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Dare De seamă. 
La fftr itul primului an de ex-istenţă a 

ace tei in tituţiuru, 'e cuvine, ca odată cu 
curta privire a. upra mersului azilului, ce vă 
presentăm, a precisa pentru totdeauna îm
prejurările în care a fost creat ace t azil, 
spiritul care a condus pe fondatori .) indis 
cutabilele binefaceri, pe cari le au făcut acei, 
cari au înţăles a ridica., · în amintirea unor 
părinţi pioşi, un monument al umanităţii şi 
filantropiei ,. 

Veneraţii: Carolina Lewin, Albert E . Da 
niel, Clara Wex:ler, Suzane Wexler, lvlichel 
Fischerovich, .Ainold Daniel, Jeanette La
chawska, Jacques Daniel, Cecilie W ohlfeld, 
1\lichel Danie], Seraphine Jo1les şi Flora Da 
niel având în v0dere viaţa pioasă. , plină de bi
nefaceri şi filantropie a mult regretaţi l or lor 
pă.rinţi : Israel Chaim şi Marie Daniel, au 
crezut de a lor datorie, a ridica acestei vieţi 
alese, pentru vecie, un monument al pietăţii, 
carităţii şi umanităţii . 

Datorită deci veneraţiei, pe cari clescedenţi 
conştienţi au avut'o şi o au pentru memoria 
unor părinţi distinşi, s'a creat acest azil, me
nit a adăposti pe acei bătrâni, cari au dus 
o viaţă. curată, fără a fi fost însă ajutaţi de 
soartă, pentru a- şi putea asigura bătrâneţa. 

Odată .Azilul creat nu s'a cruţat nimic ca 

' 

Rechenschaf tsbericht. 
Nach Ab. chlus ele erste11 Jahes cler Wirk-

amkeit de ' Altenhoim gebi.i.hrt e. ich da . 
gleichzeitig mit cl-m Jahresbericht el s ln "t i
tutc ,vir die mstii.nd ' hildern, unt r wel
chon da . Altenhei m gogrcrndet wurcle uncl 
vou welchem Gei to der W ohlthMigkeit clic 
Philanthrop n bc„eelt warcn, welch es ver
standcn haben, zur Erinnerung au ihr from
men Elt rn ein Denkmal l r HumaniU~t zu 
errichten . 

Dio .J.. achkommen von l "rael Chajim nud 
larie Daniel : Karolina L win, Albet· I-D. 

Daniel, lara ,V hsler, l\Iichel Fi . chcrowich, 
Arnold Daniel, Janette Lachow ,]rn, Jacq1te . 
Daniel Cecilie "ohlfcld l\Iichel D<1ni 1, -
raphioe Iolles uncl Flora Daniel haben fi."tr 
1hre Pflicht erachtet, <las Leben voller From
migkeit uod Wohlthătigkoit ihror v rstorbc
nen Eltern dmch Errichtung ei nes Monumen
te.- der Pietăt uncl Meosch nli be zu verewigen. 

Dank der Verehruog dler Kincler for clas 
Anclonkeo ihrcr vornehmen Elt rn ist da 
A yl entstanden, welche, be timmt ist Alten 
welche ein ehrenhaftes Lebei;i gefohrt, vom 
Schick. ale al er nicht beg(i.nstigt wurden, ihr 
letzten Leben uahre angenehm zu gestalten. 

Kein Opfer war zu gros , so galt, di -
. e::; In -titut nach all n Anforderungen d r 
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acea tă in tituţie ă f:ie înzestrată cu tot ce 
e mai confortabil 'J;i higienic şi pentru ne- . 
-voile ace tea 'au de tinat Yeniturile aproap 
de 20000 lei a imobilelor din t.r. Anasta ie 
Panu i de Jos, proprietatea răpo ·aţilor, din 
care o parte în 'emnată e clestinată şi diferi
telor in tituţii cnlturale şi ele binefacere. O 
parte din în u i foa ta locuinţă a mult re
gretaţilor Isr. Ch. i J\Iarie Daniel, adăpo -
teşte bătrânii, cari binecuvântează zilnic me
moria răpo aţilor ) pe binefăcătorii lor. 

De i în ă s·a creiat pentru eterna amintire 
a reo-retatilor Isr . Ch. i Marie Danne1, acest o • . 
adăpost al nevoilor bătrâneţii, totuşi descen-
denţii lor urmând spiritul care a condu~ pc
bătrâni şi înteresul ce au purtat tuturor in "·ti
tnţiilor culturale şi de binefacere evree.,ti, an 
di ·pu ca clin veniturile ace tor imobile, ă , e 
dee anual şi celorlalte aşezăminte, legate tn 
urna de 3930. 

Admini traţia aceHtei a.veri şi. conducerea, 
azilului s'a încredinţat unui comitet sub pre
şidenţia d·lui Albert Daniel, compus din d-nii: 
1\1. Schniirer, Dr. Lippe, Z . Solomonică, Dr. 
Burştin, Dr. Niemirover şi Jj,h. Goldsman. 

Din comitet, după cum se vede fac parte 
şi doi dmni medici, cari stau în mod gratuit 
la di poziţia tuturor suferinzilor clin azil . 

Fiecare din membrii acestui comitet, ori 
de câte ori timpul le permite simt plăcere 
a veni, a se interesa f;ii lua dispoziţii folosi
toare azilului. Iar când vre 'o chesfaune mai 
importantă se iveşte, se întrunesc într'o şedin
ţă pentru a discuta asupra nevoilor şj mă.suri
lor, ce stmt a se lua, ca Azilul să nu sufere vro·o 

. ' 
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Hygiene und des fein n e: hmackcs au -
zu tatten. Zweck' Erhaltung dieses Institutes 
und zur Un er ·t-U.tzuog kultur ller uncl phi
lanthrophi cer nstalten wurden Imobilicn 
in elen Stras en «An:1Htasi Pnnn und ele jos» 
mit einem Jahreseinkommon on et,ya 20000 
Fr. be timmt. Ein T il ele au e in clcm 
Israel Chajim uod ::Mn,rie Dnnicl gcwohnt 
haben; i t j tzt clic VohnsUUte el r Alt n 
welchc falglich clas ndenkcn <l r V cr wig
ten egneu. 

Im Bewusst . ein cler etllcn Wohlthn ,t r lcbt 
di Erinnerung das ihr ligcn El ern alle11 
Wohlthti.tigkcit. in . titutionen d r tadt ihr 
Int rn so ge chenkt haben ; darum be timm
tcn sie, clR s von den Hănser11, die zur 8r
haltung doB Altenheime · <li nen, v rschieclen
artigo Legate im Betrnge von :-3930 Fr. go
cleckt werd n. 

Die erwaltung clies s Y rmogens un<L clie 
] Cthrung d s A ' ,vls for Alte wurden ei nem 
Komite i.i.bertragen in w lch s tlic tifter 
fol()'ende Herren b rufen hab n : .1\I. chni..i.rer, 
D/ K. Lippc, Z. ~ olomoni n, Dr. H. Bur tin 
Rabl in r Dr. I. iemirower uncl E. G-olcls
mann, die unter clem PrH:idium des Herrn 
Albert Daniel ihres Amte . walten. Dic boi
elen dom Komite nngehor '1Hle11 rzte . te
hen d n Iosassen le . l enheim. grati . · zur 
Ferfrtgung . Jedes l\fitglied des Kuratorium 
besucht. oft die An talt und in vielen Sitzun
gen wurden alle wichtigen Frao ·en l ehandolt. 
Das Kuratorium wacht darUber, class dor gu
te Ruf, elen sich clas Institut in RO buzer 
Zeit erworben hat, clnrch nichts 1 idon soll. 
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tirbire a bunului renume ce şi a câştigat în 
curt timp. 

Pri.iuirea btrânilor în Azil s'a făcut d co
mitet adunat în ');edinţă, după avizul d-lor 
medici în cea ce prive'llte starea sănătâţei pe
tiţionarului după ce s·au luat informaţiuni 

a upra clasei sociale din care a făcut parte 
i mai aJe a upra tării morale i entimen 

telor de pietate de care e în ufleţit candi
datul. Căci, în admiterea cereri lor bătrânilor 
·a ţinut în amă, mai ales trecutul miei i

eţi mai bune, din pun tul de vedere material 
şi de o 'l"'iaţă cinstită, cu credinţă -în D-zeu 
şi cărţile finte, pe care s'a pu şi ~e pune 
mare preţ; considerând viaţa aceloni, în me
moria cărora s'a creiat Azilul şi caracterul a
cru pe cari creatorii lni rau avut în vedere. 

In :interiorul azilului ·'a ob ervat cu stric
teţă curăţenia şi s'a dat o deosebită atenţiu
ne nutriţiuni:i, compusă din substanţe nutri
toare di punându -se a nu li se da alcoolice, 
de cât odată pe septămână Sâmbăta, şi'n zi
lele de erbători . 

S'a înzestrat cu o lingerie bogată, iar oda
tă pe septămână baea e obligatoare. 

Acestei bune întreţineri datorită, dar mai 
ale relei stări rna,teriale a marii maiorităţi a 
populaţii evree din acest oraş, număTul can
didaţilor, cari au cerut primirea, e îocompa
rabil mai mare de eât a locurilor disponiLile. 

Astfel în anul expirat s'au prezentat pen
tru 25 locuri, ele cari dispunem, 75 de can
didaţi, cari an petiţionat, pe lângă mulţi alţii, 
cari n'au dat petiţiile aflând că nu sunt 10-
curi disponibile: din aceştia au fo t primiţi 

I' 
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Die Aufnahme cler Alteu erfolgtc na h 
eingeholten Erkundigungcn 1.mcl auf rund 
eines Gutachten. cler AeTzte. In BerCtcksicL
tigung <ler Frommigk it derjenjrren, zu d ren 

ndenken Llieses In titut gestiftet wurdc, 
·wircl bei . der Aufoahmc cler Al ten neb '11 den 
sozialen uncl morali chen Ge ichtspunkten 
a.uch la religia e foment besonders ge
wiircligt. 

Auf Reinli hkeit in d r u talt ,Yi rd gro. -
· s Gewicht geleo-t. a.hrhafte I ei en nach 
acrztlicher 01--chrift werden v raLrei ht und 
nur an abbaten uncl Fc ttagen erhalten die 
A]ten W ein. Sie erhalten reichlich ,Vă, he 
und oinmal ,,Tochentlich "\Y rden 1e m: ad 
gefohrt . 

Es ist kein Wundcr, la in erner . ar
rnen tadt w.ie Ja sy ehr vi -le sich um di 
Aufnahmo in die Iu . teran talt beworb n. 
Im verflo ·enen Jahre petifaoniert n 7'J l Tun
diclaten ; zur erfi.i.gung tehen .., - Betten 
30 Personen larunter 19 J\fanner und 11 
Frauen fanden ufnahme, von we1 hen G 
starben (5 lănner u. 1 Frau) uncl 2 eutfernt 
"verden muHsten und zwar cler cine in-
fo]o·e hwerer Krankheit nnd d r an<l .r 
wegen schlechten Betra o·en . J etzt wcil n i n 
der An talt 21 Alte, 11 l\fanner und JO 
Frauen . Dje-± vakanten Phitzo wurden nicht 
be:etzt, ,-veil :I.ie viel n Kandidat.on, di i h 
gem ldet , nicht elen moralischen Anford rnn
gen entsprechen . 

Im verflos enen J ahre hielt da. Kurato
rium 30 itzungen ab. 
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30. 19 b~trbaţi şi 11 femei. din care au murit 
6 (5 bărbaţi şi 1 femee), iar doi bărbaţi an 
fo t ~n?epărt~ţi: _pentru fapte care injoseau 
pre bgrnl Az1lnlrn unul, iar celal pentru in
firmitate. 

Actnalmente avem găzduiţi în Azil 21 bă
trâni din cari 10 femei şi 11 bărbati fiind > , 

11;1ct1, di 'ponibile -.I: locuri, nu pentrn că nu 
au presentat ca,ndidaţi, ci pentru că acei can

didaţi nu îndeplineau condiţiunil , mai ales 
cele morale cari e cer petiţionarilor. 

Şe~inţi_. - ~cti v~taţea comitetului pe lângă 
cea mv1duaJa, z1lmcă, consistând în vizite 
pentru a ob erva higiena şi bunul mers al 
Azilului, 'a manife tat de câte ori a fo t tre
buinţă într\ma colectivă, în şedinţ i, 30 Ja 
la număr, în cari trebuinţele şi nevoile Azi 
lului ·e di . cutau cu mult intere i cu multă 
chizuibnţă se luau hotărârile necesare. 

Situaţia financiară. - Trecând Jc1, darea de 
~mă a situaţiei financiare pe anul exprrnt, 

va atragem. atenţmnea asupra unor cheltneli 
ex~~ao~din~re făcute în anul trecut şi cari în 
anu vnton nu e vor rn_ai rfLdica probabil la 
sumele ce vă presentăm astă-zi, întru cât a
ce~e chelt:i~li s ~n f~cut mai ales cn o parte 
a 1?stalaţ101 . .Az1~ulU1, îmbrăcă.rn.inte şi rcpa
Taţia unor 1mob1le de ale Azilului, cari an 
făcut ţ1, se cheltueasd1, mai mult ele cât pre
vederea budgetară. Afarrt de. aceasta chiar în 
cheltuelile cu articole de prirnă nece:itate es
t(j o diferenţă în plus întru cât scumpetea 
excesiva a acestora nu a fo. ·t şi pe vremea 
când s'a fă.cut statutu l Azilului. -De altă 

,. 
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finanzielle Situatio11. 
Vor allem gilt os zu b mcrken. dass im 

vorigen J ahre manche au erorclentli ·h Au -
gabcn notig waren, welche iu d r Zukunft 
allenfalls geringer sei n di.irften. Ein Teil cler 
Installation ·spesen, Bekleidungsko. ten Aus
gaben fi.i.r Repara tur n cler Gobi:\ ude verur
sachtcn e:-;, da s dio Ausgaben grosser waren 
als man sie voransch lao't hat. ie ahruno-s
mittel ·in l auch jetzt viel teuerer als ;u 
Zeit, in der man die n talt ins Leben ge
rufen . ncl rer ~eits aber vcrm hrten ich au h 
die Einnahmen, weil dcr fietzin wuch . 

Hen A. Daniel ka sierte die .l\Iiete em : 
Lei 18221 

fern01· von Rosen )Ii t von kt. 1908 1300 
H),j21 

on. die 'er , 'umrno hat dns r omite in tlen 
von Statut und Bu lg et go. tcckten G-renzen 
- freilich mu . s clic Teueruno · d r ahruno-s
mittcl in Betracht gezogen ,~cr len-fi.'tr J~r
haltung le _ ltenheim ·, n(1tige. u ·tattunO' 
uncl R paratur folg ndo Ansgabon o·ernacht: 
Fi.i.r Flei . eh nod Fett 1711.63 

» Fische 253.30 
» Brot J 061. ; 
» l\Iilch 39G.10 
» Gr'Crnzeug u. s. w. ()90 .5.j 
J> Rochnung en de!:' Greislerei HG9.80 
» "Wein u. chnaps 3:-)-:1:.90 
» 1 leinc Ausgahen. (r ahrnngsmitte1) 866.30 
» B heizung und Bellenchtuao· 1807.0:5 

Tra.n sport 
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parte în ă, -veniturile imobilelor unt şi el0 
n1ai man. 

Astfel ~ ·a înca "at din chirii ele către dl. 
. Daniel. Lei 18221 
De încasat de la Roseu, câ,ştnl 

Octombre 1909 1300 
Total. , 19521 

Din acea ··tă um~~ comitetul în limitele pre
văzute de tatut i bndget, cu diferenţa de 
preţ a articolelor de primă necesitate a chel
tuit pentru întreţinerea Azilului înze rarea 
cu acele ce lip eau şi reparaturi, după cum 
urmează: 

Pentru 
,, 
,, 

" 
" ,, 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 

carne ş1 grăsime 
Peşte . 
Pâne . 
Lapte 
Precopii şi verdeţuri. 
Articole de l ăcănie . 
Vin ';ii rachii 
Chelt11eli mărunte 

(pentru nutriment) . 
focălzit şi luminat 
1:-~-ersonal de adminis

traţie 

Spăl-ătoriţei p. Hpalat 
Tufe 

Farmaceubce 
Imbrăcărninte 
Mobilier (tacă.muri, sti -

clării, vase ele bucă
tărie etc.) 

Reparaţia :imobilelor, 
(o parte) 

Lei 

" 
,, 
,, 

" 

,: 

" 

" 
" 
" 

,, 

,, 

1711.6:::i 
253.30 

1061.85 
39- .10 
690.35 
G69.80 
3G4.90 

95G.30 
1801.0:-

1260.00 

193 .10 
101.70 

1610.70 

1611.90 

1968.05 
TrarispOTt. ,, 14646.00 

• 

I' 

- 13 -

Report 
Ff1r P r ·onal cler <lminish'ation 

>> Wi:tscherin 
>> Apot.heke 
» Bekleiduno· 
» Kii.chengerii ,tc lHa ·sa h n n. s. w. 

E in Teil clor Hausr pn.rnJur 
Ein 'Ieil ler Steu rg bi.'tr n. Assio·u1·. 

chreibmaterialien 
Băcler 

e. amte vom omit6 ne 

7900.50 
12GO.OO 

1U8.liî 
101.70 

lHJ0.70 
1Gll.90 
l 9GS.Or.i 
l 1,>[U:F 

82.90 
J:il.00 

'nmme 1 (iOl:->.85 
Dmch H rrn Da.ni l wnr 1 auH-

geg ben: 
Fi.tt· Fonciar u. Assignranz. 

» As iguranzcl rnhil.rnl
ti.'tcke . 

» Ein Teil der Repar,\-
turen del' HH us r 

» Legate. 
» Komuna1Bteuer . 
„ VerschiedeneR 

~J .00 

L-10.00 
:rn15.oo 

4 1.65 
123.20 

Zu ammen 

Gesamtausgaben von U)OU 
Es wnrclen a1so von d r v rbrn.n hten 
, umme 2-:1-123.90 
FCLr Reparaturen :-nî '.O;j 

» teuern n. s-
. iauranz 

» L aat 
,. 
,. 

-t-31.J. o 
:3G15.00 

Zrnrnmmcn 1110 . )5 

Die eio·c11t1ichen Au:-1gab0n fftr 
Erhaltung ele. . s_yl. h rag 11 L-30_15.05 
în welcher Surnm rn;~ah<?n fOr B kle1duno· 
und Installation<:>n i11begriff n sincl, welch m 
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Pentru Fonciar ~i 
. (o parte) 

Report. Lei l-!646.00 
A 'Îgurare 

., Papi tării 
Bae . 

,, 

,, 
Total cheltuit de Comitet 
Prin d. Daniel 'a, cheltuit: 

,. 

Pent.ru Fonciar i .A igu
rare, re t . 

,. A igurarea mobili 
erului 

.. Reparaţia imobile
lor. re t 

Legate plăfate . 
., Dări comunale şi 

besmău. 
Diverse . 

265i.20 

21.-

1210.-
3615.-

481.65 
123.20 

11-6.96 
2.90 

131.00 
16015.8 :) 

8108.06 

Totalul cheltuelilor pe 1909. Lei 24123.90 
După cum e vede deci, din urna ele 

24123.90 cheltuită, 'a întrebuinţat pentru re
paraţiuni de ab olută necesitate: 

Pentru fonciar, a. i-
gurări şi dări comu
nale. 

Pentru legate 

Lei 3 l 78.05 

,, -!31:5.80 
3615 .00 11108.85 

cheltueli a,bsolut străine de .tntretinerea Azi-
lului. ~ · 

. Remăne de_ci, că s·a cheltuit pentru între
ţmerea proprm zi ă a Azilului Lei 13015.05, 
în care immă intră cheltueli de îmbrăcămin
te __ şi ~~e î_nstalaţiuni cari lipseau şi cari în 
ann vuton nu se vor mai ridica la sumele 
prevăzute . în actuala da re de sa.1n{t. 

~. 

,, 
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der Zukunft nicht in d r Hohe wcrden ge
macht werden mi.i.s. en. 

Ffrrs Jahr 1910 konnen wit· folgende8 Bud
get aufstellen. 
Fi.:tr Erhaltung des Altenheims 
~ Steuern, Assiguranz 
» Legate 

Zu .·ammen 

11500.00 
43· 0.00 
37:30.00 

Hl5 0.00 

In un erem Nam n und im Nam n der Al
ten, die in die em In. titute cine Zufluchts
stătte gefunden haben und finden werden, 
danken wir nochmal elen Wohlthi:ttern, wel
che es verstanclen haben, zur Erinnernng an 
ihre Eltern eiuen solchen Tempel der Wohl
thbttigkeit zu errichten. 

Es wird Traclition die. eH Altenhoims sein, 
dass am Todestage derjenigen, deren amen 
e trbi,gt, da . Kuratorium uncl die InsasHen 
der An talt andiichtig die ra.ber aufHuchen, 
fi.i.r da , Seelenheil ler Verewigten beteu und 
ihren Ruhm verkfmden ! 

---+---!- ·---

• 

"J 
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Iar pentru anul 1910 putem schiţa urmă

torul budget : 
Pentru întreţinerea Azilului Lei 11 -oo 

Fonciar asio·urare cmri b , 

comunale. 
Plata legatelor . 

-1350 
3730 

Total. ,, 19580 
Terminând această dare ele . amă nu pu-

tem de cât exprima. în numele no tru per
onal :,; 'al mnltimii de bătrân.i, ca ri- i găse:::;c 

·i ·.,. -vor gă i adăpa ·t în R.ce ·t Azil, cele mai 
ale e entimente de mulţumire şi recunoştln
ţă, tuturor acelor de cenclenţi inimo i, cari au 
ştiut ă-şi facă :latoria către memoria unor 
distin) părinţi, creând, pentru a pecetlui în 
Yeci faptele dispăruţilor, ace t refugiu menit 
a alina suferinţele unor bătrâni, pentru care 
anii ·tmt o povoară ) a etern iza în acelaş 

timp numele acelora . 
.,; i ca tradiţie s · a înscris în acest Azil, ca 

la ani,er .·area morţii acelora, în a căror me 
morie a, fost creat Azilul, Comitetul împreu
nă cu găzduiţii Azilului să meargă u ..-fin
ţenie la mormintele lor şi odată cu rugile 
pentru odihna . ·ufletelor celor dispăruţi, să se 
proslăvească numele lor şi al familiilor lor 
în vecii vecilor. 
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