă

Am văzut şi am luat cunoștiință
Urmează iscăliturile,

vom

veni.

Comunitatea

Israelită
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În acelaş an Legaţiunea Franceză, prin d. Carol Weinberg, trimite foarte multe obiecte (imbrăcăminte) şi luc-

ruri farmaceutice pentrn populaţia saracă
Israelite locale,

a

comunităței

lată şi articolul ziarului Informatorul Anul IV No, 195 :

„Muniţii

Compromițătoare“

Sub acest titlu ziarul local „Viaţa Nouă“ consacră o
lungă informaţie directorul ziarului nostru.
La aceasta D-sa răspunde priu următorul documint:
Legaţiune Franceză, Ataşatul Militar

Sa primit de la dl Carol Weinberg diferite obiecte
şi lucruri farmaceutice aparținând d-lor Dr. Sempe, Dr,
Offret şi Căpitan Bernier, precum şi carluşele aparţinând

Doctorului Sempe.

Capitan Roth
“Legation de France, L'aitache Militaire
Recu de Monsieur Carol Weinberg demenranta Piatra
differents objets et pharmacie appartenent a Mrs. le Dr,
Sempe, Dr. Offret, et Capitaine Bernier, ainsi que les
cartouches provenant du Docteur Sempe.
”

Le 17:30 Mai 1918
Capitaine Roth

lată în câte-va cuvinte spulberat tot istoricul prin
faptul că absolut toate obiectele lăsate pe răspunderea
fostului Gestionar al casei franceze, însoţit de acte regulă
de iinde rezultă că:
Fiind responzabil drepturile d-sale rămân întregi.

„Etant responsable ses droits restent entiers“.
și prin faptul că delegaţiunea din pariea Legaţiunei Franceze sosită în localitate

în mod

special

chiar

în

ziua

a-
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pariției zisei informaţii a cerut şi
deţinut toate obiectele
şi conform cererei directornlui nost
ru, au fost expediate
prin c, f. r. Legaţiunei franceze din
Iaşi prin mare viteză

cu scris de trăsură No. 363365,

Cartuşele care erau luatede d. Dr.
Sempe cu apro
barea autorităţilor Superioare compet
inte au fost păstrate
într'o şură în mica lor cutie de tabl
ă groasă, împreună cu

toate cele alte obiecte şi n'au fost
găsite „într'o casă de
s'a afirmat

fier“ cum

necunoscut,

și

fiind

închisă

nu s'a ştiut ce conține. acea

cu

un

mecanism

cutie.

„Informatoruli

Tot în acelaş en 1918 ziarul local
„Viaţa nouă“ a
provocat în toate straturile populaţiei
israelite locale ca»
loinnii la adresa lor, deci Epitropia
Comunităţei Israelite
precum și Uniunea Evreilor Pământen
i, au făcut următoarele întâmpinări.
lată Protestul lor în ziarul” local „Informa
torul“
Anul:
IV No. 195.

Un protest al Comun. Izraelite și Uniunei Evr.
Pământeni
Faţă cu indignarea provocată în tcate
straturile populaţiei israelite locale de calomnioasel
e învinuiri aduse în
ziarul „Viaţa Nouă“ din 17 crt. Comunita
tea. Israelită şi
Uniunea Evreilor Pământeni din localita
te s'au văzut nevoite a face demers colectiv depunând
în mâinele directorului acelui ziar următoarea întâmpin
are :

Domnule Director,
In No. 6 al ziarului » Viaţa Nouă” din
17 Mai a. c.
organ al Partidului Conservator local
găsim în pagina 2-a
coloana 4-a publ

icat sub titlul
tului“ următoarele rânduri:

(urmează

„Importanţa
n

socială

textul publicat în altă parte a ziarului

«Importanţa socială a furtului)»

sub

a

fur-

titlul

Comunitatea israelită
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Ne surprinde,

că de

fapta

crim

evrei este tăcută responsabilă într inală imputată câtorva
eaga populaţie evreească
din localitate, aruncândui-sa învi
nuire, că ar căuta prin stăruințe Şi jertfe să muşama
lizeze

la Depozitul rusese N. R.)
Populaţia

evreească

această

afacece

(Furtul

de

reprezentată

prin noi subsemnaţii
se simte adânc jignită de asemen
ea învinuiri lipsite de seriozitate şi protestiază cu toată ener
gia în contra acestor acuzaţiuni.
Evreii cinstiți nu apără, nu se
solidarizeaza şi
desaprobă cu aceiaşi tărie ca şi conc
etăţenii lor creştini acţiunile
criminale ale unor indivizi care
trebue să primiască din
partea justiţiei pedeapsa pe care
o merilă.
Nutrim ferma convingere, că
de cari fruntaşii conservatori sunt sentimentele de dreptate
însufieţiţi față de populațiunea evreească locală sunt depa
rte de a corespunde celor
insinuate în ziarul „Viaţa Nou
ă“ şi vă rugăm deci să bine
voiți a dispune ca să ni se deie
deplină satisfacţiune printr'o
complectă retractare
a calomniilor

sus menţionate.

„ Primiţi vă rugăm

etc.

Delegații Comunității Israelite
Piatra-N. şi ai
Uniunei Evreilor Pământeni, secț
ia Piatra

ss. S. Drimmer,

Iulius Agatstein.

nert, C. Renert,

M. Semo,

Petru

Dr.

luster,

Sim,

Herşcovici,

losef Weinrauch,

Woltshaut, “Carol Berman,

M.
Avram

Re.-

1. Rorlich.

Această întâmpinare a fost prezinta
tă Vineri 18
Clubul Conservator, d lui Director
al ziarului „Viaţa

de faţă fiind şi D-l Prefect Rosetti
Băl

Ipcar,

crt. la
Nouă“

D-l Oscar Stati şi alți membrii marc ănescu, D-l R, Şoarec
anţi ai Comitetului Clubului precum şi D-l Dr. Pilescu,
care au exprimat d-lor
Iulius Agatştein şi Carol Renert
prezentatorii acestei adrese
sincerul lor regret față de cele
strecurate în ziar fără cunoştința şi asentimentul D.lor,
promițând pe lângă publicarea adresei de sus în chiar
corpul jurnalului » Viaţa Nouă“
darea unei depline Satisfacțiuni
populaţiei evreeşti prin retractarea invinuirilor aduse pe
nedrept.

“Comunitatea israelită
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In comptul Comunităţii Israelite Piatra-N. In bilanțul
General de gestiune veniturilor şi cheltuelilor Comunitatea
De la 1 April 1917 şi până la 31 Martie 1918 constatăm
următoarele

venituri;

Gabela

25594

11600 lei Venituri (taxe) şcolare 8933

lei

lei

şi

70

85

bani.

b.,

Baia

felurite

donaţiuni 6232 lei 50 b., Venituri din vănzare de alimente
ca zahăr etc, 70790 lei 95 b., Colecte pentru lemne saracilor 2926 lei, Colecte de Mues chiten 6118 lei, Asistenţa

Petru

luster

publică 8087 lei 30 b. etc. Total general 166662 lei 20 b.
Cheltueli total : clerul 13800 lei, Şcoala de băeţi şi spese
administrative 13153 lei 05 b., Şcoala de fete 6868 lei 40 b.
Spitalul 2010 lei, Azilul de bătrâni 1499 lei 75 b. Diferite

ajutoare şi pensii 14326 lei 20 b. Lemne saracilor 4958
50 bani, Mues

châten saracilor 30994 lei 40 b.

lei 45 b. Asigurări 433 lei.

Dări

lei

1569

Instalarea apei 3580 lei 60 b. Administraţia 4783 lei
70 b. Felurite 1332 lei, Şcoala Comercială „Michel şi Re-

Comunitatea

!sraelită

beca luster»

501

1586

lei 30 b. Diverse

merar Casso 85121

debituri

2041

lei,

Nu-

lei 10 b. Total general 16662 lei 20 b.

Semnaţi
Preşedinte
Solomon
Drimmer, Casier Idel
Milrad, Conirolor loset Rorlich, Secretar Comptabil David

Grinfeld.
Tot în comptul

d-sale

de

la

Martie 1919 este astfel;
Venituri: Comptul cassei 83080

1

Aprilie
lei. Gabela

”
1918

ad

79821,

31
Baia

20.000, Şcoala Primară de băeţi 5071 lei, şcoala de fete
1775 lei, Diferite venituri şi donaţiuni 20554 lei, Comptul
Deposit de alimente: peşte, sare, arpacaş, tărâţe de grău,
făină de hrişcă, tărâţe. zahăr, făină de porumb, petrol, pască,
total 50946 lei 75 bani.
Colecta pentru lemne la săraci 5447 lei, Asistenţa pu-

blică 1499 lei. Azilul de bătrâni 8834. Spitalul 60 lei.

'Total

general: 329,546 lei 9% b.
Cheltueli Clerul 22932 lei. şcoalele
41743 lei 90 b. Spitalul 4544 lei 25 b.
bani. Ajutoare 73521 lei, 1055 lei 85 b.
lei 20 b. Reparajiuni 20076 lei etc. etc.
329546 lei 95 bani. Acuiv total 647,318
588.203 lei 20 bani.

de băcţi şi fete:
Azilul 14194 lei 10
Administraţia 11830
etc. Total General
20 b. Pasiv tctal

Semnat Preşedinte Sol.
Drimmer,
controlor losei M. Borlich, Secretar D.

Casier Idel
Grinfeld.

Milrad,

1919

In acest an antreprenorii băei cemunităţei, au
proces
cu Epitropia comunităţei. lată* notarârea

Tribunalului

local;

avut
onor
-

Procesul Comunităței israelite

Tribunalul condamnă Comunitatea să plătească circa
10 000 lei daune şi chettueli

La 28 Marltie a. c. a venit înaintea Tribunalului

baterile procesului intentat de D-l

Blumen

contra

comunităjei

președintele ei d. Solomon

D.

Israelite,

Drinimer.

Birștein

şi

reprezentată

desloine
prin

502
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|

Molivul procesului este că Epitropia

comunităței

ți-

nând o licitaţie pentru arendarea băei, a primit garanţia
şi prima rată de chirie de la zişii reclamanţi şi la cererea acestora a li se preda baia, comunitatea sa văzut
în imposibilitatea de a putea executa convenția verbală

cu noii antreprenori, pentru -că vechiul antreprenor făcând
uz de legea măsurilor

excepționale,

a

înţeles

să benefi-

de

Birstein

cieze de dreptul ce-i dă legea de a prelungi contractul un
an de zile după pacea generală. De aci pornind acest.
proces dăm în cele ce urmiază sentința pronunţată de tribunal în' ziua de 30 Martie a. c.
|
„Admite
„loină

Blumen

în parte acţiunea făcută
din Piatra-N,

contra

d.

comunităței

„din Piatra-N. reprezentată prin președintele

ei

şi

Israelite

Solomon

„Drimmer, şi în consecință declară desființat contractul
„de inchirierea băiei comunităjei câtre David Birștein și
„loină Blumen ca garant, contract încheiat verbal la 1

„lulie 1918 pe timp de 2 ani. Obligă pe comunitatea

1s-

„raelită din Piatra să restitue lui D, Birştein, suma de
„7250 ce-i deţine fără cauză, şi a plăti lui D, Birștein,
„suma de lei 9053.50 daune interese compensatorii, isvo:
„râte din neexecuiarea contractului, mâi obligă comuni-

„tatea a plăti lui Birştein 700 lei chelt. de judecată.
Notă red. Termen de apel
la pronunțare.
|

este 2 luni și 15 zile

de

In luna Aprilie acesţ an s'a propus de Preşedinte al
“Epitropiei Comunităţii pe Peter luster, lată articolul re-

lativ în ziarul local „Informatora!“ din 20 April 1919.

Alegerea de Epitropi pentru Comunitatea
D-l Petru luster, mare

Mendatul' epitropiei

industriaş va îi

Israelită

viitorul

în frunte cu d.

Drimmer

rând de multă vreme; din cauza evenimentelor
a întârziat să se producă.

Astă-zi anunțându-se printr'un apel

preşedinte

demisia

expi-:
demisia

pe ziua

Comunitatea Israelită
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|

de 1 Mai st. n, o întrunire a avut loc la școala
Israelită
la care au participat enoriaşii din toate Sinagogile
, unde
sa disculat asupra unei reprezentanțe bine aleas
ă în vederea marilor prefaceri ce se anunţă. Este nevoi
e de un

preşedinte cu autoritate, pricepere. cinstit

și

Şi care să fie din toate punstele de vedere la
situației şi rolului ce va avea să indepliniască

Comunitate.

desinterisat:
înălţimea
viitoarea

|

Toală lumea adunată a căzut de acord că
d. Petru
luster, mare industriaș şi fiul marelui filantrop
d. ' Michel
luster

. este singurul în mâinele căruia se poate
dința
destinele celor 9000 suflete ce include Comunitaîncre
tea din

Piatra-N. In toate împrejurările, casa d-lor
Michel] şi
Petru luster a fost deschisă coreligionarilor
lor. Dintre
toți bogătaşii Pietreni, singur d. Michel luster
a
raşului o importantă donaţiune de 100.000 penir făcut ou o şcoală
Comercială. La toate subscripțiunile cu carac
ter _filan-

tropice d-nii Michel și Petru luster au fost în frunte
, ' Se cuvin

e prin urmare
munități să voteze in mod
Petru luster,

ca și toți cetăţenii acestei counanim listă în frunte cu d.
Alegător

Tot relativ la alegerea lui PetruM. luster
cetim

ziarul local:
articol:

«Informatorul»

Compania

din 27 April 1919

în

următorul

electorală israelită

Impozanta intrunire de Ia Şcoala Israelită.

Discursul pro"gram al d-lui Petru luster. Cuvântările d-lor
Elias
Herşcovici şi Carol Weinberg

In vedere alegerei pentru comuni
tatea Israelită, a
avut loc în Școala israelită, o a doua
intrunire la care a
azistat foarte multă lume, Contrar obic
eiul
ui, de astădată
au venit

alegătorii evrei din toate straturile soci
ale. Prezidează d. B. Grinberg industriaș.
|
D-l Petru luster mare industriaș ia
cel dintâi cuvântuj
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și după-ce

explică publicului

Comunitatea israelită

azistent

pentru prima oară mulțimei, în schimb

desea

de nevoile

comunităţei

că

dacă

s'a

vorbește

interesat

a-

locale.

Trecând la chestia viitoarei alegeri, spune că solicilal de un mare nvinăr de cetățeni a primit.să figureze
în capul listei, cahdidând la președenţia comunităţei.
In vederea acestui lucru d-l luster desvoltă un vast
program, aprobat şi de cumitetul de inițiativă şi promite
că va reorganiza Comunitatea împărțind'o în mai „multe
secţiuni.

Se angajează de. a redeschide spitalul, să supravegheze bunul mers al școalei, să facă tot posibilul pentru
o bună şi eftină aprovizionare.
Susţine desființarea cerştuiui pe stradă și promite

înfiinţarea unei reale azistenţe Publice pentru cei fără de
mijloace şi în neputinţă de a-şi câștiga existența.
Bazat pe acest program de activitate, solicită voturile
alegătorilor, Toată lumea prezentă a aplaudat şi aclamat
frumoasele şi bunele intenţiuni a d-lui Petru luster, . promițându-i
nemărginita
încredere a întregei populaţiuni din
Piatra.
D-l Elias din partea meseviaşilor mulţumeşte d-lui Petru
luster pentru solic'tudinea ce o arată mulţimei, demonstrează
fericita alegere ce o va fac: evreii din Piatra votând cu toții
lista în fruate cu d. luster, (aplauze prelungite).
Dl Carol Weinberg remarcă agitația produsă în populaţiunea israelită la anunţarea candidaturei d lui Petru luster
şi susține că evreii au nevoe de representanţi a căror glas să
fie ascultat.
După publicarea bilanţului cowunităţei actuale, opinia
publică îşi va spune cuvântul.
Demonstrează actele de filanlropie a d-lor Michel şi
Petru

luster, singurii milionari din Piatra,

rechea lor la nzvoia celor suferinzi şi
asistenței, solicitând

votarea

cari au

termină

în

plecat

u-

aplauzele

listei cu d. luster.

Duminică 18 Mai acelaş an a avut loc alegerea Epiiro
piei comunităţei israelite locale, reuşind lista: lui Petru luster.
lată articolul din ziarul local „Informaţia“
din
26

Mai 1919,

Comunitatea

Îsraeliţă

GRANDIOASA
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Luptele electorale. —Propaganda. . Constituirea biurou
lui
electoral. —Cum au decurs alegerile. — Afluenţa.— Despuiarea scrutinului, —Rezultatui aleger— ei,
Marea manifestaţie de simpatie pentru cei aleși —Banchetul
dela
D-l Petru lu-ter.—Toasturile.-- Felicitările primi
te.—
Impresii.
Cetăţenii

orașului

nostru,

au

marturii unei manifestații grandioase,
de la

Comuuitatea

Israelită, cum

fost Duminică

cu

prilejul

nu s'a mai

18

cor.,

alegerilor

pomenit

pe
ÎN
la noi.
In urma demisiunei foastei Comunităţi, de sub
conducerea d-lui Solomon Drimmer, al cărui mandat
expirase, cetătenii evrei au fost chemaţi, pentru ca să alcag
ă un nou
comitet al Comunităţei.

Sa fixat în primul rând

lista

în

frunte cu

dl

Petru

luster, cunoscutul industriaş din localitate, fiul
marelui filantrop Michel Iuster.
In vedere că această listă era agreată de către
toate
straturile societâţei israelite, nu prea sa făcut
multă
pronagandă, căci reuşita acestei liste, er. dinainte
asigurată.
pre mirarea tuturora, cu câte-vi zile înaintea
D-l Solomon Drimmer, care până atunci decla alegerilor, .
rase că nu
vrea să mai candideze. revine asupra decla
raţiei făcute. ŞI
îşi prezintă o listă, în a cărei frunte se pune.

Biuroul electoral era prezidat dimineaţa

de D-1

Marco
Semo, iar după prânz de D'| Sigir.und Herşcovici
. Din partea
comunei, a luat parte la aceste alegeri, D)-l Ilie
Săvescu a-

“jutor de primar.

|

Pe la 8 şi jum. seara, alegerea fu terminată.
Lista D-lui
Petru

voturi

luster, a fost aleasă, obținând 443 votur
i, contra 235
obţinute de lista adversă.

La auzul rezultatului, urale. puternice

trăiască”,

acoptriră

văzduhul.

D-nii Petru

şi sirigăte. de „să

luster,

C; Rennert,
şi ceilalți aleşi au fost duşi în triumi, de
imensa mulţime
până la locuinţa familiei Juster, unde şi
acolo aşteptau mii de oameni. Din stradă şi până în interiorul
locuinţei era o

mare de capete. Era imposibil să Poţi străbate
până în casă.
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Mulțimea adunată în curte, nu a voit să plece, cerând
ca D-l Petru luster să le vorbească, ca să audă. despre pro:
gramul de activitate al noului comitet.

Când D-l

Petru

luster, apăru pe prag, o linişte

mor-

mântală se făcu. Emotionat de această manifestaţie de admi:
rațe, D | Petru Iuster a mulțumit alegătorilor și celor pre-

zenţi,

pentru

încrederea

ce i-au acordat'o,:

dându-i voturile,

de asemenea a. mulţumit şi celor ce au venit să manifesteze,
în semn de simpatie.
o
|
Apoi noul președinte, le-a spus că nu a căutat să lie

ales pentru orgoliu, ci pentru că vrea să iupte spre binele
interesul populaţiei evreeşti din oraşul nostru.
Un ropot de aplauze şi strigăte de „ura“, acoperiră
timele cuvinte ale D-lui Petru luster.
Apoi,

au mai

luat cuvântul

berg şi Elias Herşcovici.

d-nii

C

Renert,

C.

şi

ul-

Wein-

Saloanele Dlui Petru Iuster, au fost deasemenea tixite
de lume. Pe lângă membrii comitetului nou ales, au mai
asistat şi D-nii Th. Ivaşcu, directorul prefecturei, G. V. Mă=
cărescu avocat, Dr. Ierinici, Ilie Săvescu, ajutor de primar,
A. Renert, Albert Abeles, familia Bach, Corpul didactic al
şcolilor. Israelito Române şi mulţi alții, cari au prezintat felicitări D-lui Petru luster.
A avut loc apoi un banchet improvizat. In sunetele muzicei şi în entuziasmul celor prezenţi, D-nii Dr. Wolfehaut.
Sufirin, instilutori de la şcoala Israelito-Română, C. Rennert,
C. Weinberg şi losef Naftalisohn, au ridicat toasturi, urând
aleşilor sănătate şi spor la muncă.

Tot în acest an a venit aci Misiunea
ajutorarea săracilor.
lată

articolul

din 8 lunie 1919.

relativ,

în

ziarul

Americană pentru

local

„Informaţia „

Misiunea Americană în Piatra
Interwisv cu d-l Cicerone Palladi primarul orașului
Oraşul

nostru a fost vizitat de o misiune americană

în

frunte cu d-l Căpitan Î. S. Powe/ din partea comisiunei in-

Co:nunitatea

Israelită
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teraliate şi care s'a interesat de toată mişc
area economică
a alimeniărei.
In vedere

că

această

Comisiune

şi

a luat contact

cu dl
Cicerone Pallade primarul oraşului. ne-am adre
sa! d-sale, cu
rugămintea să bine voiască a ne da lămurire
le ce ar interesa
cetitorii noştrii
D-l Palladi amabil ca în t tdeauna, se pune
ziția noastră şi ne spune: „Am impresia că Amer la dispoicanii vor
să ramplaseze pe Gemanii“ în tot ce prive
şte
necesităţele

noastre industriale şi comerciale.

Misiunea Americenă
bogat în cercetări şi după
laţiei, care atinge astă-zi
format misiunea că avem
şi iarnă, pânzeturi pentru

călțăminte.

a venit cu un chestionar destul de
ce s'a interesat de numărul popu:
22000 locuitori, d-! . Palladi a îinnevoe de îmbrăcăminte, de vară
lingerie, pieleşi talpă pentru în-

D-l Palladi a inzistat, în
mentaţiei, căci din cele 33
până astă-zi nu s'a putut da
şi aceasta deabea numai de

special asupra insuficienţei alivagoane fâină de grău primite
decât 200 grame făină de suflet
3 ori pe săptămână.

Pentru a. putea mări raţia şi a se da zilnic
pâine popu:
laţiei, dl Primar a Tugai să se trimeată
un plus de 40 vagoane cantitate necesară până la recol
ta nouă.

Porumbul lipsind cu desăvârşire d-l Palia
di a cerut în
inzistent să ni-se dea cel puţin o cantitat
goane necesară oraşului până la 1 Noembrie e de 60 vaa. c., căci porumbul lipsește cu desăvârşire în judeţul
nostru, iar din ţară
nu se poate aduce întrucât aproape aceia
şi lipsă se simte în
toate judeţele,
Americanii, în afară de afaceri pure, avân
d în programul lor şi filantropia, s'au interesat în deap
roape de orfanii
de răsboi care sunt în oraşul nostru în numă
r de 437, pentru
care misiunea a promis să trimeată alimente
şi îmbrăcăminte
în mod gratuit.
Pe de altă parte. tot Americanii vor
înfiinţa 2 cantine în
oraș și câte-va cantine în diferite centre
din judeţ.
In ceia ce priveşte chestionarul peniru'
necesitățile industriale, d 1 Palladi a avut o idee ingenioa
să şi s'a adresat
tuturor fabricelor din Oraş, cari făcând
liste de materiale
prime şi maşini, s'a înaintat Misiunei = Amer
icane un tablou
mod
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de tot ce necesită ficcare fabrică în paste ca materie primă
şi instalaţie.
In attă ordine de idei, Americanii

s'au interesat

terialele fabricate şi disponibilităţile exportabile.
În

privinţa căilor

de comunicaţie,

Misiunea

de ma-

s'a interesat

de câte linii de garaj dispun staţia noastră, câte maşini şi
vagoane necesită pentru a asigura bunul mers al căilor ferate.
După studierea raportului local de către Comisiunea In-

teraliată, Misiunea Americană va decide calea şi mijloacele
de pus în practică, trimiterea tuturor obiectelor necesare '0

raşului nostru,
D.1 Palladi crede că Americanii se vor pune curând pe
lucru căci s'au arătat foarte ho'ă'âţi.:

Am mulţumit d-lui Primer pentru p-eţioasele lămuriri ce

ne-a dat, care vor interesa toată lumea

deopotrivă.
Scotland ,

1920-1921

In acest an s'au lansat apeluti în idișch şi în Imba română pentru a veni în ajutorui Fraţilor noştrii din Palest'na,
cari au suferit nimicirea şi foame din cauza răsboiu' i mondial,
„Un alt ape apăru pentru ajutorarea victimelor din Ucrania. lată apelul:

APEL
Mii de desnădăjduiţi evrei refugiaţi din Ucraina se sting
de foame şi de frig Vestmintele lor şi mai ales rufele de pe
dânşii sunt numai zdrenţe. căci au trecut luni de zile decând
ei au fugit de grozăvia incendiilor şi a morţii din oraşele
Ucrainiene bântuite de progromuri. Nici odată un grup de
oameni nu a căpătat în urma mizeriilor o înfăţişare mai
zguduitoare,
”

- Fie-vă milă de dânșii.

Evrei,
Vă chemăm la o acţiune mare de generozitate, Ajutaţi,
repede, ajutaţi toţi fără deosebire de rang, meseriaşi, negus-

Comunitatea
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tori, intelectuali, toată lumea evreiască, fie care după putinţă,
ca să salvăm cât mai mulţi din cei meniţi peirei.
Faceţi=vă întreagă datorie de cameni în faţa acestei:
noui catastrofe a poporului vostru.
Nu

refuzaţi nici unul,

comisiile

noastre

cari se vor pre-

zenla la Dv. pentru această operă de salvare,
In numele:

Lojei Menorah,

Epitrop'ei Comunităţii Izrae-

lie. Uniunei evreilor pământeni, Joint Distribuţion
Comitee,
Soc, Caritatea a femeelor izraelite, Uniunei Meseriaşilor evrei.
Jul.

Agatstein,

Semeie

Bacal,

Josef Davidovisi,

B

K.

Engelberg, H. Goldstein, Artur Grinberg, M. Gredinger, Sigm.

M. |, IPCAR

Hei şcovici, Jd. Hafner, Moisă
Juster, Aron
Juster,
Habin Ch. Lâbel, Id. Miilad, Flise

Juster,
Semo,

Stambler, Moritz Strich, Jeana Strich, Dr, Tanenzapf,

Weinivger, Carol Weinberg.

o

Peter
David

Clara

Duminică ora 3 se va ţine oîntrunire publică în Templu
pentru acest scop.
|
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Şi în acest an Joint Distribution Comitte

din America a
trimis aci pe Directorul ei pe d-l Landesco
(orig
inar de aci),
care
arată că suma de 32.000 lei ce s'au primi
t de comitetul local ca ajutor săracilor pentru Paşte,
va avea uimare
organizarea operei de azistenţă.
Din partea Jointu'ui American sau trimis
şi o mare
cantitate
de alimente

şi obiecte

distribuit şi de soc.

Bnei

munitatea.

Brith

de îmbrăcăminte,

„Loja Menorah*

care

şi

s'au

Co|

Tot în acest an vice preşedintele Epitropiei Comu
nităţi,
înştiințează populaţia Evreiască în privinţa vânză
rei de carne
cuşeră.
lată copia :

EPITROPIA

COMUNITĂȚII

ISRAELITE

PIATRA-N.

INȘTIINȚARE
In vedere că ni se reclamă din nou că unii dintr
e măcelari vând carnea cuşeră cu 11, 12. şi chiar
14 lei Kgr.
sub cuvânt că sar da o carne mai bună.
|
Aducem la cunoştiinţă populaţiei Israelite că este
stiict
interzis ori-cărui măcelar de a alege carnea şi chiar
cea a-

leasă este obligat s'o vânză cu lei

10

„ şi limba lei 11.
In acelaş timp alragem atențiunea
liecare

încasare în plus

kilogramul,

mușchiu

|
măcelarilor că pentru

vor fi dati judecăţei

ca

coniraveni

enți la ordonanța Primăriei No. 96/3/921,
Rugăm publicul să depuie reclamaţiunile în scris la Biuroul

Comunităţii spre a se lua cuvenitele măsuri,

Vice Preşedinte, Caror
|
No. 538
Piatra-N.

20 lunie 1921

Weinberg,
Secretar, ,$. Becg,
|
|

|
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In luna Mai acest an alegându-se Ccmitetu
l Epitropiei
şi populaţia nefiind mulţumită, deci s'a
constiiuit un așa zis
„Comitet provizor pentru constituirea unei
noi Comunităţi“
care lansează următorul apel;

Frați Evrei |
Din aproape două mii de cetăţeni evrei
cari au dreptul
de vot, nu s'a prezentat la alegerile pent
ru comunitate decât
500 din opt sute de certificate de alegă
tori cât
Gospodarii de seamă ai oraşului, majorita s'au eliberat.
tea negustorilor au fost cu reavoinţă lăsaţi la o
parte, neel berânduli-se
certificatele de alegători.
|
E
Astfel numai cu 500 de voturi şi acestea
unele
s"'sp
ecte
pentrucă sunt unii cari au votat de 5, de
6 şi 10 ori, şialtele nedemne pentrucă aceste voturi s”au
câştigat în urma
bonurilor pentru vin, emise de comu
nitate, s'a ales „UN CO»
mitet care nu reprezintă voiuţa cinstită,
liberă şi unanimă a
populaţiei evreeşti.
Nevoind să dea raportul moral şi 'mate ,
rial conform us
zului comercial, comunitatea a numit
un birou electoral din
paitizanii săi, efectuându-se în plină fraud
ă alegerile de Duminică,
i
|
Ş
Considerând această alegere ca nulă
şi
noua
comu
nitate ca inexistentă, chemăm pe toţi evrei
i la luptă
Comisiunile noastre cutreeră oraşul
pentru strângerea
de semnături, aderente unor noi alegeri.
Toată lumea să iscălească aceste deciziuni.
Odată semnăturile strânse, vom convoca
o mare adunare generală, care va alege biroul pent
ru pregătirea alegerilor şi emiterea certificatelor de alegători.

Frați Evrei!
Faceţi

zid

în jurul

nostru

.

şi faceţi să se introneze

512

munca,

.

Comnnitaiea

cinstea

şi ordinea,

acolo

unde tronează

Israelită

anarhia,
am-

biția şi vanitatea.
pentru

Comitetul

Provizoriu

constituirea

unri noi comunităţi

Un comitet de iniţiativă lansenză

nn apel. lată:

Frați Evrei
Având în vedere că mişcările pentru alegerea unui comitet de conducere al comunității Israelite iocale, au ajuns
Ja culmea desbinărilor şi au intrat într'o fază foarte acută şi
violentă atât dintr'o parte cât şi din cealaltă, asa că poate
să devie

la spărturi

în sânul

Comunităţii

în daunele ei cât și

a instituţiunilor ei: Şcoalele, Spitalul, Azilul, eic. etc.
|
Pentru ca acest rău să fie evitat şi înlăturat cu totul
iar pacea şi armonia bună să domnească iară într'această
Comunitate, facem apel către „populaţiunea I[sraelită cât şi la
buna voinţă a partizanilor „ca în comun acord să procedăm
la soluţiunea

următoare“.

Fie are sinagogă să delege de la 2—9 membrii,
înțeles după numărul Frequen: atorilor şi cari-vor forma
minimă a candidaţilor îa număr de 50 din care
de 25 aleşi, aceasta fiind cel mai bun remediu

bine
lista

un numar
pentru li:

-niştirea spiritelor agitate,
Intrunirea

tuluror

delegaților sus zişi va avea

loc

Du-

minică 24 crt. ora 4 p. m, fix la şcoala Israelită Română
str. Sf. Gheorghe (Şipotelor) în sala special amenajată.
Comitelul de inițiativă

Tot î. Mai acest an aşe zisul „Comitetul Provizor pentru
alegerea unei noi Comunităţi lansează un alt apel. lată'l:

Frați
Animaţi de adevăratele

conduși de un spirit

cât mai

Evrei,
interese

ale

conciliant

vbştei

în. toată

noastre

şi

acțiunea

Comunitatea Israelită

noastră,

evităm
pulaţia
Cu
triumfe

am
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căutat

să întroducem

pacea

şi

armonia

şi. să

toate asperităţile cari frământă de câtva timp, poevreiască a acestui oraş.
toată bunăvoința noastră nu am reuşit să facem să
spiritul nosiru înpăciuitor,.

Frați Evrei,
Obştea noastră nu trebue să fie condusă de cât de ade-.
văraţii săi representanţi,

cu o cinste

noscută, în fruntea comunităţii să fie

și

o

moralitate

numai

acei

recu-

gospodari

„cari vor fi desemnaţi de intreaga populaţie evreiască.

Alegători Evrei,
La alegerile la cari vă chemăm, trebue să veniţi cu toții,
capi de familie şi tineri de'a 21 ani în sus şi să desemnați
ca representenţi ai voştri pe acei cari ştiu şi simt ereeşte,
cari

ştiu

şi pricep

ce

este

şcoa!a,

sinagoga

şi

ritul

evreesc.

Nu vor exista liste. Voi, alegători evrei vei desemna
pris delegaţii sinagogilor pe cci ce vor candida.
Veţi alege 25.
Nu vă impunem nici liste nici. persoane.
Alegerile au loc în ziua de Duminică 11 lunie dela orele
8 dimineaţa.
/

Comitetul provizor
pentru alegerea

„Loja Menorah“

către

populaţia

unei noi comunități

israilită,

lansează

ur-

mătorul apel şi propunere:

LOJA

MENORAH
către

Populaţia Israelită
Pentru

a' curma

agitația ce sa pornit cu ocazia: alegerei

514.

i

.
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Israelită

Epitropiei Comunităţii Izraelite, Loja ascultând partizanii ambelor curente, a făcut următoarea propunere, care a fost
acceptată de ambele părţi:
Alegerea se consideră ca legal făcută. Şease membrii ai
epitropiei alese vor demisiona de bună voe, in interesul, ar-

moniei în Comunitatea
membrii

noastră

noui din partizanii

şi Epitropia -va coopta

opoziţiei.

Comitetul Epitropiei astfel mod 'ficat se compune

D-nii Petru Juster, lose Davidovici, Dr.
Weininger, Samuel Daniel, Senior Weisman,

din;

Tanenzapf, Ad.
David Leibo-

vici, Leon Goldner, Benj Griinberg, Mendel Fischer,

B. Katz, Pincu

Zissu, Pincu Jacobi, lulius

Gartenberg,

Milirad, Berl Kriegl.r, Carol Friedman, Solomon
M. Z. Antler, Ghedale

Leizersohn,

Kopel
Idel

Lobensohi',

Elias Herşcovici, Pascal Braunştein, Meer Friedman,
Aronoviri,

1]

|

Mendel

Herman

Abra

movici, Leon
Bernştein, Perman Griinberg, Elias Haffner,
Ițic Avramovici, losef Schwartz.
“ Membrii epitropiei, cari nu vor lua parte la şedinţe. şi
nu-şi vor îndeplini însărcinările ce li s'au incredintat, se vor

considera

ca demisionaţi

persoane,
Sperăm
pitropiei,

şi în locul lor se

vor

coopta

alte

că toată populaţia izraelită va da concursul epi-

căci nu e

vorba

de

satisfacerea

unor

ambiţiuni

sau interese personale, ci de o operă utilă pentru toţi: o
bună administrare, ajutorarea vevoiasilor şi a bolnavilor,
e-

ducarea copiilor.

Să lăsăm deci orice ceartă şi
Comunitatea noastră,
30 Mai

pacea

|
1922

să

domnească

în

Loja Menorah

D | Petru luster cu
următoarea adresă:

Comiteiul

său

trimite
|

alegătorilor

Stimate Alegător,
Subscrişii candidaţi la

[sraelite din Piaira-N.

avem

alegerea
onoare

epitropiei
a

vă

trimite

Comunităţei
aci

ane-

-
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|

xat Programul

nostru

Comunităţei,
Vă rugăm

de

|

activitate
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pentru

a'l ceti cu atenţiune şi

administi area

|
credem

|
că

convinge de necesitatea înfăptuirei lui pentru binele

vă

veţi

obştesc,

Sperând că putem compta pe încrederea D-voastră, vă
rugăm să veniţi la alegerea ce va avea loc Duminică 18
Mai st. n, de la ora 9 dim, până la ora 5 p. m. în localul
şcoalei Israeliţe, acordându-ne votul şi încrederea Dv, ai
Buletinul nostru poartă semnul distinctiv „Emblema:
Sionului în cerc&,
|

Cu deosebită stimă |.
Petru M, luster, Carol tenert, Carol Weinberg. Benjamin Griinberg, Isidor Eşanu, Mendel Solomon, Leon Katz.
Kari

Friedman,

David

Fray,

Braunştein, Meier Friedman, Idel

Solomon

Haffner,

Marcovici,

Elias

Pascai

-

Herşcovici,

Epitropia Comunităţei Israelite locale, lansează. următorul Comunicat din care dăm următoarele :

ROMÂNIA

Epitropia Comunităţii Israelite a Orașului

Piatra-N.

Sediul Str. Ştefan cel Mare No. g
Fondată

în anul

1766

Persoavă Morală şi Juridică
Jurispradența No. 629912 a Inaltei Curți de Casaţie Secţia l-a -

COMUNICAT
Aducem

la cunoştinţa. populaţiei

Israelite

din

Piatra-N.

.

că la 18 Mai 1922, expirând mandatul actualei epitropii, am .
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decis fixarea de noi alegeri pentru ziua de Duminică

14 Mai

st, n, 1922,
Spre orientarea alegătorilor, publicăm mai jos următoarele articole din statutul comunităţii în legătură cu aceste
alegeri,
Art, 25,— Toţi

evreii

enoriaşi

ai

Comunităţei

Israelite

din Piatra N, au dreptul a fi înscrişi ca alegători şi votează
direct la alegerile de epitrop:, executori testamentari sau alţe
demnitățiîn Comunitate,
a

Art. 26—Sunt eligibili numai capii de familie,

care

au

“vărsta de 25 ani împliniţi şi cari contribue direct la întreţinerea cultului şi instituțiunile de binefacere ale Comunităţei,
Art, 28- Fiecare alegător se va prezenta la vot cu
cartea de alegător, eliberată de Epitropia Comunuităţei,

Orice listă de candidați trebue prezentată de un grup de

29 cetăţeni alegători care vor semna personal la sus zisul
birou înscrierea candidaturei,
|
Listele cu candidați vor trebui să aibe fiecare
un semn
distinctiv pentru neştiutori de carte,
,

Alegerile vor avea loc în localul

sir, Sf, Gheorghe,

Comitetul
No,

705, 25

Aprilie

Epir,

Com,

Şcoalei

Israeiite

din

Îsr, din Piatra-N,

1922

In Bilanţul Comunităţei Israelite din Piatra N, de activul
și pasivul Uomunităţei pe ziua de 1 Mai 1922 este 398,988
lei 85 bani iar pasivul aceiaşi sumă,
In comptul de -venituri şi cheltueli a comunităței de la
1 Septembrie 1920 şi până la 1 Mai 1922,
Venituri, Gabela 564,907 lei, Baia 57215 lei etc. Total

general 793,395 lei 65 bani, Cheltueli şcoala de băeţi 102091

lei, şcoala

de fete:55337

Azilul 28575 lei, Clerul

lei,

școala

comercială

129,740, Spitalul 35742

33421

lei,

lei, Cantina

şcolară 62494 lei, Imbrăcarea copiilor 23134 lei, Lemne
12000 lei Total general 793395 lei şi 65 b, semnaţi Pre-

şedinte Petru M, luster, Vice-preşedinte Carol Weirberg,
“Contabil B, Schapira,
In noaptea de 15 lunie 1922 încetă subit din viaţă, acela

tomunitatea Îsraelită

ÎI

ce-a fost Petru luster, preşedintele
aci (vezi pag: 257, 258, 259),
i
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cominităţii
n

Israelite

de

"1923

„După moartea mult regretatului preşedinte Petru luster
comitetul Epitropiei a rămas acelaş, constituindu se sub preşedinția D-lui losef Davidovici,

losef

In 6 lanuarie

1923

Davidovici

apare

un

|

articol

în

ziarul

local

„Saptămâna” intitulat „Nemulţumirile din Comunitate“,

care

|
critică comitetul,
Demisionează din comitet D-nii Dr Tanenzapf şi Pincu
„Zisu în mod oficial prin declaraţiunea lor prin zisul ziar,

Acelaş ziar

din

13

intitulat ; „In comunitate

lanuar 1923
se petrec

vede de persoane interesate.

.

Tot în acelaș ziar din 11 Februar

fac învinuiri puerile Epitropiei,.

cuprinde

lucruri grave“,

acelaş

an

un

articol
scris

iarăş

/

se

se
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In luna Mai acelaş an unul Bern. Herşcovici face apel
către meseriași pentru noua alegere a epitropiei, lată” :

Meseriași și Muncitori Evrei,
Veniţi cu toţii la masea intrunire publică ce va avea
loc astăzi Duminică 7 Mai ora 4 p. m. în localul Şcoalei

Comerciale „Michel şi Rebeca luster“ spre a ne consulta ce

atitudine luăm noi față de alegerea Epitropiei Comunifăţei
Israelitce
e se va efectua în ziua de 14 Mai a, c.

Meseriași și Muncitori,
Şcoala, Spitalul, Azilul

şi asistența publică,

aceste

insti-

tuţii ne privesc pe noi, şi numai noi trebue să decidem cui
îi încredințăm, trebue deci să fim pregătiţi ca alegerea să nu
ne găsească răzlețiți, ci cu toţi la olaltă să mergem alăturea
cu acei cari vor presenta mai multă garanţie că interesele
noastre vor fi bine apărate.
|
Cu toţii astăzi Duminică 7 Mai ora 4 p, m, la intrunire,
Bernard

Herşcovici

tăbăcar

In Decembrie acelaş an se numeşte o comisiune pentru
formarea noului statut al Comunităţei, între care sunt şi eu,

in Bilanţul Comunităţei de li 1 lunie 1923 şi

până

la

30 April 1924 este: Activul 1.905.87 lei 5o b, iar Pasivul
aceleaş cifre,
|
In contul de venituri şi cheltueli pe acelaş timp este

astfei : Baia

venituri

538,607,

Gabela

52056,

Azilul

15915

etc, Total general 1.591.091 şi 5o b, Cheltueli şcoalele 392967
etc.: aceiaş sumă,

„Semnat preşedinte Iosef Davidovici, Vice Preşedinte Aron

B, Katz, Contabil B, Şapira.

|

1924

"La30 Mai acest an

apare

ziarul

„Alegătorul“.
cu

o-

Comunitatea

Israelită

-

519

cazia alegerei Epitropia comunităţii sub conducerea unui comitet şi care de fapt era pentru alegerea comitetului alcătuit
sub preşedinţia d-lui losef Davidovici şi a membrilor săi
semnul XX Mugen

David

A. Renert, A. B. Katz, D, Leibovici, L. Friedman,B. Griinberg, |, Brikman, E. Herşcovici, M, Rorlich, D. Davidovici,
l, Făinar, M. Friedman, P. lacobi, P, Braunştein, |, Katz, B,

Abramovici, |. M. Roşu. Ch, Kuperman, Alter Baraf, S. Lei

bovici, A. Aronovici, C. B, Katz, E. Hafner şi H, Antler.
Pe de altă parte apare un manifest în limbele română
şi idisch, care apelează a se alege pe d. Solomon Drimmer
cu aderenţii săi, semnul 2 drapele cu Mugen Duvid, Aron
B. Katz, B. Fizenberg. D. Lebovici, ldal Milrad, B. Katz,
S. Ghelbert, Pine Daniel, David Davidovici, ldel Vinkler, G.

Leizersohn, lancu Alter, M. Rotman și Şulim Romerştein.
Manifestul laudă activitatea şi onestitatea d-lui Drimer

şi roagă a fi ales. Manifestul este semnat de delegaţii

sina-

gogilor,
|
In acelaş timp apare un apel către alegătorii evrei sub=
scrişi. Mai mulţi enoriaşi israiliți, în care apelează a se a,
lege pe: Sol, Drimer.
|
in acelaş an muri apostolul comunităței, geaerosul şi!
“ părintele saracilor Dr. Leon Stein. Acest vrednic bărbat care
a trăit numai pentru binele şi fericirea comunităţii sale şi
viaţa sa fiind legată cu aceia a comuntăţei, deci dator sunt
a reproduce articolul meu din ziarul local „Reformatorul“

din7 April 1924 intitulat „Doctorul L, Stein în comunitate“

(câteva notițe biografice) unde se pot vedea
mari ce D-sa a făcut pentru Comunitate.

Doctorul

L.

câte va

lucruri

Stein în Comuniiate

Câteva notițe biogratice
Cu durere în suflet pun mâna pe condei pentru a scrie
câte=va date biografice ale veneratului dispărut plâns de populaţia intreagă a acestui târg. Ca să vorbeşti de opera po-

litica şi culturală a D-rului Stain ar fi a face istoricul comunităţei locale,
”
|

35
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Pentru a releva toate actele saie de generositate, energie şi dragoste pentru instituţiile noastre culturale şi filantropice ar fi o imposibilitate căci activitatea lui în timp de
aproape

90 ani a fost foarte bogată

şi rodnică,

mă

voi

totuşi să arăt câte va fapte din cele mai principale din

sili

isto-

ricul comunităţei noastre loca!e.
|
In anul 1883 D-rul Stein după multe străduinţi şi muncă

reuşeşte a alcătui primul comitet cu reprezentanţi şi mandatari care au avut deplină împuternicire de a aviza, de a creia
fonduri pentru întreţinerea stabilimentelor de caritate şi a
personalului necesar cultului, intocmirea unui spital, administiarea c'milirului şi a tuturor instituţiiler obștei şi răscumpărarer băei (fered:ului) din mâinele răposatului Herş:u Copel Mandatul este subscris de peste Boo enoriaşi care dau

com'tetului ales pe 6 ani toată împuternicirea. Comitetul este
astfel format;
B, Samsony,

Dr Leon Stein ca preşedinte,
B, Cantaragiu,

S$. Nute

Peisech Pascal,

Weinberg,

beles, L. Pollak, B. Zimand şi Levy Creţ comitet

M.

de

L.

A-

admi-

nistrare. La împlinirea mandatului, după 3 ani, la 1886 sa
ales un alt comitet tot în frunte cu D rul Stein.
Acest comitet a realizat câteva puncte din programul
de activitate între care înființarea gabelei şi şcoala din prună.

Până la 1896 comunitatea era divizată în două tabere ane-

gustorilor şi a meseriaşilor. D-rul Stein ca preşedinte a căutat să unească ambele tabere reuşind să consolideze într'un
singur to', aşa cum există şi astăzi, Comunitatea neavănd
nici un loc.l propru pentru şcoală, Drul Stein a luat iniţialiva ca să se construiască şcoala din prund, acolo unde a
fost f-reJeul comunităţei, lucrând cu concursul răposatului
Şae Ițic Caufmin au clădt. pri.na ş:oală proprie. Pe atunci
au fost secondaţi de. ui mătorul comitet : 'Leiba Charas, losef
Nafialisohn, Bercu Samsony, S$. 1. Kaufman, Strul Nute Weinberg, controlor Aizig Grinfeld, Şmil Danie!, casier losef
Pascal, Uşer Rotman secretar, B. Cantaragiu, B, Avram,
Nuts

Feinştein,

Haim

Leibovici,

P. Daniei,

S.

1.

Natansohr,

M. lakerkaner.
Ş :oala s'a inaugurat Ja 4 lunie 1896, deci iniţiatorul şi
promotorul ş-oalei a fost D-rul .L. Stein. In anul 1898 tot
din iniţiativa şi străduinţa

sa se formează

un comitet

pentru

fondarea unui spital israelit, Comitetul format se compune din

Comunitatea

Israelită

|

dr. Leon Ştein preşedinte,

ningher,

M.

Roşcovici,
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Avram

Renert

A, Fondianer,

casier, Ad, Vei-

Lupu Tărcăoanu, Moisă

Făinar şi lţic Schvariz; Comitetul a cumpărat un loc în str.
Dărmăneşti la C. V. Andrieş dar lau vândut mai târziu
pentru a cumpăra casele de la Anton Cugler unde este şi
astăzi spitalul Israelit. La acest spital D-rul Stein care a avut
tot meritul la înființarea lui, el fiind primul cu inițiativa, a

servit ani de zile în mod cu totul

gratuit

aducând

vecinic

îmbunătățiri şi renovări.
Aci mulți bolnavi şi suferinzi binecuvântau pe acel
care în mod cu totul desinteresat le alina suferințele. A
rămas medicul spitalului până după război. In anul 1899
clădindu=se şcoala israelită de la Șipote, D-rul Ştein în
calitate de preşedinte a Comunităţii a negociat cu Âstruc
reprez Alianţei şi a soc, Ika regulând cheltuelile clădirei
şi subvenţiile ce şcoala primeşte anual. In vremea
aceia

era secondat de următorul comitet: Doctor Aurel

Lupu

Dr. H. Caufman, Leop. Bach şi Pincu Daniel pentru sec:
ţia băieţilor iar Doamnele Eleonora Ronetti Roman, Maria
Dr. Lupu, Elise Semo, Carolina Bach, Rebeca
Michel

luster.

Elvira

Dr, Tanenţapt

şi

Elise

P,

Daniel

pentru

secția fetelor.
_ D-rul Stein a fost preşedintele comunităței locale
până în anul 1910 când sa retras din această demnitate.
A fost şi preşedintele următoarelor societăți : Unirea.

Kedima,

Scheves-Achim,

mânteni,

Rezervistul

secţia

etc. etc.

Pionul

a

evreilor

pă-

Ca un vultur avea ochi ageri aținţiţi asupra tuturor
instituţiilor pentru care lucra cu cel mai mare zel, râvnă

şi activitate. In activitatea sa nu uita nici odată să-şi facă
datoria, De bunătatea

lui de suflet şi de mila e o arăta

bolnavilor.săi ar trebui coloane întregi pentru a le putea

înşira. In adevăr, căţi suferinzi, căţi nevoiaşi şi căţi intristaţi n'au găsit alinare în sprijinul D-rului Stein, De
aceia moartea lui lasă un gol pe care nu-l va simți numai

familia, căci greu se poate înlocui aşa un om, lesne creşte
iarba la loc dar nu tot așa şi vânjosul pom
fructe.

încărcat

de

Defunctul regretat a luptat în răsboiul Independenţei
din 1877-1878 în gradul de căpitan, a fost apoi avansat
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ma'or fiind decorat cu Trecerea Dunărei, medalia rusă.
independenţa, a fost decorat mai târziu cu ordinul Steaua
României în gradul de cavaler și medalia apârători:or
Independenţei.

Fie memoria

tată şi amintirea

mult regretatului Dr Stein
sa neştearsă.

binecuvân-

|

"In ajunul alegerei epitropiei apare un apel (chemare)
către evrei din Piatra, subscris de d. Solomon Drimer
(preşed. Epitropiei Comunităţei Israelite), în care accen-

tuiază că „Epitropia ce va fi aleasă, va trebui de data
aceasta să răspundă în mod demn şi loial! la mai multe
chestiuni de o importanţă capitală pentru viitorul nostru
şi aceasta într'un viitor câl se poate de apropiat“. .

Cere a se alege representanţi demni şi apți.

care

să

apere interesele evreilor şi al comunităţei.
In comptul Comunităţei 1 Mai 1924 şi până la 30
April 1923 Venituri şi cheltueli 1591091 iei 50 bani.
Semnat Preşedinte losef Davidovici, Vice Preşedinte

Aron

B. Katz, secretar autorisat Seaior Weissman.
1925

In anul acesta Epitropia Comun'tăţei Iraelite trece prin

momente critice căci cei ambiţioşi an dus lupta contra ei.
Haham'i profitând de slăbiciunea Epitropiei zilnic atacată
de tulburătorii interesaţi, deci zu cerut mărirea salarului, de
Zertând de 'a postul lor. aceasla fîră ca comunitatea să ie
poată sat sf:ce cercrea, din caza neputinței mărirei taxei
gabelei căci măcelarii s'ar fi opus la accasta. Rezultatul a
fost că Comunitatea a cedat mărind taxa şi icfurile şi astfel
sa

aplanat

Epitropia comunilăţei dete un comunicat că alegerea
oului comittt al Epitropici are loc la 31 Mai a c. când va

comunal

avocatul

Weintraub

primăriei.
In ace'aş timp apare un

şi de d. G:. Covrig,

apel

subscris

secretarul

„Comitetul

e-

xecutiv” cu semnul „Menorah“ chemând obştea evreiască în

ca

asista d. Ajulor de primar Manoliu secondst de d. Consil er

Comunitatea

Israelită

„

_
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sinagoga (Cojocarilor peniru ziua de 17 Mii

acel

an.

Ape-

organ

al

listei

afacerea

co-

luri cu semnul „Mugen David“ chiamă populatia în sala
teatrului tot peniru acest scop. Delegații sinagogilor de asemenea făcură întruniri.
„Comitetul Provizor& invită
la
iatrunire
pentru
ziua de 5 Iulie în sala Hotelului Continental. In 94 şi 31

Mai apare ziarul

„Vocea

Poporului

Evreue.

Ma
Menorah
La 29 Iulie apare un apel subscris „Koil Uom“ în idiş
în care cere demisionare, comitetului, epitropiei. In acelaş
timp se iveşte un conflict cu onor rabin, deci dsa dă un

comunciat

în care argumentează

inozenţa,

în

munităţei. In acelaş timp onor Rabin lansează un fel de inştiiuţare „Eachruze* contra provizorului Haham Barchet,
-pus de epitropie. Tot în acelaş timp apare un fel de răspuns
D-lui Rabin,

subscris Aron

luster.

Un apel chiamă obştea la alegerea epitropiei pentru
ziua de 30 August acel an. Loja „Menorah“ lansează un
fe! de apel contra comitetului regretatului Iosef Davidovici,
| Aşa zisul „Comitetul executiv“ lansează tot un astfel de

apel.

In luna Septembrie apar deasemenea atare apeluri şi
chemări în idiş în limba română. La 19 Septembrie apare
un fel de apel către enoiiaşii evrei în care roagă populaţia
a alege delegaţi în fiecare sinagogă pentru ziua de 15 Oca
tombrie, când va fi alegcrea epitropiei.

Tot în Septembrie d-l Aron L. !uster în

» Menorah“

atacă

Epitropia
Abeles, Sigm.
In darea
tăţei, socotit

violent

vechiul comitet.

numele

Lojei

comunităţii a fost remaniată cu D.nii Albert
Hei şcovici. M. |. Ipcar şi Carol Weinberg.
de seamă de venituri şi cheltueli a comunide la 1 Mai 1924 şi până la 30 lanuar 1925

este ; 1.991.693

lei 85

bani.

1926

După răsboiul mondial. alegerea Ep'tropiei comunităţei
căpătă o deosebilă imporlanţe, prin propaganda ele. torală
și prin annţare» carddaţi'or Cei alei san distins pin o

|
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osebită activitate, aducând mari îmbunătăţiri
preluănd bunuri de la particulari pe numele
tot odată

au

introdus;

Contabilitatea,

comunităței
comunităței

ordinea

și

şi
şi

adminis-

traţia. La expirarea mandatului mult regretatului Petru
-M. luster susținut de d-l Carol Weinberg-— după moartea sa
Comitetul Epitropiei a urmat sub preşedinţia regretatului

losef Davidovici, cooptându-se şi alți membrii.
In anul 1925 expirând şi mandatul

Aron L.

său,

s'au

presentat

luster

3 listeşi la alegerea ce avu loc în 20 lunie 1925
lista regretatului losef Davidovici.

Acest

comitet

reuşi

tot

fabrică

a-

- zime de paşte în regie. În luna Mai 1926 a demisionat comitetul Epitropiei.
o
|
La 22 lulie 1926 a fost alegerea epitropiei comunităţei
reuşind lista cu candidatura d-lui Aron L. luster (ca preşedinte) secondat de membrii comitetului D-nii Avocat Dr.
Leon luster, A. Fondianer, Herm. Abramovici, Samy Colbeci,

Comunitatea Israelită

|
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Avr. Feinştein, Pincu Gotesman, Herm. Grunberg, Hescal

Hascalovici, Zaharia Haras, Lupu Herșcovici, losub. Lupu,
Lipa Katz, Hascal Kaiz, Moise Laufer, G. Leizersohn, Calman Lazarovici, Mendel Solomon. D. Romaşcanu. S Romerștein, Nahman Rabinovici, M. Riegler, Lazăr Silvianv,
Rubin Soifer, |. Winkler, şi Pincu Zisu.
lar dupa secţii, au fost ast fel alcătuit: Secţia
ş-oalelor Samy Rotman, (președinte) iar membrii
Ghedale
Leizersohn, Herman Abramovici. Secţia Azilul Samy Colbeci (preşed.) iar membrii
David Romaşcanu.
Herm.
Griinberg și Zaharia Haras. Secţia Spitalul Avr. Feinştein,
(preşed), iar membrii Lupu Catz, Lupu Herşcovici şi Calman Lazarovici. Secţia Asistenţa Mendel Solomon (președ)

iar membrii Hascal Catz. Hascal

Hascalovici,

merștein, Idel Winkler şi losub Lupu.

“ Secţia Sacră. ataşaţi, M.
Laufer şi Avram Feinştein.

S. Făinar.

Nute

Sulim

Segal,

Ro-

Moise

Inaintea venirei acestui comitet şi acuma apârură apeluri foarte multe şi maniteste în romăneşte
şi idiscb
pro şi contra comitetnlor administrative.
De remarcat
că fie-care parlid işi avea listele lor cu semn, dislinctiv şi
anume: Semnul Mugen David între dovă stegulețe în cup
cu'd
Solomon
Drimer.
2) Mugen David cu literele.
înăuntru în frunte cu regretatul Iosef Davidovici. 3) „Menorah“ în cap cu Loja cu acelaş nume şi Mugen David
în cerc, în cap cu regretatul Petru Juster.
In timpul alegerilor şi după efectuarea lor au apărut
mai multe paimțlete și atacuri pro şi contra candidaților şi
LL
conducătorilor acestora.
_
Im acest an 1926 costul azimelor de Paşte era între
40—50 Kgr. deosebit Mueschiten. La alegerea Epitropilor
Comunităţei din acest an au fost şi lista d lui Carol Weimberg
cu lista alcătuită din următoarele persoane:
D.nii
Carol Weimberg, losef Gartenberg, Elias Herşcovici, Avo.

cat lalius Copelovi.i, Leon Isachson, Moritz Aniler, Strul
Ghelberg, Idel Koch, H. 1. Smarak, Leon Bernştein, Bercu
Catz, Lupu Marcu, losef A Catz, Isidor Pălărieru, Michel

Gutman, Ițic Abramovici, Șmil Leibovici. Idel Milerad,
Moisă Caşter, Idel L.-Schor, Bercu Lazarovici, Lupu
Pi-

„zam, Beris Schwartz, losef Uşerovici,

|
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Pentru a'egerea Epitropiei Comunităţei din 11 Iulie
1926 Epitropia Comunităţei locale a lansat următorul comunicat :
Epitropia Comunităţei Israelite Piatra-Neamţ

Comunicat
Epitropia Comunităţei Israelite, întrunită la sediul ei,
|
ă
împreună cu:
1) Membrii Comitetului: de Sprijin, 2) Reprezentanţii
Lojei „B'nei Brith“, 3) Reprezentanţii Uniunei
Evreilor

Români. 4) Reprezentanţii Societăţei Sacre, 5)

Reprezen-

tanții Organizaţiei Zioniste și 6) Reprezentanţii Societăţei
„Achva“, examinănd situaţiunea creiată în urma amănărei

alegerei ce trebuia să aibă loc în ziua de 20 Iunie a.
In unanimitate

de voturi s'a decis:

c.

1) A se face o nouă alegere, în care scop sa numit
un Comitet Electoral cu elemente imparţiale sub auspiciile căruia să se pregătească
toarele persoane:
D-nii

Sigmund

Herşcovici,

alegerea. compus
|
Adolf

din urmz-

Wciningher.

B.

K.

Enghelberg, Dr, L, Lazarovici, Solomon Marcovici (ceasornicar.
|
2) S'a hotărât întocmirea listelor electorale, după lista
rămasă deiinitivă la alegerile comunale, din care se vor
extrage alegătorii evrei cu restricțiile dela punctul 3.
b) Acei cari nu au putut vota fiind omişi din aceste
jiste, se vor adresa biuroului electoral la sediul Comuni-

tății în fiecare zi de lucru dela ora 9-12 şi dela 15-18. In-

scrierile se pot face, până în seara zilei de 1 lulie a.
c.
|
3) Sunt excluși și nu au drept de vot şi dea
fi aleși:

a) Cei condamnaţi pentru fapte infamante. b) Faliţii. c)
Acei cari primesc ajutor dela Comunitate pentru ei sau

pentru copii lor. d) Funcţionarii Comunităţii. e) Acei cari
exercită o profesiune imorală.
|
4) Cărţile de alegător pentru cei înscrişi în listele

-

Comunitatea

Îsrailită
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electorale se vor elibera cu începere de la 1 Iulie şi până
la 8 Iulie a. c. inclusiv, în toate zilele de iucrula biurou
l

comunităței dela 9-12 şi 15-18, iar pentru cei adăogaţi, a
doua
zi după înscriere la aceleaşi ore de lucru.
9) Alegerea noilor epitropi va avea loc:

Duminică 11 lulie a. c.

în localul Ş.oalei Israelito-Române

Str. Sf, Gheorghe,

cepând dela ora 8 dimineaţa şi terminăndu-se în
zi la ora 20.
6) Listele de candidaţi se vor depune

la Secretariatul

biuroului electoral cu cinci zile înainte de

adică

în-

aceiaşi

data

alegerei,

până în ziua de 6 Iulie a. c. orele 18 seara
,
Orice informaţiuni relative la alegeri, se
pot cere Biu-

roului Electoral.

COMITETUL .
No. 294,
24 Iunie 1926

Si

(L, $.)

1927

“In 20 anuar acest an apare din part

ea Epilropiei Comunităţei şi din parlea Jabinului,
un fel de înştiinţare.
că multe păstrămăgii fabrică produs
ele lor din
carne treif. În 10 Martie acelaş an
Epitropia. Comunităţei

face apel către populaţia evreiască
de aci ca
nu se
mascheze
mascaţi.

de Purim

şi nimenea

să
|

nimenea

să

nu . primească

In 21 April acest an Epitropi
jează populâţia evreiască locală a Comunităţei înştiincă în vederea
recensământului general ce se face con
form? dispozițiunilor Ministeriului, deci locuitorii evrei să
facă declaraţiuni juste.
„In darea de seamă a Epit
ropiei Comunităței Israelite
din 20 lanuar 1927 cste venituri
și cheltueli 2951500 lei.
In proectul de budget pe

anul
Şcoala Israelito-Română 137.566 viitor este ; Azilul 108,815,
și 75 b., Spitalul 47664 şi
90 b. Asistenţa Socială 269175
şi do b. Azime 1.046.636 şi
8o b. Şcoala Comercială Michel
Şi Rebeca luster 31059 şi
50 b. Baia 108343 lei.

Abator de păsări 6688
Gabela 1.684.631 lei. Total 2.95
1.500 lei.

şi

20

b;
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Membrii Epitropiei Comunităţei Israelite din Piatra-N.
la 31 lulie 1927, Pruşedinte Aron L. luster, Vice Preşe.dinte. Avram Fondianer, Membrii consilieri ; Herm. Abramovici,

Samy

Colbeci,

Avram

Feinştein,

Pincu

Gotesman

Herman Griinberg, Hascal Hascalovici, Zaharia
Lupu Herşcoviri, Leon luster (Dr. Avocat), Lipa
Moise

Laufer,

Solomon,

G. Leizersohn, Calman

D. Romaşcanu,

Lazarovici,

Ş. Romerştein,

Haras,
Caiz,
Mendel

Nachman

Rabi-

novici, M. Riegler, Lazăr Silvianu, Rubin Soifer, l.
kler, P. Zisu, Secretar general

Lupu

Win-

B. Weinberg.

1928.
In ziua de 19 Octombrie acest an a murit

mult

gretatul d. loset Davidovici. Epitropia Comunităţei

re-

_Israe-

lite, Loja B'nei Brith, Societate sacră, Organizaţia sionistă
societatea „Achwa“ şi Epitropia Templului Leipzigher din
localitate au lansat en mare apel câtre toată populaţia
Evreiască

locală

ca să vie și să aziste

la

înmormâniarea

regretatilui. O lume imensă a venit din toate clasele po
pulaţiei, fiind purtat sicriul pe braţe dela locuință
până

la mormânt. Toate ziarele locale au
adresa decedatului.

Şi eu am

vorbit cu

scris un lung

laudă

articol

la

fune-

bru. în ziarul local „Telegraful“ din 22 Octombrie acel an
arătând nobilele

calităţi

activitatea şi.

personaiitatea

sa.

La 26 Octombrie acelaș an i s'a făcut un requem în
Templul Leipzigher cu care ocazie au vorbit rabinul localnic Ch. L.. Lobel, rabinul

din

Bacău,

Tg.-Neamţ

şi

Buhuşi, precum şi delegaţii instituţiunilor evreieşti de aci:
Aron Barid, Burich Abramovici, Rafail. Goldenberg etc.
La. 19 Noembrie acest an Epitropia Comunităţei
misionând: sa constituit comisia interimară alcătuită
D-nii Sigm. Herşcovici, Sol. Drimer, Ad,
_ Nachman Rabinovici care au girat afacerile

până la efectuarea. unei alegeri.

La

9 Decembrie acest an Epitropia

dedin

Weiningher,
Comunităţei

Comunităţii

lo-

Comunitatea Israelită

,

cale adecă Şcoala Primară Israelito Română
mite următoarea învitare pentru serbarea de
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Mixlă, tri.
Hanucka;

Epitropia Comunităţei Israelite
Şcoala

Prima:ă

Piatra-N.
Israelito-Română Mixtă

No. 88
9 Deocmbrie 1928

Stimate

Domn,

Am onoare a vă ruga să bine-voiţi a lua parte
preună cu familia Dv, la

SERBAREA

îm-

DE HANUCKA

organizată de corpul didactic al şcoalei noastre, care
va
avea loc în seara zilei de Duminică 9 Decembrie ora 5
p. îm. fix în localul sinagogei Şcoalei din str. Şipotelor.
Rugăm a veni din timp pentru a ocup2 locurile.
Intrarea

liberă

.

Cu

stimă.

Director, A.

Barid

La 26 Septembrie a. c. Epitropia Comunităţei Israelite locale lansează un comunicat prin care înştiințează

populaţia Israelită că s'a fixat pentru carne cuşeră 7 lei
de Kgr, în plus preţului impus de onor Primăria deci să

plătească 29 lei Kgr. carne cușeră.

In lunile. Noembrie şi Decembrie a. c.

terimară făcând convocări
“Epitropiei Comunităţei și
lista lor a rămas bună şi
deci au lansat următorul

evreiască locală :

Fraţi
„La

Comisia

in-

şi înştiințări pentru alegerea
nepresentându-se
nimeni
deci
aprobată de Primăria
locală,
apel (înştiinţare) câtre obştea

Evrei!

publicaţiunile făcute de Comisiunea electorală

insti-

tuită cu ocazia demisiunei fostei Epitropii pentru alegerea
unui nou Comitet neprezentându-se decât singura noastră
listă, aceasta a fost declarată aleasă, fără a mai fi nevoie

de a se face alegeri legate de timp şi Cheltueli,
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Această alegere a fost ratificată de d-l Primar al Oraşului nostru cu decizia No. 11772 din li Decembrie 1928.

Venind la conducerea Comunităţei. suntem pătrunși

cu

toţii de sarcina ce ni se incumbă, mai ales acum când Comun'tăţile noastre sunt recunoscule şi înglobate sub noul
regim al cultelor. şi vom căuta a pune în concordanţă statutele şi organizarea nvasiră, spre a fi în spiritul legei actuale.
Ne vom strădui să organizăm secţiunile şi instituţiunile
noastre

pe baze mai

moderne,

să le dăm

tonomie şi să facem ca activitatea

spre folosul întregei Obştii.

un început de au-

lor să fie

progresivă

şi

Vom
da toată atenţiunea
învățământului religios şi
ebraic, pentru ca tinerele nozstre vlăstare, să fie educate în
spiritul strămoşilor noştrii făcându-i să fie evrei conştienţi şi
purtători ai tradiţiilor noastre.
Vom căuta să etatizăm şcolile noastre pentru ca învățământul în ele să fie uşor accesibil tuturor păturilor Comunităţii noastre, iar prin activitatea lor să fie un inel din marele lanţ al şcolilor publice de Stat, contribuind la răspân=
direa culturei naţionale a ţării în care trăim.

Obligativitatea

învăţământului religios mozaic în

școlile

secundare le Statului, este iarăşi un punct pentru a cărei
aplicare conform cu lege vom veghea.
R-zolvarea diferitelor litigii existente între Comunitatea

noastră şi diferitele persoane donatoare

va face

obiectul

a-

tenţiei noastre deosebite şi vom pune astfel toate instituţiile
noastre pe baze solide.
“Pentru aplicarea acestui program de lucru, am venit
cu intenţia de a lăsa orice politică în afară de sfera noastră
de activitate, de a rupe

cu tradiţia

meschineriilor

personale

_şi de a munci desinteresat pentru binele obştesc.

Deaceca cu cugetul şi intenţiunile ccle mai clare, facem

un călduros apel la enoriașii noştri de a ne seconda în
greaua sarcină ce ne-am luato, şi suntem bucuroşi de colaborarea oricui ar dori, ca în aceleaşi intenţiuni ca ale noastre
să ne fie de folos.
Preşedintele Comunității Israelite, SOLOMON DRIMER
Membrii: Nachman Rabinovici, Dr. V. Daniel, Sami
Colbeci,

Sami

Rothman,

Ado'f Weiningher,

I. M. Brii!, Herman

Abramovici, Dr, H. Herşcu, Lipa Catz, Hascal Caiz, Pincu
Gotesman, G. W. Etlingher, Bercu Ce1z, Avram Moscovici,

Comunitatea

Israelită
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In azestan

onor Minişterul

admis subvenție

pentru

Cultelor

Comunitatea

şi

Israelită

Artelor
din

au

orașul

Piatra-N. 99,463 lei. Pentru Comunitatea Târgului Neamţ
32,400 iar pentru comunitatea Târgului Buhuşi 15.000
lei,
Tot în acest an s'au proe.lat a se vota Legea cultel
or şi
pentru comunitățile israelite din ţară, care se speră
a se

aproba cu modificări,

1929

In 1 lanuarie zcest aa Epitropia Comunităţei Israelite
iocale a ch:mat căte doui delegaţi din fiecare sinago
gă:
In urma înțelegerei dintre vech'ul comilet a! Comunităfei şi tinerii componenți pentru noul comitet s'au hotâră
se face alegere. iar până atunci afacerile Comunităţei t a
să fie.

gira'e de următorii domni,

Dr. L. Lazarovici.
D. Faibel,

David

care va forma comisia interimară :

M. lliescv, L Pissam, M. 1. Sega, L. Catz,

Fray,

Winkler, H. Catz, Ch

]del

Hafner,

Mişu

Steuerman, |.

Catz, 13. Kahane şi M. Antler.

In 19 Ianuarie acest an,

demisionând

vechiul

comite

t al
Comunităţei s'a constituit o nouă comisie interi
mară sub conducerea d-lui Sigmund Herşcovici și prin urmar
e nepresen=
tându se decât

numai

singura

listă, în frunte

cu

d-l Solomon
Drimer (preşed, organizaţiei sioniste), aceasta
fu declarată ca
aprebată. Imediat un grup de oposanţi au
protestat, însă
după câteva întruniri, comitetul demisionează
şi se constitue
o nouă comisie interimară.
Pentru zilele de 9 Mai ziua comemorărei eroilo
r morţi
în răsboi

pentru

intregirea

Neamului,

Preşedintele

societăţei
sacre d-l Samu:l Daniel, lansează un apel
câtre populaţia
evreiască locală a veni la această sacră serbare.
Asemenea şi Epitropia Comunităţei face aseme
nea
învitaţii şi apeluri către populaţia evreiască
din oraş. Aşa dară
în ziua de 9 Mai (ziua eroilor) precum
şi ziua de 10 Mai
(ziua unir.i) s'au serbat cu acelaş fast ca
şi în anii p:ecc denţi.
In rezumat vorbind comitetul Epitropiei
Comunităţei
locale sau mai bine zis Comisiunea Inter
imară de acuma este
alcătuită din următoarele persoane d-nii
Solomon Drimer,
(preşedinte), Nachman Rabinovici (vice),
Aq. Weiningher
(idem), Dr, W. Daniel, Dr, Herşcu,
Samy Colbeci, Samy
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Hascalovici,

losef

Acest comitet având mandat limitat până în luna

Mai,

Roiman,

Lipa

Catz,

Hascal

Catz,

Hascal

Kahane, Jean Wolf, A. Y. Moscovici, losef Peretz, G. W.
Etingher, Meir Zeilic, M, Leibovici, Ițic Zilberbusch, |. M.
Briil, Bercu Catz, Pincu Gotesman, Idel Hafner,
losef B.
Catz şi Elias Herşrovici,

deci a lansat următorul Comunica, prin care convoacă populaţia evreiască, de a veni la alegerea Epitropiei ce are loc
la 19 Mai 1929 lată comunicatul:

" Epitropia

Comunităţii Israelite
din Piatra-Neamţ

COMUNICAT
Comitetul actual al Comunităţii noastre în frunte cu
d] Solomon Drimer, având mandat limitat de a gira trebu-

rile Comunităţii până în cursul lunei Mai 1929, convoacă pe

toţi Evreii enoriaşi ai Comunităţii cu drept de vot, în adunare generală, în localul Şcoalei Israelito-Române din strada
Sit, Gheorghe, pentru ziua de

Duminică

19

Mai

1929

pentru alegerea unui nou comitet de Epitropi, în
tate cu Statutele şi Regulamentul Comunității.

_

conformi-

Pentru acest scop toţi enoriaşii se vor prezenta la” sediul

Comunităţii, în acest interval de timp spre a-şi ridica cartea
de alegător.
Cei neînscrişi în lista alegătorilor, pot cere înscrierea

lor până la 30 Aprilie 1929.

i

Listele de alegători sunt afişate în toate Sinagogile precum şi la biroul Comunităţii.
Listele de candidaţi vor fi compuse din:
23 persoane ce vor forma Comitetul Comunităţii, iar
separat pe aceiaşi listă se vor mai nota:
3 persoane pentru comisiunea de cenzori şi
3 cenzori supleanţi.
deci în total 29 persoane şi urmează a se depune până cel

mai tărziu în ziua de Joi 9 Mai

1929 ora 6 p. m.:(18)

de

Comunitatea Israclită

|

i
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către un număr de 20 enoriaşi ai comu
nităţii, împreună cu
„costul de imprimare a buletinelor de vot.
Fiecare listă poate purta un semn disti
nctiv ales de
depunător,
|
|
Pentru a fi ales se cere pe lângă condiţiu
nea
de
alegător
şi următoarele:

a) să aibă

vărsta

de

21 ani împliniţi,

indiferent dacă
este însurat sau nu.
|
b) să nu- fie lovit deo sentință infa
mantă, ţinându-se
seamă de prevederile art. 27 din lege
a electorală.
c) să fie contribuabil regulat la comunita
te de cel puţin
3 ani.
In caz de depunere a unei singure
liste, aceasta se va

declara în ziua de 10 Mai 1929 alea
să din oficiu fără
„maifi nevoie să se facă alegeri,
|
Epitropia Comunităţii

Israelite din Piatra -N.

In ziua fixată pentru alegerea Epit
ropiei Comunităţei
nefiind depusă nici'o listă de
candidaţi, deci. Epitropia
Comunităţei, sa văzut nevoită a
amâna alegerea - pentru
ziua de 16 lunie a. c, lată inşt
iințarea :

Epitropia

Comunităţii
din Piatra-Neamţ

Israelite

Deoarece termenul de depune
rea listelor de candidați a fost fixat până în ziva
de 9. Mai a, c, şi nedepu.
nându-se nici o

listă până în acel termen, aşa că
alegerile ce urmau să aibă loc în ziua
de
19
Mai
a.
c.
(Du
pă
cum Sa arătat în Comunicatele
din
data
tre
cut
ă)
se
amâ
nă
pentru ziua de

16 lunie 1929

pentru alegerea unui

Comitet

a

tate cu sta-utele şi regula mentulde Epitropi, în conformiPentru acest scop toţi enoriașiiComunităţii.
care nu şi-au ridicat
cartea de alegător la cum
părarea azimelor se vor
prezenia la sediul Comunităţiiîn
a-și ridica cartea de alegător. acest intervalde timp pentru
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Cei :ne înscriși în lista alegătorilor pot cere
rea lor până la 5 lunie 1929.

Listele de

alegători snnt afișate în

toate

Israetită

înscrie-

sinagogile

precum și la biroul Comunităţii,
Listele de candidaţi vor fi compuse din:
23 persoane ce vor forma comitetul Comunităţii, iar
separat de aceiaşi listă se vor mai nota:
3 persoane pentru comisiunea de cenzori şi 3 cenzori
sunleanți.
e
=

Deci în

total 29 persoane şi urmează

a se

depune

până cel moi tărziu în ziua de Duminică 9 lunie 1929 oreie 6 seara (18) de câtre un număr de 20 enoriaşi ai
Comunităţii, împreună cu costul de imprimare a buleiinelor de vol.

Fiecare listă poate purta un semn

depunători,

„Pentru a fi aies se

distinctiv

ales de

cere pe lângă condiţiunea

de

a-

legător şi următoarele:
a) Să aibe vârsta de 21 ani împliniţi, indiferent dacă
este însurat sau nu.
b).Să nu tie lovit de o sentință infamantă, ținându-se
seama de prevederile art; 27 din legea electorală.

c) Să fie contribuabil regulat la Comunitate

de

cel

puțin 3 ani.
|
|
În caz de depunere a unei singure liste aceasta se va

declara în ziua de

10 Iunie 1929

|

aleasă din oficiu fără a mai fi nevoie să se facă alegeri,
Este de remarcat
misionat, d-l Nachman

să de când d-l Aron
Rabinovici

luster

a figurat ca

a de-

preşedinte,

fie al Epitropiei, fie cu președintele comisiei interimare.
In fine ca secretari ai Epitropiei Comunilăţei au figurat

până

astăzi D-nii:

Faibiș

Rozenberg,

Moise

Lieber-

S. L. Kaufman, Haim Leibovici, Ițic Goldenberg,
man,
David Griinfeld. Dr, Leon luster, Ițic Schwartz, Jaques

Feibel, Bercu Schapira, Şmil Beck (astăzi casier al

nităței) Lupu Weinberg,
(şef contabil),

Avram Segal şi Senior

Comu-

Weisman

Comunitatea

[sraelită

!
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Proprietățile Comunităței Israelite
din
Afară de Sinagoga

Piatra-N.
veche

Catedrală,

baia dela Şipote

-

și cimitirele vechiu și nou, Comunitatea locală nu poseda

alte proprielăţi ; deci pe

tatea mai

posedă

1) Şcoala

lângă cele enumerate,

actualmente

următoarele

Comercială

-

(Michel

Această

frumoasă

|

Elementară

și Rebeca

clâdire

Comuni-

binale :

luster)

a fost donată

de' Michel

şi

Rebeca luster pentru a funcţiona ca şcoală comerciala,
israelită strada Ştefan cel Mare. Act autentificat de Onor

Tribunal Neamţ cu No. 164 din 14 Martie

nea a fost făcută în 19 Decembrie
2) Şcoala

de

băeţi

Str. Sf. Gheorghe

Inființată de Comunitatea

ţia soc. «ca»,

în strada

1918.

Donaţiu-

1916.
și fete

în anul

Sf. Gheorghe.

|

ca şcoală primară pentru băeţi Şi fete.

1900 prin
Ea

subven-

serveşte

astăzi

3) Azilul vechiu
|
Aceste case serveau ca azil pentru bătrâni, până când
această instiluțiune a fost mutată în noul azil (casele naharnicului). Actualmente ele servesc închiriate pentru comerț, aparţinând Comunităţei. Eie vin în strada Cuza- |

Vodă No. 125 (mai înainte No. 317).

i

Ele au fost cumpărate dela |ţil şi Mina Leibovici, pe
numele D-lor /a/ius Agafștein şi H. Goldştein, pentru Co.

munitate și le-au și răscumpărat de bezmen. “Atât 4-1

gaiştein cât şi

A-

Bernhard. Goldștein, ca cumpărători:
le-au

vândut (trecut) Comunităţei prin d-l Carol Weinberg. ca
vice președinte în anul 1922, |
a
Prin actul Onor “Tribunal local No. 153 din 2 Februarie 1922 D-nele Fany Rosenbaum și Fany Drimer
vând Comunităţei pria d:1 Carol Weinberg' (vice președ.),
imobilul din strada Cuza-Vodă No: 317. Tot astfel fac
şi d-nii: S. Herșcovici, Ilie Soicher, etc.
a

.
-
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4) Azilul

pentru

bătrâni

(Casele Paharnicul)

Aceste

mente

mari

ca azil

și spaţioasc

case,

care

pentru bătrâni şi peniru

servesc

actual-

administraţia

în=

iregei Comunităţi, au fost donate de regretatul Petru
M. luster.
Aceste case au fost proprietatea d lui Flaim Ițic Colomeir inclusiv şi copii: Roza losef Landau, Pincu Colomeir

şi

Regina

|, Solomon

și pe care le-au

vândut

lui

Petru M. luster prin actul Onor. Tribunal local No. 95 din
18 lanuarie

1923 iar moştenitorii:

Claire P.: luster

(soţie)

şi Clarisse P. luster (fiica) donează Comunităţei 200.000
lei pentru a se cumpăra acest imobil pentru a servi ca
Azilul pentru bătrâni Act donat prin Onor Tribunal local
No 90 dia 18 Ianuarie 1922.
5) Spitalul
Acest

teren

a fosta

Israelit

d-lui loan

Antoniu, care la vândut

D.nei Zoia Anton Kvgler (născută Const. Şoarec). Inainte
„de a face clădirea, a răscumpărat locul de bezmen dela
Onor Primăria locală, cu actul No. 495 luna: Febr. 1893.
Str. Şoselei spre str. Dărmânești,

Având

24 stânjeni

loc.

Actul cumpărărei Comunităţei prin Onor Tribunal local
No. 6886 din 1886 pe numele d-lor M. Roşcovici, S,

Sigler, S, Stambler, L. N. Charas, Efr. luster, P. Zisu, |,
Sehwartz şi S. Herşcovici (vezi cronica mea pag. 87).

6) Locul

viran în dosul

D-l D. Z. Dimitriu

Azilului

vinde Comunităţei,

un

teren

din

strada Sf. Gheorghe No. 15 cu 53.000 lei, cu actul autentificat de Onor Tribunal Neamţ No. 740 din 30 Aprilie 1924.
7) Terenul
“Cumpărat

construirei
pe

sinagogei

Mari

numele d-lor S. Daniel,-A. Renert,

M.

Roşcovici act autentificat de Onor Tribunal Neamţ No. 864,
din 24 Aprilie 1923 şi care este donat Comunităţei.

Comminitatea. lsraelită

-

e

8) Magazia losef

.

537.

Weinrauch.

Iosef Weinrauch, vinde Comunităţei magazia şi tere„nul cu preţ de 10.000 lei, care este în strada Sf. Glieor:

ghe.

Actul

No.

31866

de

vânzare tăcut prin Onot

din 6 Octombrie

Tribunal

locat

1923,

9) Abatorul

de

păsări

Terenul cumpărat dela Chune Simcha Ferar (Kupferniân) şi Leon Buium, strada sub Petricica Actu! autentifieat de Onor Tribunal Neamţ cu No: 262 din anut 1913

Aprilie 17.
i

|

Locul acesta a fost cumpărât pe numele dulor. Iosef
Weinrauch şi Moritz Strich: Aceștia au trecut proprieta-

tea către Comunitate.

10) Casa Leiba N. Charas
Fiiobilal

donat

de

Leiba N. Charas este

în

strada

Cuza- Vodă No. 197. Donaţiuneas'a făcutiîn 10 Aprilie 191+..

11) Case Abram

Lipa luster

Imobilul donat de Abram Zipă luster. Vine în strada
Cuza-Vodă No. 120. Donaţiunea s'a făcut prin ordonanța
de adjudecare No. 7612 din 18 Octombrie 1922 prin: Onor
Tribuna! local (vezi dosar No 3572).:
'"ONOR

TRIBUN/L

DISPUNE

NEAMȚ

|

Eliberează prezenta ordonanţă de adjudecare Com:
nităţei Israelite din Piatra-N. pentru recunoaşterea sa de

proprietâră â imobilului rămas
pe urmă defunctului Abrăm

Lipa lușter, cu următoarea situațiune: Un imobil situat
îi Piatra-N. stradă Cuza-Vodă,

având: No. vechiu 125, iar

actual mefite înscris la No. 120, colț cu strada Stelei, cot:
sistând din o dugheană la colț, cu Deciu: și rai ntulte
camere,
|
!
„180 ctombrie 1922, No, 3804, Greta Tribunal Neamţ.
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12)

Imobil ul

“Imobilul situat în

Fraţilor Stambler
strada Cuza-Vodă”No. 95

actualmente No. 115 este lăsat de reposatul -lor părin
te ȘSac/ne
Stambler, Acuma Fraţii David şi IsidorStambl
er au donat
acest imobil formal p rin Onor Tribunal Neam
ţ, cu actul
No. 181 din anul 1922,

13) Imobilul Silvianu
”

Acest

imobil

situ at în

strada Petru. Rareș

No,

donat de moştenitorii defunctelor Sura și Miche 45 este
l Leiba
Silvianu, Actul dona țiunei prin autentificarea
Onor Tribunal Neamţ No. 358 8, luna Octombrie 23
Anul 1928.
14)
”

Imob

ilul Regina Wittner

Acest imobil este

situat în strada

Carol No.

36 este
„ donat Comunităţei de văduva Regina Wittn
er, prin actul
autentificat de Onor Tribunal Neamţ No.
1401 din 18 lulie 1923,
şi Moise

Zandbrand

Herş

Din strada Cuza- Vodă No, 24 a fost trecut
prin actul

2130 din 15 Noembrie
Trecut

Comunităţei

de

"Tribunal

Comuni-

Neamţ

No-

a

1923.

Onor

către moştenitorii:

Herş:

16) Donaţiunea
-Onor

Imobilul

Ușer

Mendel

Situat în str. Cuz â- Vodă 92 prin actul auten
tificat de |
Tribunal Neamţ cu No, 1052 din 24 Mai
1923,:
Este cert că comunitatea: locală va. mai căpât
a multe

legate şi donaţiuni.

a
re

|
a

Gut.
man, Ițic Moise Sega l şi so-lui
ți
Ruche
a l Leia Segal.
Prin actul Onor Tribunal. local No. 204017
din anul 1923.

m
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Prin grația şi milostivirea Omnipotentului Creator,
am terminat acest prim volum al Cronicei mele şi doresc din adâncul :inimei mele ca Comunitatea şi oraşul
meu natal (Piatra N.) sd progreseze pe toate câile, prin

pace,

bună armonie şi cultură.

Trâiască România-Mare,

în

veci

fericită şi glori-

oasă Amin.
IOSEF

KAUFMAN

(Autorul)

Lista clişeelor va fisura pentru ambele volume în wolumul al. II-le
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