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Comnnitătile israelite 
' lntrunirea din Ic.şi. Confe?'in{a. Comu-

nităEile israelite. D. Lascat· Catargiu, 
şi si?iagoga Cucu. Un document 
istoric. Mo,iunea. Delegatiunea. 

Cetitorii 'şi amintesc negre .i t despre un 
proect de lege depus pe biroul Camerei 
de un număr de deputati pentru organi
zarea comunitătilor israelite. Acea lă ches
tie continue a ·preocupa pe i. raelitii din 
tară, care numai in organizarea comuni
tăţilor sper a avea o stabilitate in aşeză
mintele lor şi a nu vedea pericli tind u-se 
la fie-care suflare de vint. 

Pentru a discuta această chestiune, e
vreii din Ia i au tinut o mare intrunire 
in localul societăteÎ Bnai Drilh. Au luat 
parte un număr· considerabil din toate 
straturile societătei ; - bălrini, tineri, ban
cheri, contabili, muncitori, medici şi func
ţionari. Rare ori am putut vedea o întru
nire atit de nurneroa'i<'\, păslrind un a t
fel <le caracter imposant şi demn .. e sim
Lea că asistenţ1 e preocupată adiat.: de 
chestia ce avea să se discute şi de la re-
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uşita căreia depinde . existenta aşczâmin
telor lor filanlropice. 

Conferinţa d-lui Brociner 

D. 1. B. Brociner se urcă la tribun?.. 
E.;;te un bar bat toarte i:impatic şi care are 
o deosibită atractiune in vJrbă. D-sa este 
un personagiu m·arcant iutre evreii din 
ţară, cara-1 venerează, căci 'şi sacrifică 
tot timpul pentru binele coreligionarilor 
sei. Alăturea de d-sa se găsea d. A. S. 
Goldentbal, prea cunosuutul luptător şi fi
Jantrop din localitate. lnsi~t o clipa asu· 
pra talentului oratoric a d-lui Brociner. 
Timp de trei ore d-sa a ţi uu t rn b far:me
cu I cuvintărei sale pe auditoriu, pe care 
a ştiut să'J entusiasmez~ atît prirt cult.ura 
sa vastă, mai ales pe tădmul istoriei po
porului evreu, cit şi prin felul expucerei 
sale. 

Comunităţile israelite 

D. Brociner incepe prin a face jstori
cul comunitătilor israelite care an exis
tat in totdeauna, care n'au fost abrogate 
prin nid o lege. C~l dintăiu document cc 
s'a clescop~rit până azi datează de la 1700. 
Acest act dovedeşt1 pe deoparte că au 
fost deja pe acea vreme evrei autocbtoni, 
că aveau comunităti perfect organizate. 

D. Brociner intră apoi în a descrie în
semnătatea acestur comunităti, ,:are n'au 
alt scop de cît a asigura existenta aşeză
mintelor filantropice din ţ-1ră. D-sa. ilus-
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lrGazii zisele sale prin numeroase exempt, 
luate din vieaLa de toate zilele si arati"i 
cum fonclurile âeelor institutiuni sun~ ri
sipite in mii <l:, mini ~i mlin:i p)~ cllspă· 
rea. Dupi't ce mai fac~ o analisî arnănun
tită a proeetului oe leg , zit:e că a.ce La 
reprezintă numai cererea rlrcapt;\ a evrei
lor Jrn tarCt de a li se nsigura iustitutii le 
lor .l nu se ocupA de cit foarte putitÎ de 
pu~ţea, cultu:alii. ln acea. tă p 1rte propui
torn sau gmcl1t a pune cap,H scarnlalu. 
rilor ce ex:st:l astâ-zi prinlre evrei, cum 
cel dintăiu venit, num:n pel'ciuni să aibă, 
se poate cb clrJpt r..1J,io, cantor, hal1am 
au sacrificator, fărâ a avea cuno,Linli 

:=:peciafe, fără a da t.:Ui-va pr,)be al'ît de 
capacitatea cit şi de onestitatea sa. Nu e 
numai iuteresul evreilor -gpu u·~ r)raLoru l 
-do. r si in interesul ;:ib:,olut al l'\rei e t.:,î 
ace te • scancbluri să se termitÎe o dala 
printr\) legi f eraff\ cac e nu poale fl alla 
rle cit a se recunoaşte evreilor dreptul 
lor a.nlic de a u vea comunilă~i. 

O reminiscenţă 

Cu vin tar.ea d-lui Brociner er,l presa rată 
rlc numeroase reminis..:entP, care de rare 
mai. in.teresan tă. 
Relevăm una. 
G1 dovată că evreii au avut comunităli 

oqpniz 1tc tlovitleşle faptul istoric comem'
nat in ar.;hivelc . talul11i, că in anul rnr,2, 
d. L1si;:1r C:1tar•riu, fii11d Aga in laşi a 
prezi<l.:lt nişte alegeri pentru epilropiea. 
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jsraeli tă făcute in sinagoga cea mare din 
strada Cucu. 

U document istoric 

Nu e intăia oară-continue d. Drociner 
-cînd evreii din fasi -să n11 uităm că 
!asul a fost in totdeâuna centrul mis,'ă
riior frumoase -au venit cu respect i'na
intea înaltului guvern, cerind să li se re
cunoască dreptul de a avea comunităţi. 
Ca dova•iă d. Brociner exhibă asistentei 
un document găsit in archiva statului ·şi 
datat Ja 10 Iulie 1856. 

Credem a satisface o dreaptă curiositate 
a cetitoriJor noştri reproducînd acest act : 

„Se recomănduiesce Sf atului s,ire a se 
avea in p1·ivire la vreme". 

1856 Iulie 15. 
(ss). T. BALŞ!. 

Resolu{iunea Consiliului 
August 

.,Spre sciinfa la vreme". 

Excelenţa 

!nalta inţelepciune a Ex.celenţei voastr.P:, 
care este cunoscută de toti Moldovenn, 
ne face să credem că trista stare a na
ţiunei jidoveşti in Moldova, care. nu este 
de cît urmarea unui vechiu l:rnat1~m, con
trar cu civilisatiunea si c•u lumina al mii
locului din secolul al XIX, luau care 'ş'a 
atras S')licitudinea sublimei Porti !;'i a tu
turor celor-lalte puteri europeane, trebue 
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~e fie ameliorată sub guvernul Excelenţei 
voastre. 

Persoana D-voastre sublimă este aceia 
care are acuma mijlocul de a veni in a
jutor nenorociţilor si această nu este de 
dt numai drept, cfe oare-ce drepturile 
publice in zilele noastre, cunosa aumai 
oameni si nu confesiuni. Si fiind-că cele
lalte legi vechi ale unei ţeri, care fiind 
t:onforme cu secolele trecute, se abrog de 
fie-care regenta, potrivit cu timpul si cu 
circuwstantele, asemine si legea care e
xistă în Moldova in Anexa X al Regula
mentului, prin care Jidovii n'au dreptul 
la pri vilegiele ale crestini10r, poate fi re
formată conformaminte cu secolul actual; 
şi noi vedem aceasla ca o desti11atiune a 
Pr.ovidentei, ca acest act de umânitale, 
deJa promulgat de sublima Curte a Ma
jestătei Sale Sultanul şi solicitat de pute
rile străine, care se ocupă acuma de Prin
eipatele, se fie realisat sub regenta a Ex.-
1.:elentei voaslre. • 

CotÎvinsi că suferintele natiunei noastre 
vor găsi" ecou in inima simtitoare Ex
celentei voastre, o rugâm foarte plecal ue 
a Line voi a lua in consideraliune lăn
ţ{Uirea noastră şi a da un ordln gracios 
Consiliului general al Moldovei, pentru 
ca el să se ocupe de o reformare a legei, 
privitoare la soarta deplorabilă a Co:,ou
nitătei Israelite în Moldova, atuncea Eu
ropa, care cunoaşte foarte putin Pri uci
patele, va rloh:\'1 ! l convingerea că uma
nitatea şi lumina sunt virtuţi pe care le 
poseda .t\loldova. 
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D[md Exce!rntei voastre asigurantă 
despre ntasamentul către (l'uvernul Moi
tl_ovei_, noi ·adăugăm că re~pectul şi gra
t1tud1nea nu vor lăl.Ji nici odată in inima 
ub emnaţilor, care indrăsnesc de a se 

numi al Excelentei voastre cei mai umili 
ervitorL • 

(s.s.) L. l(a hane·; Mihel Driniel et flls ; 
N. A. l{au/man; Moses I. JVechsle1· · S· 
8_chrager; Cltaim Balaban; A. TVechsler; 
L. i\leyerho//'er etc. 

:laş= 10 Iulie 18oG. 

. Moţiunea 

După terminai ea con(erinlei adun~rea 
votează următoarea rnotiune ~ ' 
. lnt'!:uni~eO: de loc7:'itori israeli{i eşen'i. 

[muta as/azi 22 Mai 1897 in la ·alul so
cietă{ei Bnai JJrilh pentru chestiunea or
ganizărei comunilă~ilor israelite. 

A vind in vedere necesitatea imperioasă 
~e se simte de a se regula 3tarea precară 
rn care se află asezămîntele de cult de in
strucţiune şi de caritale ale comunltălilor 
pentru at:ăror conducere .si căutare nu se 
află de cit o Jegisfatiune veche si ne
cornplectă, fără vre-o • concordantă cu Je
giuirile ad uale organice ale statului. 

A vind in vedere proectu1 de leue di11 
. . . . o 
rn1~1at1va parlamentară pentru or(l'anîzalia 
c_omunitătilor israelite preseutat la

0
22 Mâr

trn_ 1 97_ înaintea_ onor. camerri c]g clep11-
tat1, pro1ect ce tmde la o inbunătălire a 
sus arătatei s tări anormale. • 

!) 

Votează in utwiimitltc urrnătoart•a : 

Moţiune·: 

Jntrunirea exprimic. mul(u,nirile sale 
d-loi· depi,la[i care 1iit luat ini{iatiua a
cestui proeat de lege ; 

Intruni?-ea roagă pe onor. guvern ele a 
sw,(ine n,cest p, oecl cn, o che·liune dP. inalt 
inte1·es de stat şi in ă.reineasă pe !l-nii I. 
D. Jkociner, dr. A. Stern ;i _ . S. GoJdental 
ca 111 numele acestei întruniri . â adu!:i\ 
a1:ea~ta la indepliuire in curind . 

Dl Aslan şi Evreii 

~u pulem iut.:lieia aeea ta dare de. -;t!a
ma fa.ra a releva si i11e.1 lentul cu O!;.t ·1u
J1ec.1 ace tei desbti teri reia Li v la , l,:,pu La Lll] 

Ia1ului di ~- C. A. lan, unul din ~ub~,~n,
natoriii proectului de lege in clic:'ti 1rne. 

Dl .lures..:u promotornl ace tui int·iili>nL 
relt>veaza ,·a f~ra a aprnl.Ja inlr'un rnod 
absolut tewlinteie poate urmăritf' prin p~o
edul de lege 1t1 che. Liune. totu~L ar pr!vl 
adoptarea lui ca un bun semn pentru m
grijirea importantelor inLe.re:ie vizate prin 
pr111ed, daca-~1 uu daâ important daca 
zi1'.em pri 11Lre su ti nâtori i aeestu I proect 
n·am i11Lalni i~ pArS11a1m ,iesLi11-;ulu1 de
pnt.at di11 las1 dl l kn r.eaur A. lan a eă
rt>1a i1JterpP.lare h I, w~ 111 che tiune I E
vreeaseâ a trezit in toti o vie in~rijire. 

Acea. Lă impreJurare to,;mai ,Ldangâ 
ii i Jnreseu , ne faee s.i ne iniloim a ·upra 
re-11ll'1telor finale ale prc1ji:ctnlui de JegP. 
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al i.:umu111tăl1i0r israelite şi ne impune 

jn al.!elu,i timp din penorocire şi cea mai 
mare reservi\. 
Fată cu acPst iuciclent -zice dl Jurescu- 

noi c·redem cA deputatul vizat ar trebui 

să Jămure':lscă punctele ce formează obi e

ctul sus aratatelor preocupări, aceasta <lJ 

Aslan aşteptăm să o facă cu toată

francheta, la care ne am obicinuit din 

partea a-~a}e Ja toate chestiunile impor

tante. ... 
* * 

.Adunarea se împrăştie in liniştea cea 

mai perfectă. 
llfax Cr111fi11r111 (Dan) 

--- --.!aoEOC*---
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