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SOLEMNITATEA
PUNEREI

PIETREI

FUNDAMENTALE

LA NOUA CLĂDIRE

li

ŞCOIILEI

ISRAELITO-ROMANE

DIN PODUL-ILOAEI

11 Mai 1914

Solemnilatea se deschide cu imnul regal întonat ele
corul mixt al şcoalei, ub conducerea d-lui institutor J'
Rosenthal.
Urmează un serviciu r eligios oficiat de d. Rabin f
Landman, care rosteşte o scurtă predică arătînd im portant
unui nou local de şcoală, higienic. Indeamnă ca elevii f
înveţe Jimba ebraică, limba ţărei, limbi străine şi cel !alt
cunoştinţi necesare omului in viaţă. Mulţumind initiatorilo1
cultural, îi bine
şi donatorilor pentru ridic area. edificiului
psalmistului : ,,In casa. lor l't fit
cuvîntează cu cuvintele
belşug şi :fapta lor să dăinuiască pe veci-vecilor - amin"
Se

citeşte următoarea

scrisoare primită clin part a D-lu

I. G. D uca, Ministru al Instrncţiunei Publice:
Domnule Preşedinte,
Sunt autorizat să vă adnc la cunoştintă că Domnu
Ministru al Jnstrucţiun ei Publice şi al ultelor, regretă ct
nu va put ea lua parte la solemnitatea punerei pifltr i fun,damentale a nou lui d-v. local de şcoală, de oare ce la ace,
dată va fi mţinut în Capitală.
Preşedint , asigurarea con.·i·
Pr imi ţi, vă rog, Domnul
<leraţiunei mele .
N. BUDURESCU
Şe[

de cabine~
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Se expediază următoarele telegrame:

MAJESTĂŢEI SALE REGELUI

*

*

Incepe seria cuvîutărilor cari sunt redate
scrisele primite de la oratori .

CAROL I

CuvîntareaD-lui Sch. Steinberg,

In_a_?eas_tă sole~nă clipă, cînd întreaga populaţie israe.
1to-romma din localitate serbează punerea pietrei funda ~e~nţale la noua _noastrţ _clădi~·e şcola_ră, împreună cu auto ·1t~ţ1Ie şcolare ş1 admimstrat1ve, primul nostru gînd , ca
)rmo de_ adîncă_ iu~ir~ şi neţărmurit devotament din par ea ~puşil_or MaJestaţe1 Voastre, se îndreaptă cătră augus;ul şi gloriosul nostru Suv ernn, sub a cărui înaltă oblădu1:e se ~ăptueşte modesta noastră operă culturală, pentru
Jmele ţare1.
Sch. S teinberg, Adolf Magder, I. M. Buchm an

Onorată

D-lui 1. G. DU CA
Mi nistru al lnstrucţiunei Publice
Bucur eş ti

Ou prilejul punerei pietrei fundamentale la noua noatră _c lădire şcolară, întreaga populaţie israelito-romînă din
ocahtate, împreună cu autorităţile şcolare şi administrative
şi îndreaptă cu drag gîndul cătră onoratul Ministru al In ~
trucţiunei Publice, sub oblăduirea căruia se înfăptueşte molesta noastră instituţie şcolară .
S ch. St einberg, · Ad olf Magder, I. M. Buchman

D- lui I. A STR UC
Reprezentantul

Societăţei „ICf\ "
Bucureş ti

Int-reaga populaţie israelito-romînă din Poclul-Iloaei alunată astă-zi pentru a serba punerea pietrei fondamentale
cu a;t noua noastr.ă clădire şcolară, îşi în dreaptă gîndul
.încă rec1:1noştmţă cătră Dv . care ne-aţi ajutat la înfăptui
ea operei noastre cultural e.
Sch . Steinberg, Adolf Mag der, /. M. Buchman

după

manu

preşedintele comunităţel

adunare,

Sunt foarte vesel de a vă saluta pe toţi, că aţi ră puns într'un număr aşa de mare la invitaţiile ce v'am făcut.
Sa lut pe d. reprezentant al Primăriei, pe d . inspe~tor şcolar,
pe d. Moritz Wachtel, Abraham Altei· Herman ş1 pe . toate
persoanele care iau parte la marea no~stră serbare dm această zi de 11 Maiu, cînd punem piatra fundame~tală a
noului local de şcoală israelito-romînă, unde cel puţin 200
copii , cea mai mare .parte săr~ci, .v?r .Primi învăţătur~ în
limba romînească, hmba ţăre1, ş1 m limba noastră sfmtă,
limba Bibl iei.
Nu pot să mă opresc, chiar in prim~l .D?-oment, de. ~
nu mulţumi d-lui director Adolf Magder, m1ţ1a~rnl clă.d1r~1
şcolare, care şi- a dat toa~ os.teneala pentru realizaroa i~e11.
Tot aşa mulţumesc D-nei Ghizela TVexler, foasta preş dmtă
a comitetu lui din 1911 şi D-nei Helene Dr . Margosches,
vice- preşedintă, care la rîndu l lor şi-au da~ t~ate oste~eal~
pen tru acest scop . Mulţumesc „d-lor membri a1 comumtăţe1
şi ai comitetu lui şco l ar, care ne -au dat tot conc1;1rsullor pîo~
azi şi vreau să sper că ne vor cla concursul şi de astă-zi
înainte pentru isprăvirea acestei clădiri.
Sunt foa rte sigur că după atîta muncă , această şcoală
va da r oade bu ne şi folositoare nouă şi ţă rei rom_îneşti. .
Să n e rugăm cu totii bunu lui D-z.eu c.a ~ă fie înfră~re
şi iubire între toate elemenţele acestei ţă.r1_, m. care t.ră1~m
sub domni a prea înţeleptului nostru R ge ş1 a ma ltulm sau
gu vern.
Trăiască Majestatea Sa Rege le !
Trăiască Majestatea Sa Reg ina!
Trăiască Aug usta ]'amilie Regal ă !
Trăias că Gu vemu l !
Trăiască Romîn ia !

o
CuvîntareaD-lui Dr. Thenen, rabinul comunităţei israelite
din laşi
Onorată

adunareI

Un sentiment înălţător umple astă-zi inimele noastre,
inimele tuturor evreilor de faţă, cari au pînă într'atîta simţ
european şi tot odată atît de profund simţ evreesc pentru
a pricepe, că această operă, a cărui fundament punem astă-zi,
. însamnă mai mult de cît o simplă clădire de şcoală primară,
unde copiii, setoşi de carte, vor primi primile fărămături
ale culturei. Nu opera în sine, pe care o începem atît de
solemn astă-zi, ci sunt mai cu seamă împrejurările din jurul
:acestei opere, pe care cu drag le aducem astă-zi la lumină,
fiind- că sunt cele mai înălţătoare pentru noi ca oameni de
cultură şi mai înălţătoare încă pentru noi ca evrei. Cabalisticul Zohar ne povesteşte următoarea istorioară, cam mistică :
"Odată Rabbi Chija s'a dus la Rabbi Simeon, pentru a în văţa la el cu aprofunzime încurcatele legi relative la Paşte.
Ştiti, scumpă asistenţă, ce amintiri deşteaptă în noi, evrei,
Paştele. Sunt cele mai dureroase amintiri din sclăvia 'exilului egiptean. Ce a vrut Rabbi Chija ~ A vrut să înveţe de
la Rabbi Simeon cauzele primordiale şi radicale: cum a
putut să se înt:împle minunea, ca noi, după o sclăvie atît
, de amară, să fim totuşi liberaţi, şi să mai fim demni, să
: primim mai tîrziu cea mai măreaţă comoară de la Dumnezeu,
Thora, sfinta noastră scriptură, care a devenit mai tîrziu
I sfinta scriptură a tuturor popoarelor civilizate. Pentru ce
am fost tocmai noi demni de aceasta, cu toate că eram înjosiţi şi sclăviţi ~

~sta a vrut să înveţe Rabbi Chija. Şi ni se poveste~a1 d~parte _în Zohar, că pe drum, spre Rabbi Simeon,
Rabb1 Cb.i,1aa aJuns la un munte înalt. Multe crăpături şi
spărturi au fost în acest munte, şi dintr' o stîncă tare a acestui_ munte _a auzit vpci plăcute, ca de fiinţe omeneşti. Se
aprop1ă _atunc! de stînoă, ascultă eu luare aminte, şi auzi
I cum doi evrei înalţă cîntece de slavă către Dumnezeu. Oind
îi_î?tr~bă ce însamnă şedei:ea l?r în singurătatea unei stînci,
ocupaţi, din1 ei n ziseră, că s?-nt comercianti, de altfel tare
împovoraţi
sunt
ei
săptămîn
cur~ul,
In
_
aprop1aţ:
' tr'un oraş
cu tot felul de gnJ1, aşa ca s au hotll.rît ca măcar două zile
şte
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pe săptămină să se lP.pede de toate grijile şi de toate afacerile pentru ca, departe de vîrtP,jul lumei, să e poată deda
evreismului, lui Dumnezeu, în scurt să se poată deda idealurilor. Rabbi Chija ascultă aceasta şi fu curios impresionat. A învăţat aproape tot ceia ce a vrut ·ă înveţe de la
Rabbi Simeon. Dar, ce credeţi, onorată asistenţă, că a fost
acest tablou pe care l'a văzut Rabbi Chija, altceva de cit
evreismul în «Golus» ~ ! Acest munte înalt cu vecinicile sale
spărturi şi crăpături ! Şi cînd vedem că în această stincă
tare, în împrejurări atît de crude a timpului nostru, se mai
găsesc evrei care se dedau idealului, se ostenesc să ridice
o şcoală, fundamentul culturei, aceasta este înăltător.
De aceia pricepem dece evreii, în plin «Golus», sunt
totuşi capabili de faptele cele mai înalte şi cele mai ideale.
Aceasta este însemnătatea zilei de azi. Cînd s'au închis pentru noi porţile şcolilor am fost un moment desperaţi, şi
n'am ştiut încotro, n'am ştiut ce să începem, atît de grea a
fost lovitura. ,,Ohederul" nostru nu l'am mai avut pentru '
învăţătura evreiască, şi să ne însuşim altă cultură, cultura
aşa zisă profană, am fost opritJ . In tocmai ca eroului din
Biblie, Simson, ni s'au scos astfel amîndoi ochi. Dar ce a
trins ultima
făcut Simson în starea aceia desperată 1 Şi-a
eule, adu-ţi
,,Dumnez
)
2
16,
ri
(Judecăto
:
exclamat
a
şi
putere
aminte de mine şi sprijineşte-mă încă de astă dată, şi am
să mă răzbun numai pentru un singur ochi, din cei doi".
"Midraşul" tălmăceşte acest pasaj în 1110dulurmător: Simson
s'a rugat lui D-zeu să-i dea satisfacţie numai pentru un
singur ochi pe această lume, iar pentru celălalt ochi, care
i-a fost scos, să fie satisfăcut pe lumea cealaltă. - Da, onorată asistenţă ! Acele cuvinte ale eroului Simson le exclamăm şi noi astă-zi : Pentru adevărata noastră cultură evreiască aşteptăm satisfacţie în viitor, atunci cînd se vor realiza
dorinţele noastre relativ la viitorul nostru . Numai atunci şi
acolo, pe pămîntul propriu, vom putea fi cu adevărat şi în
întregime evrei , dedîndu -ne culturei evreeşti. Aci însă vrem
pentru un singur ochi cel puţin satisfacţie îndată. Şi cu
ultima putere ce o avem, ne reculegem şi zidim şcoli pentru cultura profană, cultura în gen _eral , spre a ne înlocui
măcar lumina unui singur ochi pentru trebuinţele lun;i.ei de
dincoace. Şi pentru această lumină trebue să fim cu toţii
recunoscători Domnilor, cari au contribuit la această operă
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mare: D-lor filantropi Ghetzel şi Wachtel, precum şi neobo sitului comiteL in frunte cu D-nii preşedinţi Steinberg şi
Buchman şi nici mai puţin D-lui Director Adolf Magder ,
ca
iniţiatorul clădirii şcolare. Şi ne rugăm atotputernicului
această operă să fie spre binele omenirei şi mai ales spre
binele acestei comunităţi! Amin!

săvîrşiţi o faptă naţională şi patriotică, şi am toatl
speranţa că e aproape zina cîncl conducătorii acestei ţtl.r
vor recunoaşte sentimentele ce ne determină la astfel d ,

prin care

fapte .

Sfîrşind adaug că trebue să fiti recunoscători d-lui Di
rector Adolf llfagder, iniţiatorul ace tei frumoa e opere, car
m'a îndemnat şi pe mine sil. vin în ajutorul ei.

Cuvîntarea D-lui Morltz Wachtel, preşedintele „Uniunei
evreilor pămî nteni " din laşi.

Cuvîntaread-lui Petre Constantinescu,membru
studenţesc din laşi

D-le preşedin te, onorat comitet,

On orată

Vă mulţumesc personal şi în calilate de preşedinte al
,,l!niunei evreilor pămînteni" din Iaşi, pentru invitaţia ce miaţi făcut-o la această serbare a punerei pietrei fundamentale

frumoasă, patiiotică şi umană .

Infiltrînd copiilor pri ncipiile sfintei scripturi Ia a cărei
e înscris :
„Să iubeşti pe aproapele tău ca . pe tine însu- ţi", faceţi
.
o faptă morală şi umană.
Invăţînd pe copii limba şi istoria ţării în care s'au
născut şi în cari trăesc de veacuri, faceţi patriotism romînesc adevărat.
Căci nu-i adevărat patriotism şi nu -i sincer naţionalism
ace~a ~are îndeamnă la alungarea copiilor de părinţi autoch tom dm şcoli şi deci împiedicarea învăţării limbei romîneşti;
nu -i patriotism acela care caută să înstrăineze buni romîni .
Adevăratul patriotism este acela care se practic~ în
lumea civilil,;ată, unde se caută a se face chiar cu sila
să se inveţe limba ţării, unde se caută a se face chiar din
străini buni cetăţeni .
Am mai spus că prin ·crearea acestei instituţiuni faceţi
o_faptă umană, de oarece dînd copiilor cultură, le asiguraţi
ş1 o existenţă cinstită. Inţelepţii noştri au spus :
„Dacă nu-i pîine , nu poa te fi ni ci cultură", dar eu
spun : ,,Dacă nu -i însă cultură, nu poate fi nici pîine".
Deci, onorat comitet şi onorată azistenţă, fiţi vese li şi
serbaţi cu voe bună ridicarea acestui edificiu de lumi n ă
bază

1

Ca membru al uneia din cele mai înalte in titu~ii culdin Romînia , ca student romîn, am ţinut, înnta
să iau parte la această solemnitate cu caracter cultura
s'a
şi să rostesc chiar cîteva cuvinte . In istoria omenirei
perindat unele după altele popoare de o vitalitate mai mult
sau mai puţin îndelungată, unele din ele s'au păstrat chia1
pînă azi ca unităţi distincte, datorită calităţilor rasei din car
fac parte . Şi unul din aceste popoare, care a răzbătut glorios prin noianul anilor 1ngrămădiţi în secole înd lungate
fu şi poporol evreu , din care d-stră trebue să vă mînclrif
că faceţi parte . Greutăţi de neînvins, p iedici de netrecut
zăgazuri puternice s'au pus în calea poporului eyreu şi totuş
ca prin :farmec, el le-a trecut pe toate răzbind mer u la lumina dăttttoare de viaţă . Astăzi el înfloreşte pretutindeni ca
unul din factorii progresivi nu numai ai neamurilor care-l
adăpostesc, dar chiar ai omenirei întregi prin geniile universa le din toate ramurile activităţii omeneşti.
Să tre.cem la un alt exemplu.
Un alt popor, dacă nu atit de bătrîn în ani, dar c
un trecut tot pe atît de sbuciumat şi nesigur ca şi acel al
po por ului evreu, a fost şi e poporul romînesc . ăscut din
framîn tările a două popoare , din care cel învingător şi-a im
pus p uterna mai mult prin graiul şi apucăturile suflete. ti,
a moştenit puterea de viaţă tocmai dela cel mai civilizat,
dela Roman i. Tim puri le de fericire şi prosperare în pace nu
durară însă mult . V remuri de restrişte, clintr'acP.le ele cari se
,,bucurară" evreii încă dela naşterea poporn lui romîn, veniră şi asupra strămoş il or noştri . Barbarii îi si l iră mai bine de-o

turale
fiind,

a unui local de şcoală modern.
Am urmat cu bucurie acastei invitaţiuni, fiind adînc
convins că ridicînd acest locaş de lumină, săvîrşiţi o faptă

,,

adunare,

10
1000 de ani ă se retragă în creerji munţilor şi să ducă o
viaţă lipsită de plăcerile libertăţii şi desvoltărei în toată voia
3, calităţilor lor. Pe'ncetul
însă se transformară în state organizate, a căror viaţă fu nu mai puţin sbuciumată şi ameninţată; totuşi Romînii reuşiră să dea naştere unui stat, care
J. apucat calea civilizaţiei răzbind prin viforul trecutului .
Cum se explică că ambele aceste popoare, dotate cu
::ailtăţi distinse, şi le-au putut
păstra în noianul anilor de
nenorociri şi au putut răzbi contra acelora ce le voiau dis . trugerea? Prin ce forţă misterioasă şi-au menţinut existenţa
_lor? Ce tainică putere le-a insuflat dragostea de viaţă? Cer cetînd mai de aproape descoperim adevărul că lumina cărţilor
a fost facla ce-a ţinut neatinsă şi mereu trează conştiinţa naţio 
. a.ală a fiecărui popor . Cultura şi învăţăturile păstrate în cărţile
3finte erau izvorul nesecat, din care SA adăpau şi cel umil
. şi cel bogat şi cel sărac. unindu-şi sufletele şi cugetele şi
nnnl şi altul. Prin cultură s'au apropiat unii de alţii orop siţii şi bogaţii aceluiaşi neam, uitînd certurile dintre ei la
primejdia din afară pe care le-a arătat- o lumina unei minţi
limpezite prin cultură, şi apropiindu-se şi-au unit cugetele
şi simţurile : sufletele- lor au fost un suflet comun, sufletul
naţiei .
Iar dacă această lumină a avut darul dumnezeesc de
a apropia pe cel ce apasă de cel apăsat, pe lup de miel;
,cum nu va avea el oare puterea de a lega sufletele a două
:neamuri, ce numai prin cultură au răzbit la viaţa proprie,
la lumină?
Şi dacă religia a învăţat în trecut că ruga unuia se
face şi pentru mîntuirea celuilalt, cu atît mai mult astăzi ,
cînd graniţele ce despart două popoare sunt aproape înlătu
rate, şcoala ne va învăţa că trebue să trăim împreună. Lu mina sufletească, care o răspîndeşte şcoala, e un focar
ce împrăştie şi căldura la care se coace o viaţă independentă
şi înaltă, şi căldtJra fraternităţii sub care se desvo ltă conştiinţa că noi toţi suntem membri ai aceleiaşi omeniri .
Aşa dacă în trecut numai prin culttu·ă a putut
răzbi
!poporul evreesc şi cel romînesc împotriva atacurilor nea 'lD.Urilor inculte, barbare şi s'au putut menţinea ca do u ă u tnităţi distincte, apoi tot cultura este şi va fi acea legătură
'care nu se poate desface nici cu viaţa unui om şi care -i
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va apăra contra sentimentelo~ josnice de ură de rasă, de
data aceasta contra apucătunlor barb_are.
Şcoala ne învaţă i pe __
unul_ ş1 pe altul că ?at_ura -~
aceiaşi a tntnror;
din bo~ăţule e1 ne pntem fol~s1 Ş:
şi alţii, roadele pămîntulm ne h!·ănesc, f_~rrr:ecelee1.1:-emcmtă :
şi podoabele ei ne desfătea~ă ş1 p~ _urui ·.1 pe alţ11. Şcoa~~
ne arată că trecutul intrege1 omenm, caş1 prezent~! ş1 VII~
torul nu este decît un şir neîntrerupt le fa~te şi _oaro m
mar i, ce s'au jertfit pentru bin~le tuturor. Şi ?-urna~ a~elo
popoare au ajutat la mersul inamte ~ţ omenu:e1, c8:n şi-au 1
păstrat intactă cultura şi au dat lumn oa1J1em man. _
De aceia să se îndrepte copiii spre cit 1;11~1multă
cultură care educă larg sufletul. Şi după cu_m a1c1 se _Yor
aşeza dărămidă cu cărămidă, tot aşa idee ?u 1dee, cunoştmţă
cu cunoştinţă, sentiment frumos cu s~1;1-tu11ent
fru~os, se
vor alătura şi îngrămădi în sufletele copulor popor1:1lu1ev1:eu:
Şcoala ne mai învaţă. că suntem me111:?n ·a~ aceleia. 1
omeniri care are un ideal comun tuturor fnlor e1.
Şi acest ideal nu s poate îndep~ini decît 1:lu1?1ai_prin I
conlucrarea comună a tuturor membrilor omemre1: . ŞI odată acest ideal de bine omenesc ajuns, îndeplinit, fie-care
individ sau neam se va putea mai uşor bucnra de 1. In
luptă însă noi avem duşmani . Duşm0:nul nostru a~ tut~ror
este întunericul rr:inţii şi al sufletulm, în care 1;11a1
zac m~ă
mii din fraţii noştri . .Acesta e un dnşm~n _putermc, redutabil;
el a făeut şi face încă mult rău omemre1. D8::'nu:-1 putem
răzbi decît punînd umăr lî?-gă. ~1m~r •cu. toţn - m~1fer~~t
de neam şi ţară-ca numai uniţi sll.l mfnngem, căci unn e
face puterea .
Şi fie ca şi'n mine să vedeţi lll':1ul_
din s?li~. pr~vesti~
tori de bine ai ace.stei uniri sufleteşti, ai apropiem mai man
între două nPamuri superioare , ca pioneri ai civiliza~iei în
Orien tul Europei . Mai doresc înc~ s~ vă însuţlu_ cre~mta.c~,
la fel cu mine, mai gîndesc şi ~a1 s1~t mulţi tmen rom1m,
al căror glas însă nu se aude dm m1Jlocul sgomotelor acelora ce nu se pricep decît la sgomote : .
. ,
.Aşi rămînea . şi eu mulţumit în m ima mea că prmtr o
înfimă parte mi-am îndeplinit ~is iune~. mea de s_tud~~t, de
viitor propovăduitor al culturei către fiii poporu lui, m1S1unea
mea de om.

:rnn
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1
Incheiu cu vorbele des repetate ale marel ui poet:
v
„Licht, mehr iiicht !"
a
Traduse in graiul romînesc al distinsului no stru literat
;) Dobrog eanu -G-herea:
~
,,Lumină, lumină. şi mereu lumină !'·
ii.

~

Cuvîntareaîn I. ebraică a d-lui institutor Aron Rosenthal,ca
reprezentantal societăţei sioniste din localitate.

(

t
l

Onorată

adunareI

Fie care din noi e pe deplin conştient, că o zi solemnă
cea de azi, în care se pune piatra fu ndamentală a unei
-a instituţiuni, ce va educa viitoarea noastră generatie, e o zi
;~ de mare săl'bătoare pentru l0cuitorii acestui tîrg .
~
De sigur că această înăltătoare serbare e demnă de o
:, atenţie specială din partea noastră a tuturora şi atitudin ea
~ noastră faţă de ea trebuie să fie cu totul alta de cit aceia
: pe care o avem faţă cu serbările ce se dau la alta ocaziuni.
~ici unul din noi D;Uva tăgădui că desQ~e acea~tă insti~~
, ţmn~, car~e_ar~_lllemrea de a face pe copm noştn oamern ş 1
evrei desavirş1ţi , sunt de spus multe cuvinte calde ş i înălţă1 toare . Regret însă că timpul nu -mi permite să scot din inimă,
. ceea ce se ascunde în ea în aceste momente însemnate. Dar nu
: mă î~~oiesc de loc, O~orati Domni şi Doamne, · că ştiţi să
1
preţmţi acest moment imp ortant. Intelegeţi cu toţii că cele
~ învăţate în şcoală, for~ea~ă farul ?a.:e ~umine~ză căile oame_nilor pentru a nu dibm ca orbu m mtunenc. Şcoala este
I umcu_l l~c u~de copiii, care vor forma viitoarele noa st re ge l nera.ţmru, p_nmesc o astfe l de educaţie, 1n cît, devenind adulţi,
1
să ~~ eyre1 devotaţi neamului lor şi inspiraţi de mot'ala e'.b.rruc~ ş1 umană. După c?m omul nu poate trăi fără pîine
· ş1 apa, tot aşa o generaţie nu poate să existe fără cultură .
1
Ceea ce constituie sufletul pentru corp, acelaş rol are cultura
1
pentru individ.
Din toate aceste putem deci deduce cît de mult trebuie _să onorăm. acea~t~ instituţie şi. pe acei care ingrijesc
de dmsa . In pnma hme însă e necesar ca comitetul ce îngrij?şte _de ext~riorul acestei şcoli, să p~arte aceiaş grijă şi
de mter10rul ei, astfel ca ea să slujească de model tuturor
şcoalelor din ţară. O zicere talmudică sună astfel: ,,Ori ce

:cca

I
1

i

elev al cărui exterio r nu se potriveşte cu interiorul său, să
nu calce pr agul ,Bet-hamidraş~l~" , 8'.dic~i?-stlt~1ţie c ulturală.
Şi dacă celui educat într o mstituţ1e 11 aplic~ Talmud1;1l
ac~st percept, cu atît mai mult noi îl putl:jm aplica C? pn vire la exteriorul şi interiorul instituţiunei însă.şi . Căci după
cum avem nevoie de coaja fructului, cu atît mai mult avem
n evoie de miezul lui, Şi adevărah1l miez al acestei şcoli, afară
de limba ţărei şi ştiinţele universale, trebuie să fie şi îm7 ă
ţămînt ul limbei şi literaturei ebraice mo~erne . De aici reies~
că trebuie negreşit să reintroducem
sistemul învăţăture1
limbei ebraice de acum doi ani, astfel ca să se CL1l
tive în tr' însa şi adevăralul spirit ebraic .
Ţin a mu ltumi D-lui Inspector şcolar Ionescu, carent:
onorează cu prezenta d-sale în aceste momente solemne . Ş1
în numele sioniştilor aduc mulţumiri D-lui Adolf Magder,
directoru l şcoalei, care n'a ezitat nici un moment şi şi-a dat
toată osteneala ca să-şi puie ideia în aplicare . Deasemene_a
mu]tumesc fostulu.i comitet în fruntea căruia se afla energtcul luptător d. Heinrich Spirt, care impreună cu comitet~!
pentru clădirea şcolară, ce avea in frunte pe Doamna Ghizela Wexler, au pus baza acestei institu~u1;1i. M_ulţumes~
totodată actnalului comitet în frunte cu D-ni1 Şteinberg ş1
Biichmcm care se străduiesc pentru ridicarra acestui nou
local de şr,oală : ,,Fapta cea bună poartă num ele acelui ce
o aduce la îndeplinire" . Să dea. D-zeu ca lucrarea începută
să se săvîrşească cît mai repede, şi interiorul ei să corespundă
exterioru lui, spre fala neamului lui Israel.

Cuvîntaread-lui Dr. C.Witner, mediculspitaluluidin P.-lloaei.

Domnilor,
In ca1itatea mea de cetăţean cu oare-care vechime în
învitat le această frumoasă serbare, mărtu
am venit decis a rosti numai cite-va cuvinte de mul ~umire, :fără să am intenţiunea de a eşi din limita
ce impun împrejurările acest i serbă ri , faţă însă de unele
curente desemnate dA cuvîntările d-lui doctor Tennen şi a
d-lui st ud ent Constantinescu, mă simt îndemnat a-mi expri ma unele sentimente apropiate cu ocaziunea de azi şi cari
sunt, sper, ale un ei mari mulţimj, ce judecă la fel cu mine.
această comună,
risesc , că deşi
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Felicitind pe iniţiatorii şi executorii acestei frumoase opere, mulţumesc celora cari mi-au făcut cinstea, să mă
învite azi aci, permiţindu-mi a adăuga cîte -va cuvinte.
erbătoarea de azi are o dublă însemnătate: una ger
3 nerală şi una specială . Insemnătatea generală a zilei de azi,
este interesul general, ce-l are pentru omenirea şcoala. Fără
carte, omul rătăceşte printre semenii săi, ca şi cel lipsit . de
vedere; cartea îţi înobilează sufletul, te învaţă cum să-ţ1 aperi mintea şi sănătatea, îţi uşmează traiul şi te ridică în
rangul celora, undfl fără dînsa nici odată n'ai fi putut ajunge.
Şcoala este mijlocul cel mai sigur, în mina celuia lipsit de avere, de a-i asigura un traiu mai omenesc, mai ude meseriaş, de
şor. Cartea permite copilului de muncitor,
ţărnn să ajungă profesor, magistrat, doctor, ofiţer, om po1 litic şi chiar ministru . 1n ţările cu regim republican, israţie
culturei, nu 1:are ori lucrătorul din fabrică se urcă la ran gul celui dintăiu cetăţean, în vîrful piramidei sociale . Cîţi
din bărbaţii de seamă, cari conduc azi destinelfl ţărei , nu - şi
datoresc poziţiunea lor numai şcoalei ! Oîţi djn noi nu da 1 torim poziţiunea noastră - invidiată de mulţi-numai şcoa
lei ! .A.tît este adevărat aceasta, în cit acum, cînd în ţară se areformelor pentru îmbunătăţirea vieţei celor
gită chestiunea
mulţi, alăturea de pămînt necesar pentru hrana ţăranului şi
de armată necesară pentru apărarea acest1i pămînt, oame nii de stat au înscris în primul loc printre îmbunătăţ i rile
de adus: înmulţirea şcolilor săteşti şi răspîndiren. învăţămîn
tulru în popor .
Ştiinţa de carte te apără de o mulţime de rele, cari
vatămă mintea şi sănătatea . Nici pelagra, nici alcoolismul şi
nici o mulţime de alte boli ucigătoare şi degenerătoare ale
organismului, nu pătrund adînc în masele unui popor , cînd
cultura este răspînclită in belşug. Pe lingă apru·area sănă
tăţei, şcoala de multe ori îţi procură mijloacele unui traiu
mai uşor şi îţi arată calea cum să te strecori pe căile atît
de încurcate ale vieţei .
Din aceste zise reiesă, că toată populaţiunea, căreia îi
va servi acest aşezămînt de cultură, trebuie să fie adînc re acestei frumoase
cunoscătoare iniţiatorilor şi executorilor
opere.

3

.
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Dar spuneam la începutul ace tei cuvîntă1·i, că serbă
toarea de azi are o însemnătate specială pentru populaţiu
nea faraelită diu Homînia, din punctul de n•dere al importanţei ce prezintă cultura asupra aşa zisei „chestiuni evr eşti" run ~ară . Prin contactul intim al ambelor populaţiuni
în şcoală, mai tîrziu 1n cazarmă, se face o apropiere între
copiii şi tinerii evrei romîni, se cunosc mai bine unii pe
alţi, se conving cu timpul că nimic nu-i deo ebe te, decît
origina. Şi această apropiere duce încetul cu încetul şi la
rezolvirea chestiunei evreeşti.
Atît cred de adevărat aceasta în cit, după mine, cel
mai critic moment pentru evreii run ţară a fost acela,
cind ~tatul, din lipsă de şcoli suficiento pentru romîni, a
fost silil să limiteze primirea evreilor-romîni în şcolile publice,-lucru ce a fost expus cu multă competin~'t şi autoritate
în parlament, in tirupul din urmă, de d. Profesor Dr. I trati .
Neprimirea copiilor de evrei în şcolile statului duce fatal la
de alţiiînstreinarea copiilor ambelor populaţiuni -unii
intel ctualilor
mărirei contingentului
şi la imposibilitatea
evrei, cari au menirea să se ocupe cu chestiunile -vitale ale
populaţiunei din cari se trag. Şcolile israP]ito-romîne au de
scop să împlinească acest gol; ele prepară seriile d copii,
cari nu pot pătrunde în şcoliltJ statului, î::isă cari, după terminarea cursului primar , fie că au aceasta posibilitate, fie
că se pr~pară în mod particular, r uşesc să-şi apropie o cultură mai superioară şi să mărească contigentul inteleclualilor
în mar parte şi cărora
evrei de la cari, cred eu, depind
le incumbă dator.ia de a găsi mijloacele ca odati:I într'un
v_ii_tor,dorit. cît de aproape, să clisparit de pc ori;ontn I politic al ţăre1 noastre aşa numita chestiune evreia că vecinică încordare r laţit~nilc
chestiune care tine într'o
între două populaţiuni destinato a trăi împreună, cit pă
mîntul va trăi. Şi aceasta ste spre folosul şi al unora , i
al altora. Interesul romînilor este să-şi facă din miile de
evr_ei din ţa~·ă fraţi ~devăraţi, legaţi de pămîntul ţl:lrei, şi
can la. ~evo1e, să ştie că lu ptl\, pcutru pu.mîntul şi . t agul
Romî?-101, lup~ă pentru pămîntul şi steagul lor propriu, ior
datona acestei populaţiuni ast -fel înfi tă, sit fie datoria care
o ai către acela care te-a adoptat, care le cheaml\ alătu
!·ea~~e <linsul pentrn a apăra onoarea şi moşia, cînd îm pre JUran l e o cer .

.
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Cuvîntareaîn limba ebraică a d-lui MosesI. Duff.

va recădea în întuneric, nu se vo. întoarce _ iar la un evul mediu . Şi cum se poate incumeta cine-,·a să ceară ca
această cultură să fie proscrisă tocmai din şcoalele noastre?
In ori-ce loc, pe ori şi ce tărîm de cultură unde s'au distins evreii şi au creat ceva de valoare, s'at1 distin mai mult
atunci , cînd au adus o părticică din cultura lor evreia că şi
Mendelsohn şi
originală. Nu numai pe filosofi ca pinoza,
concepe fă
putem
nu-i
Kohn
Herman
an
uriaşul contimpor
dar nici
ră o cultură evreiască vastă, pe care o posedau,
poeţi ca Borne, Heinrich Heine ~i Auerbach nu ne putem
imagina fără originalitatea evreească.
In lumea spirituală, ca i în cea practică, nu poţi interprinde o tovărăşie fără a pune ceva partinular, fie în avere materială, fie în una spirituală. ') i dacă în loc de a
pune în tovărăşie capital, talent, so.u xperientă, vei aduce
buzunări goale şi un cap deşert, vei Ii poftit frumuşel să
stai acasă, să-ţi plingi sărăcia.
Şi noi evreii trebuie să contribuim la mărirea averei
intelectuale a ţărei în care trăim, aducînd prinosul nostru
.
de c1rltură original evreească.
numi
vom
rea,
argumenta
cu
departe
merge
a
Fără
pe scriitorul Ronetti Roman. Care este secretul izbînzei
sale ? De ne opera «Manasse» a fosl unanim recunoscută ca cea mai puternică dramă scrisă în romîne., te? Fiind
că această operă este o sintezei de adevărată culturc1 romînească şi de adevărată cultură evreească. Fiind că a putut
ele un evreu-romîn şi nu ele un romîn.
să fie scrisrL numai
Şi mă bucură foarte mult coincidenţa că şi iniţiatorul
operei pe care o serbăm azi, d. Adolf Magder, directorul acestei şcoli, este şi el un scriitor evreu-romîn.
Dar clacă întîmplarea ar fi vrnt ca d. Dr. Witner - oratorul despre care am vorbit mai sus - să fi fost educatorul lui Ronetti Roman, cultura romînească s'ar fi lipsit
de un mărgăritar ca drama «Manasse».
Doresc ca în !;ceastă şcoală să se predea copiilor acest

Domnilor,

1

Neordonate şi amestecate îmi sunt impresiile pe cari
le- am cules din tot ce am văzut şi auzit aici. De netăgă
duit , că punerea pietre fundamentale pentru o clădire şcolară!
e un eveniment care trebue să ne bucure în gradul cel mai
înalt, mai cu seamă pe noi, evrei, u_n neam a cărni domnitori şi regi erau poeţi, a cărui er01 au luptat în totdeauna pentru ştiinţă şi lumin~ şi care a ~epădat spada pentru a îmbrăţişa cartea. Oa fm al acestm neam, nu mă pot
bucura îndeajuns, asistînd la această serbare .. Partea dmeroasă însă este că un domn orator, evreu ş1 el, a crezut
momentul nimerit, de a vă da oare -nari sfaturi cu tcndinţi
excesive.
Ori prin însuşi faptul că ~l~dim o. şcoală. în această comună ctin banii noştri, fără mm un aJutor dm partea guvernuhu ; prin însuşi ~~ptul căv ~ntr.e~inem a?.~ast~ şcoală din
propriile noastre ffilJloa~e, fara mm un spnJm.dm partea statului reiesă cred, încleaJuns, că pe lingă calitatea noastră
de r~mîni, mai suntem şi altceva . Şi dacă ne-ar lipsi acest
«altceva» poate ne-ar lipsi şi avînt_al de a înfăpt~i a?east~
operă de cultură, şi n'am avea nici puterea de a Jertfi bam
.
şi muncă spre a o duce la bun sfîrşit.
Ou atit mai mult mă face a crede că datorim acest
avînt calităţii noastre de evrei , cu cit pînă azi eu unul n'am
auzit încă de un caz, ca locuitorii unei comune urbane sau
rurale, pierzînd răbdarea să aştepte pînă ce staţul le va d.ă
rui o şcoală, să-şi clădească singuri una, întreţmînd- o dm
mijloacele lor proprii. Şi dacă aşa este, atlmcea acel «altceva» merită toată luarra minte . Merită să-l şi cultivăm .
Domnilor! In istoria omenirei există o epocă numită
«Evul mediu», o epocă destul de lungă , ca de vre -~ ~ie
de ani. Ueea ce caranterizeazrL această epocă este tirama,
întunericul şi barbaria . Toţi istoricii, fără contraversare, re~
cunosc că în istoria evreilor nu există o ast-fel de epocă, şi
aceasta mulţumită culturei noastre, mulţumită moralei .n?~stre . La această cultură s'au adăpat toate popoarele civilizate; din spiritul ei se hrăneşte omenirea şi azi, şi se v~ folosi de ea şi în viitor, cit 6mp omenirea va progresa ş1 nu

adevăr:

Este om acela care îşi cunoaşte rostul şi menirea, care,
pe lingă limba şi cultura tărei, îşi cunoaşte limba şi istoria
neamului său .

l
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Cuvintarea D-nei Gizela Wexler, foasta preşedintă a
comitetului de la 1911.
Onorată Asis tenţă,

Ou toate că n'am darul de-a vorbj, ţin însă foarte
mult să spun citeva cuvinte : asist cu nespusă plăcere la
sărbătoarea de azi şi am totodată satisfacţia că idealul de
mult visat al evreilor din Podul -Iloaei a devenit astă- zi o
realitate. ~ti~t e c! fieca~·e o.ro ~e dator să l~pt~ P.Anb:u pinele ~o~~nu~1. Insa dat?n~ ş1 raspunderea fiecarma creşte,
cu cit 1ş1 da seama mai bme de ele, cu cît e mai luminat.
Numai omul incult n'are nici o răspundere şi nici o dato rie. Iar noi, ca evrei, numai prin noi îuşine putem face,
ceea- ce e de folos neamului nostru. M'am convjns astă-zi
c.ă ma.re . şi put:rnic .adevăr conţin cuvintele: ,, Ajută-te pe
tme ş1 te va aJuta ş1 D-zeu" . O nouă şi frumoasă dovadă
despre acest interes sufletesc comun, ne-au dat acum scumpii noştri co;eligi?nari, cont:ibuind absolut toţi pentru
ac:-st sc?p sfînt . şi uman. Ţm să vă atrag atenţia că în
pnmul nnd datonm nestd'imutată recunoştinţă d-lui ilirector
Adolf Magdei„ din a căruia frnmoasă iniţiativă ne vedem
azi . adunaţi la această solemnitate pentru clădirea unei şcoli,
care va .corespu°:de ?erintelor higienice ale unei instituţiuni
m?~erne. Daţ1-m1 voie să aduc totodată cele mai vii mulţu
m1n tuturor acelora care ne-au dat bine-voitorul concurs
şi în special d-lui Şaie Steinberg. Dorinţa mea cea mai adincă ~st~ ca să ducem. această operă la bun sfirşit. Termin
cu rugammtea către toţi de faţă ca să ne unim şi să ,stri găm în cor:
Trăiască Majestatea sa Regele şi Regina!
Trăiască Romînia !
Trăiască toţi de faţă !

, în numelecorpuluididactic
Cuvîntarea d-lui H. Gherner
din laşi.
Onora tă

Adunare,

M~ simt vesel că iau pat'te la o sărbătoare , cind se
pune piatra fundamentalii. unui aşezămînt de lumină şi de
cultură .

Poporul evreu, doritor de lumină, a căutat totdeaun
înobileze sufletul şi e firesc ca, trăind în mijlocul po
porului romînesc, să-şi apropie cultura ţărei.
Meritul acelora cari au contribuit la riilicarea acestu .
i a11
aşezămînt de cultură este cu atît mai mare cu cit
lucrat dintr'un sentiment nobil şi desinteresat,-şcolile noastre, spre deosebire de c lelalte institute particulare, fiin
făcute pentm copiii păturilor nevoiaşe, cărora statul est
dator să le dea învăţătură. Făcînd noi ceea ce n'a făcu
statul, am îndeplinit o operli de înalt patriotism, eăci inte
resul unei ţări este să aibă cit mai mulţi ştiutori de carte
Şi aşa fiind, datoria statului romîn este ca cel puţin sll. Yi
în ajutor acestei opere .
Prjn ridicarea acestui aşezămînt şcolar, am mai rezolvat problema localurilor de şcoală şi am dat un concur
real institutorilor în opera lor .
Aci, în această şcoală., e vor împlini două mari op re
se vor pătrunde copiii de binefacerile învăţăturii, se voi
lumina viitorii cetăţeni şi, pe Ungă aceasta, razele lumi
noasP, ale învl\.ţăturii se vor uni cu razele dulci ale soarnlui .
Copilul venit ilin bordeiele tupilate, umede, pline d
jgrnzie şi uude doar cenu:;,a rece zace pe vatră, la car sănna
nul copil în zadar cată să-şi desgheţe mânuţelC'-i r begit
de ger, va găsi aci un cămin dnlce, spaţios, cel puţin cit
va ore pe zi.
Şi cînd vedem că atîtea lucruri frnmoa P se împlinesc prin ridicarea acestui aşezămînt, graiul nostru est
prea slab şi cuvintele prea sărace ca să îmbrace toată mulţumirea sufletească şi laudele ce se cuvi n donatol'ilor, car
după vrere şi putere au contribuit la aceasta.
Oit priveşte laudele şi mulţumirele noastre faţă de ini
ţiatoru l acestui aşezămînt, care este Dl. Adolf Magder, directorul şcoalei, ne vom achita prin aducerea aminte în pu
blic de laudele ce omul şcoalei, regretatul fost mini. tri
Svirit H aret, a avut pentru colegul nostru cu ocazia vizitelor ce le-a făcut acestei şcoli.
Vedem mulţumirea pe toate feţele ce asistă aci şi cî1
<le mu lti sunteţi ! Dar la ce ne-am mira, cînd şi soarele bin efăcător şi-a aruncat vălul ncgrn ce-l poartă. de cite-v
.săptămîni şi asistă cu noi, oprindu-se din mersul lui mile
să-şi
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i revărsînd din belşug, înb·'o binecuvîntare, razele sale
, ~mde dulci si strălucitoare.
:
Fie ca din acest templu al culturei să se reverse lu; nină asupra spiritelor ce vor intra în el şi asupra tîrgului
; :e- 1 cuprinde.
1

iar

Din cuvîntarea d-lui Ioan O. Dimitriu profesorla
medie de băeţi din laşi

şcoala

Domnii mei,
Asist la acest început de întrupare a unei nom şcoli
al cărei suflet ar trebui să fie :
1
„Prin cucerire şi stăpănire de sine", căci numai prin
' ceasta cei învinşi biruesc, iar cei învingători dăinuesc . De
: ceea propun ca pe frontispiciul acestei şcoli primare să fie
1 cr:is
ca deviză: ,,Prin cucerire şi stăpănire de sine'' . Iar tu! uror acelor cari au contribuit sau vor mai contribu
i la înăl 1 area acestei şcoli primare, fie cu mintea, cu
munca sau cu
I imga, le urez să-şi găsească a lor glorificare: fie-care îna. atea conştiinţei sale.
<

1 )rimare,

I

:uvîntarea d-lui director Adolf Magder,
şcolare.

iniţiatorul clădirei

Domnule Primar,
Domnule Inspector,
Onorată adunare,
Cinel mi s'a încredinţat pentru a doua oară conducerea.
Joalei israelito-romîne din localitate, mi s'au oprit ochii asupra
lădirei: plină de putregaiuri, feluritele specii de vieţuito
are
3 primblă într'însa
ca în raiu. In zilele de iarnă, plăcutul
Hnţănit de dinţi al copiilor şi institutorilor
se ia la între ere cu sunetul zurgalăiilor de pe stradă; iar în frumoasele
opţi de vară, priutre păreţii de vălătuci, răsună în toată
oia cite un concert simfonic ... de broaşte. Dar să nu ne
1chipuim că rezultatul instructiv este nefavorabil. Şi iată
e ce:
Se ştie că cel mai important principiu în pedagogie
- ca să vorbim în stil didactic- este intuiţia . Şi pentru

explicarea fenomenelor naturei într'un chip intuitfr, no
n'avem nevoie nici de laboratoare spBcia1e, nici de excursi
uni. Pentru zoologie şi botanică, d pildă, ajunge îmbel
şugata noastră :faună şi floră din local ! Pentru fizică,
ave
sobele cu st1lpi, care înlocuiesc de minune aparatele va lo
comunicante. Lichid ul, izvorînd din subsol, se ridică în toc
mai cum scrie la carte: la o egală înălţime . Atinge pretutindeni gura sobelor, unde dă peste foc şi se opreşte. Lee
ţiunea de fizică asupra principiului iesă de ăvîrşită. E o
lecţie - model I
Dar trebue să fac o mărturisire :
Acum doi ani, cînd am conceput ideia unui nou local
de şcoală, n'am prea avut dispoziţia de a face tablouri Jiu...
moristice . Am simţit ituaţia în toată adînca ei seriozitate.
Vedeam înaintea noastră două extreme do a.ceiaş mărim ·
viaţa copiilor şi greutatea înîăptuirei . Dar cu toate piedici!
venite din partea unor ineonştienţi, am avut o nestrăm1tiata
convingere că opera se va înfăptui. Şi convingerea noastră nu ne-a înşelat. Toţi oamenii de inimă s'au grăbit
să
vie în ajutorul şcoalei şi cu munca şi cu bani: primul comitet în frunte cu d . D. H. Spirt activul preşedinte al comunităţei, Adolf Lazăr, preşedintele comitetului şcolar, Oh.
tnLlovici, Solomon Elias, Litman Mendelovlci, Zalman Schor şi
Uşer Braufman, membri; comitetul special în frunte cu
D-na
Ghizela Wexler, activa preşedintă, Helene Dr. Margosches,
vice preşedintă, Wolf Fişler, M. Schreier, şi ceilalţi membri;
comit etul actual în :frunte cu energicul său preşedinte, el.
S. /}teinberg, Iosef Schwartz , vice preş dinte, I. M. Buchman,
preşecl. corn. şcolar, S . Beilpern, H airn Orenstein, Gh. Oohn,
.A.ba Blumenfeld; S . .Abramovici, D. Schechter, Michel Schor,
David Rosenfeld, Avram Iancu, M. V. Oahana şi Strul Uşer .
Prin stăruitoan,a lor activitate s'au realizat :importantele donaţiuni ale D-lor Marcu Ghetzel, Abraham Alter Herman
, Moi·itz Wachtel şi Sura Mendel Solomon, subscripţiile întregei
popttlaţiuni israelite din localitate şi împrumutul soc.
, ICA"
din Paris, cu bine -voitorul concurs al D-lui 1. Astruc.
Ou acest pri lej exprimăm mulţumirile noastre tuturor
acestor oameni de inimă şi în specia l D-lui Marcu Glzetzel,
pentru a cărui frumoasă donaţiune noua clădire şcolară va
purta numele de „Marcu şi Sima Risel Ghetzel".
D-lui Abraharn Alter Hennan, care a avut originala i-
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ieie de a rjdica donaţiunea sa la suma rezultată din \:nmul1:iÎrea frumoasei sale
nîste cu un număr biblic . Ol. II -a a
~ ~coalei ,Marcit şi Sima Risel Ghetzel" va purta numele de
' Abraham .Alter Herman" .
'
D-lui Moritz Wachtel, omu lui de inimă, a cărui ener '.gică activitate pentru binele acestei ţări atinge toatfl mani : Ee tările vieţei noastre: industrie , politică, finanţe şi cultUTă .
. ~ înfiinţat la Iaşi gimnaziul „Moritz şi Betty Wachtel", ri , :licat în întregime din propria sa cheltuială. Ba n'a uitat nici
; 3orpul nostru didactic . Je face onoarea de a colabora sub
modestul titlu de casier al „Asociaţiei Corpului Didactic
1
[sraelit ' . 01. IV -a a şcoalei „Marcu şi Sima Risel Ghetzel"
1
rn purta numele de „Moritz şi Betty Wachtel".
1
D-nei Sura Mendel Solomon, care a eternizat memoria
'. :lecedatului ei soţ. Ol. l -a a şcoalei „Marcit şi Sima Risel
'.Ghetzel' va purta numele de „Mendel şi Sura Solomon" .
·
Intregul succes al zilei de astă-zi se resfringe asupra
'. tuturor acestor persoane, fără care opera noastră culturală
· n'ar fi luat fiinţă . Şi pentru micul nostru oraş, serbarea de
istă-zi are o mare însemnătate. Vedem cu ochii cum se
îndeplineşte un vis . Vedem cu ochii cum se ridică acel nou
· local de şcoală, unde copiii noştri nu numai că vor primi
binfl-Îăcătoarea lumină a cărţei, dar şi bine-făcătoarea lumină
. a razelor solare. Lumina cărţei şi lum ina razelor solare!
' Apropierea acestor cuvinte nu formează o figură poetică
' 3au vre -o apreciare metafizică. Există între dînsele o strînsă
legătura ştiinţifică. De aceia ne impun ele atîtea jertfe de
muncă pentru educarea şi instrnirea copilului . Şi nimic în
lume nu n:erită mai multă jertfă de cît copilul, care repre zintă pentru noi simbolul sfint al viitorului . Grădinarii tuturor timpurilor, părinţii şi profesorii muncesc din răsputer i
pentru a altoi şi a cultiva pomii, ca să scoată dintr'înşi.i
roade cu calităţi superioare celor din trecut, superioare celor din prezent .
lntunericul trecutului ne cutremură. Prezentul are atîtea pricini de durere. Dar în faţa viitorului, plin de misterioase speranţe pentru binele omului, trebuie 3ă ne închi năm cu evlavia sinceră şi caldă · a credinciosu lui . Intreaga
noastră fiinţă trebuie să fie cuprinsă de acea înfiorare, din
care se naşte adînca încredere într'o viaţă nouă, într 'o lume nouă. ·

Ionescu,
care ne
presa şi
m sp~cial ziarul „D1mmeaţa" care ne - h dat un preţios concurs.
Oa dl!'ector al şcoa1ei nu pot nici ă trec cu ,ederea merite le corpului nostru u.idactic, compus din D-nii Iosef Rosental, Iacob Borodniceanu, D-ra Debara Aron, Aron Rosental şi I. Doroşcăneanu .

I

Exprimăm multumirele noastre D-lui Inspector
şi .tuturor autorităti!or şi persoan •lor
?norea~ă so_lemmtaţea. cu prezenţa lor . Nu vom uita

D -lui P rimar

Cuvîntaread-lui Inspectorşcolar N. Ionescu
On orată

adunare,

Acei dintre D-v, cari aţi luat iniţiativa de a face să
constTuiască un local propriu pentru şcoala izraelito-ro1.0înă din tărguşorul Podu-lloaei , puteţi fi mindri de· fapta
ce voiţi srL săvărşiţi, fiindcă rezolviti, cu un moment mai
înainte, partea a dona a educaţi unei, sănătatea şcolarilor
educaţiunea fizică . Este drept că în setea noastră pentru
carte, pentru lumina minţii, am neglijat partea tot atit de
însemnată, desvoltarea sănătoasă şi armonică a trupului.
Astă-zi , nu ne mai este îngăduit să trecem cu uşurinţă
peste această imperioasă cerinţă. Localul existent al şcoalei
se

din Podu -Iloaei, pe care atît de bine l-a descris d. director
Adolf Magder, nu mai putea să mai corespundă şi D-v nu
trebuia să rnai priviţi indiferenţi, cum copiii îşi rninează put~rile lor trupeşti într'o clădire umedă, joasă, fără lumină
şi fără aer .
Infăptuindu-vă gindul, mai bine meritaţi D-v. m1~iatorii şi din alt punct de vedere! Actualul local este in uficient pen tn1 a cu prinde întreaga populaţiune şcolară a
orăşelului , deci , construind un altul al dlrui cubaj ar fi cel
puţin de două ori mai mare , reuşiţi să chemaţi la lumină,
f~ceţ i părtaşi culturei din şcoală şi îngăduiti ca binefacerile
e1 să se resfrî n gă asupra tuturor celor aiunşi în vrîsta şco
lară .

Felicităm căl duros pe dl. Adolf 1Yiagder, direclornl
şcoal ei , şi apreciăm stăruinţa ce a depus pentru ca îndem nu l său să pornească pe căi bune . Felicităm cu aceaşi căl
dură şi pe membrii coroi tetului , pentru dragostea nu care
au îmbrăţişat această frumoasă iniţiativă. şi rîvna cu care
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voesc să o ducă la bun sfîr<;,it. Felicităm pe donatori, cu un
cuvînt pe toţi acei cari s'au pătruns de adevărul că cultura
'. 1 şi numai cultura 'inobilează inimile
şi. stabileşte raporturi
; armonice între naţiuni şi indivizi .
1

1

Focşani,

11 JJfaiu J914

D-lui Şteinberg

Podul-lloaei
Rog transmiteţi iniţiatorilor succes şi isbîndă. Nou
local să devie un far de lumină revărsînd raze de progre!>i

Dl. Abraham Alte,· Herman încheie seria cuvîntărilor
spunînd că după ce a cetit în zi.arul «Dimineaţa» despre opera şcolară din Podul -Iloaei, s'a hotărît să facă o donaţi1me. A nzitat el însuşi localitatea, unde a fost primit de
d-na Gliizela Trexler, preşedinta, datorită căreia a ridicat donatiunea la o sumă mai mare, şi-i aduce multumiri căldu roase.

şi înfrăţire evreo-romină .

Linden
*
Brăila,

21 Maiu 1914

Comitetul Şcolar Israelit

:::

Podul-lloaei
Rf3gret că nu pot participa la serbarea punerei petre
:fundamentale a noului edificiu cultural. Felicit pe iniţiato
şi cît de curînd inaugurarea.
Rosenstein

TELEGR AME
I
11

Din par
tea d-luiMinis
trual Instructiunei
Publice
Bucureşti,

D-lui

12 Maiu 1914

*

Preşedinte Şteinberg

SCRISORI

Podul-lloaei
Mulţumesc pentru cuvintele
că
şcoala
D-v . îşi va m.deplini cu
1

*

ce mi le aţi adresat. Sper
folos menirea .
Duca

Tg.-Frumos, 11 Maiu 1914
Comunităţii şi

Comitetuluişcolar lsraelito-romîn

Podul-lloaei
Comunitatea şi corpul didactic israelito -romîn din
: Tg.-Frumos vă exprimă sincerele lor felicitări cu ocazia ri. dicărei măreţei opere pentru răspîndirea luminei printre
vlăstarele viitoare ale generatiilor noastre .
Preşedinte Sol. Blimes
Secretar M. Fain

,;,

Bucureşti,
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Comitetuluişcolar , Podul -lloaei

.'

Domnilor,
Mulţumindu-vă pentru invitatiunea la solemnitatea pu
nerei pietrei fundamentale pentru noua D-v. clădire, regre
din suflet că sunt impedicat să asist la ea. unt_ însă ~
inima şi gîndul în mijlocul D -v. şi ţin să ă expnm pn
aceasta viile mele felicitări şi cele mai bune udl.ri pentr
term inarea clădirei şi desvoltarea şcoalei D-v .
Cu deosebită consideraţiun
I. Astruc
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Buc11,reşti,

9 Maiu 1914

Onorata adunare,

lată-ne ajunşi la această zi solemnă, unde cred
că orii ::e inimă de evreu b'ebuie să se bucure că azistă la punerea
1
,pietrei fundamentale a noului local de şcoală din Podul -Iloaei .
'1 unt doi ani de cînd iniţiatorul şi activul
director, d. Adolf
,Magder, a lans at ideia, şi de atunci şi pină astă-zi nu şi-a
: .?ermis o clipă de răgaz pină n'a reuşit a o realiza . Mulţumită
1
:ientimentelor sale nobile am putut ajunge să ne vedem şi
: popiii noştri la adăpostul unei clădiri sănătoase, unde nu
17or îndura frigul şi mizeria, cum au îndurat pînă acum,
1
, mpreună cu corpul didactic al acestei şcoli.
1
Oa membră a fostului comitet mai am de adus mulţumiri
1
J -nei Ghizela Wexler, foasta preşedintă, care împreună cu
: 1) -na Helene Dr. Margosches, vice-preşedintă, au depus toată
· nunca pentru stringerea primelor fonduri . Mulţumesc în '.wegului comitet de doamne şi domni cari au avut bunii
' i7oinţă de a da concursul lor . Aduc cele mai
sincere mulţu
\niri neobositului preşedinte S. Steinberg, care la rîndul său
'i', depus cel mai mare zel.
·I
Trăiască infreaga societate ! Trăiască elevii şcoalei
!
· Oînd vor pleca din acest locaş sfînt, doresc să le fie mintea
\uminată şi calea lol' fără gTiji. Să-şi aducă
ori cîncl a,ninte de bunele sentimente ale distinsului lor profesor şi
#rector, precum şi de întreaga societate care i-a dat con1ursul pentru realizarea ideii .

votaţi ţărei , fără a-şi renega y1_·e-o
:lată originea şi neamul,
ori cit de bine li-ar merge in viaţă .
_
.
.
Cu c le ma1 cordia l\j salntăn

D- r Abeles

Galaţi, 9 Maiu 1914

Domnule

Sunt în plăcuta pose iune a invit~tiei D-v. şi vă fe•
lieitez din suflet pentru frumoasa D-v mtr prind ere, dorindu- vă succes strălucit .
Regret foarte mult că 'mi este imposibil a lua part~
la frumoasa serbare, dar e posibil că la inaugurarea şcoale1
să pot lua parte.
. .
Primiţi asigurarea deoseb1te1 m le stime şi consideraţiuni .

ArnoldWalnrauch

l

GhizelaLangberg
Hîrlău,

11 Maiu 19 14

Domnule Director,
Mulţumindu-vă pentru amabila invitaţiune, regret că
.u pot lua parte la serbarea de astă-zi .
~
Vă urez ca noul local de şcoală, pentru care se pune
1cuma piatra
fundamentală , să devie un focar de cul tură
bmînească şi educaţie evreiască pentru copiii din
tîrguşo 
bl D-v.
1
Dorim ca copiii noştri să fie cetăţeni folositori şi del

i'

Preşed inte,

Poclul -Iloa ei, 11 Maiii 1914.

Domnule

Preşedinte,

Regretînd sincer că n~ pot să iau parte la serbarea
de azi, vă rog să mă cred~ţ1 că s_unt ·~~ inima şi sufletul
în mijlocul
t~rînd . rnh-ep:·mdere1 în folosul şcoalei
toată prosp entatea ş1 reuşita dorită.
_
.
Tot odată, vă rog, să bine-voiţi a mă J~scn~ ~rmt~·e
donatorii în folo ·ul şcoalei cu micul obol de lei O (cmc1-zec1).
Asigurîndu- vă de toată solicitudinea mea pentrn comunit atea D~voastră.
Vă salut cu di tinsa stimă

:p-v
.,

LeopoldFerderber

Ad Comemorativ
«Astă-zi, 11 Maiu, 1914, (una mie nouă sute patru Rpr~
zece) în al 48-leâ an de dom~ie ~ Maje.stăţe( Sale Regelm
Carol J, Ministru al l nstruc{zunei Pub lice fund D l. I. G.
D iwa, prăznuim punerea piet rei iu~damentale la 1;1~~1local
1
al şcoal ei israelito-ro mîne , care se zideşte sub ausp1cule soc.
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' din _Paris, prin intervAnţia d-lui I. Astruţ, şi cu aJutornl d-lm Marcu Ghetzel şi al D-nei Sura Mendel Solo1
man din Podul-Jloaei, al D-lui Abraham A.lter Herman din Ro,, m8:1, ~l D-l:1i 1!fo~·itzTYa~htel din I~ş_i şi al celorlalţi dona ,..1ton dm ţara ş1 dm localitate, inscnş1 în Cartea de Aur şi
1,p, în registrele
respective.
'Execut~tu-~'a clădirea sub comunitatea şi comitetul şco~ la_r de astă-zi, ~ ~are fac parte D-nii Sch . Steinberg, preşe
r ? dmte al comumt~te1, Iosef f!c!iioartz, vice-preşedinte, 1. M.
; s Buchman'. preşedin.te al comitetnlui şcolar şi D-nii Sch. He.ill ) pern, Haim Ornstein, Aba B lumenfel~,. Strul Uşer, Gh. G~hn,
7 M. Gahana, D. Srhechter, S. Abramovici, D. Rosenfelcl, Michel
1
1 Schor, Avram Iancu, Uşer Braufman şi Adolf Magder.
1
i
Inceputu -s'a stringerea fondurilor pentru această clădire
1
: sub comu~tatea şi coinitetul şcolar din 1911, din cari făcut-au
: ~ parte J?-nn D. H. ~pirt, preşedinte al comunitătei, Adolf Lazăr
; 1 preşeclint~ al co~mtetului şcolar . ~i D-nii Oh. Strulovici, So, 1 l01~on Elias,
Litn~an Mendel~vicz, Zalrn:an Schor, şi Uşer
· B! mfma1!, membn; precum ş1 sub conntetu l special con I 11shtmt prm apelul de la NoembriA 1911, din care făcut-au
1
, parte D-nel~: Ghisela Wexler, preşedintă, Helene Dr. Mar. ', gosches, Gh~sela Laz~r şi Ghisela Strul ovici, vice-preşedinte,
· _Dl . TYolf. F1şler, casier, D-nele Tony Spirt , Ghisela Lang~ berg, Ghzsela Solomon, Ernestine BerCTJVici; D-r ele Suzane
· r SchŢeier, Ghisela Haimovici, Ghisela M. Strulovici, Cecilia
I Heizp~rn, Otilia Ker7:, Ghisela Feldman şi D-nii Şulim Haimovzci, Moses Sehreier, Jean H aimovici, Iosef. 1. Solomon,
I ancu L. Solomon, Adolf Magd er şi Aron Roserithal.
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Iniţiatorul clădi.mi şcolare fiind d. Adolf Magder, directorul i;icoalei.»
. . Urn:ează semnătu~·ilc tuturor autorităţi lor şcolare şi ad ' ~mstrative , ale membnlor comunităţei şi comitetului şcolar,
I ŞI ale tuturor persoanelor cari sunt de .fată la serbare .
_A~es: act scr~s pe perg~me nt, s'a sigilat într'un tub
,d~ sticla , m care s au pus mai multe monede dA argint şi de
1m~rn~
. ~ctul a fost depus în fondaţiile din partea stîngă a
1cl_adU"~1,
la faţadă , spre mează-zi. De asupra actului s'a u zidit pnmele pietre fundamentale ele cătră d. rabin I. L and -

•

•

man, Abraham A.lter Herman, Moritz Wachtel, Inspector şco
lar N . I onescu, d-na Sura Mendel Solomon şi eh. Steinberg,
cari an rostit cîte o scurtă cuvîntare în aplauzele şi uralele
frenetice al azistenţii.

CARTEAOE AUR
Cometaşi capul de mort.- ,,Mehr Licht!' '- Şarpele
Cucoşul şi Focul Sacru. - Corabia vieţei.
Momiţa şi bufnita.-Umbra trecătorului.
Foarfecele.

.

.

şi

Lira.

In prima pagină, sus, răsare măreţul soare al \'tiintei,
inundînd într'o lumină aprinsă trei globuri rupte dintr'însul,
de-asupra cărora se citesc cuvintele: , Carte'', , carte", ,,carte"
Jos, razele slabe ale unei comete simbolizează viaţa trecă
toare a omului, sub care rînjeşte satanic un cap c1 mort .
La mijlocul paginei glăsuieşte urmăloarna chemare :
Evrei I
, , Generaţiile viitoare işi vor aduce cu drag aminte de
noi, ceştia de azi, cari am făcut atîtea jertfe, pentru a le
lăsa drept moştenire un Templu al Luminai.
.
Tremurînd ele emoţiune, ele îşi VOL' pleca ochii pe te
această carte, vor sorbi slovele dintr'insa
şi vor văr a o
lacrimă caldă, 0are va scînteia de apururi
pe mormintele
noastre reci perdute în noaptea veşniciei ...
Evrei!
Inscrieţi-vă în Cartea de Aur a şcoalei !•'
:;:

Intr'un alt grup , luna şi stelele împrăştie o lumină
peste o carte deschisă-Ştiinţa-U11cle se citesc cuvintele nemuritorului Goete: ,,Mehr Lichtl". Acordurile suave
ale unei lire cîntă seninătatea Artei, uşurînd sufletul omului
chinuit de veninul patimelor rele, pe care îl improaşcă pretutindeni şarpele cu gura căscată şi care face ca bietul om
să'şi tîrîe viaţa în întunericul ameţitoarel or prăpăstii. Este
ete rn a lup tă între A.hoitramazda, Ştiinţa şi Arta, lumina, şi
între A.hriman, spiritu l iadului, întuneriet1l, şarpel A .
palidă
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pană e odihneşte muiată în aur şi aşteaptă o nouă
se va
mînă măiastră, însufleţită de Focul Sacru, care nu
stînge nici odată în vasul de aur de pe tripedul de alătmi.

O

ţ Mina măiastră ,a face o nouă descoperire,

pe ntrn a mai
cu un pas mersul greoiu al Binelui ... Cucoşul ridicat
_ pe o înăltime, dă drumul din adincul pieptului său rotund
cîntecului triumfal al deşteptărei şi atrage atenţia asupra
numeloi- darnice de pe plăcile de marmoră, cari o:feră omului posibilitatea de a'şi adăpa sufletul sus, la Focul Sacru
şi a întinde mîna sus, spre pana în aşteptare.
uşura

Vine grupul Farului.. . Farul-cartea - din interiorul
căruia ţîşne.şte o puternică lumină, invălue o parte a pămîn1 tului şi îndrumează corabia vietei în luptă nebună cu valurile soartei, sub pînda hlupavă a păsărilor de pradă. Din
1
, , depărtarea nemărginitej nopţi, unde nu ajung binefăcătoarele
II raze ale Farului, se zăresc - în contururi şterse şi int.une l I cate - capetele înfiorătoare ale momiţelor şi ale bufniţelor .

1-

simbolul vieţei în plină activitate economică :
spicul de gdu copt, cu boabele sale de aur, arde de nerăb
dare să se transforme în piinea caldă, spre a hrăni mîna
luminată a harnicului meşter care măsoară verticala zidului
cu o siguranţă matematică, fără a avea uevoie, ca în vre murile întunecate de altă- datll, să mai fure cu trestia umbra
vre-unui trecător. Ciocanul, gata să cadă pe nicovală; foarfecele şi acul cu aţa, gata să croiască vre-o haină.
Iată şi

1

Flodam

