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FOREWORD

In 1 990, shortly after the December 1 989 revolution, our publishing house puf oul
the third volume (J/12) ofthe Sources and Testimonies on the Jews in Romania series - three
volumes of documents, accompanied by as many substantial studies that were aimed to
illustrate the dynamics of the Jewish community in these landsfrom the earliest limes til/
theirfinal settlement on this territory at the end ofthe 18th century. The next stage starting
in the early 19th century was marked by a briskproliferation ofthis minority in the ho.,pitable
Romanian states, by a growing complexity of its social and professional structure, and by
its resolute option for progress, civilization and cu/ture. As the subject area expanded, the
number of documentary sources rose considerably. The researchers were suddenly faced
with hundreds ofdocuments many ofwhich were previously unknown; this nor on/y brought
about selection and annotation diffic ulties, but a/so gave rise to a broad range ofdifef rent
interpretations. Furthermore, the choice of a new research approach consisting of
monographic or analytical studies on partial topics final/y required a good deal of time
and efforts to come to fruition. So, while thefirst three volumes ofthe series were published
within just four years (/rom 1986 to 1990), the fourth a/one took a decade to come out.
However, a decade wil/ noi seem too much considering what was at stake, namely the
blueprintfor afuture history ofJews in Romania, or at /east the materialfor a compendium
to be preparedpending the making ofan ampler treatise. Besides, one will never /avish too
much time and resources on a work wel/ done. This is certainly the case ofthis b'ook whose
coordinators, Lya Benjamin and Ladislau Gyemcint, sparing no efforts and combining their
valuab/e expertises, succeeded in giving readers a true picture of the Romanian Jewish
trend in the first half of the J 9th century. The period cu/minated in the watershed of the
1848 revolution, in which the Jews played no smal/ part. lt is in this half century that the
groundwork was la idfor an increasing integration of the Jews into the local settmg; that
the road was opened toward a shared history, in which the welfare of the majority and the
minorities' grew closely intermingled; that the joint efforts of this majority and minori/ies
he/ped modernize Romani a notjust in economic matters or social /ife, but a/so in the areas
of cu/ture and mentalities. An important change took place during this period in how the
other, the native and the stranger, was perceived. Jndeed, as the Jews, and al/ other ethnic
minoritiesfor that matter, took up a greater role and significance in Romanian society, the
traditional-rural apprehension about the stranger ebbed away in /ock step with the switch
(rom an agrarian, nearly closed economy to a free market system requiring far greater
openness and jlexibility, and rejecting confinement in a rural, agrarian sphere or within
strictly national bounds.
6
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Cuvânt înainte

În 1990, imediat după revoluţia din Decembrie 1989, în Editura noastră apărea cel
de al treilea volum (Iii 2) de Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România Trei
volume de documente, precedate de tot atâtea studii introductive consistente, prin care se
încerca surprinderea dinamicii obştei evreieşti de pe aceste meleaguri de la începuturile ei
şi până la încheierea procesului de aşezare pe aceste teritorii spre finele secolului al
XVIII-iea. Ceea ce urma, cu începere din prima jumătate a secolului al XIX-iea, era
proliferarea alertă a acestei minorităţi pe pământul primitor al ţărilor româneşti,
complexitatea structurii ei socio-ocupaţionale şi angajarea hotărâtă pe firul progresului, al
civilizaţiei şi culturii. Având de acoperit o arie tematică mult lărgită şi numărul izvoarelor
documentare a sporit pe măsură; sute de documente, multe inedite, au pus în fa,ta
cercetători/or nu numai probleme de selecţie şi adnotare, dar şi variate posibilităţi de
interpretare. În acelaşi timp orientarea spre cercetarea unor teme par,tiale, tratate monografic
sau analitic, au conferit sintezelor un nou timp de gestaţie. De aceea dacă primele trei
volume ale colecţiei !MER au fost finalizate în numai patru ani (din 1986 până în 1990),
acest nou volum 111 vede lumina tiparului abia după un deceniu. Dar pentru o asemenea
operă, menită să devină axul în jurul căruia să fie construită o istorie a evreilor din România,
ori care să dea acoperire pentru orice compendiu în materie ce s-ar întreprinde până la
ivirea acelui tratat mult aşteptat, nici o zgârcire la timp sau la mijloace de realizare nu
poate rezista în faţa lucrului bine.făcut. Or, cei doi valoroşi autori ai volumului de fa,tă, Dna
lya Benjamin şi Dl Ladislau Gyemânt, punându-şi laolaltă competen,tele recunoscute, şi un
efort neprecupeţit, au izbutit, cred, să ne ofere o lucrare din parcurgerea căreia putem să
desprindem dimensiunile definitorii ale trend"-ului evreo-român din prima jumătate a
secolului al XIX-iea, răstimp culminat cu acel eveniment important din istoria ţărilor
româneşti, respectiv revoluţiile din 1848 şi la care participarea evreilor nu este superfluu de
aji scoasă în evidenţă. Prima jumătate a secolului trecut pune bazele integrării crescânde
a populaţiei evreieşti în realităţile locale, configurând liniamentele unei istorii comune, a
unei deveniri în care b unăstarea popula,liei majoritare şi a altora minoritare să se
intercondi,tioneze, în care modernizarea României să atârne de eforturile conjugate nu doar
pe tărâmurile economiei şi vieţii sociale, ci şi al culturii şi mentalită,tilor. Se punea problema
unor mutaţii în perceperea alterităţii, a celuilalt, în speţă a neaoşului şi străinului. Căci pe
măsură ce rolul şi locul evreilor, fn context românesc, sporesc - ca de altfel al tuturor
celorlalte etnii trăitoare pe aceste meleaguri - vechea imagine tradiţional-rurală despre
străin trebuia să urmeze îndeaproape prefacerile de la nivelul sociosu/ui, respectiv
liniamentele de /orţii ale prefacerii unei ţări agrare cu economie cvasi închisă într-una cu
„
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On a domestic levei, this involved an increasedpublic acceptance ofethnic pluralism
in line with the concept ofa modern state. The I848 revolutions in the Romanian principaliiies
had, in both words and deeds, assimilated the new prevailing trends, anticipating the country :�
bid for European integra/ion and providing the c/ues for an evaluation of the historical
developments and processes from this perspective. Whereas the revolutionaries for al/ their
impetusfailed to immediately tramform reality, and even though their romanticism had an
utopian streak init, they did have a elear intuition of what modern Rvmania should be like:
their views on ethnic pluralism and the rights of minori/ies, inc/uding their „Israelite
brothers ", are important milestones in both Romanian history and that ofthe Jewish minority.
The documents and studies provided in this volume prove that the Jews far from
undermining the sound development ofthese lands, as has been c/aimed by some historians
faithful to their ethnocentric doctrine, have actua/ly worked together with the Romanian
majority and various minori/ies to modernize the country, as numerouswnbiased historians
have acknowledgedin their studies on Romania in the J9th-20th centuries.
I expect that this new approach to modern history will help keep the mentali/ies ofthe
youth and even ofthe grown-ups away from xenophobia, chauvinism and antisemitism.
A landmark work like this one, which I fee/ honored to preface, is sure to make a
major contribution to, among other things, such afresh out/ook, thus adding to the credit of
its mast distinguished authors.
Acad. Prof. Dr. Nicolae Cajal

https://biblioteca-digitala.ro

pia,tiJ liberă şi deschidere spre structuri adaptabile în timp La o economie ostilă oricărei
enclavări doar în agrar sau rural sau strict frontalier-naţional.
În plan intern, aceasta presupunea şi acceptarea unui pluralism etnic, pe factura şi
măsura statelor moderne. Revoluţiile din '48 în Ţările Române asimilaseră, atât în idee cât
şi în acţiune. aceste tendin,te înnoitoare din epocă, anticipând încă de atunci o integrare
europeană n ţării, oferind totodată şi criterii de evaluare a fenomene/or şi procese/or istorice
dintr-o clare perspectivă. Chiar dacă revolu,tionarii de atunci au eşuat în avântul lor de a
primeni „prin şoc" realităţile vremii, chiar dacă romantismul lor avea o natură utopică,
cele inl!tfte de ei că ar trebui să se petreacă într-o Românie modernă, inclusiv în planul
abordării p/uro!ismului etnic şi a drepturilor unei mi11orilă,ti ca f1ceea a „fra,tilor israeliţi",
râmiin borne pi:ntru perspectiva istorică asupra istariei na,tionale din acea epocă, inclusiv
a istoriei unei minorită,ti ca aceea evreiască.
Din documentele şi studiile volumului de faţă rezultă că evreii nu numai că nu au
împiedicat devenirea „ sănătoasă" a meleagurilor pe care s-au aşezat - aşa cum au pretins
şi mai pretind unii aşa-zişi istorici partizani ai etnocentrismului - dar şi-au conjugat eforturile
cu cele ale românilor etc. pentru a moderniza ,lara. aşa cum recunosc o seamă de istorici
obiectivi atunci când tratează istoria României din veacul trecut şi de mai apoi.
Nutresc convingerea că printr-o asemenea abordare a vremilor trecute şi mai apropiate
mentalitatea oamenilor, începând cu cei mai tineri (şcolari) şi terminând cu cei adul ,ti, va
putea fi ferită de xenofobie, şovinism şi antisemitism.
O lucrare de excepţie ca cea de fa,tă - şi al cărei cuvânt înainte am cinstea să-/
semnez - constituie o contribu,tie remarcabilă şi în acest sens a distinşilor ei autori, cunoscu,ti
şi de prestigiu istorici.
·

Acad. Prof. Dr. Nicolae Cajal
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Preliminary Study

1.

Historiographic Preliminaries

Th� third volume of the collection Sources and Testimonies Concerning the Jews of
Rom am a includes a series ofdocuments, which attest to the Jewish existence on the Romanian
soii in the first half of the I 9th century. They bear witness to a numerical growth of the
Jewish population in the epoch under consideration, to the Jews' manifold participation in
the life of the Romanian society, to a nascent process of economic, soeial and intellectual
intercourse between the Jewish community and the Romanian environment, and, not in the
least, to an active Jewish community life, guided by the spirit of the Jewish tradition and
commandments.
The substantial amount ofdocuments and their thematic variety are a proofofthe place
and role ascribed to the Jewish population by princes, state and ecclesiastic authorities in
general, and by people interested in doing business with Jewish merchants, artisans or creditors.
Romanian authorities issued most of the documents, but, being focused on the
problematics of the relationship between the Romanian society and the Jewish inhabitants,
they are ofparamount importancc for the knowledge ofthe history ofthe Jews.
The aforementioned category of documents gathers: princely charters and decrees,
enactmc:nts and legal provisions, fiscal registers (catagrafii), which recorded the demographic,
socio-professional and fiscal situation, correspondence and sale-purchase agrecments, many
other formal legal documents issued by the central authorities and articles selected from the
periodicals of thc epoch. Ali in all, they mirror essential aspects ofthe Jewish life within the
framework ofthe Romanian society, concerning: their legal status, the relationships between
the Jewish communities and the state authorities, tolerance and limits ofthe tolerance displayed
towards the Jews by the oflicial authorities and by the population in general, the interest of
the Romanian society in inducing Jcwish people to settle in the country, anti-Jewish
adn .. nistrative measures, the Jews' social-economic function, their status as tax-payers, the
income derived by the state, monasteries and boyars from the taxes paid by the Jews, loans
granted by Jewish financiers to the Exchequer, intra-community life, the participation of
several Jews in the Romanian Revolution of 1848 etc.

·

Those emanating from the Jewish community itself represcnt another category of
documents, which hold a significant place in the prcsent volume. However few in numter,
they reveal aspects of intra-communal life and sketch a profile of the Jewish identity in the
Romanian lands in the epoch undcr discussion. Ncverthcless, the picturc is shadowy aud
fragmentary, as essential documents ofthe community archives have becn !ost. What came
down to us chiefly includes: petitions forwarded by several Jewish communitics to the central
authorities, statutes of Jewish associations, tombstone inscriptions, corrcspondence, press
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Studiu introductiv

1.

Repere istoriografice

Volumul III din colecţia Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România, conţine
documente privind existenţa evreilor pe meleagurile româneşti în prima jumătate a secolului
al XIX-lea. Ele atestă o creştere numerică în epocă a locuitorilor evrei; o implicare a lor, pe
multiple planuri, în viaţa societăţii româneşti; un proces incipient de întrepătrundere
economică, socială şi mentală dintre comunitatea evreiască şi mediul românesc şi nu în
ultimul rând o intensă viaţă comunitară evreiască în spiritul tradiţiei legilor iudaice.
Cantitatea impresionantă a documentelor şi varietatea lor tematică demonstrează rolul
şi locul atribuite colectivităţii evreieşti de domnitori, de autorităţile statale şi eclesiastice, în
general, ca şi de persoanele particulare, interesate în încheierea de tranzacţii cu negustorii,
meseriaşii sau creditorii evrei.
Documentele sunt în majoritatea cazurilor de emanaţie românească, dar fiind axate
pe problematica relaţiilor societăţii româneşti cu locuitorii evrei, ele se constituie în surse de
primă importanţă pentru cunoaşterea istoriei evreilor.
Î n acest sens avem în vedere: hrisoave domneşti; prevederi legislative; cawgrafii de

înregistrare a situaţiei demografice, socio-profesionale şi fiscale; corespondenţă � i acte de
vânzare-cumpărare; diverse alte acte de cancelarie şi articole din presa vremii '.'ot atâtea

documente reflectă aspectele esenţiale ale existenţei evreilor în societatea românea: :că: statutul
lor juridic; raporturile comunităţilor evreieşti cu autoritatea de stat; toleranţa şi limitele
toleranţei manifestate de autoritatea de stat şi de populaţie în general faţă de evrei; interesul
societăţii româneşti pentru atragerea locuitorilor evrei în ţară; măsurile administrative
antievreieşti; funcţia social-economică a evreilor; calitatea de contribuabil; veniturile statului,
ale mănăstirilor şi boierilor provenite din surse evreieşti; împrumuturile acordate de financiarii
evrei vistieriei statului; viaţa intra-comunitară; participarea unor evrei la Revoluţia Română
din 1848 ş.a.
Un loc important ocupă în structura volumului documentele de emanaţie evreiască.
Chiar dacă sunt puţine la număr, ele dezvăluie aspecte ale vieţii intra-comunitare şi crează o
imagine despre identitatea evreului pe meleagurile româneşti în epoca la care se referă volumul
de faţă. Totuşi, imaginea rămâne lacunară, deoarece s-au pierdut documente esenţiale din
arhivele comunităţilor.

S-au păstrat în principal petiţii adresate de unele colectivităţi evreieşti către autoritatea

de stat; statutele unor societăţi evreieşti; inscripţii pe pietrele tombale; corespondenţă; articole
de presă; response rabinice; izvoare narative. De un interes deosebit pentru cunoaşterea vieţii
evreieşti sunt ex1rasele din catastiful Sinagogii Mari din Bucureşti şi jurnalul de călătorie al
lui I. Barasch. Ilustrul gânditor evreu, adept al curentului luminist iniţiat de Moses
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articles, rabbinical responsa, narrative sources. Oftopical interest for the knowledge ofJewish
life are the excerpts from the

Pinkas (register) ofthe Great Synagogue ofBucharest and the

travel notes written by I. Barasch. Between 1841-1842, the famous Jewish thinker, promoter
of the enlightenment trend initiated by Moses Mendelssohn al the end of the l 8th century,
had visited the Jewish communities of Galicia, Bukovina, Molda,·ia and Wallachia. His
notes are most relevant firsthand testimonies concerning the Jews· life-style, mores and
customs, cultural levei, costume etc.
Besides a significant number of unpublished sources, the present volume includcs
severa] documents that have becn edited in volumes or periodicals, especially in the Jewish

press. Romanian historians published quite many, such as: V A Urechia, N. lorga, Th. Codrescu,

E. Hunnuzaki 1 etc. Therefore, we thought it useful to recdit and bring together all those

d ocuments in one thematic volume, the more so as they are scattered in less available books
and periudicals, chiefly published at the end ofthe l 9th and the beginning of the 20th centuries.
The interest in finding and interpreting sources conceming the Jews of Romania
began to take shape in the second half ofthe l 9th century already, and its grounds were both
scientific and political.
The members ofthe Historical Society "Iuliu Barasch" (set up in 1886), followed by
generation after generation of Jewish intellectuals, such as: the Schwa17..feld brothers, J. 8.

Brociner, losifKaufrnan, dr. M. A Halevy etc., collected historical documents and elaborated

monographic studies and syntheses. It is nevertheless true that their works often bore the
imprint of a polemic spirit, directed against anti-Semitic propaganda: distorting and
misinterpreting data and facts, the representatives of the anti-Semitic trend had construed
the theory of the "Jewish invasion", accusing the Jews of ''Palestinizing Romania", of
"removing Romanians" frorn the key-positions in the national econom)', of"poisoning" and
"exploiting" the Romanian peasant2.
However, Jewish historiography did not consist of a partisan, polemical literature
only. Severa] historical-sociological monographs, focused on the analysis ofkey-documents,
were also written in order to prove, from a sociologica! perspective, the socio-economic
import ofthe Jewish trader and craftsman, the Jews' contribution to the modernizat ion ofthe
Romanian society. Most illustrative in this respect are the works elaborated by Moses and
Elias Schwardeld: the former was the author of a synthesis, relevantly entitled Criticai
Excursions Into the History ofthe .Jews in Romaniafrom the Beginnings to the Mid-Nineteenth
Century1; in several historical-juridical studies, Elias Schwarzfeld examined the provisions
ofthe Code ofCallimachi and ofthe Organic Statutes�, and wrote an interesting study on the
part /ayed by the Jews in the foundation and development of the Moldavian townlets and
boroughs in the first half ofthe l 9th century5. He was also the author of a pertinent analysis
of the structure and functioning of the communal institutions, in a historical study entitled

The Statutes ofthe Moldavian .Jews In the Eighteenth and the First Half ofthe Nineteenth
Centuries6. J. B. Brociner edited and interpreted the princely decrees that regulated Jewish
community life, issued in the first half of the last centul)·. He drew the attention on the fact
that these official documents made n distinction between native and foreign subject Jews7.

Israel Şapira ofPloieşti, Dr. I. Niemirower, losifKaufman, dr. M. A Halevy wrotc monographs

dealing with the local communitics of Ploieşti, Iaşi, Bucureşti, Piatra Neamţ\ which also

provide significant information about events in the first half oflJ1e I 9lh centul}'. losifKaufman
was the author ofa work dedicated to the participation ofthe Jews in the Roman ian Revolution
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Mendelssohn la sfârşitul secolului al XVIII-lea, a întreprins o călătorie în anii 1841-1842
pentru cunoaşterea comunităţilor evreieşti din Galiţia, Bucovina, Moldova şi Muntenia.
ÎnsemnăJile lui sunt mărturii dintre cele mai concludente cu privire la modul de viaţă al
evreilor, obiceiurile lor, gradul lor de cullură, portul lor ş.a.
Trecând în revistă categoriile de documente incluse în volum, menţionăm că, pe lângă
un important număr de inedite, sunt cuprinse şi documente publicate în diverse volume sau
în presă, în special în cea evreiască. Nu puţine doctţmente au fost publicate de istoricii români,
precum V A Urechia, N. Iorga, Th. Codrescu, E. Hurmuzaki1 ş.a. Am considerat utilă reeditarea
lor într-un singur volum tematic cu atât mai mult cu cât ele se află risipite în căiţi şi periodice
mai greu accesibile apărute, în special, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui unnător.
Preocuparea pentru depistarea şi anali?.a unor izvoare privind evreii din România se
manifestă încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Interesul pentru domeniu a fost de
natură ştiinţifică, dar şi politică.
0
Membrii societăţii istorice „Iuliu Barasch" (creată în 1886), apoi generaţii întregi de
intelectuali evrei, precum fraţii Schwarzfeld, J. B. Brociner, losifKaufman, dr. M. A. Halevy
ş.a., au colecţionat documente istorice şi au elaborat studii monografice şi de sinteză. Ce-i
drept, lucrările lor sunt, de multe ori, marcate de un spirit polemic îndreptat împotriva
propagandei antisemite; distorsionând şi răstălmăcind datele şi faptele, exponenţii curentului
antisemit vehiculau te?.a „invaz;.ei evreieşti", acuzându-i pe evrei de „palestini?.area României",
de „dislocarea românilor" din poziţiile-cheie ale economiei naţionale, de „otrăvirea" şi
„exploatarea" ţăranului român1.
Şi, totuşi, istoriografia evreiască nu s-a limitat doar la polemici parti?.ane. Au fost
elaborate lucrări istorico-sociografice, de analiză a documentelor cheie, argumentându-se de
pe poziţii sociologice funcţionalitatea social-economică a negustorului şi meseriaşului evreu,
contribuţia lor la modernizarea societăţii româneşti. Sunt de menţionat în acest sens: sinteza
elaborată de M. Schwarzfeld şi semnificativ intitulată &cursiuni critice asupra istoriei evn?ilor
tn România de la începuturi până la mijlocul secolului al XIX-lea3; schiţele istorico-juridice
în care Elias Schwarzfeld analizează prevederile legislative referitoare la evrei în Codul
Callimachi şi în Regulamentul Organic4• Lui Elias Schwarzfeld i se datorează o lucrare de
analiză privind rolul evreilor in fondarea şi dezvoltarea târguşoarelor moldoveneşti în prima
jumătate a secolului al XIX-lca5. O analiză pertinentă a modului de funcţionare a instituţiilor
comunitare în epocă a întreprins Elias Schwarzfeld în studiul istoric intitulat Aşezămintele
evreilor din Moldova în veacul al XVIII-iea şijumătatea veacului al XIX-lea6• J B. Brociner
a editat şi comentat hrisoavele domneşti promulgate pentru reglementarea vieţii comunitare
evreieşti. El a atras atenţia asupra distincţiilor făcute în aceste acte oficiale între evreii
pământeni şi cei de supuşenie străină7• Israel Şapira din Ploieşti, dr. J. Niemirower, Iosif
Kaufman, dr. M. A. Hale")' au fost autorii unor lucrări monografice despre comunităţile
locale din Ploieşti, laşi, Bucureşti, Piatra Neamţ8. Fiecare din aceste monografii aduce
informaţii şi cu privire la evenimentele din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Iosif
Kaufman a dedicat o lucrare specială participării evreilor la Revoluţia Română din 18489•
Au fost elaborate şi lucrări isterico-culturale. Wilhelm Schwarzfeld a fost printre primii
cercetători care s-au ocupat de descifrarea inscripţiilor de pe pietrele tombale, elaborând
studii despre personalităţile vieţii religioase şi laice evreieşti 10.
În general, lucrările istoriografice datorate intelectualilor evrei au meritul de a fi pus
în circulaţie documente cheie. Chiar dacă autorii acestor lucrări n-au fost întotdeauna istorici
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of 18489. Historical-cultural studies were also elaborated. Wilhelm Schwarzfeld was among
the first researchers who dealt with tombstone inscriptions and elaborated studies about the
leading personalities of Jewish religious and secular life10•
By and large, the historiographic literature produced by Jewish intellectuals is noteworthy
for having brought to the public's attention severa! key-documents. Despite the fact that the
authors ofthese works were not always professional historians, they were dedicated researchers,
who studied and interpreted sources oftopical interest, perused the epoch's periodicals and
found rnost relevant data concerning the Jewish life in the respective period, surveyed the
official publications, the AdministratiYe Book, the Parliamentary Annals, the Official
Govemment Joumals and selected laws and ordinances conceming the Jews, and thoroughly
studied the writings and capital works ofthe most important Romanian historians ofthe epoch.
The studies published by Jewish intellectuals in the second half of the l 9th century
and even in the intcrwar period are most valuable testimonies, because their authors were
still in possession ofprimary Jewish sources, such as the minutes and chronicles ofdifferent
local communities, which were aftenvards lost, they were closer to the events of the I 9th
century, being familiar with the oral traJition handed down from generation to generation.
Ali in all, this literature servcs as an indispensable instrument for any criticai
interpretation ofthe epoch's documents.
Jewish historiography witnesscd several accomplishments after World War II too. We
should mention with this respect I. Kara's writings11, severa! works published in Israel,
among which a most interesting synthesis conceming the part played by thc Jewish craftsmcn
in Moldavia in the first half of the 19th century, written by Elijahu Feldman12. The book,

printed in Hebrew (284 pages), analyses the Jewish artisans' position in the Romanian society,

the various branches of trade they were engaged in, the main centers where Jewish craftsmen
had settled. Several chapters are dedicated to the interpretation of documents concerning the
activity ofthe Jewish trade guilds, which had both professiom:?! Clnd cultural aims.
Not only Jewish historians have written about the histmy ofthe Jews ofRomania in
the first halfofthe l 9th century. The Romanian historiography al so includes severa! types of
works concerning the Jews and their history, namely: thematic or general volumes of
documents concerning the history of Romania1\ special works dealing with the history of
the Jews in Romania14;general works ofRomanian history which mention the Jews, such as

those written by B. P. Hasdeu, V A. Urechia, N. Iorga, A. D. Xenopol. Gh. Zane etc15.

Amang the works published i n the communist epoch and after 1989, we should mention

the studies elaborated by the historical school of Jassy signed by prestigious historians, such
as Gh. Platon and others16, as well as those published in Bucharest or Cluj.
A comprehensive analysis of the published works emphasizes at least two trends in
the Romanian historiography concerning the Jews: some authors point out the Jewish
contribution to the progress ofthe Romanian society, other<: do not understand the phenomenon
of ethnic pluralism in the Romanian society as a historical datum. In their view, the presence
of different ethnic groups, especially of the Jewish minority, not only did hamper the
development of the Romanian society; moreover, it was a threat to the Romanian identity
itself. We believe that modem historical thinking is called forth to answer,

sine ira et studio,

which interpretation is closer to the economic-social realities. We consider that the documents
included in the present volume will contribute to the understanding of the role and place
held by Jews in the Romanian society of the respective epoch.
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de profesie, ei au fost cercetători pasionaţi, care au studiat şi prelucrat surse de primă
importanţă; au cercetat presa vremii, depistând informaţii dintre cele mai semnificative pentm
viaţa evreiască din epocă; au cercetat publicaţii oficiale precum Manualul Administrativ,
Analele Parlamentare, Buletine Oficiale, depistând legi şi ordonanţe referitoare la evrei; au
studiat scrierile celor mai importanţi istorici români din epocă, fiind la curent cu lucrările
lor de referinţă.
Studiile publicate de evrei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi chiar în epoca
interbelică au o valoare documentară deosebită, pentru că autorii lor erau, încă, în posesia
unor izvoare primare de emanaţie evreiască - precum procesele verbale ale diferitelor
comunităţi locale, care ulterior s-au pierdut; erau mai aproape de evenimentele petrecute în
secolul al XIX-lea, cunoscând bine tradiţia orală transmisă din generaţie în generaţie.
Întreaga această literatură se constituie într-un instrument de lucru indispensabil pcntm
o interpretare critică a documentelor vremii.
Istoriografia evreiască a cunoscut unele realizări şi după al doilea război mondial.
Sunt de menţionat în acest sens scrierile lui I. Kara 11, lucrările apărute în Israel, printre care
o sinteză despre rolul meseriaşilor evrei în Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea
de Elijahu Feldrnan 12• Cartea, apărută în limba ebraică (284 de pagini), abordează problematica
implicării meseriaşilor evrei în societatea românească, diversitatea meseriilor practicate şi
principalele centre unde au fost stabiliţi meşteşugari evrei. Câteva capitole sunt consacrate
analizei documentelor privind activitatea breslelor meşteşugăreşti ale evreilor, care au avut
profil profesional, clar şi cultual.
Dar despre evreii din România în prima jumătate a secolului al XIX-lea nu au scris doar
istoricii evrei. În istoriografia românească pot fi disociate câteva tipuri de lucrări cu referiri la
evrei şi Ia istoria lor. Avem în vedere: volumele de documente tematice sau generale privind
istoria României B; lucrări speciale consacrate istoriei evreilor din România u; lucrări generale

de istorie a României în care se fac referiri la evrei, cum sunt cele datorate lui B. P. Hasdeu,

V A Urechia, N. Iorga, A D. Xenopol, Gh. Zane11 ş.a.

Printre lucrările publicate în perioada comunistă, dar mai ales după '89 sunt de luat

în considerare, în special, studiile elaborate de şcoala istorică de la Iaşi şi semnate de istorici

prestigioşi, precum Gh. Platon şi alţii, ca şi altele publicate la Bucureşti sau Cluj 16.

O analiză a lucrărilor apărute pune în evidenţă cel puţin două orientări în istoriografia
românească cu privire la evrei: unii autori subliniază aportul evreilor la progresul societăţii
româneşti; alţii nu au perceput fenomenul pluralismului etnic ca un dat istoric în societatea
românească: în \iziunea lor, prezenţa diferitelor etnii, dar mai cu seamă a etniei evreieşti, nu
numai că nu a favorizat progresul în societatea românească, ci, dimpotrivă, a reprezentat o

să
sine ira et studio, care din aceste interpretări corespunde realităţilor economico

ameninţare la adresa românismului. Credem că o gândire istorică modernă este chemată
dea răspuns,

sociale. Considerăm că documentele cuprinse în volumul de faţă vor contribui la înţelegerea
rolului şi locului ocupat de evrei în societatea românească, în epoca respectivă.
*

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, Ia care se referă materialul documentar al
prezentului volum, Transilvania actuală includea două entităţi teritoriale cu statut şi
subordonare politico-administrativă diferită în cadrul Imperiului Austriac. Marele Principat
al Transilvaniei era o provincie de sine stătătoare, cu organe proprii de conducere
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*

In the first half of the l 9th century, which the documentary material in the present
volume deals with, nowadays Transylvania consisted oftwo territorial entities, with different
political-administ.rative status and subordination within the Austrian Empire. The Great
Principality of Transylvania was a self-governed province, with its own administrative
structures (the Transylvanian Aulic Chancellery, the Transylvanian Gubernium and

Exchequer, the General Military Comrnissariat ofTransylvania), whereas the Western regions
(tJ1e counties of Arad, Bihor, Maramureş and Satu Mare) and Banat (the counties of Caraş,

Timiş and Torontal) were part of Hungary, being under the jurisdictin of the Hungarian
Aulic Chancellery, the Consilium Locmntenentiale ofBuda and the Hungarian Camera Aulica.

When dealing with the historiography dedicated to the Jewish life in the aforcmentioned
area, one should take into consideration this political-administrative situation and make use
ofboth special studies on the history ofthe Transylvanian Jews and contributions concerning
the Jews ofHungary, in which one may find relevant data about Banat and the Western parts
of Transylvania.
The fi rst half of the l 9th century witnessed a substantial diversification of the
documentary materials concerning the history of the Jews in this part of Europe. First, there
were the archives ofthe aforementioned central and pro,·incial state institutions, comprising
a lot ofdocuments relating to the demographic and socio-professional structure ofthe Jewish
society, the Jews' position in economic and social life, their legal status, the Diet's debates on
the Jews' situation, the official policy towards them, the memoranda and petitions of the
Jewish communities, who struggled for the improvement oftheir condition, having in view
the strategic aim of gaining civil rights. The material supplied by these official sources also
sheds light on the internai structures ofthe Jewish society inasmuch as the authorities interfered
to settle some disputes or to stimulate reformatory tendencies. As concerns the organization
oftJ1e Jewish society, much more abundant infonnation is provided by the commm1ity archives,

to the extent to which they havt come down to us, as they were scverely darnaged during the

Holocaust, - especially in northern Transylvania, where most ofthem were bumed, deterioraled

or lost. Those that are still available reveal the evolulion ofthe communal organization, the
relationships between the communities and the Rabbinale, the statutes and organization ofthc
religious and educational institutions, as wcll as the attempts at improving these stmctures and
the inherent conflicts between the promoters oftradition and the advocates ofrefom1. Chronicles

ofconununity life (for instance, that ofBraşov)17 enrich the archive material with thc picturesque
overtones ofthe relevant detail and with the tinge ofsubjectiveness embedded in the memoir.

What the epoch under discussion truly broughl new in the sphere of documentation
was the proliferation of periodicals, a paramount source, nol only in what concerns the
provided inforn1ation, but also because it mirrors attitudcs and mentalities more freely and
directly than thc official documents. Besides a great many pieces of news about the Jewish
participation in the economic, social, demographic, political or cultural life within thc local,

provincial, imperial, European or world framework, the press offers a stage for thc debate
upon the present and future ofthe Jewish society. Thus, the representatives ofdiffcrcnt trends

within the Jewish world were given the opportunity to express and confront their opinions
on topical issues, such as emancipation, assimilation, naturalization, religious and inslitutional
refom1, a better knowledge of different standpoints, also effecting a breach in the sep:uating
wall of lasting prejudices18•
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administrativă (Cancelaria aulică transilvăneană, Gubcrniul şi Tezaurariatul Transilvaniei,
Comandamentul militar general al Transilvaniei), în timp ce părţile apusene (comitatele
Arad, Bihor, Maramureş, Satu Mare), precum şi Banatul (comitatele Caraş, Timiş şi Torontal)
făceau parte din Ungaria, fiind subordonate Cancelariei aulice ungare, Consiliului
Locumtenenţial de la Buda şi Camerei aulice ungare.
Ţinand seama de aceste realităţi politico-administrative ale epocii şi în abordarea
istoriografiei consacrate vieţii evreieşti din aria menţionată va trebui să avem în vedere atât
lucrările consacrate special istoriei evreimii ardelene, cât şi contribuţiile privitoare la evreii
din Ungaria, în care apar numeroase referiri relevante la părţile apusene ale Transilvaniei şi
la Banat.
Pri majumătate a secolului al XIX-lea aduce o considerabilă lărgire a bazei documentare
privind istoria evreilor din această parte a Europei. În prim-plan se situează arhivele
instituţiilor de stat, centrale şi provinciale, menţionate mai sus, care conţin un mare număr
de documente privitoare la structura demografică şi socio-profesională a societăţii evreieşti,
locul e\Teilor în viaţa economică şi socială, statutul lor juridic, dezbaterile dietale asupra
situaţiei evreilor, politica oficială în raport cu aceştia, memoriile şi petiţiile înaintate de
comunităţile evreieşti în vederea îmbunătăţirii acestei situaţii, cu obiectivul strategic al
dobândirii drepturilor cetăţeneşti. Materialul provenit din astfel de surse oficiale aruncă
lumini şi asupra structurilor interne ale societăţii evreieşti în condiţiile în care oficialitatea
intervine pentru reglementarea unor conflicte sau pentru impulsionarea unor tendinţe de
reformă. Informaţii mult mai bogate în această ultimă privinţă ne oferă arhivele comunităţilor,
în măsura în care ni s-au păstrat, ele având mult de suferit, mai ales în nordul Transilvaniei,
ca urmare a perioadei Holocaustului, când majoritatea lor au fost arse, devastate sau prădate.
Cele care ne stau azi la dispoziţie dezvăluie evoluţia organizării comunitare, raporturile între
comunităţi şi rabinat, statutele şi modul de funcţionare a instituţiilor de cult şi învăţământ,
ca şi tendinţele de înnoire a acestor structuri, cu inerentele conflicte între adepţii tradiţiei şi
inovaţiei. Cronici ale vieţii comunitare (ca cea de la Braşov)17 colorează informaţia arhivistică
prin pitorescul amănuntului semnificativ şi nota de subiectivitate inerentă abordării
memorialistice.
Ceea ce aduce însă cu deosebire epoca la care ne referim din punctul de vedere al
lărgirii sferei documentării este proliferarea presei periodice, o sursă de mare importanţă
atât prin informaţiile pe care le furnizea?..ă, cât şi prin atitudinile şi mentalităţile pe care le
reflectă într-un mod mult mai direct şi mai liber decât actele oficiale. Pe lângă multitudinea
ştirilor şi datelor privitoare la prezenţa evreiască în contextul economic, social, demografic,
politic sau cultural pe plan local, provincial, al Imperiului, al Europei sau la nivel mondial,
presa oferă tribuna unor dezbateri de idei privind prezentul şi viitorul societăţii evreieşti, în
care reprezentanţii diferitelor orientări din lumea evreiască au posibilitatea de a-şi expune şi
confrunta punctele de vedere în probleme cruciale ca emanciparea, asimilarea, naturalizarea,
reforma cultului şi a instituţiilor comunitare, o mai bună cunoaştere a punctelor de vedere
reciproce permiţând şi crearea unor breşe semnificative în zidul despărţitor al prejudecăţilor
persistente18•
Având în vedere aceste posibilităţi documentare cuprinzătoare şi interesul din ce în ce
mai marcat asupra problematicii evreieşti, preocupările istoriografice consacrate vieţii evreilor
din 11ria la care ne referim apar şi iau amploare în jumătatea de veac premergătoare primului
război mondial. O lucrare deschizătoare de drum a lui Leopold L6w din 1874, care pune în
' "
;
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Due to this comprehensive documentary material and to a growing concern in the
Jewish problematics, the historiography dedicated to the life of the Jews in the area under
discussion emerged and developed in the half of the century preceding World War I. A
pioneer work, written by Leopold Low in 1874, which gathered and brought to the public's
attention the most important testimonies concerning the Jews' struggle for emancipation in
Hungary and the confrontation between the advocates ofself-reformation and the supporters
oftradition between 1790-1867 19 was followed, after five years, by a first attempt to elaborate
,

a synthesis of the history of the Jews in this part of Europe, which offered a good starting
point for subsequent monographic studies, focused on particular subjects or areas". Thus,
within the ample monographic movement in the last decades ofthe 19th and the first years
of the 20th century, the works dedicated to the history of several counties (Arad, Bihor,
Solnoc-Dăbâca, Sălaj) or towns (Arad, Cluj, Gherla) brought to light relevant and important
data conceming the life and status ofthe Jewish communities ofthe respective areas throughout
their evolution in time21•
Gradually, the initiatives coming from non-Jewish circles stimulated Jewish historians,
who displayed a more stressed desire to cast light on the traditions oftheir own communities.
The resuit was materialized in Mathias Eisler's remarkable works, still indispensable for
any researcher, dealing with the Jews ofthe Great Principality ofTransylvania (chiefly focused
on the historical evolution ofthe Chief-Rabbinate institution and on the internai communal
Pinkas ofthe Alba Iulia community)22

organization as mirrored in a paramount source, the

as well as in those written by Singer Jakab and Lowy Mor dedicated to the history ofthe Jews
of Banat and Timişoara23•
A well-documented work was published in 1 912 by the archivist of Oradea town,
Lakos Lajos, who wrote about the Jews of this prestigious center of tradition for the Jewish
communal life24• The investigation of particular subjects led to significant monographic
accomplishments, focused on the history ofthe Jewish educational institutions, as well as on
the Jews' contribution and participation in the Hungarian Revolution of 1 84825•
Starting from the rich collected material, it was quite natural that attempts at elaborating
comprehensive syntheses should have appeared. In a first attempt to approach the period
under discussion, published in 1916, Groszmann Zsigmond drew an accurate general picture
ofthe history ofthe Jews ofHungary during emperor Ferdinand V, with a special emphasis
on the emancipation issue and on the internai reforms26• The history ofthe Jews ofHungary
by Venetianer Lajos, published in 1 922, is still a reliable reference, both as a documentary
source and in the suggested interpretations27. The encyclopedical work written by Ujvâri
Peter in 1929 is a unique contribution of this type, valuable and useful to the nowadays
researcher as well28. In the interwar period, the historians pursued the paths and lines of
research opened and developed in the previous epoch; they continued to elaborate local
monographs and to tackle issues such as emancipation or the Jewish presence in the events
ofthe 1848 revolution29• At the same time, a literature disposed to anti-Semitism interpreted
the documentary material with a more and more stressed intention to legitimize a malign
policy by manipulating historical evidenceJ0.
The traumatic experience of the Holocaust and the ban imposed by the communist
regime (chiefly in its Stalinist version) resulted in a severa! decades' blank space in the
research dedicatcd to the history ofthe Jews and ofthe Jewish communities ofTransylvania
in the first half of the l 9th century. In the sixties, severa! demographic studies and a rich

18
https://biblioteca-digitala.ro

circulaţie documentaţia esenţială privind lupta pentru emancipare a evreilor din Ungaria şi
confruntările dintre tendinţele de reformă internă şi partizanii tradiţiei între 1790- 1 86719,
este urmată, peste cinci ani, de o primă încercare de sinteză a istoriei evreilor din această
parte a Europei, care oferă un bun punct de plecare pentru preocupările monografice ulterioare,
centrate pe anumite zone sau problematici20. Astfel, în cadrul amplei mişcări monografice
din ultimele decenii ale secolului al XIX-iea şi primii ani ai secolului următor, lucrările
consacrate istoriei unor comitate (Arad, Bihor, Solnoc-Dăbâca, Sălaj) sau oraşe (Arad, Cluj,
Gherla) aduc la lumină informaţii relevante şi importante privind viaţa şi statutul comunităţilor
evreieşti din zonele respective în decursul evoluţiei lor în timp21.
Treptat, acestor iniţiative din mediul neevreiesc li se asociaz.ă tendinţa tot mai marcată
a unor istorici evrei de a pune în valoare tradiţiile comunităţii proprii. Apar astfel lucrările,
indispensabile până astăzi pentru cercetător, ale lui Mathias Eisler privind evreii din Marele
Principat al Transilvaniei (cu deosebită privire asupra evoluţiei istorice a instituţiei Şef
Rabinatului şi organizarea comunitară internă în lumina izvorului de importanţă unică
reprezentat de pinkasul comunităţii din Alba Iulia)22, ca şi cele ale lui Iacob Singer şi Mauriţiu
Lo""}' pentru istoria evreilor din Banat şi Timişoara2).
O lucrare bine documentată consacră în 1 9 1 2 arhivarul oraşului Oradea, Ludovic
Lakos, istoriei evreilor din acest centru de mare tradiţie pentru viaţa comunitară24 • Abordarea
unor problematici specifice aduce realiz.ări relevante pentru prelucrarea monografică a istoriei
institutiilor de învăţământ evreieşti, ca şi prin reconstituirea aportului şi participării evreilor
la revoluţia ungară de la 1 84821.
Pe baz.a materialului acumulat, apar în mod firesc aspiraţiile sere sinteză. Într-o primă
încercare de abordare de sine stătătoare a perioadei care ne interesează, Sigismund Groszmann
oferă în 1 9 1 6 o imagine generală a istorici evreilor din Ungaria în timpul împăratului
Ferdinand al V-lea, cu accent deosebit pe problema emancipării şi a reformelor inteme26.
Istoria evreilor din Ungaria a lui Ludovic Venetianer, publicată în 1 922, rămâne până astăzi
o referinţă sigură atât din punct de vedere documentar, cât şi prin interpretările salc27• Lucrarea
enciclopedică a lui Petru Ujvări din 1 929 repre7intă o contribuţie unică în genul ei, la care
cercetarea recurge cu folos28• Concomitent, în epoca interbelică, se reiau direcţiile de cercetare
consacrate din perioada anterioară, cu prelucrări monografice locale sau cu abordarea unor
probleme ca emanciparea sau prezenţa evreiască în evenimentele revoluţiei de la 1 84829• O
literatură cu tentă antisemită analizează materialul documentar cu intenţionalitatea tot mai
vădită a justificării unei politici maligne prin instrumentalizarea istoriei3°.
După trauma Holocaustului şi embargoul impus de regimul comunist (mai cu seamă
în varianta sa stalinistă), cercetările privind istoria evreilor, preocupările referitoare la
comunităţile evreieşti din Transilvania în prima jumătate a secolului al XIX-lea cunosc o
cezură de câteva decenii. În anii '60, în străinătate, apar contribuţii de ordin demografic şi
mai cu seamă o literatură a cărţilor memoriale consacrate comunităţilor grav afectate de
Holocaust din Nordul Transilvaniei, în care retrospectiva istorică aduce la lumină şi importante
date, documente şi fapte referitoare la perioada care ne interesează aici31 • După 1 990, are loc
o adevărată renaştere a cercetărilor referitoare la istoria evreilor din Transilvania, centrele
de cercetare de la Bucureşti, Budapesta, Cluj, Tel Aviv dând la iveală contribuţii semnificative
pentru progresul real al cunoaşterii în acest domeniu. Monografia profesorului Moshe
Carmilly-Weinberger, publicată în variantă română şi maghiară, privind istoria evreilor din
Transilvania între anii 1 623-1 944, constituie, fără îndoială, referinţa fundamentală pentru
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literature ofmemoirs were published abroad. The memoirs, dedicated to the communities of
northem Transylvania, severely affected by the Holocaust, brought to light significant data,
documents and facts conceming the period under discussion31 . But, a.fier 1 990, the study of
the history of the Transylvanian Jews witnessed a true revival, the centers of research in
Bucharest, Budapest, Cluj, Tel Aviv issuing remarkable contributions for the development of
knowledge in this field. The monograph written by professor Moshe Carmilly-Weinberger,
published in Romani an and Hungarian32, dealing with the history ofthe Jews ofTransylvania
between 1623-1944, undoubtedly represents an essential reference for any research. The
bibliography of the history ofthe Jews in Romania, edited by the research center of Tel Aviv
in 1 9 9 1 , is also an indispensable tool, as well as the Repertory o/Statistic Sources Concerning
Transylvania. 1 690-1847, published by Aurel Răduţiu and Ladislau Gyemant in 1 995'3 •
New monographs dedicated to the history of several communities (Arad, Oradea) resume,
with a renewed methodology, this traditional line ofresearch". Essential aspects ofthe Jewish
life, such as: demographic evolution and socio-professional structure of the Jewish society,
institutional regeneration, Jewish education, the 1 848 revolution and the Transylvanian Jews,
reformation and tradition, Sephardim and Ashkenazim in the Jewish world ofTransylvania31,
were thoroughly analyzed and interpreted in accurate studies, which managed to turn to
_
account the substantial amount of available documents.
Ranged within this trend, favorable to the research dedicated to Jewish histo , the
present volume, which is a sequel to the prestigious collection Sources and Testimonies
Concerning the Jews of Romania, published. under the auspices of the Center for Historical
Research of the Federation of the Jewish Communities of Romania and edited according to
the established scientific criteria, provides a rich and to a great extent inedited documentary
material, meant to contribute to the better knowledge of the life ofthe Jews in Romania in a
crucial period of their existence - at the crossroads between tradition and modernity.

ry

2. Demographic Evolution of the Jewish Population
In the first half of the l 9th century thcre was a considerable increase in the Jcwish
population, ch.icfly in Moldavia. But this phenomenon, due to immigration aud naturnl incrcase,
may be ranged within thc general proccss ofpopulation growth in the Romanian Principalities.
In thc present volume, the demographic dynamics ofthe Jewish population in the two
Principalities is illustrated by excerpts from the fiscal registers (catagrafii) of Moldavia,
drawn up in 1 803 , 1832 and 1 845, by thc rolls listing the taxpaying inhabitants of Jassy in
1808 and 1820, and by the censuses taken in Bucharest in 1 83 1 and 1 83830. Of special
interest is the excerpt from the 1838 census, which records the name, sex, age, marital
status, occupation, residential neighborhoods etc. of the Jewish inhabitants of Bucharest37.
Although the statistic information provided by the documents is quitc scanty. it
nevertheless proves that the demographic evolution ofthe Jewish populat.ion in U1e Romanian
countries was not just quantitative; by contributing to the population increase in <owns aud
boroughs, to the proliferation of urban settlements, to the diversification of the branches of
trade and handicraft, the Jews had played a significant part in the modernization of the
Romanian society. The available data also reveal that the Jewish population was almost
cntirely urban, and - as concems the occupational structure in the respective period - th<1t the
Jews were mainly traders and craftsmen.
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oricare cercetare32• Bibliografia editată de centrul de la Tel Aviv în 1991 privind istoria
evreilor din România reprezintă un instrument de lucru indispensabil, la fel ca şi Repertoriul

izvoarelor statistice privind Transilvania 1 690-1847, publicat în 1995 de Aurel Răduţiu şi
Ladislau Gyemant33. Noi prelucrări monografice ale istoriei unor comunităţi (Arad, Oradea)
reiau cu o metodologie înnoită această orientare de cercetare tradiţională3�. Se amplifică
abordarea unor probleme esenţiale ale vieţii evreieşti prin studii temeinice, care pun în valoare
acumulările documentare semnificative: evoluţia demografică şi structura socio-profesională
a societăţii evreieşti, înnoirea instituţională, învăţământul evreiesc, revoluţia de la 1848 şi
evreii ardeleni, reformă şi tradiţie, sefarzi şi askenazi în lumea evreiască din Transilvania35•
Încadrându-se în acest trend favorabil al cercetărilor consacrate istoriei evreieşti,
prezentul volum, care continuă prestigioasa colecţie IMER publicată sub egida Centrului de
istoric al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, îşi propune editarea, conform
normelor ştiinţifice consacrate, a unui material documentar bogat, în mare măsură inedit,
menit a contribui la mai buna cunoaştere a vieţii evreilor din România într-o perioadă esenţială
a existenţei lor - la momentul de răscruce între tradiţie şi modernitate.

2. Evoluţia demografică a populaţiei evreieşti

În prima jumătate a secolului al XIX-lea a avut loc o creştere considerabilă a populaţiei

evreieşti, în special în Moldova. Fenomenul, datorat imigraţiei şi sporului natural, s-a integrat
în procesul general de creştere a numărului locuitorilor din Ţările Române.
În volumul de faţă, dinamica demografică a evreilor în cele două principate este
ilustrată, printre altele, prin extrase din catagrafiile alcătuite pe întreaga Moldavă în 1803,
1832 şi 1845; din condicile privind populaţia laşilor în 1808 şi 1820; din recensămintele
efectuate în Bucureşti în 1831 şi 183836• De un interes deosebit este extrasul referitor la
evreii din Bucureşti din recensământul din 1838 ; sunt specificaţi locuitorii evrei după nume,
sex, vârstă, stare civilă, ocupaţii, cartiere de locuit ş.a. 37•
Deşi informaţiile statistice cuprinse în documente sunt incomplete, totuşi ele
demonstrea:ză că evoluţia demografică a evreilor în Ţările Române nu a reprezentat doar un
aport cantitativ, ci, contribuind, în special, la creşterea populaţiei urbane şi a celei din târguri,
la înmulţirea oraşelor şi a târgurilor, la diversificarea ocupaţiilor în domeniul comerţului şi
al meseriilor, evreii au avut un rol important în procesul de modernizare a societăţii româneşti.
Prin structura sa pe medii, populaţia evreiască a fost eminamente urbană, iar ca structură
ocupaţională, la epoca respectivă, s-a constituit în principal din negustori şi meseriaşi.
Dar statisticile care reflectă evoluţia demografică a locuitorilor evrei din Moldova nu
sunt doar incomplete, ci şi neuniforme din punctul de vedere al indicatorilor.

Condica liuzilor din 1803 cuprinde, cu omisiuni, capii de familie contribuabili şi
unele categorii de scutiţi. Catagrafiile din 1832 şi 1845 indică numărul sufletelor în general;
condica din 1803 pre7intă situaţia în sate, ţinuturi, târguri şi oraşe; catagrafiile din 1832 şi
1845 se referă doar la populaţia din târguri şi oraşe. Din aceste motive este dificilă clasarea
datelor în tabele generale şi interpretarea lor globală .

Condica liuzilor din 1803, alcătuită cu scopul

de a informa domnitorul despre clasa

contribuabililor din Moldova, a înregistrat respectiva categorie şi pe cele care erau scutite de
biruri, ca şi numele celor care au solicitat ca supuşii lor să fie scutiţi de biruri.
În privinţa evreilor, în condică sunt disociaţi :
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Besides their fragmentariness, the statistics that mirror the demographic evolution of
the Jewish inhabitants of Moldavia also differ with respect to the recorded information.
The so-called Condica liuzilor (The Taxpayers' Register), drawn up in 1 803. includes,
with several omissions, the tax-paying heads of family and certain categories ofpeople exempt
from taxation. The fiscal registers of 1832 and 1 845 mention the number ofpeople in general;
the 1803 roster presents the situation in villages, districts, boroughs and towns; the 183 2 and

1 845 fiscal registers are only relating to the population in boroughs and towns. For these
reasons it is quite difficult to systematize the data in general tables and to interpret them
globally.
The Taxpayers' Register of 1803, drawn up for the purpose to inform the prince about
the taxpayers' situation in Moldavia, recordcd the taxable population and severa) categories
of people exempt from taxation, as well as tl1e names of those who had asked that their
dependents be granted exemption.
As concerns the Jews, the register makcs a distinction between:
a) "The Jews in the villages", who paid their taxes thrice a ycar;
b) "The Jcws" ofFălticeni, Burdujeni, Vlădeni, Chişinău, Orhei and Teleneşti boroughs
(it mentions neither how the payment was made nor the taxpayers' number);
c) "The Jews who paid monthly' (Piatra Neamţ, Huşi, Ştefăneşti, Jassy);
d) "The Jews" in the boroughs, who paid the taxes thrice a year;
e) The Jews who paid individually;
f) The so-called "hrisovelifi Jews" of Herta and Tg. Frumos boroughs (it does not
mention how the payment was made);
g) ''The Jews" who paid twice a year;
h) The Jewish foreign subjects, who belonged to the category of those exempt from
taxation.
According to the aforementioned criteria, the register lists 3,144 Jewish families, of
which 2,399 lived i n boroughs, towns and district capitals, and 745 in rural settlements (See

Annex I). The total of Christian families recorded in the register was around 1 40,000. It is
rather difficult to estimate the overall Christian population of the boroughs and towns; the
approximatc figurc might amount to about 2,900 heads offamily, which does not include the
upper rank?8•
Consequently, the number of Jewish inhabitants in boroughs and towns was quite
close to that of the Christians' . By comparing the aforementioned data with those provided
by the census taken in 1774 by the Russian invaders39, one may see that the number of Jewish
taxpayers in the urban area was almost three times bigger (rising from 843 to 2,3 99) while in
the rural area it was less than double (amounting from 480 to 745).
The Christian population recorded in the respective ccnsuses increased from 85,000 to
1 40,000 family heads. Consequently, according to the aforemcntioncd scanty data, tl1e number
of Jewish taxpayers had more than doubled in 30 years, whereas the number of Christian
taxpayers was one and a halfbigger. The percentage ofJews in the total population had amounted
from 1% to 2%; in the rural area the Jews formcd 0.6% of the total rural population in 1803 .
Much more complete and relevant for the demographic evolution of the Moldavian
population in general and for the Jews in particular was the fiscal register of 183 1 4 1 • It was
ai med at drawing a comprehensive picture of the inhabitants of the boroughs and towns and
thcir financial resourccs. Generally speaking, this goal was attained, but, as far as the Jews are
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a) ,jidovii de prin sate" care plăteau birul de 3 ori pe an;
b) ,jidovii" din târgurile Fălticeni, Burdujeni, Vlădeni, Chişinău, Orhei şi Teleneşti
(nu se precizează modul de plată şi nici numărul contribuabililor);
c) ,jidovii care plăteau pe toată luna" (Piatra Neamţ, Huşi, Ştefăneşti, Iaşi);
d) ,jidovii" din târguri care plăteau birul de trei ori pe an;
e) evreii care plăteau individual;
f) ,jidovii hrisoveliţi" din târgurile Herţa şi Tg. Frumos (nu este specificat modul de
plată);
g) ,jidovii" care plăteau de două ori pe an;

h) evreii sudiţi

incluşi în categoria celor care nu plăteau bir.

Conform criteriilor de mai sus, în condică au fost înscrise 3 . 144 familii evreieşti, din

care 2.399 în târguri, oraşe şi reşedinţe de judeţe şi 745 în mediul rural (Vezi Anexa I).

Totalul familiilor de creştini înregistrate în condică a fost de aproximativ 140.000. Este
dificil de stabilit numărul total al populaţiei creştine în târguri şi oraşe; cifra aproximativă
poate fi în jurul a 2. 900 capi de familie, fără clasa boierilor38•
Aşadar, numărul locuitorilor evrei în târguri şi oraşe se apropia de cel al creştinilor.
Comparând datele din Condica /iuzi/or cu cele din recensământul efectuat în 1 774 de ocupanţii
ruşi39, se poate deduce o creştere a numărului contribuabililor evrei din mediul urban de

aproape 3 ori (de la 843 la 2.3 99) şi a celor din mediul rural de mai puţin de două ori (de la
480 la 745).
Populaţia creştină înregistrată la datele respective a crescut de la 85.000 la 140.000
capi de familie. Deci contribuabilii evrei, într-o perioadă de 30 de ani, după date incomplete,
au sporit de peste două ori, în timp ce numărul contribuabililor creştini a sporit în jur de o
dată şi jumătate. Procentul evreilor în ansamblul locuitorilor a crescut de la I% la 2%; în
mediul rural, în 1 803, evreii au reprezentat 0,6%40 din totalul populaţiei rurale.
Mult mai cuprinzătoare şi mai relevantă pentru evoluţia demografică a populaţiei
Moldovei în general şi a evreilor în special este catagrafia din 18324 1 • Statistica a avut ca
scop să dea o imagine completă asupra locuitorilor şi resurselor lor materiale în târguri şi
oraşe. Dacă acest scop a fost realizat la nivel global, în ceea ce îi priveşte pe evrei datele sunt
de natură strict demografică; ele indică pentru fiecare târg şi oraş numărul evreilor „cu ale
lor familii·' (soţie, copii pe sexe), cartierul unde locuiesc42• În afara situaţiei familiale, acolo
unde era cazul, s-au indicat şi slugile.
În concluziile finale, se dă numărul sinagogilor şi al caselor de rugăciune aflate în
fiecare localitate recenzată.
Conform unor date centralizate, în 1 832, în târgurile şi oraşele din Moldova s-au aflat
129. 4 1 3 locuitori stabili, din care 24.299 evrei, respectiv 18,78% din totalul populaţiei4�
(Vezi Anexa II).
Catagrafia nu a urmărit şi înregistrarea locuitorilor în mediul rural, deci nu poate fi

stabilit raportul dintre cele două medii. Un extract statistic general al populaţiei ţării, întocmit
la 1 826, indică pentru evrei un număr relativ de 1 . 1 42 suflete la sateH. Întrucât în deceniul
cinci, autorităţile au luat măsuri de izgonire a evreilor din sate, e de presupus că numărul lor
era în permanentă scădere.

Catagrafia cea mai importantă din prima jumătate a secolului al XIX-iea privind

locuitorii din târgurile şi oraşele Moldovei, care nu s-a limitat doar la date strict demografice,

ci conţine şi indicatori cu privire la structura socio-profesională şi stareajuridică a subiecţilor
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concerned, the provided information is strictly dcmographic, namely, the numbcr of Jews in
each borough and town, "with their families" (wifc, children on sexes), and the neighborhood
where they lived42 . The registcr al so mentions the domestic personnel, where it was the case.

Io the final conclusions one may also find the number of synagogues and prayer

houses in cach registered locality.

According to thc data ccntralized in 1832, t here were 129,413 permanent residents in
the Moldavian boroughs and towns, of whom 24,299 were Jews, that is 1 8.78% of the total
population (Sce A nnex II).
The fiscal register did not have in view thc i nhabitants ofthe rural areas; therefore wc
cannot figure out the ratio between the two areas. A general statistica! record ofthe country's
population, drawn up in 1826, indicatcs a number of about 1, 142 Jews in villages � 1 •

Because in the fifth decade thc authorities took measures to chasc thc Jews away from

the villages, we may assume that thcir number was constantly dwindling.
The most important fiscal register in the fi rst half ofthe 19Lh centul)', which recorded
the inhabitants of the Moldavian boroughs aud towns and was not limited to strictly
demographic data, but also compriscd infonnation concerning tl1e socio-occupational structure
and legal status of the listed people, was the onc drawn up in 1 845. This fiscal register,
systematizcd and interpreted by prof. Gh. I ']aton, reveals that tl1cre were 17,087 Jcwish

(85,43 9 people) and 52,838 Christian families in Moldavia" (See A nnex III). Thus. between
1803-1845, thc number of Jewish families in the Moldavian boroughs and towns had increased
over seven times, that is from 2,399 to 17.087.

The above calculation is based on approximate figures, partial and fragmentary. It
could be possiblc to draw a comprehensive picture of the demographic dynamics of the
Jewish population in Moldavia only after are processed the entire fiscal registers on years,
districts and Jocalities.
Of course, many statistica! data conceming the Jewish population of Moldavia în the

first half of the l 9th cenlury have been published up to now; the first statistics appeared at the
end of the l 9th and the beginning of the 20th centuries46. But no systematic arrangement ofthe
entire available information has becn done yet. Nevertheless, what these documents emphasize,
as partially processed as thcy are, is the fact t11at the Jewish population was chiefly tuban, both
in its residential and occupational structure. And, if one acknowledges the theory according to
which the evolution of Romanian urban localities was a significant phenomenon, to a great
extent duc to the outstanding urban population i ncrease, one cannot overlook the part played
by tl1e Jewish population in this process. Consequently, Verax's conclusion that. between

183 1-1838, the percentage of Jewish inhabitants had risen by 69% in Jassy. 241 .5% in Piatra

Neamţ, 256% in Focşani, 278.6% in Fălticeni, 316. 7% in Huşi, 320% in Bacău and 600% in

Botoşani47, indicates the substantial contribution of this ethnic group to the process of
urbanization, irrespective ofthe factthat the increase was due to natural growth or to immigration.

The Jews' presence had al so stimulated the dynamics oftrade and the diversification of crafts;

market days and periodica! fairs had become noteworthy events. In fact, the two statistica! lists

recording tlle Jewish population of Jassy

in 1808 and 1820 prove one and the sarne state of

facts. By 1808, of682 Jewish familics. 30 l were craftsmen, engaged in 49 branches oftrade; by

1 820, the number of families amounted to 1,104, of which 569 craftsmen, who practiced 74

trades; by 1845, of 6, 178 familics, '2 ,881 were craftsmen. As concems their legal status, i n

1808 there were about 200 Jewish forcign subjects, and in 18'.!0, 668". (See Annex IV).
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recenzaţi, a fost aceea întocmită în anul 1 845. Prelucrată şi sistematizată de prof. Gh. Platon,
această catagrafie pune în evidenţă existenţa în Moldova a 17 .087 de familii evreieşti (85 .43 9
suflete) şi 52.838 familii de creştini45 (Vezi Anexa III) .

Aşadar, în perioada 1803-1845, numărul

familiilor evreieşti în târgurile şi oraşele Moldovei a crescut de peste 7 ori, respectiv de la

2.399 la 17. 087.
Calculele de mai sus se bazează pe cifre aproximative, parţiale şi incomplete. O imagine
completă a dinamicii demografice. a locuitorilor evrei din Moldova se va putea obţine abia în
momentul când vor fi prelucrate toate catagrafiile pe ani, ţinuturi şi localităţi.
Desigur, s-au publicat şi până acum numeroase informaţii statistice despre populaţia
evreiască din Moldova, în prima jumătate a secolului al XIX-iea; primele statistici fiind
tipărite încă de la sfârşitul secolului al XIX-iea - începutul secolului al XX-lea46. Nu s-a
trecut însă la o sistematizare a tuturor datelor existente. Ceea ce pun însă în evidentă
documentele, fie şi parţial prelucrate, este faptul că populaţia evreiască a fost eminamente
urbană, atât prin structura pe medii, cât şi prin structura ocupaţiilor. Şi dacă se acceptă teza
că evoluţia localităţilor urbane româneşti a fost un fenomen important care s-a datorat în
mare măsură ritmului excepţional de creştere a populaţiei urbane, atunci nu se poate eluda
rolul populaţiei evreieşti în acest proces. Prin urmare, constatarea lui Verax că procentul
locuitorilor e"\Tei între anii 183 1-1 838 a crescut cu 69% la laşi, cu 241 ,5% la Piatra Neamţ,
cu 256% la Focşani, cu 278,6% la Fălticeni, cu 3 1 6,7% la Huşi, cu 320% la Bacău şi cu

600% la Botoşani47, indică aportul important al acestei etnii la procesul de urbanizare,
indiferent dacă înmulţirea ei a avut loc prin spor natural sau imigraţie; prezenţa evreilor a
favorizat intensificarea comerţului şi diversificarea meseriilor; zilele de târg şi iarmaroacele
au devenit evenimente de primă importanţă. De fapt, cele două statistici privind populaţia
evreiască a laşilor în anii 1 808 şi 1 820 demonstrează aceeaşi realitate. În 1808, din 682 de
fan1ilii evreieşti 301 au fost meseriaşi, practicând 49 de meserii; în 1 820, numărul familiilor
creşte la 1 . 1 04, din care 569 meseriaşi au practicat 74 de meserii, iar în 1 845, din 6 . 1 78 de
familii, 2.881 erau de meşteşugari. În privinţa statutului juridic, în 1 808 erau în jur de 200
de sudiţi, iar în 1 820/66848, restul fiind pământeni (Vezi Anexa IV).
În ceea ce priveşte numărul locuitorilor evrei în Ţara Românească este cunoscut faptul
că în această provincie s-au stabilit mult mai puţini evrei decât în Moldova, ei fiind concentraţi
în primul rând în Capitala ţării.
Pentru cunoaşterea situaţiei demografice a evreilor din Bucureşti, documentul cel
mai important dintre cele incluse în volum este extrasul din catagrafia alcătuită în anul

1838. Sunt indicaţi în total 2.438 de evrei, faţă de 2.301 în anul 1 83 1 49• A fost deci o creştere
cu aproape 140 de persoane, s-ar putea însă ca cifra pentru anul 1838 să nu fie exactă, având
în vedere filele lipsă în primul volum al catagrafiei. În aceeaşi perioadă, populaţia totală a
Capitalei Ţării Româneşti a crescut de la 58.893 la 63 .604 persoane50, evreii reprezentând
peste 4% din totalul populapei. Sub raportul statutuluijuridic, din totalul populaţiei evreieşti,
aproximativ 600 au fost de supuşenie străină. Conform înregistrărilor in catagrafie, în jur de

700 de evrei erau activi, fiind implicaţi în 68 de meserii . În cadrul populaţiei creştine au fost
înregistraţi 4.077 de patentari şi 6.23 1 de meseriaşi51 •
Situaţia numerică a capilor de familii evreieşti în Ţara Românească în anul 1 838
rezultă d i n centralizatorul catagrafiei. Din punct d e vedere numeric, după Bucureşti,
concentraţii evreieşti mai importante au fost în judeţele Brăila ( 107), Dolj (87), Rânmic (73),
Prahova (7 1), Vlaşca (49). Argeş (30)5� .
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As for the Jewish inhabitants of Wallachia, it is well known that much fewer Jews had
settled there than in Moldavia, and that they were mainly concentrated in the capital.
The most important document included in the volume, which reveals the demographic

situation of the Jews of Bucharest, is the excerpt of the fiscal register drawn up in 1 838. It

registers a total of 2,438 Jews as compared to 2,30 1 , listed in 1 83 149, which means an increase

by almost 1 40 people, but, considering the missing pages in the first volume of the fiscal
register,

fr is possible that the number recorded in 1 838 might be wrong.

In the same period,

the total population ofthe Wallachian capital had amour.ted from 58,893 to 63 ,604 people50,
the Jews representing over 4% of the total population. As concerns their legal status, ofthe
total Jewish population about 600 were foreign subjects. Accordingto the information provided
by this fiscal register, about 700 Jews were active, engaged in 68 branches of trade. As
concems the Christian population, the register records 4,077 licensees and 6,23 1 artisans51 •
I n 1 838, the number of Jewish heads offamily in Wallachia may be deduced from the
final list of the respective fiscal register. Numerically speaking, after Bucharest, the mast
substantial Jewish population concentration was in the districts of Brăila ( 1 07), Dolj (87),
Râmnic (73), Prahova (7 1), Vlaşca (49) and Argeş (30)52•
According to Verax, by 1 838, the total population of Wallachia was over 1 ,800,000
people, the Jews representing 3 . 3 1%, with an annual increasc rate of 1 . 5%. The Jewish
inhabitants in Wallachia, as well as in Moldavia, chiefly increased in the urban area53•
*

Like in the case of Moldavia and Wallachia, the investigation of the demographic
evolution ofthe Jewish society ofTransylvania in the first half ofthe 1 9th century is based. on
much more abundant and diversified, sources than in the fonner periods. The periodica] fiscal
censuses and those taken in order to establish !he duration and direction of imrnigration provide
relevant data concerning the amount ofthe Jewish population, its structure, territorial distribution,
occupation and means ofsupport, financial resources, fiscal duties, proportion between natural
increase and immigration rates. The official sources are accompanied by a rich statistical
literature, as well as by periodicals and calendars, almanacs and other occasional publications,
which enable us to complete and check the infonnation provided by the censuses54 •
The data concerning the Western parts of nowadays Transylvania and Banat, recently
gathered in an attempt at centralizing all available sources5;, convey the following situation of
the numerica! evolution ofthe Jewish population in relation to the total population ofthis area:
County

1787

Caraş

352
1 ,093
44

Maramureş

2,254

Arad
Bihor

Satu Mare
Timiş
Torontal
Total

Total po12ulation°

2,569
118
64

0

The percentage of the

Year

180456

1821 57

902
2,702 58

818

2,342
84

168

4,976
4 5 80

6, 1 3 9

4 , 5 96

454

1 ,302

,

2,549
3,765
1 79

59

7,650

6,945

1 ,5 98

490

1 48

6,494

1 3 ,4 1 2

1 6,2 9 9

1 ,246,984

1 ,275,632

1 ,773 ,569

0 . 52 %

1 . 05%

1836

2,252
61

24,938
1 ,8 1 9,24 1

0 . 92%

Jewish population
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1 . 37%

1839/40

2 0 80
6,270
30 8
9,079
8 71 1
,

,

1 ,5 9 8

2 2 52
,

30.298

1847

2,200
7, 1 00
640
9,6 1 9
9,233
3 ,2 1 4
2,7 1 7

34 ,722

1 . 907,408 2 ,0 1 0, 1 5 1
1 . 5 9%

1 . 72%

Conform calculelor lui Verax, totalul populaţiei în Ţara Românească în anul 1 838 a

fost de peste 1 . 800.000 suflete, evreii reprezentând 3,3 1%; sporul anual fiind de 1 ,5%.

Creşterea nwnărului locuitorilor evrei şi în Ţara Românească, la fel ca în Moldova, a avut

loc, în special, în mediul urban53.
*

Reconstituirea evoluţiei demografice a societăţii evreieşti din Transilvania în prima

jumătate a secolului al XIX-iea beneficiază, ca şi în Moldova şi Ţara Românească, de surse
mult mai bogate şi mai variate decât perioadele precedente. Conscripţiile fiscale periodice şi

cele efectuate în vederea determinării perioadei şi direcţiei de imigrare ne oferă date

concludente privind numărul populaţiei evreieşti, structura acesteia, repartiţia ei teritorială,

ocupaţiile şi sursele de existenţă, �tarea materială, obligaţiile fiscale prestate, raportul dintre

sporul natural şi imigraţie. La aceste izvoare de sorginte oficială se adaugă o bogată literatură
statistică, precum şi presa periodică şi o multitudine de calendare, almanahuri şi alte publicaţii

ocazionale, care permit întregirea şi controlul informaţiei provenite din conscripţii54•
Analizând datele disponibile referitoare la părţile apusene ale Transilvaniei actuale şi
la Banat, repertorizate recent într-o încercare de cuprindere a tuturor surselor cunoscute5;,
rezultă următoarea situaţie a evoluţiei numerice a populaţiei evreieşti în corelaţie cu populaţia
totală a acestei zone:

Comitatul

1 78 7

1804�"

1821=-1

Anul

1836

Arad

818
902
2 .549
352
1 .093
3 .765
2.702 '8
2.342
Bihor
1 68
179
84
44
Caraş
7.650
4.976
6 . 1 3 9'�
2.254
Maramureş
6 . 945
4.596
4.580
2.569
Satu Mare
1 18
490
148
1 . 598
Timiş
64
454
1 .302
2.252
Torontal
24.938
1 6 .299
6.494
1 3 .4 1 2
Total
1 .246. 948 1 . 275.632 1 .773 .569°1 1 . 8 1 9.24 1
Populaţie
totală60

Ponderea

populaţiei

0,52%

l ,05%

0,92%

l ,37%

1839/1840

1847

2.080
2.200
6.270
7. 100
308
640
9.079
9.6 1 9
8.7 1 1
9.233
1 .598
3 . 2 14
2.252
2.7 17
30.298
34.722
1 . 907.480 2 . 0 1 0. 1 5 1
1 ,5 9%

1 ,72%

evreieşti

Din aceste date se cristalizează următoarea evoluţie în timp a populaţiei evreieşti din

zona la care ne referim:

- 1 787- 1 804: o dublare a populaţiei evreieşti, atât ca cifre absolute, câ1 şi ca pondere

în cadrul populaţiei totale. Ritmul anual de creştere se ridică la 6,2%, ceea ce indică un

masiv proces de imigrare.

- 1 804- 1 82 1 : creşterea numărului populaţiei evreieşti încetineşte, reprezentând doar

circa 3 1 ,5%, cu o reducere a ritmului anual de 5 ori (la 1 ,2%) şi cu o scădere a ponderii în

populaţia totală la 0,92%. Măsurile oficiale adoptate după anul 1806 pentru limitarea imigrării
şi expulzările care au urmat oferă explicaţia acestei evoluţii�2•

- 1 82 1- 1836: o accelerare a creşterii la 53% în cifre globale şi a ritmului anual la
3 ,5%. Ponderea evreilor în populaţia totală ajunge la 1 ,37%.
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These data reveal the following evolution of the Jewish population in this area:
- 1 787-1 804 - the Jewish population doubled, both in number and in the percentage of
the total population. The annual increase rate amounted to 6. 2%, which indicates a massive
immigration.
1_1 804- 1 82 1 - the Jewish population increase slowed down, representing only about
3 1 .5%, i'hc annual growth rate decreased five times (to 1 . 2%) and the ratio was reduced to
O. 92% oP the total population. The official measures taken after 1 806 in order to li mit
immigration and the following expulsions were the reasons of this evolution62.
- 1 82 1 - 1 836 - an acceferated increase to 53% in �lobai figures, and to 3 . 5% in the
annual rate. The Jews' percentage of the total population amounted to 1 .37%.
- 1 836-1 840 - the period of an explosive gro\\th, due to massive immigration, by
40. 6%, representing an annual rate of 10 .2% (three times biggcr than in the previous period).
The perccntage of the Jews in the total population amounted to 1 .59%.
- 1 840- 1 847-a slowing down in the growth rate to 1 4.6% in global figures and a
falling back to an annual rate of 2. 1 %. The percentage ofJews in the total population amounted
to 1 .72%.
As concems the Great Principalii)' ofTransylvania, the available data reveal the following
picture of the demographic evolution ofthe Jewish population in the investigated period:

Ycar
1785
1813
1 835-1 845
1 848
1 850

Total Jewish
Population63
2,092
3 ,792
4,4 8 1
7, 1 69
1 5,599

Total
population64
1 ,443,371
1 ,797,000
2, 1 75,000
2,237,000
2,073,37265

Percentage of the
Jewish Pooulation
0. 1 4%
0.2 1 %
0.2 1 %
0.32%
0.75%

The analysis ofthese figures conveys the following evolution ofthe Jewish population
in the Great Principality:
- 1 785- 1 8 1 3 - an increase by 8 1 .3% of the Jewish population, the annual rate being
2. 9%. The percentage ofthe Jews in the total population grew from 0. 1 4% to 0.2 1%. Taking
into account the fact that, according to the available data66, thc average natural increase was
about 0.8% per year, we may conclude that the increase was by more than 2/3 due to the
immigration.
- 1 8 1 3 - 1 845 - a slow increase in the Jewish population by 1 8.2%, representing an
annual rate of0.6% (under the average natural i ncrea<;e) and maintaining thc samc percentage
of the total population. The official measures taken in order to !imit immigration and the
subsequent expulsions67 offer the explanation ofthis evolution, hand in hand with an obvious
undervaluation of the population of Solnocul Interior county, the most densely inhabited by
Jews region by 1 8 1 3 .
- 1 845-1 848 - a n explosive growth of the Jewish population by 60%, an annual rate of
20%, and a rise in the percentage of the Jews in the total population to 0.32%.
- 1 848- 1 850 - the Jewish population doubled in number and percentagc in the total
population, with an annual rate of 52.8%: This substantial increase in such a short time was
due to the immigration wave coming from Hungary and the Western parts, which reachcd
Transylvania in this cpoch. as well as to the rclaxation of 1 he restricthc measures against thc
Jcws, having as background the 1 848 revolution and an imperial policy aiming to restrict
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- 1 836- 1 840: perioada unei creşteri explozive, datorată imigrării masive, cu 40,6%,
reprezentând un ritm anual de 10,2% (de trei ori mai mare decât în perioada anterioară).
Ponderea în populaţia totală creşte la 1,59�.
- 1 840- 1 847: o încetinire a ritmului creşterii la 1 4,6% în cifre globale şi revenirea la
ritmul anual de 2 , 1 %. Ponderea în populaţia totală ajunge la 1 ,72%.
În ceea ce priveşte Marele Principat al Transilvaniei, din datele disponibile se desprinde
următorul tablou al evoluţiei demografice a populaţiei evreieşti în perioada cercetată:

Anul

Numărul
populaţiei
evreieşti63

1 785
1813
1 83 5 - 1 845
1 848
1 850

2.092
3 .792
4.48 1
7. 169
15 .599

Populatia
64
totală
1 .443 .371
l .797.000
2. 1 75.000
2. 237.000
2.073 .372°'

Ponderea
populaţiei
evreieşti
0, 1 4%
0,2 1 %
0,2 1 %
0.32%
0,75%

Analira acestor cifre oferă următoarea eşalonare în timp a populaţiei evreieşti din
Marele Principat:
- 1785 - 1 8 1 3 : creşterea numărului populaţiei evreieşti cu 8 1 ,3 %, ritmul anual fiind de
2,9%. Ponderea în populaţia totală creşte de la O, 14% la 0,2 1 %. Ţinând seama că sporul
natural mediu, conform datelor disponibile66, se situează la circa 0,8% anual, rezultă că
această creştere provine în proporţie de peste 2/3 din imigrări.
- 1 8 1 3 - 1 845: creştere lentă a populaţiei evreieşti cu 1 8,2%, reprezentând un ritm
anual de 0,6% (sub sporul natural mediu) şi cu menţinerea ponderii în cadrul populaţiei
totale la acelaşi nivel. Măsurile oficiale de limitare a imigrării şi expulzările efectuate67 pot
oferi explicaţia acestei evoluţii, la care se adaugă şi o subevaluare evidentă a Solnocului
Interior, comitatul cel mai dens populat cu evrei în 1 8 1 3 .
- 1845- 1 848: creştere explo7ivă a populaţiei evreieşti cu 60%, într-un ritm anual de
20%, cu o mărire a ponderii în populaţia totală la 0,32%.
- 1 848- 1 850: o dublare a populaţiei evreieşti ca număr şi ca pondere în populaţia
totală, cu un ritm anual de 52,8%. Aceste creşteri mari în timp scurt se explică prin valul de
imigrare care atinge în această perioadă Transilvania, venind dinspre Ungaria şi părţile
apusene, ca şi prin relmmrea restricţiilor în condiţiile revoluţiei de la 1 848 şi a politicii
imperiale de limitare a autonomiilor locale, ostile imigrării, în perioada următoare înfrângerii
revoluţiei. Într-adevăr, dacă pentru perioada 1 835- 1 845, cifrele existente pentru 60% din
familiile conscrise indică faptul că 88% sunt localnici sau veniţi din alte jurisdicţii ale Marelui
Principat, în schimb datele parţiale pe care le avem la dispoziţie pentru anul 1 848 în privinţa
comitatelor Crasna şi Solnocul de Mijloc reflectă venirea a 58% din familiile pentru care
există astfel de menţiuni în perioada următoare anului 1 840 şi a aproape 30% în ultimii doi
ani. Circa 55% din cei veniţi provin din Ungaria şi părţile apusene, ceea ce marchează clar
direcţia de imigrare68•
Evoluţia în timp a repartiţiei teritoriale a populaţiei evreieşti în cele două zone
geografico-administrative pe care le avem în vedere ne oferă noi puncte de sprijin în această
privinţă. Pentru părţile apusene şi Banat, repartiţia procentuală a populaţiei totale evreieşti
pe unităţi administrative evoluează astfel69:
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local autonomy, hostile to imrnigration, in the wake of the revolution. Consequently, whereas,
between 1 835 - 1 845, the available figures for 60% of the recorded families indicate the fact
that 88% wcrc natives or from other jurisdicţions of the Great Principality, by 1 848, the
scanty data from Crasna and Solnocul de Mijloc counties mirror the imrnigration of 58% of
the families mentioned shortly after 1 840, and of about 30% in the last two years. About

55% of the immigrants came from Hungary and from the Western areas, which clearly
emphasizes thc immigration direction68•
The temporal evolution of the territorial distribution of the Jewish population in the
two geographic-administrative areas under discussion confirms this situation. In the Western
parts and in Banat the percentage distribution of the total Jew1sh population in the
administrative units evolved as follows:

Year

Administrative
Unit
Arad
Bihor
Maramureş
Satu Mare
Banat

1787

1804

5 .4%
16.8%
34.7%
3 9.6%
3. 5%

6.1%
17.5%
37. 1%
34. 1%
5 . 2%

1821

1836

5 . 5%
16.6%
37.6%
28.2%
1 2 . 1% .

10.2%
1 5 . 2%
30.6%
27.8%
16.2%

1839/40

1847

6.9%
20.7%
30%
28.7%
1 3 .7%

6.3%
20.5%
27.7%
26.6%
1 8 . 9%

Whereas, in 1787 Maramureş and Satu Mare counties were inhabited by almost 3/4 of

the Jewish population in the area, the ratio was reduced to about 50% by 1 848; on the other
hand the proportion of the Jewish population in Banat was about five times higher. The ratio
of the Jewish population in Bihor and Arad counties was quite balanced around 25%, which
indicates a sh.ift in the Jewish immigration direction from North to South. In global figures, a
considerable growth was recorded in all cou i 1ties between 1 804-1836, after which some
distinctions occurred: in Maramureş and Satu l\ l are counties the increase rate kept a constant
rhythm of 1.87% and, respectively 1 .6% per yea1� whereas in Banat it amounted to 2.57% per
year. In Bihor county, the gro\\th was ex'Plosive between 1 836-1840, with an annual rate of

1 0%, aiter which it slowed down to 1 . 7% by 1 848, like in Maramureş and Satu Mare. In Arad
county, after the peak reached in 1 836, the Jewish population tended to dwindle until 1 848.
In the Great Principality of Transylvania, the numerica! distribution of the Jewish
population in each administrative unit (county, seat, district, town) and the percentage of the
total Jewish population ofthe province in two stages, 1 8 1 3 and 183 5 - 1 845, are reflected in
the following table:

Year

o

Solnocul Interior
Dăbâca
Solnocul d e Miloc
Alba de Jos + towns:
71
72
Alba lulia and Aiud

1835-1845

1813

Jurisdiction
Global
fil!Ures

Percentage

Global
fil!Ures

1

2

3

29%
17.2%
13%
1 1 .3%

1 ,098
650
495
430
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284
904
852
732

Percentage

4
6.4%
20. 1%
1 9%
16.3%

Anul

Unitatea
administrativă
Arad
Bihor
Maramureş
Satu Mare
Banat

1787

1804

1821

1836

5,4%
16,8%
34,7%
3 9,6%
3,5%

6, 1 %
17,5%
37, 1 %
34, 1 %
5,2%

5,5%
16,6%
37,6%
28,2%
12,1%

10,2%
1 5,2%
30,6%
27,8%
16,2%

1839/40

1847

6,9%
20,7%
30%
28,7%
1 3 ,7%

6,3%
20,5%
27,7%
26,6%
1 8,9%

Dacă în 1 785, comitatele Maramureş şi Satu Mare cuprind aproape 3 /4 din populaţia
evreiască a zonei, această pondere scade până în 1 848 la circa 50%, crescând, în schimb,
semnificativ aportul Banatului, de peste 5 ori. Ponderea populaţiei evreieşti din comitatele

Bihor şi Arad rămâne aproximativ Ia acelaşi nivel, în jurul a 25%, ceea ce indică o direcţie

de deplasare a imigraţiei evreieşti dinspre nord spre sud. În cifre absolute, creşteri mari se
înregistrează în toate cornitatele în perioada 1 804- 1836, după care intervin diferenţieri: în
comitatele Maramureş şi Satu Mare creşterea continuă într-un ritm constant de 1 ,87% şi
respectiv 1 ,6% pe an, în timp ce în Banat ritmul de creştere ajunge la 2,57% anual. În
comitatul Bihor, creşterea este explozivă între anii 1 836- 1840, cu un ritm anual de 10%,
după care se moderează până în 1 848 la un nivel de 1 ,7%, comparabil cu cel din Maramureş
şi Satu Mare. · În comitatul Arad, după momentul de vârf atins în 1 836, populaţia evreiască
are o tendinţă de scădere până la 1 848.
În Marele Principat al Transilvaniei, repartiţia numerică a populaţiei evreieşti pe
unităţi administrative (comitate, scaune, districte, oraşe) şi ponderea acestora în populaţia
totală evreiască a provinciei în două momente temporale - 1 8 1 3 şi 1835 - 1 845 - este reflectată
în tabelul unnător70:

Anul

1813

Jurisdicţia

o

Solnocul Interior
Dăbâca
Solnocul de Mijloc
Alba de Jos plus
oraşele Alba Iulia71
si Aiud72
Târnava
Chioar
Crasna
Mureş
Hunedoara
Cluj plus oraşele
Cluj şi Gherla73
Turda

Cifre
absolute

1

1835-1845

Pondere

Cifre
absolute

Pondere

2

3

4

1 .098
650
495
430

29%
17,2%
13%
1 1,3%

284
904
852
732

6,4%
20, 1 %
1 9%
16,3%

1 89
1 87
135
132
107
94

5%
4,9%
3,6%
3,5%
2,8
2,5%

413

9,2%

-

-

419
202
162
352

9,3%
3,4%
3,6%
7,9%

102

2,7%

-

-
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o

2

1

Târnava
Chioar
Crasna
Mureş
Hunedoara
Cluj + towns:

4

3

189
1 87
135
132
1 07
94

5%
4.9%
3 .6%
3 . 5%
2.8%
2 . 5%

1 02
83
30
29
16
6
6
3
-

2 .7%
2 .2%
0.78%
0.7%
0.42%
0. 16%
0. 1 6%
0.08%

413
-

9.2%
-

419
202
162
352

9.3%
4.5%
3 .6%
7.9%

Cluj and Gherla73

Turda
Bistriţa
Făgăraş
Alba d e Sus
Mediaş
Braşov
Orăştie
Sebeş
Odorhei
Sighişoara
Târgu Secuiesc
Trei Scaune
Zărand

-

60
-

-

-

-

-

-

-

1 .3%
-

18

0.4%

-

-

-

-

51
13
4
13
2

1 .2%
0.32%
0.09%
0.35%
0.04%

These data, provided by the official censuses of the epoch, mirror a prevailing
percentage in the administrative units ofNorthem Transylvania (Solnocul Interior, Dăbâca;
Solnocul de Mijloc, Chioar, Crasna, Cluj, Turda, Bistriţa), which gather 75% of the Jewish
population of the Great Principality in 1 8 1 3 . Between 1 83 5 - 1 845, the ratio dwindled to

62.7%, and though the undervaluation of Solnocul Interior county makes the figure rather
relative, this evolution is substantiated by the available data from the period after 1 848,
when, by 1 865. the proportion ofthe Jewish population in the administrative units ofNorthem
Transylvania (including Solnocul Interior, but without Sălaj) was of 62%74. Among the
traditional legal-structural constitutive elements of historical Transylvania, the Jewish
population chiefly resided in counties, in the districts of Chioar and Făgăraş and in the free
royal towns without thc Fundus Regius (inhabited by the Saxons) (Cluj, Alba Iulia, Târgu
Mureş, Gherla), where it accounted for 93 .5% by 1 8 1 3 and 93 .3% by 1 835 - 1 845 of the total
Jewish population, followed by the Seckler seats (3 .5% in 1 8 1 3, 6% in 1 835 - 1 845) and the
Transylvanian Saxon jurisdictions (3% in 1 8 1 3 , 0.7% in 1 835 - 1 845)75.
The evolution ofthe Jewish population in the towns ofthe Great Principality between

1 8 1 3 - 1 850 is reflected in the following table76:

Town
o

Alba Iulia
Aiud
Braşov

Year
1813
1

1 838

1850

2

3

220
-

264
32

6

-

735
43
67
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83

Fă2ăras

30

Alba de Sus
Mediaş
Braşov
Orăştie
Sebeş
Odorhei
Sighişoara
Tânru Secuiesc
Trei Scaune
Zărand

29

4

3

2

1

o
Bistiita

2,2%

-

o,7�-;,

60
--

0,7%

1,3„o

16

0,42%

- -

6

0, 16%

18

6

OJ6%

-

0,4%
-

3
-

0,08%

-

-

-

-

-

-

4

0,09%

-

-

13

0,35%

-

-

2

0,04%

-

51

1 ,2%

13

0,32%

Din aceste date, provenite din conscripţiile oficiale de epocă, rezultă o ponder :
predominantă a unităţilor administrative din nordul Transilvaniei (Solnocul Interior, Dăbâca,
Solnocul de Mijloc, Chioar, Crasna, Cluj, Turda, Bistrita), care deţin 75, 1 % din popuJaţia
evreiască a Marelui Principat în anul 1 8 1 3 . Între anii 1835 - 1845, această pondere scade la
62,7% şi chiar dacă subînregistrarea comitatului SoJnocul Interior relativiuază întrucâtva

această cifră, direcţia evoluţiei este confirmată de datele disponi!Jile pentru perioada următoare
anuJui 1 848, când pentru 1865 ponderea populaţiei evreieşti din unităţile administrative din
nordul Transilvaniei (inclusiv Solnocul Interior, dar fără Sălaj) este de 62%74• Între
componentele juridico-constituţionale tradiţionale ale Transilvaniei istonce, populaţia
evreiască locuieşte cu preponderenţă în comitale, districtele Chioar şi Făgăraş şi oraşele
libere regeşti din afara Pămânmlui Crăiesc (Cluj, AJba Iulia. Târgu Mureş, Gherla) cu o
pondere de 93,5% în 1 8 13 şi 93,3% în 1835- 1 845 din totalul popuJaţiei evreieşti, urmate de
scaunele secuieşti (3,5% în 1 8 1 3 , 6% în 1 835- 1 845) şi jurisdicţiile săseşti (3% în 1 8 1 3 ,
0,7% în 1 835- 1 845)75.

Evoluţia populaţiei evreieşti din oraşele Marelui Principat în perioada 1 8 1 3 - 1 850
este reflectată de tabelul următor76:

Ora.ml

o

Anul
1838 I 1850
3
2

1813
l
220

264

735

-

32

43

6

-

17

1 20

Dej

-

3

Deva
Dumbrăveni
Făgăraş
Gherla
Huedin
Hunedoara

-

-

-

-

10

14

-

1 13

-

-

34

Alba Iulia
Aiud
Braşov
Cluj

5
-

-
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67
479 I
-

62
36

o
Cluj

1
17

De_j

-

Deva

-

Dumbrăveni

-

Făgăraş

-

Gherla

5
-

Huedin
Hunedoara
Mediaş
Odorhei

-

2

3

1 20
3

479
-

-

10
1 13
-

-

15
16

Reghin

-

-

Sibiu

-

-

Sighişoara

-

12

Turda

-

-

Târgu Mureş

-

Total

248

36
62 1

1 9·
14
183
34
62
36
24
14
77
5
6
6
202
1 990

The aforementioned data mirror the effects of the resolute struggle led by the Jews of
the Great Principality for the right to settle in towns, as the proportion of urban dwellers in

t11c total Jewish population doubled, amounting from 6.55% in 1 8 1 3 to 1 2.75% in 1 850,

and, in global fi&'Ures, growing about eight times in the same period. The distribution of this
urban population also changcd substantially: if by 1 8 1 3 , 88.7% of the Jewish townsmen

lived in Alba Iulia, the only town in which they wcre officially acceptcd, the percentagc
decreased to 42 . 5% by 1 838, when Jewish communities were attested in other nine towns. In

1 850 their number doubled, the community of Alba Iulia coming to form only 36.9% of the
Jewish populat ion in the towns of the Great Principality.
The evolution is similar in the Western parts and in Banat, even if wc do not have the
data required by a global quantitative evaluation. Between 1785-1 827, the Jewish population
of Oradea town grew by more than four timcs (from 209 to 868 people), whereas between

1 827 - 1 850, its increase was quite striking, both in global figures ( 1 ,438 in 1 839 - 1 840, 2,44 7
in 1 848, 2,906 in 1 850) and in the percentage ofthe town's total population (from 7.5% in

1 839 - 1 840 to 1 3 .7% in 1850)77 • In Arad, the increase was quite similar, from 352 people in
1 788 to 3 , 4 1 8 in 1 850, and the Jcws' percentage ofthe total population amounted from 4.4%
to 1 5.2 %78; In Timişoara, thc growth of the Jewish population betwcen 1 822 - 1 842 was of
55% (from 620 to 960 peoplc)79•
The analysis of thc availablc data concerning the dcmographic evolution ofthe Jev•· ish

population in the Great Principality of Transylvania, the Western parts and Banat in the first
halfofthe 19th cenlury reveals a significant increase both in global figures and in pcrcentage.

Taking into account the fragmcntary data concerning the natural increase rate (about 0.84%
in the Great Principality between l 84 l - l 846)R0, one may sec that of the 3 1 1 % increasc in the
Jewish population betwcen 1 8 13- 1 850, with an avccage increase rate per ycar of 8.4%, the

natural increase accounts for only a tenth part, the rest being the resuit of massivc immigration.

The immigration wave coming from Galicia and Bukovina reachcd its peak in thc Western

parts betwcen 1 82 1 - 1840, after which its rhythm slowed down, whereas thc Great Principalii}'
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· l cctă rezultatele luptei stăruitoare a evreilor din Marele Principat

pentru dobândirea dreptu I 1 . , ,1.; aşe--nrre în oraşe, ponderea populaţiei urbane în cadrul populaţiei
totaJe evreieşti dublându-se de Ia 6,5% în 1 8 1 3 la 12,7% în 1 850, iar în cifre absolute crescând

de 8 ori în acelaşi interval. Repartiţia acestei populaţii urbane se schimbă de asemenea
semnificativ: dacă în 1 8 1 3, 88,7% din orăşenii evrei locuiau la Alba Iulia, singurul oraş în
care ei erau admişi în mod legal, în 1 83 8 ponderea acesteia scade la 42,5%, menţionându-se
comunităţi evreieşti în alte 9 oraşe, iar în 1 850 munărul acestora se dublează, Alba Iulia
nemaireprezentând decât 36,9% din populaţia evreiască a oraşelor din Marele Principat.
Evol uţia este asemănătoare în părţile apusene şi în Banat, chiar dacă ne lipsesc datele
pentru o apreciere cantitativă globală. În cazul oraşului Oradea, populaţia evreiască
înregistrează în perioada 1785 - 1 827 o creştere de peste 4 ori (de la 209 la 868 suflete),
pentm ca între 1 827 şi 1850 această creştere să fie impresionantă atât ca cifre absolute

( 1 .438 în 1 839/40, 2.447 în 1848, 2.906 în 1 850), cât şi ca pondere în populaţia totală a
oraşului (de la 7,5% în 1 839/40 la 1 3,7% în 1 850)77• Pentru Arad, creşterea este de proporţii
asemănătoare, de la 352 de suflete in 1788 la 3 .4 1 8 în 1 850, cu o spori1e a ponderii în
populaţia totală de la 4,4% la 15,2%78• Pentru Timişoara, creşterea ;- :pulatiei evreieşti în
perioada 1 822- 1 842 este de 55% (de la 620 la 960 de suflete)79•
Analiza datelor disponibile privind evoluţia demografică a populaţiei e\'feieşti din
Marele Principat al Transilvaniei, din părţile apusene şi Banat în prima jumătate a st:colului
al XIX-lea reflectă, deci, o importantă creştere atât sub raportul cifrelor absolute, cât şi ca
pondere în cadrul populaţiei totale. Luând în considerare informaţiile fragmentare pc care k

rata sporului natural (de circa 0,84% pentru Marele Principat în perioada
1 84 1 - 1 846r, rezultă că din creşterea cu 3 1 1 % a populatici evreieşti între anii 1 8 13- 1850,
cu o rată anuală medie de creştere de 8,4%, sporul naturaJ acoperă do::1r circa o zecime, restul
fiind rezultatul unui masiv proces de imigrare. Valul de imigrare din direcţia Galiţiei şi
Bucovinei atinge în părţile apusene momentul culminant între anii 1 82 1 - 1 840, după car�
deţinem privind

ritmul ei încetineşte, în timp cc Marele Principat cunoaşte un proces masiv de imigrare din

direcţia părţilor apusene şi a comitatelor nord-estice ale Ungariei în perioada 1 846- 1850.

Concomitent se înregistrează o mişcare de populaţie intemă cu direcţia nord-sud, dinspre

Maramureş-Satu Mare spre Banat şi dinspre părţile nordice ale Marelui Principat spre cele
centrale şi sudice. O schimbare importantă intervine şi în raportul populaţiei rurale şi urbane,
cu o creştere semnificativă a ponderii populaţiei evreieşti din oraşe.
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witnessed a massive immigration from the Western parts and from the north-eastem counties
ofHungary between 1 846- 1 850. Simultaneously, there was an internai population migration
from North to South, from Maramureş-Satu Marc to Banat and from the Western to the
Central and Southern parts of the Great Principality. Al the same time, a significant changc
occ.11rred in the ratio between the rural and the urban population, accompanied by a substantial
increase in the proportion of the Jewish population in towns.
3.

Occupational Structures a11d Social Status

The docwnents included in the volume provide information on the dynamics of the
occupational stmcture ofthe Jewish population in the first halfofthe l 9th century, as well as
data conceming their participation in different fields ofactivity ofthe Rumanian socio-economic
life. Although this structure did not display a large varicty, chiefly consisting of merchants and
artisans, the diversification that occurred within the respective fields proved socially useful.
The documents enable us to draw such a conclusion, even though several historians
have different opinions. For instance, Gh. Ghibănescu accepted the fact that "to a certain
extent, the Jews have filled a gap in thc field of manual occupations", but, in his view, this
process also "resulted in the elimination of the Christian clement frorn the branches of trade
practiced by them". Anyway, Ghibănescu mentioned that the process of Jewish penetration
in econorny was "indirectly supported" and "stirnulated by the state"81 •
Other historians have pointed ont the part played by the Jews in the process of labor
division and differentiation between town and village, in the consolidation and development
ofthe specific urban characteristics, in the establishment and expansion ofthe boroughs, in
the diversification of the home rnarket82.
ln the first half of the l 9th century, traders dominated the occupational structure of
the Jewish population, quite often the producers of the commodities they dealt in as well.
Conscqu.ently, it is rather difficult to make a clear-cut distinction between the two categories,
between merchant and craftsman. It is nevertheless sure that the importers of rnerchandise
from Leipzig or Vienna and the exporters of Romanian goods in the West were in the first
place merchants. On the other hand, there were dealers specialized in selling ccrtain
commoditics, which required, up to a point, an artisan's qualification. For instance, in the
1 83 8 fiscal rcgister ofBuclrnrest the category of Jewish tradcrs includes: silversmiths, scarf
weavers, drapers, wool dealers, glass blowers, beads sellers, tinkers etd° . fn other documents,
thc traders arc mentioned as "clothiers'', ';hucksters", '"Leipzig traders", "pecldlers", ''vendors",
"rctailers", "grocers" ele.
Anyway, in spite ofthe fact that sometimcs the traders were cra:ftsmen as wcIL therc
was a certain dislinction between tilese occupations.
According to Gh. Zanc, for instance, onc may l!vcn speak about a quite distinct "Jewish
commerce", "bascd on a specific method, the warrant of success for evcry le'wish transaction,
1ue to which the Jew:ish trnder5 had managcd to sneak into the gaps created by the liberalizat ion
ofRomanian cconomy, especially afler the peace of Adrianople··si. The essence ofthis method,
Zane pointcd out, which "might look like knavery in the traditionalists eyes, consisted in the
fact that the Jewish dealer did not acknowledge any tradition; he rejected a quiet or merry
life, for him commercc was everything, and the clients - his source of profit - werc ranked
higher than all the other things in life and world"M.
36

https://biblioteca-digitala.ro

3.

Struc:tura ocupaţională şi starea socială

Documentele cuprinse în volum furnizează date statistice cu privire la dinamfoa
structurii ocupaţionale a locuitorilor evrei în primajwnătate a secolului al XIX-lea şi informaţii
privind implicarea lor în diferite domenii de activitate ale vieţii social-economice româueşti.
Deşi această structură nu era de mare diversitate, ea incluLind în principal negust.->ri şi
meseriaşi, totuşi diferenţierile produse în interiorul respectivelor domenii s-au dovedit a fi
socialmente utile.
Documentele permit o atare concluzie chiar dacă aprecierile unor istorici pe această
temă sunt contradictorii. Astfel, Gh. Ghibănescu recunoaşte că evreii „au umplut în mare
parte un gol în ocupaţiunile manuale", dar, în optica lui, de aici a „decurs răpunerea
elementelor creştine în meseriile practicate de ei". Ce-i drept, Ghibănescu precizeazli că
acest proces de pătrundere în economie a elementului evreiesc a fost cu „ajutorul indirect" şi
cu ,,însăşi colaborarea statului"81 .
Alţi istorici au evidenţiat rolul evreilor în adâncirea diviziunii sociale a muncii, în
procesul de separare a oraşului de sat, în consolidarea şi dezvoltarea funcţiilor specifice
orăşeneşti, în apariţia şi dezvoltarea târgurilor, în diversificarea pieţei interne82•
Aşadar, în prima jumătate a secolului al XIX-lea în structura ocupaţională a evreilor
dominau negustorii, care, însă, de multe ori, erau şi producătorii mărfurilor pe care le vindeau.
Din acest motiv este greu de delimitat cu o absolută rigurozitate categoria negustorilor de
aceea a meseriaşilor. Dar, în mod cert, cei c;rre aduceau mărfuri din Lipsea sau Viena, ori cei
care se ocupau de exportarea produselor româneşti în Occident erau în primul rând
comercianţi. Pe de altă parte, existau negustori specializaţi pe vânz.arca anumitor produse,
ceea ce presupunea şi o anume calificare de meşteşugari. Aşa, spre exemplu, catagrafia
oraşului Bucureşti din 1 8 3 8 indică printre evreii negustori, argintari, basmangii, bogasieri,
lânari, mărgelari, sticlari, tinichigii, vaxari8;. În alte documente, însă, negust01ii figurează
ca „telali", „precupeţi", „lipscani", „negustori din picioare", „din afară", „cu mărunţişuri",
„de băcănie" ş.a.
În orice caz, în ciuda împletirii activităţilor negustoreşti cu cele de meseriaşi, exista o
diviziune între aceste ocupaţii.
În viziunea lui Gh. Zane, spre pildă, se poate vorbi chiar despre un „comerţ evreiesc" cu
totul deosebit, „bazat pe o tehnică proprie, care era garanţia de succes a afacerilor evreieşti,
negustorii evrei reuşind să ocupe locurile vacante create în condiţiile liberalizării economiei
româneşti, mai ales după pacea de la Adrianopol"84• Esenţa acestei tehnici, arăta Zane, care „în
ochii tradiţionaliştilor putea să pară şarlatanie, consta în faptul că negustorul evreu nu recunoştea
nici o tradiţie; el refuza o viaţă de linişte, ori de petrecere, pentru el comerţul era totul, iar
clientela - aducătoare de câştig - era ridicată deasupra tuturor categoriilor vieţii şi ale lurnii"Bl .
În scopul satisfacerii nevoilor clientelei, au extins evreii comerţul ambulant, precupeţia
şi, nu în ultimul rând, ieftinirea preţurilor.
O particularitate importantă a acestui comerţ, pe care o recunoştea şi Gh. Zane, a fost
că evreii au introdus produse noi în reţeaua comercială, cum au fost lipitorile (pe care evreii
au învăţat să le cultive în bălţile moldoveneşti), viern1ii de mătase, pieile de iepuri ş.a.m.d.
Deşi adept al concep\iilor lui Sombart, care susţine că negustorul evreu a reuşit să
câştige concurenţa pe piaţa liberă datorită unei tehnici necinstite, lipsite de scrupule "86,
totuşi Gh. Zane evidentiaz.ă calităţile negustorilor evrei, subliniind rolul jucat de ei în
introducerea comerţului european în ţările române. Zane vedea un merit în faptul că negustorii
„
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In order to meet the clients' needs, the Jews had expanded itinerant trade, foodstuff
selling and, not in the leasl, price Iowering.
A signiiicant feature of this trade, which Zane also acknowledged, was Lhe fact that
the Jews introduced new commodities in the commercial network, such as leeches (which
the Jews used to breed in the Moldavian ponds), silk worrns, hare pelts etc.
Although an adept of Sombart's ideas, who upheld that lhc Jcwish merchant had
managed to surpass his rivals on the free market because of "dishonest, unscrupulous"
techniques86, Gh. Zane also emphasized the Jewish merchants' merits, underlining the part
they had played i n i ntroducing European commerce i n thc Romanian countries. Zanc
commended the Jews for contributing to the aristocracy's awakening and change of tastes
and for penetrating into the rural world with thcir useful merchandise.
Zane's writings do not lack criticai accents directed against the Jewish lrade, bui he
was also the one who emphasizcd that, by practicing their commercial and financial activii)',
"the Jews were alrnost the only agents who [ . ] have contributed to the economic mutation,
preparing it for superior forms of production and circulation"87•
A careful perusal ofthe documents inc)uded in the volume ernphasizes the controversial
r.:atus ofthe Jewish merchant in the Roinanian sociel)'. Severa) documents reveal thc intercst
of the monastcrics and of thc rural aristocracy in doing business with Jewish tradcrs. This
might bc the cxplanation of the great number of Jewish tenants who held small shops on
their estates c:r along tl1e maiu Ianes of the Moldavian towns and boroughs. This state of
facts was also noticed by N. Iorga, who wrote: "The Jcwish element would penetrate farther:
by 1 8 1 9, thcre was a Jcwish street in Bârlad [. ]. l n Roman, the small shops bclonging to
Bercu the Jew are next to thosc bestowcd on the bishopric by Andronachi, a local official
[ ] . By 1 8 1 7, itinerant trade was all in their hands"88. On the other hand, therc also werc
restrictive measures, meant to hindcr the Jews' commercial activii)'. lt is ncverthelcss true
that they were nevcr put into eJfect to the lctter. For instance, in Febmary 1 826, at the
Moldavian Metropolitan's rcquest, prince Ioni\ă Sandu Sturdza forbade the Jews to
manufacture and �ell yellow wax candles89, undcr the pretext that the Jews mingled wax with
tallow. (E. Schwarzfcl d has provcd that this mix1ure was also uscd by Christian candlc
makers)90. At thc same time, in 1 83 2 , a Jcw from Moldavia was grantcd the monopoly over
the manufacturing and sclling of tallow candles, becausc ''either they lacked. or lhcy wcre
cxpensivc in the Principality's towns, including Jassy"91 • In 1 826, thc Moldavian Exchequcr
forbade the Jews to bake and sell b read :ll thc rcquest o f thc bakers' corporationq2• But, thc
trade in bread bccam.: frec for the Jcws once again with thc enactmcnt ofthe Organic Statutcs.
More lasting wa s the interdiction to lrade i n lecches, remedics and drugs.
As conccms thc rcgulation oft he trade in beveragc a!1d foodstulf in villagcs, as well as
thc granting of the right to scule in mral <lreas, th e following incasures wcre taken: in thc
spring of uns; the Department of the Interior ordercd thc Adrninistration of Jassy county to
pul an eud to the traffic in foodstuff. pracliced by both Jewish and Christian traders93 ; iu 1 84 1
the injunction was reinforced with sanctions against those who infringcd t he respective order91 ;
i n 1 844, the prince issued an injunctian according to which the Jews werc forbiddcn to sell
beverage and foodstuff in villages. The Ordinary Assembly suggested that the samc mcasures
should be tak.en against tl:e Jews i n thc urban areas. lt is interesting to note that thc priuce
rejectcd the proposal ofthe Ordinary Asscmbly, using the following argument: '·If the Jcws of
the boroughs are forbidden to trade in bcvemge and foodstuff, deprived of their means to make
..

..

...

,
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evrei au contribuit la trezirea şi rafinarea gusturilor clasei boiereşti şi au pătruns cu mărfuri
utile în lumea satelor.
Scrierile lui Zane nu sunt lipsite de accente critice la adresa comerţului evreiesc, dar
el a fost acela care a subliniat că, atât prin activitatea lor comercială, cât şi prin cea financiară,
„evreii au fost aproape singurii agenţi care [

...

] au conlucrat la prefacerea economici, pregă

tind-o pentru a putea fecunda forme superioare de producţie şi circulaţie"87•
O l ectură atentă a documentelor cuprinse în volum pune în evidenţă statutul
contradictoriu în societatea românească al negustorului evreu. Astfel, din unele documente
rezultă interesul mănăstirilor şi al clasei boiereşti din mediul rural şi urban penlru atragerea
negustorilor evrei. Numai aşa se explică numărul mare de chiriaşi evrei care ţineau dughene
pe proprietăţile acestora şi pe uliţele principale ale oraşelor şi târgurilor moldoveneşti . Tot
atâtea realităţi consemnate şi de N. Iorga atunci când scria „Elementul evreiesc pătrunde şi
mai departe: în 1 8 1 9 Bârladul are o uliţă ajidovimii [ .

..

] . La Roman aflăm dugheuile Bercului

jidov, lângă ale episcopiei dăruite de Caramanliul Andronachi [ . . . ] . Comerţul ambulant e al
lor în 1 8 1 7"88. Dar, pe de altă parte, n-au întârziat măsurile restrictive, care umlăreau să
pună stavilă extinderii comerţului practicat de evrei. Ce-i drept, ele nu erau niciodată definitive.
Aşa, spre exemplu, în febmarie 1 826, domnitorul Ioan Sandu Sturdza interzicea evreilor, la
cererea mitropolitului Moldovei, să facă şi să vândă lumânări de ceară galbenă89, pretextând

că evreii amestecă ceara cu seu (E. Schwarzfeld demonstra că acest amestec era practicat şi
de făclieri creştini)9°. În acelaşi timp, în 1 83 2 , un evreu din Moldova obţinuse monopolul

asupra producerii şi desfacerii lumânărilor de seu, căci „fie că lipseau, fie că erau scumpe
aceste lumânări în oraşele Principatului, inclusiv în oraşul Iaşi"91 • Tot în 1 826, vistieria
Moldovei a interzis evreilor, la cererea breslei pitarilor creştini, să facă şi să vândă pâineS"J .
Dar comerţul cu pâine a devenit din nou liber pentru evrei odată cu promulgarea
Regulamentului Organic. De durată au fost interdicţiile privind comerţul cu lipitorile, cu
medicamentele şi cu produsele de drogherie.
În ceea ce priveşte reglementarea comerţului cu băuturi şi alimente la sate şi acordare:.i

dreptului de şedere pentru evrei în mediul rural, au fost adoptate următoarele măsuri: în primăvara
<inului 1 8 3 8 s-a dat ordinul Departamentului Treburilor din Lăuntru că.tre Isprăvnicia ţinutului

Iaşi de îngrădire a speculei cu produse alimentare, practicată de precupeţi creştini şi evrei9i:

în 1 84 1 s-a reînnoit ordinul. prevă7.ându-se sancţiuni împolriva celor care încălcau restricţiile

respeclive94 ; în 1 844 s-a dat ordinul domnesc de interzicere în general pentm evrei să vândă

băuturi şi C1limente la sate. Obşteasca Obişnuita Adunare făcând propunerea de extindere a
acestei restricţii şi asupra evreilor din mediul urban. Este interesant de menţionat că domnitorul

a respins propunerea Obşteştei Obişnuitei Adunări, i nvocând următoml argument: „De vor

fi opriţi jidovii de prin târguri a face alişveriş de băuturi şi de ale mâncării, nu rămâne
îndoială că aceştia, l ipsiţi de închipuirile vieţii, vor părăsi acele târguri, care se vor şi pustii.
Cu această pustiire - conchidea domnitorul - s-ar face o lovire asupritoare în dreptăţile
proprietăţii, mai ales că nu este putinţă a lăcui acele târguri cu săteni, când cele mai multe
moşii au trebui nţă încă de lăcuitori"9;. Drept urmare, Ordinul domnitomlui s-a aplicat numai

la

sate „ale căror mărginite relatii nu pot fi asemănate cn întinderea interesurilor oraşelor şi

târgurilor"90• Prin acelaşi ordin s-a intenis şi şederea evreilor h sate97• Măsura a stârnit însă

protestul multor proprietari de moşii, care au cerut rămânerea, pe loc a negustorilor evrei,

căci ei fac „iarmaroace şi zile de târg pentm alişverişul locuitorilor"98• Până la urmă, numai

orândarii trebuiau

să părăsească satele, iar aceştia,

dacă aveau proprietăţi în laşi, au primit
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a living, they will most probably leave thos„ horoughs. which will come to ruin. Their decay the pri nce concluded - will deal a severe blow to the right ofpropcrty, especially as it is impossible
to populate ti iesc boroughs with villagcrs, when most e�t.1tes are still in want of population"91 .
Accord ingly, the prince 's i njunc: i on was put into effect only in villagcs, "whose limited
c ommu nication s cannot bc compared to thc wide interests of the towns and boroughs"96 • The
same injuncti :m forbadc th e Jews to rcside in villagc597, but tllis measure triggered the reaction
of several landmvncrs, who wanted the Jews to stay because they "organizcd fairs and markets
to the i nhabitants ' profit"98• Finally. only the leaseholdcrs had to leave the villages, but if they
owned propcrties in Jas..�', they were pennitted to seule t11ere99• Thcse contradictory measures
and thc hesit.'l1 !on te take a final decision i11 what concerned their exclusion from the country 's
00 .
economic l ife demonstrate the uscfulness and uecessity of thc "Jcwish commerce" 1

In the' first half of the l 9th century, the foreign !.'Ubject Jews played a significant part
in the devel opment of the commercial life of the Principalitics, chiefly in Moldavia. The
information provided by the forei gn subjects' census, taken by the Moldavian authorities in
1 824- 1 825, are rekvant -with this respect . The analysis of the census puts into cvidence: the
presence of l.03 1 forciy,J1 subjc!'t heads of family. of which 844 were Jews; the prevalence of
rnerchants wititin the categmy of Jewish foreign subjects (o f the total 844 heads of family,
654 were enguJe<l in trade) and their prcsence in va rious branches of trade (62): the Jews·
part in the de•1elopmcnt of i mport-e>..-port 2.nd transit cornmerce - the i mport of commodities
from Lei pzig being the t;;1dttional oc�upati on of b oth native and foreign subject Jcwish
merchants all along thi s pericd 101 .
N. Iorga , who calkd th� Jcws i nvolvcd in this branch " leadi n g imennediarics'" . also
emphasized the contribution of the Jewish merchants to the development of commercia l
rcl ationships with the West.. To illustrate his assertion Iorga quoted, among othcrs, the account
of cxpcnses for a wedding in Ja ssy, which mentions: "the cloth, the satin, the velvet etc. are
to be purchased from Lciba Grosul and Iancu Chiorul of Jassy, from a (Jewess) the jewelry;
the dresses from Avram the ta il or" etc1 0i.
Most rele\"illlt for the categories of cornmodities brought in the Moldavi an boroughs or
transited th rou gh the Romanian countries by Jewish mcrchants are the tables drafted by the
customs officers at the customs stations where the merchandise was evaluated for taxationM .
But they di d not trade only in fashionablc, luxury or ordinary goods. Documents
attest that some Jews were caterers, who suppl ied goods for the army. Thus, many doc uments
issued by the Wallachian Ministry ofDefense mention "cloth for a nny unifonns" supplied by
"the merchant Hilel Manoah, the head of the moneychangers' guild" 1J4. An offici al note of
the authorities of Mehedinţi county, issued in February 1 846, reveals that the "Jew Iosif
Dămai, commissioned by the Department of the Interior, bas imported 9 measures and 100
boxes of gunpowder rolls" 105•
The incrcase in the number of Jewish merchants in the Principalities went hand

in

hand with the development ofthe credit S}'Stem, ofthe activity of the Jewish mone� changers
and bankers.

According to Virgil Madgearu, the respective bankers were the firstemis.wies ofWl3cm
"Sechiari Dcmssi, Michael Daniel, Halfon, the Elias bcathers, Hilel Manoah and
lacobi fvfarrnorosch - V Madgeam wrote - are the most irnportanr merchants and nwneylen.ders
who cume to our Principalities until 1 848" 106. Thc volume includcs scremi d�nts tclevant
for tbe part played by Hilel Manoah in thc Wallach.ian economic life. Aa:oniing to the cxccrpts
capit.al1sm .
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d rept rle stabilire acolo99 . Aceste măsuri contradictorii şi ezit.�ri în hiar1.:a unei hotărâri privind

alungarea ddinitivă a evreilor din viata c omercia lă a ţării demonstrează, în ultima instantă

util itatea şi caracterul indispensabil al „comerţului evreiesc" 1 00•
În in •t;n.,ific'1 r e<; vieţii c0m!rcialc în pri11dpate, în special

,

în Moldova, în prim�

jumăt a te a sc.;olului ;:t XIX-iea, un rol important au avut evreii s•1diţi. Sunt edificatoa:·c în
'\ct>:;t s·.1. d?.teh.: cuprinse în recensământul sudiţi l or efectuat de autorităţile moldoveneşti '!n
anii 18'.l l- 1 �:1. 5 . A11;,iliza acr.:st:ui recensământ pune în evidenţă existenţa a 2.03 1 capi de
faw : l i.:: � · id.iţi. -Ji :1 .:are 844 erau evrei; preponderen ta numerică � negustoril or în tagma
s•1di\!J n:· � , rci (din touuul de 844 capi de fam i l ie 654 practicau comerţul); preze;iţa !or î nt1 o
t;ama f;}.'JI!C Jaq;a de r.m�uri de nei;oţ (62); rolu l evreilor în dezvoH area comerţului de i mport
cxr,;:l ş• d2 � mnzil - lips.:ănia răt:lâriând în această pcrioad8 ocupaţia tradiţi onală a negustorilor
·0 1 •
ei -i e : . f:e P••mânt�11i, fi,! sudi t i
C::mti;buţia ncgusto1iior evrei la intcnsificart;a rd a ţiilor comerci a le cu Occidentul a
fost sublin1ată şi de N. Iorga care îi numea pe cv1eii ce activau în acest domeniu .,intcnnediari
de .;iipetcnic . Pcntrn exemplificarea ac.::stei aprecieri, Iorga citează, printre altele, socotelile
uno r chelluicti de mmt'.i d i n Iaşi, în care se 11rccizau următoarele : „ stofele, atlasul catif1;.m,a
etc. �c cer de ta Lciba Grosul şi I a ncu Chiornl din Ia�i, de la o Liidoafcăj se iau giuvae rek:
n1chiilc se iau �e Li <\dam croitorul" ş . a. rnz .
,

-

,

"

,

Pentm categori il e de mătfori aduse în t.1rgurile moldoveneşti şi tranzitate prin Tăriie

Romiire ele I\l'f.U5torii eyrei sunt edificatoare, pri ntre altele, tabelele întocmi te de vămuitorii

la punctele de vămi pc unde se t ranzi1au mătfurile respecth·e io;.

Dar com erţu l nu se focea doar cu obiecte de modă, de lux sau produse necesare pentru
'v iaţa co1idinrui. Documentele atestă că printre evrei au fost furni zori ai statului, care asigurau
înzestrarea armatei. Astfel, în numero as e acte emi.;e de Mini stcml de R ăzboi al 1 ării
Româneşti sunt înri;gi strate „materialele cuvenite pentru îmbră��mintea oş tirii for 1i zate cie
negctă1orul Hilcl Manoah, zarafbaşa" 104• D int r o adrcs.:i a ocârmuirii judeţului � rehedinti
diu febntaric 1 846 rezultă cil evreul IosifDămai a importat, la ordin ul Departam mtului din
Lăuntm, �· măji şi l 00 topuri fi şicuri praf de puşcă 105 •
-

„

"

,\p:uiţia în pri ncipate a unui număr considerabil de negustori evrei a coincis şi cu

dezvoltarea sistemului de credit, a activităţii zarafilor şi bancherilor ev rei.

in viziunea lui Vi rgil Madgea ru respectivii ba ncheri erau primii soli ai capitalismului
apu�c,, : , . ,Sechinri Demssi, Michael Daniel, Halfon, fraţii Elias, Hilel Manoah şi Iacobi
M<1m1orosc.h - scria \� l'vfudgearu - sunt cei mai importanţi dintre negustorii şi împrumutătorii
de bant care vin în pri ncipatele noastre până la 1 84 8" 106 • În volum sunt cuprinse câteva
,

.

docmnr.ntc refavantc pentru însemnătatea personalităfii lui Hilel Manoah în viaţa economică
a Ţării Româneşti. Conform extraselor din listele de împrumuturi pentru Vistieria statului,

Hilel Manoah a fost unul dinlre principalii creditori ai domniei, mai ales în deceniile 4-5 ale
se.colului trecut. Meritele sale sunt recunoscute într-un decret domnesc, care prevedea
acordarea unei gratificaţii lui „Hilel Manoah, zaraful, care a înlesnit în orice vreme tranzacţiile
şi trebuinţele Visterici·'107•

Reglementări şi restri cţii speciale au fost aplkate zarafilor mai ales prin anaforaua
Administr.itiv din august 1 836 1 01!. S-au st�bifa: cursul oficial 31 galbenului şi cât

Sfatului

tl�bui:i să cântărcasc1; numărul de 7arafi care putCCJu funcţiona ca atare şi care unnau sa fie

aicşt de negustori i oraşelor. Totuşi, confonn informaţiilor lui N. Suţu, „în 1 848 se găsea un

numă r in'iemnat de zarafi ev1ei în toate ungherele Moldovci" 104.
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from the lists ofloans to the state Exchequer; Hilel Manoah seems to have been one ofthe state's

main creditors, especially in the 4th-5th dccades ofthe last centwy. His merits were acknowledged

i n a princcly muniment, which granted a bonus to "Hilel Manoah, the moneychanger", who
had mediated "for seveml times, the transactions and affairs ofthe treasury" 1 07 •

Special regulations and restrictions were imposed on the moneychangcrs, especially
in the Council 's decision of August 1 83 6 108, which established: the official rate and weight of
the gold coin; the number of moneychangers in a locality, who were to be elected by the
merchants of the towns. Anyway, according to N. Suţu, "in 1 848 there was a significant
number of Jcwish moneychangers throughout Moldavia" 1 09 •
Another field, which developcd i n close connection with commerce, was leaseholding.
The Jews ofMoldavia continued to practice this occupation despite the interdiction issued in
1 804 by prince A. Moruzi1 10 • The documents of the epoch emphasize the part played by the
Jewish foreign subjects in this field. According to the foreign subjects' census, taken in
1 824- H \25, a numbcr of 3 0 1 Jewish foreign subjects were leaseholders, that is, a third ofthe
total number of leaseholders were foreign subjects1 1 1 • The Jews did not take under lease
estates only, but other sources ofincome, such as: distilleries, tavems, mills, customs etc. For
instance, in December 1 83 8, there was a short notice in "Cantor de Avis", announcing that
the auction for the lease of the Wallachian customs between January 1 , 1 83 9 - January I ,
1 843 was won by Solomon Halfon aud dragoman Serafim1 1 2 .

A distinct category was that ofthe leaseholders oftaverns ("orândari"). 1t is ne\'ertheless

truc that after the restrictive measures implemented al the beginning of the forties, their

number decreased rapidly, as revealed by the fact that in l 839 the ledgers of thc Moldavian

Exchcquer listcd 7 3 9 Jewish tax payers belonging to this category, whereas the fiscal register
of 1 845 recorded only 1 1 0113.
Thc artisans also held a significant place within

the

occupational strncture of thc

Jewish population in the Romanian countries. One may cven say that thc Jews were a
popnhltion oftradcrs and craftsmen in the period under discussion. It is i ntercsting to mention
with this respect the remark of the Prussian consul in Jassy, J. F. Neigebaucr, who wrote in

1 848: ''The great problem which othcr stalcs have not solved yet, namcly. the oricntation of

thc

Jews towards handicrafts, has bccn solved in Moldavia. A great majority of lhe Jassy

Jews makcs their living by thc work of their hands. Most of the glass blowers, carpenters,
tailors, shoemakers and jcwelcrs are Jcws" 1 14 .
The important part played by the Jewish artisans in the cpoch was duc to: thcir numbcr;
thc diversity of the branches of handicraft they were engagcd in and in which they exccllcd;
thcir profcssionalism, some of them haYc cvcn learnt their trade as apprenticcs in Vienna.
Their production mel the needs of evcryday life of the uppcr and lower strata. They were
chiefly: tailors, shoemakcrs, carpentcrs, bakers, bootmakers, silversmiths, watchmakers, glass
blowers, tinkcrs, lace-makers etc.
Pcrhaps not accidcntally, many docurnents of the epoch rnentioned the Jews by thcir
surname aud, instcad ofthe family name, by the name ofthc tradc thcy practiced. For instancc,

a !ist of house owners of the streets of Jassy which wcrc to be paved i n 1 83 3 mcntions:

Iosef Tălpar (sole-fixcr), Solomon Crăşmar (publican) , Avram Chcbrazar (lace-maker),
Maier Berariu (brewer), lsrail Croitoriu (tailor), Smil Stoleru (carpenter), Pincu Sticlariu
(glass-blower), Pascal Rachieriu (brandy-distiller), Moise Sticlariu (glass-blower), David
Cascavalagiu (cheese rnaker), Froim Olariu (potter), Leib Spiţer (apothecary), Avram Argintar
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Un alt domeniu care s-a dezvoltat, în strânsă le5ătură cu comerţul, a fost arendăşia.
Evreii din Moldova au conti nuat să îndeplinească această funcţie cu toată interdicţia

promulgată în 1 804 de domnitorul C. A Moruzi1 1 0 . Documentele epocii pun în evidenţă în

acest sen� rolul evreilor sudiţi. Confom1 recensământului sudiţilor din 1 824- 1 825, un număr
de 3 0 1 sudiţi evrei erau arendC1şi, adică o treime din totalul sudiţilor arendaşi 1 1 1 • Dar evreii
nu luau în arendă nl!mai moşii, ci şi alte venituri : velniţe, cârciumi, mori, vămi, etc. �a .

spre excmph, într-o ştire apărută în „Cantor de Avis" din decembrie 1 8 3 8 se anunţa că, la o

licitaţie a arendării vămilor 'fării Româneşti, arenda a fost c.:1ştigată, pentru perioada 1 ianualie
1 8 3 9 - 1 ianuarie 1 842, de Solomon Halfon şi Dragoman Serafim 1 12.
O cak'.gorie aparte a fost aceea a arendaşilor de cârciumi („orândari"). Ce-i drept,

după r.:!st ricţi ile introduse la începutul anilor 40, numărul lor a scăzut vertiginos, deoarece

dacă în evidenţa Vistieriei Moldovei, în anul l 8 3 9 fi&'Urau 739 orândari evrei contribuabili,

în catagrafia din 1 845 au fost înregistraţi doar l l O m.

O pondere importantă în structura ocupaţională a locuitorilor evrei din Ţările Române
au avut-o meseriaşii. Se poate afim1a, pe drept cuvânt, că, în epoca la care ne referim, evreii

au fost o popuJaţic de nef.'Ustori şi meseriaşi. Este interesantă în acest sens constatarea lui

J . F. Neigcbauer, consulul general pmsian din laşi, care nota în 1 848: „Marea problemă pe
care alte state n-au rezolvat-o încă, şi anume aceea de a-i atrage pe evrei spre meserii, este în
Moldova rezolvată. O mare parte a evreilor din laşi trăiesc din munca mâinilor lor ca meseriaşi .
Cei mai mulţi sticlari, tâmplari, croitori, pantofari, giuvaergii sunt evrei" 1 1 4 .

Rolul important al meseriaşilor evrei î n epocă s-a datorat: numărului lor; varietăţii
meseriilor practicate; ramurilor în care s-au afirmat; profesionalismului, unii făcându-şi

ucenicia chiar la Viena. Meseriile lor erau axate pe satisfacerea necesităţilor vieţii cotidiene,
at:1t ale clasei boiereşti, cât şi ale populaţiei nevoiaşe. Numeric, ci dominau în ramurile:
croitorie, ciubotărie, stolerie, brutărie, cizmărie, argintărie, ceasornicărie, sticlărie, tinichigerie,
ceaprazărie ş.a.m.d.
Poate nu întâmplător, în multe documente de epocă evreii au fost nomi n: Jizaţi cu

prenume, iar în locul numelui de familie s-a indicat meseria practicată. Aşa, de pi dă, în lista

proprietarilor de case de pe străzile laşiului (care urmau a fi pardosite cu bolovani) în 1 83 3 sunt
pcmeniţi, printre al�ii: Iosef Tălpar, Solomon Crâşmar, Avram Chebrazar, Maier Berariu,

Israil Croiton u, S mit Stolem, Pincu Sticlariu, Pascal Rachieriu, Moise Sticlariu, David

C1sc21\ ,1l?['.iu, F�oun Olaril', Leib Spiţer, Avram Argintar, Idei Giuvaergiu11� ş.a.m.<l. Da r
m:!rtu ri 1 !>:: cele !rnti relevante pentru creşterea numerică a meseria�ilor evrei şi a meseriilor

1jr:1ct 1c<1 1c E-ur1 (;atagrafiile şi evidenţele statislice de 2ltă natur'.i alcătuite în epocă, atât în

e<�t şi in Ţara Românească. În acest sens, în volum sunt cuprinse catagrafii din care
remlt<l . compar-1tiv, numărul meseriaşilor şi al meseriilor practicate la Iaşi în anii 1 808 şi i 820
(vc?:i Jnexa VJ '1 şi ti) în întreaga Moldavă în anul 1 845 (vezi Anexa VII). Pentm Bucureşti,

Mo!dO\ a

d;itele incluse în volum pennit unele comparaţii

În

:nnc anii

1 820 şi 1 83 8 (vezi Anexa

VIII).

bşi, in anul 1 808, au fost înregistraţi 3 0 1 meseriaşi, practicând 49 de meserii, în

1 820, 569 de n11.:seriaşi, practicând 74 de meserii, dar, conform recensământului din 1 845.

n�escrinşi evrc; practicau numai 1 1 meserii. Astfel, în 1 845 se observă o concentran::
ccr.sidaabilii doar în câteva ramuri, cum au fost: croitoria (în l e08: 22; 1 820: 1 20; 1 845:
7 70), ( hbatar:· (în 1 808 erau 9; în 1 820: 53; în 1 8,�5 : 3 79): stoleri ( 1 808: 4·. în 1 820: 7; în
:; gg I

1 845:

530): argi11ta"i

( 1 808: 4; în 1 820: 58: în 1845 : 1 23) ş.a.m.d. Este de remarcat di în

1 820 meseriaşii evrei îi depăşeau numeric pe meseriaşii creştini în 6 ramuri. În 1 845, evr;:ii
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(silversmith), Idel Giuvaergiu Geweler) 1 1 5 etc. But the rnost relevant testirnonies ofthe increase
in the nurnber of Jewish artisans and of the diversification of the branches of trades they
pr:-.cticed are the fiscal registers and other statistic records, drawn up both in Molda'ia aud
Wallachia in the period under discussion. With tllis respect, the volume includes fiscal registers
which enable ns to evaluate the number of artisans and of the trades practiced in 1 808 as
compared to 1 820 (See Annex VI, a and b), and throughout Moldavia in 1 845 (See Annex
VII) . For Bucharest, the data included in the Yolurne enable a certain cornparison between
1 820 and 1 83 8 (See Annex VIII).
By 1 808, in Jassy there were 3 0 1 artisans engaged in 49 branches of handicraft,
whercas by 1 820, there were 569 artisans. practicing 74 crafts. According to the 1 845 census,
2,88 1 Jewish artisans were engaged in 1 1 branches only. Thus, in 1 845 we may notice a
significant concentration in several branches, such as: tailoring (22 in 1 808; 1 20 in 1 820;
770 in 1 845): shoemaking (9 in 1 808; 53 in 1 820; 379 in 1 845); carpentry (4 in 1 808; 7 in
1820: 530 in 1 845); silverware production (4 in 1 808; 58 m 1 820; 123 in 1 845) etc. We
should e:nphasize that in 1 820 there were more Jewish than Christian artisans engaged in 6
branches ofhandicraft. In 1 845, the Jews outnurnbered by far the Christian artisans in all thc
1 1 branches they were engaged in. For instance, there were 58 Je"wish to 1 6 Christian
silversmiths, 26 Jewish to 5 Christian lace-makers; 1 1 Jewish to 3 Christian jewelcrs; 27
Jewish, to 4 Christian brandy distillers: 6 Jewish to 3 Christian tinkers. In some branches
there were only Jewish craftsmen, such as: carpenters, coopers, coachbuilders, lacc-makers.
We must conclude that the ratio between the Jewish and the Christian craftsmen of
Jassy had radically changed by 1 845; whereas in 1 820 there were 1 , 178 Christian and 587
Jewish artisans, in I 845 therc were 2.88 1 Jewish and 536 Christian artisans. According to
the same census, in the Moldavian townlets and boroughs there were 5, 1 53 Jewish artisans
engaged in 83 branches, as compared to 4,6 1 0 Christian artisans, engaged in 61 branches.
The towns with the mosl numerous Jewish artisans were Botoşani (505), Fălticeni (479) and
Roman (229)116• As compared to the data conceming the Jewish artisans of Jassy and Moldavi a
in general, the statistic records of thc Wallachian capital mirror a different situation. Thc
registers of 1 820 and 1 92 1, listing the artisan' guilds and t11e companies ofthe ethnic groups of
Bucharest record 127 names ofJewish artisans, but the craft they practiced was mentioned only
for 62, who were engaged in 24 branches 117• The 1838 census recorded 703 Jcwish artisans,
cngaged in 68 branchcs1 18• The number oftailors ( 1 22) prevailed over all other fields of activity.
Between 1 830-1844, 4 1 5 artisans, who had paid thcir ''head-tax", were recorded at
the Administrative Department for thc community of Polish Jews of Bucharest. "This figure
also includcs people engaged in other occupations119•
On the basis ofthe data provided by the 1838 census, we may also estimate the situation
of the Jcws in Brăila. Of the 173 recorded pcople, there were: publicans and brandy-distillcrs
(9); Jewish ushers (2); shoemaker ( I ); boot-maker (I); tailors ( 1 0); teacher ( I ); glazier ( l);
surgcon ( I); haham ( I ); workers (2); traders and peddlers (4); carpenters (4); tinker ( l );
moneychangers (4) 120 •
Relevant for the activity of Jewish artisans and of somc cnterprisers are the documcnts
which record their contracts for different services or thc proposals to set up "manufactorics''.
For instance, in September 1829, thc mcrchant Hascal Haufman of Jassy signed a contract
with the Moldavian Government for rnanufacturing 20,000 new, good sacks, large cnough to
"contain all the treasury's belongings"12 1 •
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au depăşit numeric, cu mult, meseriaşii creştini în toate cele 1 1 ramuri în care au fost angajaţi.

Aşa, spre exemplu, erau 58 argintari evrei faţă de 16 creştini, 26 ceaprazari evrei faţă de 5

creştini, 1 1 giuvaergii evrei faţă de 3 creştini, 2 7 rachieri evrei faţă de 4 creştini, 6 tinichigii

evrei faţă de 3 creştini. În unele domenii au lucrat numai meseriaşi evrei, cum au fost:
sto!cri, butnari, caretaşi, ceapra?.ari.

Ş

Trebuie să conchidem că raportul dintre meseriaşii evrei şi meseria ii cn;ştini din

Iaşi, până în 1 845, s-a schimbat radicaL căci, dacă în 1 820 la 1 . 178 meseriaşi creştini au
fost 587 evrei, în anul 1 845,

alături de 2.88 1 meseriaşi evrei au fost 536 creştini . În oraşele

şi târgurile din Moldova, conform aceluiaşi recensământ, au fost 5 . 1 53 meseriaşi cHei,
angajaţi în 83 de meserii, faţă de 4620 meseriaşi creştini, care practicau 6 1 de m1;.serii .

Oraşele cu cei mai mulţi meseriaşi evrei au fost Botoşani (505), Fălticeni (4 79), Roman

(229) 116.

Comparativ cu datele p!ivind meseriaşii evrei în Iaşi şi în Moldova, în general,

tabelul statistic din capitala Ţării Româneşti reflectă o altă situaţie. În registrele companiilor
meşteşugăreşti şi cele de profil etnic din Bucureşti, după anii 1 820 şi 1 829, figura numele a
l 27 evrei meşteşugari, dar cu specificarea meseriilor au fost înregistraţi doar 62, angajaţi în
24 de ramuri 117• La recensământul din l838 au fost găsiţi 793 de meşteşugari evrei, angajali
în 68 de meserii 1 1 8 . Numărul celor ocupaţi în croitorie ( 122) a dominat toate celelalte ramuri
de activitate.
La Pârcălăbia obştei evreilor leşeşti din Bucureşti au fost înscrişi, între 1 830- 1 844,
4 1 5 meseriaşi care şi-au achitat „capitaţia". În această cifră au fost incluse şi persoane cu
alte ocupaţii decât cele cu mun<'..a manuală1 1 9•
Pe baza datelor recensământului din 1 83 8 pot fi făcute Wlele evaluări şi cu privire la
situatia C\'Teilor din Brăila. Din cele 1 73 de suflete înregistrate, au fost cârcimnari şi rachieri

(9); ceauşi evreieşti (2); ciubotari ( 1 ) ; cizmari ( 1); croitori ( 1 0); dascăli ( I); geamgii ( l ) ;

giurah-chirurgi ( 1 ) ; hahami ( I ); muncitori (2); negustori ş i precupeţi (4); tâmplari
0•
tinichigii ( l ) ; zarafi (4 ) 12

(4);

În legătură cu activitatea meseriaşilor şi a unorîntreprin:zători evrei, prezintă interes
şi documentele în care au fost consemnate angajamentele lor de a executa diferite lucrJri la
comandă sau propunerile pen!.'11 înfiintarea de „făbrici".
Aşa, spre exemplu, în septembrie 1 829, negustorul Hascal Haufman din laşi a încheiat
un contract cu Divanul Moldovei pentru confecţionarea a 20.000 de saci noi şi buni, îm:ăpători
„pentrn pripasurile îndestulătoare din cumpărătorile haznelii" 12 1 .
În 1 83 3 , întreprinzătorul Moise sân David (probabil fostul staroste al obştii evrei lor
din Bucureşti) făcea o propunere către P. D. Kiseleff pentru deschiderea unei fabrici de
mătase în Bucureşti, elaborând totodată şi un proiect <le cultivare a viermilor de măt.Jse m;

în Bucureşti. făcea o propunere către
pen!m producerea prafului de puşcă „fiindcă [el] are acea!'"tă
ştiinţă de meşteşug" 12). Un m<�şte: evreu se a ngaja faţă de domniţa Eufrosina Mavro;.�ileni
din laşi să-i confecţioneze ŞJSf: scaune, dcuă jilţuri, o canapea de rădăcină de Ierni;, cu

în 1 83 5 suditul evreu Iar.eul Friedman, stabilit
Jomnitornl Alexandru Ghica

,Justml lemn de Viiena", să-i

facă tapiţeria din mătase. Se mai declara gata şi pentru alte
tapiţerie124• Dintr-o ofertă semnată de Şmil Moscovici şi Froim
Aizicovici din Iaşi, în iunie 1 817, rezdtă că s-au angajat să confectionezc pentru nevoile
Sfatului Administrativ pietre de curnpene 125• În noiembrie 1838, evreul Haim, „supus
•
prusienesc", a deschis la Bu?.ău o fabrică pentru „unt de naft, catran şi zmoală"' 126 Dintr-o
lucrări de tâmplărie şi
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Io 1 83 3 , the enlerpriser Moise sin David (most probably the former leader of the
Jewish community of Bucharest proposcd P. D. Kiseleff to open a silk factory in Bucharest
and drafted a project for brecding silk-wonns122; in 1 835, the Jewish foreig'n subject Iancu]
Friedman, settled in Bucharest presented priuce Alexandru Ghica a project for manufacturing
gnn-powdcr, "because [he) mastered this craft" m . A Jewish artisan was commissioned by
princess Eufrosina Mavrogheni of Jassy to make six chairs, two annchairs, ::i . wooden couch
of"prec;ious Viennese tirnber" and silk upholstery. He also undertook to do any othcr joining
or upholstery workm. A draft, signed by Şmil Moscovici and Froim Aizicovici of Jassy in
June 1 837, revcals that they undertook to manufacture balance stones for the administrative
council125 . In November 1 838, the Jew Haim, "'Prussian subject", opened a "tar and pitch"
manufactory in Buzău116• A bill paid in March 1 840 reveals that two Jewish tinkers were
employed to cover in tin plate the towers of Sf. Ilie Church of Craiova127• In 1840, the Jew
Meier Leizerovici of Jassy asked the Mold::ivian prince 's permission to set up a pasta factory128.
A complaint forwarded to the Police in October 1 842 reveals the presence in Bucharest of a
Jcwish leather cutter, "who covered the boyars' carriages" 12'.
But the hi!.itory ofthe Jcwish artisans should also record such events as the arrival of
Joseph the Bookbindcr in Craiova. Late: cailed Samitca, he established the first bookbinding
workshop, in the yard of Sf. Ilic Church, in 183 5 130• A 1 83 7 document shows that the Jcws
mended once again the roof of Hurezu monastery111 .
N. Iorga wrote that. in 1 840, severa] Jewish tinkers of Brăila were working i n Bistriţa
Oltuluim.
In 1 845, the account book of Sf. Voievozi Church ofBârlad recorded the names ofthe
Jewish artisans who had made the tin candlesticks for the churchm.
We could come up with many othcr examples; all in all, they prove that not all the
Jews were publicans, brandy-distillers or usurers, but also artisans, whose services were
requestCC.: by an elite clientele.
*

Although the Jewish institutional life was chiefly carri;:d on within the community
or, as the official chancellery documcnts would call it, the "Jewish company", which was an
etlmic-cultual organization comprising all thc Jews (including the artisans), at the end oft he
1 8th century, the Jewish craftsmen started to organize themselves in separate professional
guilds after tJ1e model of the Christian guilds. In spite of tJ1eir strictJy professional purposes,
the guilds ' statutes a1so comprised some stipulations related to the religious spherc, sanctioned
by the rabbinical authority. The volume includcs sevcral guild statutes, as well as pctitions in
which Jewish craftsmen, engaged in a ccrtain brancl1 of trade, asked for the right to organize
themselves in guilds1H. Irrespective of branch, the corporation statutes generally included
regulations concerning the duties of journeymcn and apprentices and stipulations designcd
to strengthen the guild solidarity. For instance, if the authorities commissioned the guild to
do a job frec of charge, all its membcrs had to take part; if somebody was asked to render
service to a boyar, he could not accept without the knowledge oft he guild and of its le::idcrship.
Like tJ1e Christian corporations, the Jewish guilds would protect their members against the
competition of free craftsmen. For instance, in 1838, the guild of Jewish fur-cap makers of
Jassy petitioned the Department of the Interior to forbid the foreign fur-cap makers, who
wcre not mcmbers of the guild and did not posses a license granted by the guild, to practice
their tradeD5•
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notă de plată rezultă că, în martie 1 840, doi meşteri tinichigii evrei s-au angajat să învelească
cu tablă turnul bisericii Sf. Ilie din Craiova127•
Î n 1 840, evreul Meier Leizorovici din Iaşi cerea aprobarea domnitorului Moldovei
să deschidă o fabrică de fidea 1 28 • Dintr-o jalbă adresată Agiei în octombrie 1 842 rezultă
existenţa în Bucureşti a unui curelar evreu „care îmbracă caleşte boiereşti" 129 •
Dar istoricul meseriaşilor evrei are de consemnat şi evenimente precum venirea la
Craiova a lui Iosif Legătorul 7is mai târziu Samitca, care întemeia, în 1835, în curtea bisericii
Sf. Ilic, un prim atelier de legătorie de cărţi no. Î ntr-un document din 1837 se arăta că evreii
fac din nou acoperişul mănăstirii Hurezu131 •
N. Iorga scria că în 1 840 lucrau la Bistriţa Oltului maiştri tinichigii evrei din oraşul
Brăila 132•
Î n condica de venituri pe anul 1845 a bisericii Sf. Voievozi din Bârlad erau înscrişi
evrei care au lucrat sfeşnicele de alamă pentm uzul bisericii133•
Şirul exemplelor poate continua; ele demonstrează că evreii nu au fost numai
c;îrciumari, rachieri sau vutcari. ci meşteri de toate categoriile, căutaţi de o clientelă de
elită.
*

Deşi viaţa instituţional?i a evreilor s-a desfăşurat, în primul rând, în cadml comunităţii
sau. cum se numea în actele! de cancelarie, în cadrul „bresleijidovilor", care era o organizaţie
etnocultuală, cuprinz<lndu-1 pe toţi evreii, inclusiv pe meseriaşi, totuşi, la sfârşitul secolului
al XVllI-lea, şi meseriaşii evrei au început să se constituie în bresle profesionale pc modelul
breslelor meseriaşilor creştini, dar separat de ele. În pofida caracterului lor strict profesional,
statutele breslelor aveau şi prevederi de natură cultuală. Ele erau întărite de şeful cultului .
În volum sunt incluse statute d e bresle de meseriaşi sau memorii prin care meseriaşi evrei
de un anume profil solicitau dreptul de a se constitui în bresle 1 �4• De regulă, statutele breslelor,
indiferent de profilul lor, aveau prevederi severe în privinţa obligaţiilor calfelor şi a respectului
pentru solldaritatea de breaslă De exemplu, dacă trebuia prestată o muncă gratuită în folosul
autorităţilor, toţi breslaşii trebuiau să participe la respectiva activitate în mod egal; dacă
venea o comandă din partea vreunui boier, nimeni nu o putea primi fără ştirea breslei şi a
eforilor. Şi breslele meseriaşi lor evrei, ca şi cele ale meseriaşilor creştini, îşi apărau membrii
împotriva concurenţei venite din partea celor aflaţi în afara breslelor. Aşa, spre pildă, breasla
cuşmarilor evrei din laşi s-a adresat în 1 838 cu o jalbă către Departamentul Trebilor din
Lăuntru prin care cerea interzicerea pentru cuşmarii evrei străini, aflaţi în afara breslei şi
neatestaţi de conducerea breslei, să-şi practice meseria m .
D i n documentele incluse î n volum rezultă existenţa breslei croitorilor la Bucureşti,
Iaşi, Fălticeni, Piatrn Neamţ; a breslei cuşmarilor şi a ciobotarilor la Iaşi; dorinţa alămarilor,
căldă"rarilor, tinichigiilor, stolerilor, sticlarilor şi brutarilor dir1 Fălticeni de a se constitui în
bresle proprii; demersurile tin!chigiilor din Iaşi pentru recunoaşterea breslei lor ca fiind
legal consti!uită 1 )6. Î ntr-o listă cu stărostiile de.meseriaşi C'.'rei în laşi, între anii 1 830- 1 R40,
s-a consemnat funcţiom1rea a 7 stărostii : croitori, cuşmari, cizmari, stoleri, tinichigii,
săbăid:icari şi zugravi 137•
Pe lângă activitatea în cadml breslelor e\<Teieşti apar dovezi că, în unele cazuri,
evrei i au făcut parte din breslele creştinilor, dar erau neînţelegeri între ei atunci când breslele
creştine cereau ca meseriaşii evrei să contribuie Ia cheltuielile lor. Într-un asemenea conflict
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Several documents in the volume bear witness for the prescnce of guilds oftailors in

Bucharest, Jassy, Fălticeni, Piatra Neamt, a guil d of fur-cap makers and one of shoemakers
in Jassy At thc same time, thcy reveal the wish of the braziers, coopers, tiukers, carpcnters,

glass blowcrs and b�lkcrs of Fălticeni to set up their own guih, and the approaches of the
society of the Jassy tinkero; to be formally acknowl cdged as a guild 1 3 6 . A list of the leadershtp
of the Jewish artisans of Jassy, drawn up between 1 830- 1 840, shows that therc wcre seven
such organizations in town: tailors, fur-cap makers, bootmakers, carpenters, tinken., tanners

and housc p;iintersm.

Bcsides their activit)• in the Jewish guilds, some sources attest the presence of Jews in

Christian c·Jrporations Conflicts would arise when the Christian guilds requcsted the Jewish

craftsmen to contribute to

their expen ses. The Moldavian prince, Mihail Sturdz<.1, i1!terfered
in such a dispute and favored thc Jews; on accoWlt ofthe fact that they could 11ot be asked to

pay t1xcs to the Exchequer and Io their own community and, on top of that, fees to the
Christian guildsl)8•

In 1 839,

a similar conflict broke out i� ,the furriers'

guild

of Botoşani,

who were dissati<;fied with the competition of the Jewish furriers139.

In this period, the state authorities did not binder the activity of the Jewîsh artisans, a
tt.at was playi ng a significant part, both in the life of the boroughs and in the
Jewish communal life. Thcy pm1icipated it•_ the boroughs' life side by side with the Romanian
population, promoting thc burghe1s' interests and the genera l development ofthe respective
settlement. In severa! localities they were elxted in the local cou nci l, to "manage the financial
resources of the town or borough where they lived" 1 40 •
Besides traders and craftsmen, the fiscal registers and other documents in the volume
meni ion other occupations practiced by Jews, namely thc liberal professions. At that time,
the Jewish i ntelligentsia was quite poor in number. First of alt, they were physicians, but - as
I. Barasch noted - "too few" IH, then, apothecaries, "teachers'·; the 1838 census mcntions a
comedian in Bucharest and, in 1 83 9, it seerns that there were 1 3 musicians in Moldaviain.
Betwceq 1 834-1 844, the Admi nist rative Department for the community of Polish Je'>' s of
Jassy regi stcrcd ::: sin!;crs, 17 teachers and 4 dementary schooheichers. It is interesting to
note that in the case ofthe teachers t hen� is a distinction betwer.n teachers, teachers for gi rls
social categor1

and ritual staughter instructors143.
The elite consisted

in a few personalities, such as: I. Barasch, Da"icion Bally. Hilel
Michel Daniel, Barbu lscovescu, C. D. Rosenthal . This c�tcgory
also included the religious intelligentsia , chiefly the rabbis. According to the 1 845 fiscal
register, there wcre l ) 13 pr.ople in Moldavia who practiced otber profe8sions than tllat of
Manoah, the Elias brolhcrs ,

merchant or artisan 1 44 .

The cstc;blishmcnt of small boroughs, a process begw 1 in the previous ccnlury al ready,

rcprescnt s a distinct chapter in the history ofthe Jews of Moldmi.a in the first half ofthe l 9th

century. The present volume includes severa} agreements made bctween estate owncrs anc!

Je\\ish merchants, who were called to set np such kind of settlcments14', wh.ich - as V Tufesct1

emphasizcd in bis monograph on the M oldavian boroughs - browµit signific;mt profil to the
local aristocracy146. lt also includes princely charters, which sanction thc

�tipulations of the

arorementioned contracts.

Al I th(:S{; agreements were drafted according to a general model, consisting in an enurne

ration ofthe tenants' and owners ' duties and privileges ; they rnirror the landowners' general
interest in encouraging the building of houses and shops and in the development of 1 radc.
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a intervenit domnitorul Moldovei, Mihail Sturdza, dând câştig de cauză evreilor, pe
considerentul că nu li se putea

• ca, după ce îşi plătesc datoriile către Vistieria statului şi

către propria lor comunitate, să mai plătească şi breslei

meseriaşilor creştini ns. Un conflict

pe temă similară :t',:Jzbucnit în 1 83 9 şi intre meseriaşii blănari din Botoşani. În general,
blănarii din Boto!)ani erau nemulţumiţi din cauza concurenţei din partea blănarilor evrei m_

Autoritatea de stat nu a îngrădit în această perioadă activitatea meseriaşilor evrei,

care au reprezentat o categorie spcciaJă cu un rol important atât în viat.a târgurilor, cât şi în

lumea comunitară o::vreiască. Ei s-au implicat în viata târgurilor, militând, alături de locuitorii

români, pentru apărarea intereselor târgoveţilor şi dezvoltarea târgurilor în general. În unele

Ş

localităti au fost ale i în sfatul municipal al târgului
intercsuri a or.işului sau a târgului lăcuinţii lor" 140.

cu funcţia de a „cârmui materialnicele

Pe lângă negustori şi meseriaşi, în catagrafi il e cuprinse în volwn, ca şi în documente

de altă natură, sunt înregistrate şi.alte profesii practicate de evrei; avem în vedere intelectualii
sau l iber profesioniştii. Numcric,
redusă. Existau, în primul

;1tclectualitatca cvrci:>scă la data respectivă avea o pondere

rân�,

medici, dar, după

cum

remarca

I.

Barasch, erau ,.prea

1 838 din
1 845, se pare că au funcţionat

puţini'· IH ; se întâlnesc categoriile spiţerilor „dascălilor". În recensământul din
Bucureşti

a

fost înregistrat un comediant, iar 111 Moldova, î.n

1 3 muzicanţi m. Pârcălăbia obŞlei eHeilor leşe�ti din Bucureşti înregistra, pentru perioada
1 83 4- 1 844, 3 cântărc(i, 17 dascăli şi 4 învăţători. Interesant că în cazul dascălilor sunt

disociaţi: dascăli, dascăli de fete şi dascâli de tăierc 14�.
În categoria elitei s-au inclus doar câteva personalităt.i, cum au fost:

I. Barasch, Davicio":J.

În această
categoric intră şi intelectualitatea din viaţa cultuală, în primul rând personalităţile rabinice.
Bally, Hilel Manoah, fraţii Elias, Micbel Daniel, Barbu Iscovescu, C. O. Roscnthal.

Confonn catagrafiei din 1 84 5, în Moldova 1 3 1 3 persoane practicau „alte profesiuni"

decât cefo de negustori şi meseriaşi 144 •

Un capitol specific pentru istoria evreilor din Moldova în prima jurnătite a secolului

al XIX-iea a fost fondarea târguşoarelor, continuându-se astfel un proces început încă în
secolul precedent. În volum swu incluse contracte încheiate între proprietari de moşii şi

negustori evrei în vederea fondării unor aşezări de acest fel 1�5

care

,

aşa cum sublinia

V

Tufescu în monografia sa despre târgurile Moldovei, au adus importante foloase clasei
boiereşti 116 • Sunt publicate hrisoave prin care prevederile contrac.1elor respective au primit
confirmarea domnease<\.

În general toate contractele de întemeiere de târguşoare erau alcătuite după un anumit

tipar, în care se precizau obligaţiile şi drcptwile chiriaşilor, cât şi ale propriebrilor; e le

reflectă interesul general al proprietarilor de moşii de a încuraja construirea de case şi

şi de7.voltarea comerţului.
În unele aşezări, ca, spre pildă, în târgul Moineşti, învoiala nu pre-vedea doar vân?..area
de păcuri\, ci şi , .deschiderea de gropi de păcură". Groparii ce deschideau aceste gropi
dădeau proprietarului „o dreaptă parte" din cautitatca ex1ras{t. În general, din contractul

dughene

dintre locuitorii t\rgului Moineşti şi proprietarul moşiei, Alexandru Mavrocordal, rezultă

importanţa acordată de acesta din unnă pentru organizarea zilelor de târg, la care veneau

„cu maffil de băcănie şi peşte" nu doar târgoveţi locali, ci şi str.lini 147•

În actul de alcătuire

a târgului Băneşti s-a prevăzut, printre altele, că „top negustorii vor fi în dreptate a vinde

[ . . . ] tot feluri de băuturi şi alte lucruri, carele până acum au fost numai în dreptate orândarului,

ca prin aceasta să se poată şi neguţitorii întemeia şi înlesni mai bine aşezări.le lor" 148•
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For instance, in the case of Moineşti borough the contract was not only referring to

the trade in fuel oii, but also to the "opening offuel oii pid". Those who exploited such pits
were due to give the owner "a fair share" of the extracted quantity. In general, the contract

between the inhabitants of Moineşti borough and the owner of the estate, Alexandru
Mavrocordat, reveals the irnportance attached by the lattcr to the market days, attcnded not
only by local townspeople, but also by grocers and fishrnongers frorn remoter places117• The
document attesting the foundation of Băneşti borough includes the stipulation that "all the
traders are allowed to sell [...] all kinds ofbeverage and foodstu.ff, up to now sold only by the

orândar, so that the merchants could also settle and prosper" 148•
Special stipulations concerned the organization of the markets and fairs.
The estate owners' interest in such activities was so keen that they granted the Jewish
tenants a lot of privileges, such as lease exemption for the synagogues, the haham's house,
the ritual bathing establishment and the cemetery149•
Analyzing the content o f these agreements, E. Schwanfeld emphasized the fact that
their stipulations placed thc Jews "on equal terms with the Christians"150• According to him,
it scems that, in the fifth decade, the landowners who wished to set up a borough did broke
some ofthe anti-Jewish provisions inspired by the stipulations ofthe Organic Statutes151•
Al the beginning ofthe 19th century, the stages ofthe process ofborough foundation

in Moldavia arc the following 1 52 :

1803 -1 820 the average rate per ycar was 7 boroughs
22 boroughs
1 820 - 1 83 1
22 boroughs
1 83 9 - 1840
Not only the growing number of boroughs, but also the demographic increase in their
Jewish population was a proof of their vitality. Thus, comparing the results ofthe 1 8 3 1 and

1 838 censuses. E. Schwarzfeld showcd that by 1 83 1 thcre were 7 1 people in Slăveni, whereas
in 1838, their nnmber amounted to 270; in Buce..:ea, in the sarne period, the numbcr of
family heads grew from 1 9 to

43 ; in Moineşti, from 44 to 2 1 5; in Câiniţiu, frorn

J to 1 8; in

Drăguşeni, 19 family heads to 38m.
The analysis o f thc foundation documents and thc cornparison betwcen the censuses
puts into bold relief the important part played by the boroughs in the turning to account of
the aristocratic estates and in the social-economic activity in general.
Thc Jews' occupational structure brought about a certain social stratification. The
data regarding this prucess have not been thoroughly collected or intcrpreted yet. Various
docurnents reveal that there were scv�ral rich Jews, such as Hilel Manoah, Solomon Halfon,

Davicion Bally etc. ill Bucharest or Michel Daniel in Jassy, in the first half of the l 9th

centul )'. At the opposite end, there also were vcry poor strata ofJcwish population. lntcrpreting
from this perspective thc fiscal registers of Jassy from 1 808 and 1820, Moldavia from 1 83 2
and 1 845, and Bucharest from 1 83 1 aud 1 838, w e must conclude that there arc not enough

data lo evaluate the Iinancial situation of the registered people. Nc\'ertheless, wc may drav.
severa I conclusi ons from collateral information, such as the number of scrvants hircd by

a

family or thc number of Jews who belonged to the domestic pcrsonnel c<1tcgory. Gathering

the picccs of infonnation providcd by the roster of the lowcr strata families of Jassy ( 1 808),

we sec that of 680 familics, 1 1 1 , that is about 16%, hac! betwecn one and five servants: thc
family of a ritual slaughterer had 12, and ''Rapaport the Jew" had 1 41;�. In 1 83 1 , 50% of the
Jcwish familics ofBucharest that resided in the so-callcd "red" and "blue" districts and 30%
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O prevedere contractuală specială s-a referit la organizarea zilelor de târg şi a
iarmaroacelor.
Interesul proprietarilor pentm desfiişurarea acestor activită!i era atât de marc, încât
acordau chiriaşilor evrei o seam:'I de avantaje, printre care scutirea de plata chiriilor pentru
simgogile, locuinţele hahamului, baia rituală şi cimitir149•
E. Schwarzfeld, analizând conţinutul acestor învoieli, sublinia imponanta faptului
că în prevederile lor evreii erau puşi „pe un picior de perfectă egalitate cu creştinii" 1'0•
Confonn observaţiei sale, în cazul infiinţării târguşoarelor în deceniul 5, se pare că proprietarii
de moşii nu se sinchiseau de toate măsurile antievreieşti instituite în spiritul prevederilor
Regulamentului Organic1i1.
Etapele constituirii târguşoarelor în Moldova la începutul secolului al XIX-iea au
fost următoarele 152:
1 803 - 1 820 au apărut în medie anual 7 târguri
1 820- 1 83 1 "
''
1 1 târguri
1 83 1 - 1 838 "
22 târguri
1 838-1 839 "
22 târguri
Ceea ce a demonstrat î nsă vitalitatea acestor tiirguşoare nu a fost doar creşterea lor
numerică, ci şi sporul demografic al evreilor. Astfel, E. Schwarzfcld, comparând rezultatele
recensămintelor din anii 1 83 1 şi 1838, arată că la Săveni, în 183 1 , au fost îrnegistrate 7 1
suflete, iar în 1 838, 270; la Bucecea î n acelaşi interval numărul capilor de familie a crcsct&t
de la 1 9 la 43 ; la Moineşti de la 44 la 2 1 5 ; la Câiniţiu de la 3 capi de familie la 18; la
Drăguşeni de la 1 9 capi de familie la 3 8 m .
Analiza actelor constitutive ş i compararea datelor din recensăminte pun î n evidenţă,
în mod cert, rolul important al târguşoarelor în valorificarea domeniilor boiereşti şi în
activitatea social-economică în general.
Structura ocupaţională a evreilor a determinat o anume stratificare socială . Datele
pentru cunoaşterea acesn1i proces nu au fost încă suficient depistate şi prelucrate. Se cunoaşte
din documente disparate că au fost câţfra evrei bogaţi (în prima jumătate a secolului al
XIX-iea) , precum Hilcl Manoah, Solomon Halfon, Davicion Bally ş.a. în Bucureşti, sau un
Michel Daniel la laşi. Masa evreilor a fost stratificată, printre ci aflându-se şi o populaţie
deosebit de săracă. Anali7.ând, din acest punct de vedere, catagrafiile oraşului laşi din_ 1 808
şi 1 820, ale Moldovei din 1 832 şi 1 845, catagrafiile Bucureştilor din 1 83 1 şi 1 838, trebuie
să conchidem că nu avem indicatori esenţiali privind starea materială a celor recenzaţi.
Unele consideraţii pot fi făcute însă pe baza unor informaţii colaterale, precum
numărul slugilor angajate in diferite familii sau după numărul evreilor sluj nici . Sintetizând
datele din Condica suflete/or şi a familiilor stării dejos din laşi (1 808), rezultă că din 680
de familii, 1 1 1 , adică în jur de 1 5%, deţineau între 1 şi 5 slugi; o familie de casapi este
înregislrată cu 1 2, iar „Rapaport jidovul" cu 14 slugi154• În Bucureşti, în 1 83 1 , 50 din familiile
evreieşti din sectoarele roşu şi albastru şi 3 0% din sectorul negru aveau slugi casnice 155•
Conform catagrafiei din 1 832, în Moldova 40,38% din totalul slugilor erau angajate la
evrei 1 56• Catagrafia din 1 838, conţinând date cu privire la evreii care şi-au câştigat existenţa
ca slugi, pune în evidenţă că în această categoric intrau, în special, fete tinere necăsătorite,
între 1 0- 1 2 ani, şi văduve. În total sunt înregistrate 3 1 de slujnice. Băieţii erau î ndrumati
spre meserii, devenind ucenici, în u nele cazuri de la vârsta de 10- 1 2 ani. Numărul total al
ucenicilor a fost de 40 m.
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of those living in the "black" district had domestic personnel m. According to the 1 83 2 fiscal
register, Jews employed 40.3 8% of the total servants in Moldavia 156 • The 1 83 8 fiscal register,
including data conceming the Jews who made their living as servants, emphasizcs that this
category mainly consisted of young, single girh, betwcen 1 0 - 1 2 years' old, and widows.
There are 3 1 maidservants recorded. The boys were usually encouraged to practice a trade,
and in most cases became apprentices from 1 0- 1 2 years' old. The total number of recorded
apprentices was 40157.
Wc have only fragmentary information about the Jewish house owners. A I ist of the
streets of Jassy that were to be paved in 1833 (Târgului de Sus lanc, the main street, Târgu
Cucului, Târgul ui de gios lane etc.) reveals that 1 0 1 of thc 700 houses on the respective
streets belonged to Jews. Some owncrs, such as Michel Daniel, Zisu Negutitoriu. Nahman
Botoşăneanu, possessed 2-3 houses15s. If we take into account the fact that the ccnsus taken
in Jassy 1 83 2 recorded 2,840 heads offamily, it means that about 4% of ilie Jewish families
of Jassy owned houses and livcd in the center.
The fiscal register drawn up between August-October 1 828 recorded 634 Jewish heads
of family in thc Jassy neighborhoods: 254 in Muntenimea, 1 32 in Tătăraşi, 174 in Broşteni,
74 in Feredele159•
According to contemporary accounts, many Jews of Jassy lived under the standard:
sometimes 5-6 families in one ro0111, in the swampy area next to Bahlui river160 •
A table of the Jewish 110use inheritors of Bucharest lists 26 real estates owners in Sf. .
Vineri neighborhood 1 6 1 •
As concems the small shops owners, a fiscal register from 1 830 mentions 1 07 Jewish
small shops in Sculeni, Putna, Lespezile, Odobeşti, Panciu, Târgu Nămoloasa, Vaslui, of
which 1 7 were of the first class, 3 8 ofthe second, and the rest ofthe third162• The nominal list
ofthe tenants ofa Moldavian monastery, drafted by the Department ofthe Intemal Affairs in
1 84 1 , reveals that of 48 Jewish tenants, none paid a rent for a first class shop, 22 for second
and most of them for third class shops. Of the total 48 tenants of 6 monasteries, 1 1 owned
two small shops, a certain Pascal Botoşăneanu had three, and Michel Daniel possessed 4 1 63 •
Besides the aforementioned data, severa! contemporary accounts provide significant
infonnation as well. For instance, I. Barasch estimated that the Jews ofMoldavia were much
more prosperous than those of Poland. With respect to ! he Bucharest Jews, he believed that
there wcrc only a few rich merchants, thc mass consisting of craftsmen 164 .
The published studies conccming the foreign subjccts' situation reveal that the richest
people amongst the merchants and artisans were to be found within this cat.egory 165 .
But the general financial situation of thi5 eth ni.c group was also mirrored in its religious
communal life. As far as we know, 1he entire religious life and the accompanying institutional
network were maintained by the congregants' contributions. Despite th� povcrty ofthc mass,
they erected synagogues - some monumental, such as the Great Synagogue of Buchmest they importcd religious books from abroad, set up printing houses with Hebrcw charact ers
sponsored schools, hospitals, ccmcterics etc.
Ali i n all, the above presentation enables us to conclude that the scanty data nt..-vcrtheless
cmphasize the emergence in the Iirst half of the l 9th ce11tury of a more wcll-to-do class, far
from thc misery of those who lived in the urban agglomcrations, in ''hopeless conditions",
ravaged by diseases and epidemics, chiefly cholera.
,

*
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Despre evreii proprietari de case avem informaţii parţiale. Dintr-o listă întocmită în
1 8 3 3 cu străzile laşilor (Uliţa Târgului de Sus, Uliţa Mare, Târgu Cucului, Uliţa Târgului
de Gios ş.a. ) care urmau a fi pardosite, rezultă că 1 0 1 case, din totalul de peste 700, din
străzile respective, se aflau în proprietate evreiască. Unii proprietari, precum Micbel Daniel,
Zisu Neguţitoriu, Nahman Botoşăneanu, deţineau 2-3 case158• Dacă ţinem cont că la
recensământul din 1 83 2 în Iaşi au fost înregistraţi 2 . 840 capi de familie, înseamnă că
aproximativ 4% din familiile evreieşti ieşene erau proprietare de case şi locuiau relativ
central .
Catagrafia din august-octombrie 1 82 8 indică 634 capi de familie locuitori fo

mahalalele laşilor: 254 în Muntenimea, 1 3 2 în Tătăraşi, 1 74 în Broşteni, 74 în Feredele 1 19•
câte

Conform unor descrieri de epocă, mulţi evrei din Iaşi au locuit în condiţii de mizerie:
într-o cameră în zona mlăştinoasă din apropierea râului Bahlui 1 611 •

5-6 familii

Un tabel cu numărul evreilor din Bucureşti, moştenitori de case, indică 26 proprietari

de imobile în cartierul Sf. Vineri 1 6 1 •

În legătură cu proprietarii de dughene, o catagrafie din 1 830 înregistra, în localităţile
Sculeni, Putna, Lespezi.le, Odobeşti, Panciu, Târgu Nămoloasa, Vaslui, 1 07 dughene evreieşti,
din care 1 7 au fost de starea I, 38 de starea a II-a şi restul din starea a III-a 1 62 Dintr-o listă
nominală a chiriaşilor unor mănăstiri din Moldova, întocmită de Departamentul din Lăuntru
în 1 84 1 , rezultă că, din 48 de chiriaşi evrei, nici unul nu intra în starea întâi; 22 au plătit
chiria de starea a doua, cei mai mulţi intrând în categoria celor din starea a treia. Din
totalul de 4 8 chiriaşi la 6 mănăstiri, 13 deţineau câte două dughene, un Pascal Botoşeneanu
deţinea 3 , iar Michel Danie] 4 1 6� .
Pe lângă datele mai sus citate, prezintă interes şi unele descrieri din epocă. I. Barasch,
spre pildă, aprecia că evreii din Moldova sunt mult mai înstăriţi decât cei din Polonia, iar în
privinţa celor din Bucureşti el considera că se detaşează doar câţiva comercianţi bogaţi,
masa evreilor fiind formată din meseriaşi 1 6'1 .
Din studiile publicate despre situaţia sudiţilor rezultă c ă elementele cele mai înstărite

din rândul negustorilor şi meseriaşilor s-au concentrat în tagma evreilor sudiţi 1 6� .

Dar situaţia materială a etniei în general s-a reflectat şi în viaţa ei cultual-comunitară.
Din câte se cunoaşte, întreaga viată cultuală, cu reţeaua instituţională aferentă, era întreţinută
din contribuţiile enoriaşilor. Cu toată sărăcia masei, totuşi s-au înălţat sinagogi, unele
monumentale, precum Sinagoga Mare din Bucureşti, s-au i mportat din străinătate cărţi
religioase, s-au creat tipografii proprii cu litere ebraice, s-au întreţinut şcoli, spitale, cimitire
ş.a.
Aşadar, din cele prezentate mai sus se poate conchide că datele, chiar parţiale, pun
în evidentă crearea, în prima jumătate a secolului al XIX-iea, a unei categorii mai înstărite,
detaşată de starea de mizerie a acelora care trăiau în aglomerări urbane, „în condiţii tragice",
printre care bolile şi epidemiile, în special holera, tăceau ravagii.
*

Structura socio-profesională a societăţii evreieşti din Marele Principat al Transilvaniei
îşi găseşte o reflectare, nu întotdeauna exhaustivă, în conscripţiile din perioada 1 8 1 3- 1 848,
ale căror date în această privinţă sunt sintetizate în tabelul următor166:
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The socio-professional stmcture of the Jewish society in the Great Principalicy of
Transylvania is mirrored - not always extensively - in the censuses taken between 1 8 1 3 1 848, whose data are gathercd i n the follow'ing table166:

Occupation
Alcohol di stillers, publicans,

Year

1813

1 8 19

54. 1 %

5 3 . 7%

64.9%

1835-1 845

brewers, inn keepers

I

1 848 1 67
43 .7%
1 6 . 9%

Traders

1 5 .7%

8 . 8%

10.0%

Without occupation, poor, beggars

10.6%

19.1%

2 . 5%

1 . 8%

Leaseholders, administrators

9.3%

1 2. 5 %

1 .2%

9.5%
4 . 9%

Scrvants

5 . 5%

2 . 9%

3 . 1 °/.1

Teachers, religious servants, clerks

1 .9%

1 . 5%

4.6%

5 .7%

Craftsmen

l .8%

1 . 5%

7. 1 %

1 1 .4%

0.6%

G.1%

Farmers

0.9%

-

The data recorded by the respective ccnsuses reveal a strcssed prevalence in thc

Transylvanian Jewish world of those engaged in beverage production and trade, commerce,
leaseholding and estate administration (79 . 1 % in 1 8 13 , 75% in 1 8 1 9, 76. 1 % in 1 83 5 - 1 845,

70. l % in 1 848). Therc were also a significant number ofpeople, who did not havc their own
mcans of support-servants, poor, beggars ( 1 6. 1% in l 8 l 3 , 22% i n 1 8 1 9, 1 1 .6% in 1 835- 1 845,

6.7% in 1 848), but their proportion tends to decrease in time. On the other hand, although
relatively small, the proportion ofthose engaged in productive fields - artisans, farmers - recorded

a rising tcndency (2.7% i n 1 8 1 3 , 7.7% in 1 83 5 - 1 845, 1 7. 5 % in 1 848) as a consequence of
thc gradual loosening of the restrictive tendencies and the i ncreasing modernizat ion of the

Jewish society. Not only the number or Jcwish craftsmen in Transylvania increased, but, at

the samc Lime, the period witncssed the diversification ofthe branches oftrade they practiced

from 6 in 1 8 1 3 (silversrniths, goldsmiths, tailors, bookbinders. butchers, rnillers) to 25 between
1 83 5 - 1 845 (braziers, bakers, lacemakers, coppersmiths, furriers, tailors, pipe-makers, potash
makers, oil makers, glaziers, engravers, bookbindcrs, butchers, mechanics, millers, button
makers, goldsmiths, shoemakers, blanket-makers, soap-makers, glass blowers, tanners,
whetstone grindcrs, dycrs, house painters). The proportion of those engaged in i ntellectual
professions also increased

-

from l . 5 - l . 9% in 1 8 1 3 - 1 8 1 9 to 4.6-5 .7% in 1 83 5 - 1 848.

The statistic dat a that confirm thcsc t cndencics. more and more st re sscd as the l 84S

rcvolution was drawing near, are subsLantiated by informati o n derived from othr.;r sources.

Thus.

the press of l he epoch informs abuut a Jcwish cattlc brecder >vho won a prize at tlic

cxhibitio1i orga nizcd i11 Clu.1 in 1 8.+4. Thc Jewisl' inventor GC'ldenfried devised a lc<Jth�r
proccssing m ethod used in a ucw factory, set up in lmradarn 10s. Two Je\\·ish ent crpriscrs.
,

who lcased and opcrated <J potash factor") in Fântânelch0, exploitcci thc forcs ts ucar Cluj . As

conccrns the inte:lectm11 profcssions, th c progrcss of Jewish cducation wCls ;iccornpanicd by

an i ncreasc in the numbcr or schoo l tca chers and by their wider territorial distribation in the

Princip1lit:: (in 1 X 1 3 , i 2 teachers i n th-! ·�ountics of 1\iba C.c Jcs_ DaMca, Huuednan1, Soh�ocul

Interior. Târnava and Mu:-eş seat <l i'd 43 in ih,' co 1 1 111ies of Alba de Jo.<, Cluj, C rasna, Dabâc::,
Hunedoara, Solnocul de Mij l oc, T,lrna" a, in Mureş and Odorhei seats in 1 83 5 - 1 845) 170
Mauriciu Deutsch was drcm ing and call igraphy prof"cssor with thc Rcformed Collegc of
Cluj. and tht: Institute of Medicine and Surgcry of the same t0wn was graduated bctwcen
1 8 3 1 - i 848 by t!iree Jews. The acdvity of one of them, Maximilian Bing, in Alba iul ia was

commcnded in the press of the epoch1 1 1 •
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·

Ocupaţia

-

Fierbători de rachiu, cârciumari,
berari, hangii
Ne�ustori
Fără ocupaţie, săraci, cerşetori
Arendaşi, provizori,
Slujitori
lnvăţători, oficianţi de cult, funcţionari
Meşteşugari
Agricultori

Anul

1835-1845

1848167

53,7%

64,9%

43,7%

8,8%
1 9, 1 %
?2,5%
2,9%
1 ,5%
1 ,5%
-

1 0%
2,5%
1 ,2%
9, 1 %
4,6%
7, 1 %
0,6%

1813

1819

54, 1 %
1 5,7%
10,6
9,3%
5,5%
1 ,9%
1 ,8%
0,9%

1 6,9%
1 ,8%
9,5%
4,9%
5,7�
1 1 ,�
6, 1 %

Din datele înregistrate d e conscripţiile d e epocă reiese o netă µreponderentă î n cadrul
lumii evreieşti transilvănene a celor ocupati cu producerea şi vânzarea băuturilor, comerţul,
arendăşia şi administrarea domeniilor (79, 1 % în l 813, 75%în 1 8 1 9, 76, 1 % în 1 835- 1 845, 70, 1%
în 1 848). Există, de asemenea, un însemnat număr de persoane lipsite de surse de·existenţă
proprii - slujitori, săraci, cerşetori ( 1 6 , 1 % în 1 8 1 3 , 22% în 1 8 1 9, 1 1 ,6% în 1 83 5 1 845, 6,7% în
1 848), dar a căror pondere are o tendinţă de scădere pe măsura evoluţiei în timp. În schimb,
deşi relativ redusă, proporţia celor ocupaţi în domenii productive - meşteşugari, agriculturi marchează o tendinfă ascendentă (2,7%în 1 8 13, 7,7% în 1 835- 1 845, 17,5%în 1848) ca rezultat
al atenuării treptate a unor tendinţe restrictive şi ca urmare a modernizării în progres a societăţii
evreieşti. Este semnificativă, de asemenea, nu numai o creştere numerică a meşteşugarilor
evrei în Transilvania, dar şi diversificarea ramurilor practicate, de la 6 în 1 8 1 3 (argintari,
aurari, croitori, legători de cărţi, măcelari, morari) la 25 în perioada 1 83 5 - 1 848 (arămari,
brutari, ceapra7.11ri , căldărari, cojocari, croitori, producători de pipe, fierbători de potasă,
fierbători de ulei, geamgii, gravori, legători de cărţi, măcelari, mecanici, morari, năsturari,
orfevrari, pantofari, plăpumari , săpunari, sticlari, tăbăcari, tocilari, vopsitori, zugravi). În
sfârşit este în creştere şi ponderea celor ocupaţi în sfera intelectuală - învăţători, oficianţi de
cult, functionari - de la 1 ,5 - 1 ,9% în 1 8 1 3 - 1 8 1 9 la 4,6-5,7% în perioada 1 8 3 5 - 1 848.
Datele statistice sunt confinnate în privinţa acestor tendinţe, manifeste tot mai mult
în preajma revoluţiei de la 1 84 8 şi de informaţii provenite din alte surse. Astfel, presa
vremii informează despre un crescător de vite evreu premiat la cxpoz.iţi(l ck animale de rasă
de la Cluj, din anul 1 844. Inventatorul evreu Goldcnfried elaborează un nou procedeu de
prelucrare a pieilor, pc baza căruia se înfiinţea71i o fabrică la Intradarn 1''8• Pădurile oraşului
Cluj sunt puse în valoare de doi întreprinzători evrei, care arendează şi pun în funcţiune huta
pentru fierberea potasei de la Fântânele 169 . În domeniul profesiilor intelectuale, odată cu
progresele învăţământului evreiesc, se remarcă o creştere a numărului învăfătorilor şi o
repartitie teritorială mai largă a lor în principat (1 2 învăţători în comitalele Alba de Jos,
Dăbâca, Hunedoara, Solnocul Interior, Târnava, scaunul Mureş în 1 8 1 3 - 43 de învăţători în
comitatele Alba de Jos, Cluj, Crasna, Dăbâca, Hunedoara, Solnocul de Mijloc, Târnava, în
scaunele Mureş şi Odorhei, în perioada 1 8 3 5- 1 848)170. Mauriciu Deutsch este amintit ca
profesor de desen şi caligrafie la Colegiul reformat din Cluj, iar Institutu' medico-chimrgical
din acelaşi oraş este absolvit, între anii 1 83 1 - 1 848, de trei evrei, dintre care activitatea lui
Maximilian Bing la Alba Iulia este relatată elogios în presa vremi i 1 7 1 •
Chiar dacă pentru părţile apusene şi Banat ne lipseşte o imagine statistică globală asupra
structurii socio-profesionale a populaţiei evreieşti, datele existente pentru unele jurisdicţii reflectă
,
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Even if t:1ere is no global statistic picture of the socio-professional structure of the
in the Western are.as and Banat, thc a,r.iilable data from severa] juristlict�ons
reveal that thc situation was similar to thc Great Principa li ty. Thus, thc fis ca l census cf ilie
Jcws of Maramurq county, taken in 1 820-1 8'.d m, ckarly reveals the prevalcncc ci the same
catcgories like i n h i storic� I Transylvania (bcvcrage distillers and scllcrs. merchants,
leaseholdcrs 89.6%, a perccntagc of6.2% pcople dcprivcd ofmeans ofsupport <md a proportion
of 4 . 2% :misans). As for Bihcr wunty, in Cradca tcwn a.nd 20 nc\ghbori11g scttkmwts l11c
situation displ;Jy� :1 higher dcgrec of diversity173 . Ir. 1828- ! 829, thcrc werc 16. l �.;, merchan ts,
1 3 . 4% leaseholdcrs, 10.7% brandy di still er:s 4.3% farmers, 3 . 8% artisans anu o ver 50%
scrvants, soldiers, cstatc emp loyees. In 1848, ir: Arad town there wcre i.04 craftsmen engagcd
in 2 1 brancht:s of tradc. ln thc dccacic befo re thc revolution therc also \\oCrc severa!
manufactures of cloth, ulcohol and kather. In 1840, at the Jews ' initiative thc first bank was
set up in this town. !n 1848, 1 7 fows of Arad were cngaged in intellectual profes�'ons, of
whom 10 were physicians1 '-:.
The fiscal censnscs taken in l R 1 3 and 1 8 1 9 prnvide relev�nt data. wh�d1 a iso cn able
us to evaluate th� economic-fi'iCal capa.;ity ofthe Jcwish population oft11e Great Princ1pality' " .
In 1 8 1 3, the 829 Jewis!i families, r.:prescnting 0. 24% of the total tax-payiug fantilies or
7ransy1Yania176, possesscd or leas;!d only 0.6% of the torni arable land owing, in r.:xchange,
1 . 1 5% of 1hc hay ficlds m1d O. H°;�� of the vincyards. It confinns thl: low pcr:;ent..lge of 1 he
Jewi sh presencc in ngriculture, whereas the Jcwish engagcment iu the production of liay and
wi ne, chiefly rel ated to cornmace, was superior to the proportion of thc Jew� m thc total
number of tax-paying fam.ilics of thc P ri nc ipa l ity.
As concerns Iivcstock breedi rrg, in 1 8 1 9 the Jews owned 0 . 25% of the taxable catl lc,
which responded to their proportion in the numbcr of tax paying familics, whercas in sheep
and bee breeding the Jews' percentage was much under this ratio. The 1 8 J J census also
records 53 mills aud 2 3 2 brandy distillerics, owned or leased by Jews , as well as 1 1 6 s11ops ,
which all yielded an income of 6 1 ,063 florins, represcnting an avernge income of 74 florins
per family. In 1 8 J 3, they paid a lease of 78,529 florins, that is an average of 95 florins per
family, which explains their gencrally prccarious financial sitnation. Thi s was a Iso the reason
why in 1 8 2 l , after the conclusion of these two censuscs, the Cowt gavc up the idea to in troduce
the tol erance tax in the Grellt Principulity ofl. ransylvania as wellin.
What the Transylvanian Jews hac! to pay forther on was their contribution to thc state,
which grew from 1 , 1 1 9 florins in 1 77917� to 4,Tl l florins i n 1 8 1 3 and 5,509 florin.'> in 1 8 1 9,
simultaneously \\ith a rise of sum paid by each fa mily from 5,06 florins in 1 779 to i ,6 florins
in 1 8 1 9. The 829 Jewish families, representing 0.24% of lhe total tax-paying families, paid
O 27% of the tot.a l taxes in the Principality179, with an avcrage sum per family definitely
above tbe general average sum of 5, l florins per family.
This basic tax was accompanied by othcr cont1ibutions roncen�ing the am1y support,
trausports, mending ofbridges aud roads, re.cruiting, timber supply, poslal and defcnM: srn·ices,
county and communal duties, cxtrnordinary ta'l:es, �.omctime'i abusivcJy leviee on tl1� Jews.
Their cumulated amonnt, as well as tlte abu.i.es in ti1eir distribution and cC'llection1�0,
ccntributed to lhe gcnerJlly prccarious finandal situation ofthc Jews in the Great Principality.
ln the Western regions and Banat I.he situation was similar. arul in certain rcspccts
even harder. ln Maramureş, fur in:;tancc, în 1 820- 1 82 1 the 3't{entgC iacome per fumily was
only 34 fiorins11:. rcpn..--scnting ab@ut J1alf ofthe sum in the Gre.at Principali�y. The cmlinal')
Jewish pop ula tion

,

,

,

-
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o situa ţi e asemănătoare cu cen din Marele Principat. Astfel, conscripţia fisca lă a evreilor din
comitatul Maramureş pentm 1820- 1 82 1 172 'înregistrează preponderenta netă a aceioraşi categorii
ca în Transilvania istorică (p roducitori şi vânz.ători de băuturi, negustori, arendaşi 89,6%),

o proporţie a săra ci l o r lipsiţi de mijloace de existenţă de 6,2% şi o po ndere a meşteşugarilor
de 4,2%. În comitatul Bihor, pentru oraşul Oradea şi 20 de localităti încorţjurătoare, tabloul
este mai diversificat în 1 828/2 9 1'-' , cu 1 6, 1 % negustori, 1 3 ,4% aren daşi, I 0,7% fierbători de
ra chiu , 4,3% agricultori, 3,8% meşteşugari şi peste 50% slujitori, :>oldaţi ablicen1iaţi, angajaţi
domeniali. în oraşul Arad, în 1 848 c�;istau 1 04 meşteşugari in 2 1 de ramuri. Tot aici funcţionau
în deceniu l premergător revolutiei manufacturi de p rodu ce re a postarnlui , a spirtului, de
pre lucrare a pi eil or. În 1840, ia fiin(.ă prfma bancă în acest oraş din iniţiativă evreiască. În
1 848. erau ocupati în domenii intelectGale 17 ev:ei din .Arnd, dintre care 1 O med ici 174 .
În ceea ce priveşte starea materială, capacitatea economico-fiscală a populaţiei evreieşti
din Marele Principat, conscripţiile fiscale din 1 8 1 3 şi 1 8 1 9 ne oferă puncte de spriji1i pentrn
o evaluare şi în acest sens a stărilor existente 175• În cxa ce priveşte proprietatea funciară, în
anul 1 8 1 � cele 829 de familii eueieşti, reprezentând 0,24% din totalul familiilor contribu:ibile
ale Transilvaniei 1 76, deţin în prop rietate sau arendează doar 0,6% din totalul pământului
arabil supus conlribuţiei, având, în schimb , 1 , 1 5% din fâneţe şi 0,74% din vii. Se confinnă,
astfel, ponderea redusă a prezenţei evreieşti în agricultur.'i, pe când în producţia de fân şi vin,
destinate cu deosebire comerţu lui , proportia participării evreie şt i este s uper ioară celei
reprezentate în numărul total al fam ili ilo r conlribnabile din principat.
În privinţa efectivelor de animale, în 1 8 1 9 evreii deţin 0,25% din vitele supuse
c ontribuţiei , ceea cc oorespundc ponder ii lor în numărul familiilor contribuabile, în timp ce în
domeniul oieritului şi stupăritu lu i evreii se află mult sub nivelul acestui indicator. Conscripţia
din 1 8 1 3 mai consernncaz.ă 53 de mori şi 232 cazane de rachiu dcti nute în proprietate sau
arendate de ewei şi un număr de 1 1 6 prăvălii, care toate aduc un venit de 6 1 .063 florini, ceea
ce marchează un venit mediu pe fa milie de 74 de florini. Pentru bunurile arendate, ei plătesc,
în 1 8 1 3, 78.529 florini arendă, med ia care revine unei familii ridicându-se astfel la 95 de
florini , ceea ce oferă o expli caţie a stării lor materia le în general precare. Aceasta este, de
altfel , şi motivaţia cu care, în urma rezultatelor acestor două conscripţii, Curtea renunţă în
1 82 1 la ideea introducerii taxei de toleranţă şi în Marele Principat al Transilvaniei 177.

Cet:a ce rămâne să plătească evreii ardeleni este contribuţia faţă de stat, care creşte de
şi 5.509 florini în 1 8 1 9, concomitent cu

la l . 1 1 9 florini în 1779 178, la 4.771 florini în 1 8 1 3

sporirea sumei care revine unei familii de la 5,06 florini în 1779 la 7,6 florini în 1 8 1 9. Cele

829 familii evreieşti, reprezentând 0,24% din totalul familiilor contribuabile, prestează 0,27%

din contribuţia globală a principatului179, cu o medie pe fam ilie net superioară mediei pe

Transilvania de 5, 1 florini.
La această obligatie fwtdamentală, se adaugă nwneroase alte sarcini privind întreţinerea
annatei, cărăuşii, reparaţii de drumuri şi poduri, recrutare, fumimre de lemne de foc, seMcinl
de poştă şi pan}, obligatii comitatense şi comunale, dări extraordinare, impuse uneori c."<clusiv
evreilor care. prin cuanttunul cumnlat, ca şi prin abuzurile în repartiţia şi încasarea lor1RO,
contribuie la �rea materială în general precar;:i a evreilor din Marele Principal.
Îii părţile apusene şi în Banat situaţia este asemănătoare, iar în unele privinţe chiar
mai dificilii pentm evrei În Maramureş, de pildă, în 1 820/ 1 �2 1 vc-ui1ul mediu pc familie se
ciftea'lă la doar 34 de ftorimm .rcpreuntâod circa jumatatc diu stKna Î!lregisţr.ată în Marele
Principat. La contribuţia oniinară, care La Timişoara, in 1 80 1 , ajunge la valoarea medic de
•
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taxes, which in 1 80 I , in Timişoara, amounted to the average sum of 1 7 ,8 florins per family1 112 ,

were accompanied by the onerous tolerance truc, introduced in the m id-18th century in Hungary.

The difliculty to pay the taxes detennined the accumulation of dcbts, which, in 1 825-1 828
amounted to 27, 125 florins in the case of the Jcws of Satu Mare count)', 9,3 1 3 florins owed
by those of Maramureş and 2,927 florins in Timişoara town18J. After a decade, the debts of
the Jews of Satu Mare county amounted to 2 8,4 1 6 florins184• ln 1 846, when at last the Court
yielded to the pressing requesls of the Jcwish communitîes and of the Diet., and agreed to
permit them to redeem the lax in 5 years, of the total sum of 1 ,200,000 florins, the Jews of
Maramureş county were due to pay 23 ,626 florins, and th0se of Arad county, 1 8,000 florins •1!5 .

The Jews were additionally burdened with other obligations. In 1 80 1 , in Timişoara, for
instance, the Jews had to pay, besides the ordinary tax of 595 florins, an additional tax which
made this sum two times bigger. Betwcen 1787-1 834, the redemption ofthe land tax, which

corresponded t o 1 , 1 87 florins was actually ten times bigger, namely 1 1 ,475 florins, due to
the onerous interests and the abuses in distribution and collection186.
4,

Legal Status, Tolerance and its Limits

The Jews' legal status was also regulatcd at the beginning ofthe l 9th century by laws,
princely charters, legal provisions and, not in the least, by the "law of the land" .
According to thc old custom, the Jews were not forbidden to settle in Moldavia and
Wallachia; like în the past, they enjoyed the freedom of practicîng commerce and trades, the
right to own severa) kinds of p roperties în the urban area and în boroughs, they were granted
the privilege to maintain thci r own communal structures and the freedom to practice their

religion. In cxc. 1angc for thesc rights, they had the duty to pay the annual taxes to the state
lreasury. But, as ît is well known, at tha1 time there was no warrant that the granted rîghts
were inalienablc, thc state authorities having the power to limit, infringe or abrogate them
anytime. There were times when commerce was restricted, when the Jews were expelled
from lhe villages and even from the country.

Despite thc rather tolerant attitude prevailing in certain periods, the Jcws' general

status was that of non-Christian foreigners. Often cmploycd in thc official documents of t he
cpoch, the dcsignations natil·e Jew or corporation of !he native .Jews did nol mean that lhe
Jews

werc assimilated to

lcrms

thc Romanian natives or to Christians of any denomination; the

were used in order to make a distinction bctween the au1ochthonous and the forcign

subject Jews. The ·'nafo·cs" or in other terms, chiefly recurring in fiscal rcgisters, raiale

wcre (as individual!> and as communal organizatîons) under the administrative and juridical
authority ofthc Romanian states. This category also included thc so-called hrisoveliţi Jew!:,
who h:.ld scttlcd in thc country followîng an agreemcnt with thc owner ofthc land, sanctioned
by a princcly charter. The forcign subjects were under the authority ofthe foreign consulates
established in the Romanian countries in the second half of the 1 8th cenlury.
The communal network of the native Jews was their moral-legal rcpresentative,
enjoying administrative autonomy, but only on the basis of an official document issued by the
prince. From the election of the community leaders to the erection of syllâ gogues, all their
activities wcrc bound to be sanclioned by the central authorities and by the prince himself.
The princes, who also granted t hem fiscal and jurisdictional privilcges, sanctioned the

appointment of the native Jcws' community le:iders. In e:\cha11ge, they were due to see to the
payment of the collective tax 0s to the state treasury. This w: , s the reason why only native
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17,8 florini pe familie 1 82, se adaugă oneroasa taxă de toleranţă introdusă la mijlocul secolului
al XVIII-iea pentru evreii din Ungaria. Dificultăţile în a face fa�"i obligaţiilor detennină
acumularea unor restante, care în anii 1 825- 1 828 se cifrează la 27. 125 florini pentru evreii
din comitatul Satu Mare, 9.3 1 3 florini pentru cei din Maramureş, 2. 927 florini pentru cei
din oraşul Timişoara 1113• Peste un deceniu, restantele din comita tul Satu Mare reprezentau
28.416 florini 184• Atunci când,

în cele din urmă, în 1 846, Curtea cedează cererilor stămitoare

ale comunităţilor evreieşti şi ale dietei, acceptând răscumpărarea, în termen de 5 ani, a
acestei taxe, din suma totală de ră scumpărare de 1 .200.000 florini, evreilor din comitatul
Maramureş le revin de plătit 23 .626 florini, iar celor din comitatul Arad 1 8.000 florini ! Rs . Şi

aici, capacitatea de plată a evreilor este grevată suplimentar de alle numeroase obligaţii. La
Timişoara, de pildă, în 1 80 1 , ev�eii sunt obligaţi, pe lângă contribuţia obişnuită de 5 9 5
florini, l a plata unui cuantum suplimentar care dublează această sumă. Tot ei prestează, în
perioada 1787- 1 834, în contul unei răscwnpărări a impozitului pe teren, în valoare de 1 . 1 87
florini, o sumă de aproape 10 ori mai mare, de 1 1 .475 florini, datorită dobânzilor oneroase şi

abuzurilor la repartiţie şi încasare 186 •
4.

Statutuljuridic, toleranţa şi limitele ei

Statutul juridic al evreilor a fost reglementat şi la începutul secolului al XIX-iea pe
bază de aşezăminte, hrisoave do11U1eşti, prevederi legislative şi, nu în ultimul rând, în spiritul
obiceiurilor pământului.
Confonn tradiţiilor din vechime, în Moldova şi Ţara Românească nu au existat restricţii
de aşezare pentru evrei, ci ei au beneficiat, ca şi înainte, de l ibertatea negoţului şi a meseriilor,
aveau dreptul să deţină anumite categorii de proprietăti în mediul urban şi în t;îrguri. dispuneau
de o reţea comunitar;\ proprie şi de libertatea practicării cultului.

În schimbul acestor drepturi,

obligaţia lor era să achite către Vistieria statului dările anuale. Dar, cum bine se ştie, în
epocă nu funcţiona regimul de garantare a drepturilor acordate, autoritatea de stat având
oricând puterea de a le limita, încălca sau desfiinţa. Au intervenit perioade când s-a limitat
libertatea negoţului, când evreii au fost izgoniţi din sate şi chiar din ţară.
Cu tot regimul de relativă tolerantă de care se bucurau evreii în anumite perioade,

statutul lor era de străin 11ecreşth . Terminologiile cie evreu pământean sau de comunitatea
evreilor pâmânteni, frecvent întâlnite în aclele oficiale ale vremii, nu exprimau asimilarea

evreilor cu româai i autohtoni sau cu c reştinii de orice confesiune; ele emu folosite pentm a
disocia evrei i pământeni de suditi. „Pi]mântenii" sau, cum mai erau denumiti. în special, \u

calagrafii. „raiale(lc)" se afl;;u (ca i n divi zi şi ca organiz.are cumunitară) sub tulela şi autoritatea
admin ist rat ivă şi j urid ică a statu:ui româ n . În această categoric intrau şi „hrisoveliţii de prin
târguri", aşezarea lor fiind reglementată pc bază de hrisoave domu::: şti . Sudiţii erau supuşi

consulatelor străi ne instalate în ţările române în a ctoua jun1ătate a secolului al

XVIII-lea .

Reţeaua comuni1ară a evreilor p;imânteai constitaia personalitntc� moral-juridică cu

o administraţie autonomă, cu drept de funcţionare, însă nu:rrn i pc bază de hrisov domnesc.

De la instituirea condncătorilor obştei şi până la co nstmirea sinagogilor, toate acţiunii;;

trebuiau supuse aprobărilor Dcârmuirii şi ale domnitoru : ui îmi.1şi . Conducătorii evreikr

păm;înteni erau confi rmaţ i plin hrisoave, fiind ir.vestiţi de do mn i tori cu priv;Iegii fisc2!e ş1
de jurisdicţie. în schimb, �cfii comunităţilor cra1.I obligaţi să ga:·antezc achitarea dărilor

colective ale obştei către Vistieri:. statului. Din ace�t motiv, funcţiile de conducere puteau fi
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Jews could hold any office; foreign subjects could not be appointed comrnunity leaders or
hahams, they did not enjoy the right to have their own ritual slaughter houses, they had to
procure the kosher meat from the slaughter houses of the native Jews by paying a due tax.
The documents included in the volume provide information on the legal status of the
Jews and ofthe community of native Jews, on their rights and duties, privileges and restrictions.
Focusing on the foreigners' status, in the Romanian Principalities in the first half of

the l 9th century, the historian J. Condurachi showed that, all in all, they enjoyed two rights,

absolutely necessary for any human being: the freedom of religion and the freedom of
commerce 1117• Nevertheless, several restrictions were imposed on the Jews in both spheres.
Although they could pray in their native tongue, the erection of synagogues was chiefly
subject to limitations. It is quite true that the regulation to build wooden synagogues only
was never strictly observed, but many princely decrees specified that they should be built far
from Orthodox churches and forbade the restoration of those that were not far enough; thc
number of synagogues was limited in accordance to the number of Jewish inhabitants.
As concerns the frccdom of commerce, the restrictions were mainly related to the
kinds of merchandise, but also to various commercial activities practiced by Jews in urban,
semi-urban and rural areas.

*

Among the first anti-Jewish measures at the beginning of the l 9th century was the
i njunction ofthe Moldavian prince, Alexandru Moruzi, who forbade the Jews to take estates
under lease18R. Apparently, it was a mea sure of dcfending Christian rights, because the princc
motivated his decision as follows: "It is against the Christian law [ . . . ] that Jews might prevail
over Christians in this way" . But it is interesting to note that, on the contrary, the local
administrations were ordered to see that the rights ofthe leaseholders ofthe feudal monopolies
in the villages (orândari), chiefly publicans, should not be infringed.

The interdiction to take estates under teasc had to be periodically reinforced all along the

first half ofthe l 9th centmy, because tl1e boyars themselves did not comply with this regulation 189•

The Code of Callimachi (18 16- 1 81 7) included significant legal stipulations conceming
the Jews of Moldavia. Of special interes! is article 47. which stipulated that ·'religious
distinction should not bear on the rights of the i ndividual, provided that the law, for one
reason or anothcr, has not dccided othenvise" 190. Speaking about the aforementioned
stipLtlation, E. Schwarzfeld emphasized that the Jews were thus indirectly granted civil rights:
the right to marriage and divorce, to become administrators, legal guardians or curators
etc191 • Nevertheless, the interdiction conceming intermarriages between Christians and non
Christians remained in force.
As concems the practicing of different professions, the Code granted the Jews the right
to practice commerce and industries. The right to property was stipulated by article 143 1 in
the following terms: "The Jews are allowed to buy houses and small shops in town" ; but they
were denied the right to estate ownership and to purchase vineyards in wine-growing districts.
The Iatter provision, included by virtue ofthe custom ofthe land, was many a time disregarded.
The Code of Caragea, enactcd in Wallachia at the beginning of the l 9th century, did
nol include distinct provision concerning the Jewish inhabitants, but for those relatcd to
non-Christians in general . Thus, "only people belonging to Christian denominations - the
Code emphasized - enjoyed the right to possess estates, vineyards and gipsies". It al.so forbade
marriages between Christians and non-Christians192•
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ocupate numai de evreii pământeni; suditii nu puteau fi staroşti, hahami, nu aveau dreptul Ia
tăierea rituală şi Ia măcelării proprii; ei obtineau carnea rituală de la măcelăriile evreilor
pământeni, în schimbul taxei obligatorii.
Aşadar, documentele incluse în volum pun în evidenţă statutul juridic al evreilor şi al
comunitătilor evreilor pământeni, drepturile şi obligaţiile lor, libertăţile şi restrictiile impuse.
Istoricul J. Condurachi, anali7.ând statutul străinilor în fările române în prima jumătate
a secolului al XIX-iea, arăta că ei au beneficiat, în general, de două libertăţi .,absolut
indispensabile dăinuirii oricărei existenţe omeneşt i : libertatea cultului şi libertatea
comertului" 1 87. Evreilor însă li s-au aplicat îngrădiri în ambele domenii. Deşi ei puteau să-şi
oficieze rugăciunile în limba lor maternă, totuşi Ii s-au impus o seamă de restricţii în special
în privinţa construirii de sinagogi. Ce-i drept, condiţia ca sinagogile să fie construite numai
din lemn nu s-a respectat cu stricteţe, în schimb numeroase hrisoave domneşti precizau că
ele trebuie construite departe de bisericile ortodoxe; se interzicea repararea celor ce nu erau
Ia distanţa indicată

faţă de o biserică; numărul sinagogilor trebuia să fie reglementat în

funcţie de numărul locuitorilor evrei.
În privinţa libertăţii comerţului, restricţiile vizau, în primul rând, mărfurile cu care
se practica negoţul, dar se refereau şi la diferite activităţi comerciale practicate de evrei în
mediul urban, semiurban şi rural.

*

Printre primele măsuri antievreieşti de la începutul secolului al XIX-iea a fost ordinul
domnitorului Moldovei, Alexandru Moruzi, de interzicere pentru evrei să ia moşii în arendă
( 1 804) 11111 . Aparent, era vorba despre o măsură de apărare a drepturilor creştine, căci domnitorul
îşi motiva astfel decizia: „Este împotriva legii creştineşti

[ . . ] de a ave jidovii prin chipul
.

acesta stăpânire asupra creştinilor". Este, însă, interesant de menţionat că „orânzile băuturii"
nu au fost oprite, dimpotrivă chiar se atrăgea atentia ispravnicilor să vegheze ca drepturile
orândarilor să nu fie ştirbite.
Interdicţia de a lua moşii în arendă a trebuit să fie reînnoită de câteva ori pe parcursul

primei jumătăţi a secolului al XIX-iea, căci ea nu a fost respectată, în primul rând de boierii

înşişil89.

Prevederi legislative importante pentru evreii din Moldova au fost cuprinse în Codul
Ca/limachi ( 1 8 1 6- 1 8 17). De un interes deosebit este articolul 47, care stipula că „deosebirea
credintelor nu are nici o înrâurire Ia particularnicile drituri dacă de cătră legi pentru oareşcare
alte pricini nu s-a hotărât vreo deosebire" 190. Comentând această prevedere, E. Schwarzfeld
sublinia că, prin fornmlarea ei, au fost legiferate indirect drepturi civile şi pentru evrei: dreptul
de a contracta căsătorii între ei, de a divorta. de a fi administratori, tutori, curatori ş.a. 19 1 . Cu
toate acestea, restricţia privind căsătoria între creştini şi necreştini a rămas în vigoare.

În privinţa exercitării profesi unilor, Codul garanta evreilor practicarea negotului şi a

industriilor. Dreptul la proprietate era stipulat în articolul 1 43 I în termenii următori: „Jidovii

au voie să cumpere case şi dughene în oraşe"; doar cnmpărarea d� veci a moşiibr şi a ,;iJor
în podgorii

era interzisă. Dar această prevedere, inclusă în virtutea respectului pentru obiceiul

pământului, a fost încălcată în continuare.

Codul Caragea, introdus în Ţara Românească tot la începutul secolului al XIX-iea,
nu avea prevederi speciale pentm locuitorii evrei, ci pentru necreştini în general. Astfel,
„dobândirea proprietăţii de moşii, vii şi ţigani - se preciza în cod - nu se poate cuveni decât
feţelor de rit creştin". Codul a interzis, de asemenea, căsătoriile între creştini şi necreştini 192.
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Gencrally speaking, there were no special charters to regulate the legal status of the
Jews in Wallachia. But, on thc basis of the documcnts included in the volume, we may
conclude that 1 heir status was similar to that of their Moldavian coreligionists.
Neyertheless, thc content of the princely charters, which sanction the appointment
and reinforce the privileges of the hahambasha in Wallachia at the beginning of the l 9th
century, is slightly diffcrent from that of similar documents issued by Moldavian princes. For
instance, Moldavian princely chartcrs granted fisc<1I privileges to hahambashas, the!r families
and to the lay lcaders, whereas in Wallachia certain fiscal privileges were gianted to the
entire Jrnish company. According to the cha1ters granted by prince Constantin Alexandru
lpsilanti to David sin Moise ( 1 805) and to Moise sin David ( 1 8 1 8) by prince Alexandru
Nicolae Suţu ·'the privileges of the lay leadership and the entire corporation should bc protected
unaltered by other decrees or laws issued in the country, except for th.Jse which render them
null and void" 193 . ln contrast to the Moldavian princely charters, those issued by Wallachian
princes granted the Jews the right to build synagogues and mentioned that the lay leader
enjoyed full jurisdiction ·'over thc native Jews, as wcll as over the forcign subjects [ . . . ], he
should kcep a roll with thcir uamc and place of origin" 194 .
The cnactmeut of the Organic Stah1tes - especially in Moldavia, but in Wallachia as
well - brought about the implcmentatiou of a series of measures, which directly or indirectly
aJfccted the Jews. Among the general provision valid in both Principalities, article 3î9
stipulated that only foreigners of "Christian dcnominations" were entitled to acquire the
''politica! rights granted to natives", thus excluding the Jews from the ranks of those who
could aspire to gain such rights195•
Thc Organic Statutes rnade a distinction betwcen "politica! rights granted to natives "
aud the ordinary rights which any forcign merchant or industrialist could get. The latter
granted thc respect ive foreigners the admission to thc category of native merchants and
industrialists. But it is not quitc cicar whether Jcwish merchants and industrialists could
enjoy the ordinary rights grantcd to natives or not. Anyway, Jewish commercial activities
werc drastically rcstricted in the age of thc Organic Regulations.
In Moldavia. thc Organic Statutes included a distinct paragraph, which rcgulated the
right to expel the Jews from the country. Chapter III, paragraph 94 stipulated the setting up
of a comrnission charged to investigate the situation of cvery Jew apart. Those who did not
practice a uscful !rade, without moncy or "other means of support" wcre to be expelled19�.
Thc Moldavian Stal utes also included a paragraph entitled the '"Jcwish nation" 197•
According to J . B. Brociner, this collective labei was mcant to put into bold rclicft�eir status
of foreigncrs 198• But thc documents of the epoch revcal the fact that thc Moldavian Jews
adopted this dcsignation, and uscd it, for instance in a pctition forn:arded to thc Revisol)
Commission, appointed to amend the Organic Statutes. In thc aforementioned document,
thc Jews rcquestcd that thc Je1rish nation should net be dcprivcd ofthe '"afore granted privileges
to take ovcr aristocratic estntcs, to exploit distilleries like thc rest of the population, to pay
the taxes, whose quantum be established according to the income, like evcrybody else. They
cxpressly asked that the Jewish childrcn be granted acccss to public schools" 199• Thc request
conceming the right to acquire cstates was not taken into consideration. The final Regulation
included a special article which stipulated that, according to the law of the land, the Jews
'\vere forbiddcn to own inhabited cstatcs"200• The other desiderata concerning distillcries
and the access of Jewish children to public schools were accepted and included in the special
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În general, în Ţara Românească nu au existat codificări speciale pentru reglementarea
statutului juridic al evreilor. Pe baza documentelor incluse în volum se poate conchide însă
că statutul lor erjl similar celui din Moldova.
Totuşi, hrisoavele de investire şi reinvestire în funcţie a hahambaşilor în Ţara
Românească, la începutul secolului al XIX-iea, prezintă unele particularităţi faţă de fonnulările
uzitate, în documentele de acest fel, de domnitorii din MoldO\'a. Aşa, spre pildă, conform
hrisoavelor din Moldova, privilegii fiscale se acordau hahambaşilor, familiilor lor şi staroştilor;
în cele din Ţara Românească anumite privilegii de natură fiscală erau acordate întregii bresle.
Conform hriso\11lui dat de domnitorul Constantin Alexandru Ipsilanti lui David sân Moise
( l 805) şi celui dat de domnitorul Alexandru Nicolae Suţu lui Moise sân David ( 1 8 1 8),
„starostea trebuia apărat împreună cu toţi evreii de toate alte orânduieli ce vor ieşi peste an în
ţară, fără numai mptoarea lor" 19J. În hrisoavele date de domnitorii Ţării Româneşti (spre
deosebire de cele din Moldova) se preci:za şi dreptul evreilor de a ţine sinagogi; se specifica
faptul că starostele are deplină autoritate „atât peste evreii pământeni cât şi peste cei străini

[ . . ], ţiind catastif curat pentru toţi de obştie" 194•
.

Odată cu adoptarea

Regulamentului Organic, s-au i ntrodus, mai ales în Moldova, dar

şi în Ţara Românească, un şir de măsuri cu referiri directe şi indirecte la evrei. În dispoziţiile
generale aplicabile în ambele principate, articolul

379 stipula că numai străinii de „rang

creştinesc" pot dobândi „drepturi politiceşti de pământean", eliminându-se astfel evreii din
rândurile celor care puteau aspira la obtincrea acestui drept195 •
Regulamentul Organic a disociat

„drepturile politiceşti de pământean" de drepturile

obişnuite de pământean, pe care le putea dobândi orice negustor sau industriaş străin.
Dobândirea acestui din urmă drept asigura respectivilor străini intrarea în categoria

negustorilor şi industriaşilor pământeni. Din aceste precizări nu rezultă, însă, dacii de drepturile
obişnuite de pământeni puteau beneficia negustorii şi industriaşii evrei. În orice caz,

activitătilor comerciale eucieşti au fost impuse numeroase restricţii în epoca regulamentară.
În Regulamentul aplicat în Moldova s-a formulat un paragraf special p�ntru legalizarea
dreptului de izgonire a eyreilor din \ară. În acest sens, capitolul III, paragraful

94 stipul a

constituirea unei comisii, care s ă analizeze starea fiecărui evreu î n parte şi cei găsiţi fără vreo
meserie folositoare, „fără căpătâi·', urmau să fie e:-..-pulzaţi 19t'.
În cuprinsul Regulamentului pentru Moldova a fost inclus un paragraf intitulat „Naţia
jidovească" 1�7 . În interpretarea lui J. B. Brociner, prin folosirea acestei terminologii pentru
nominalizarea evreilor se urmărea a se pune în evidenţă calitatea lor de străini 198. Din
documentele de epocă rezullă, însă, că evreii din Moldova şi-au însuşit această terminologie,

folosind-o, printre altele, şi în memoriul de revendicări pe care l-au înaintat comisiei de
revizuire a Regulamentului. În acesl memoriu evreii au cerut ca:

Na,tia evreiască să nu fie

lipsită de „privilegiile ce au a\111 mai înainte, de a putea lua în posesie moşii boiereşti; la

velniţe să poată lucra ca şi restul populatiei, să nu fie deosebiţi la platii; b dări s<i fie şi ei
supuşi în functie de venitul Jiecămia'". Au cerut pentm copiii evrei dreptul de acces la

învăţământui public 190• Cererea cu privire 1;J dreptul de a lua moşii în arendă nu a fost luată
în considerare. În Regulament s-a fonnulat un articol special în acest sens, care stipula că

evreilor, după vechiul obicei, va fi „oprită de a tine în posesie moşii lăcuite"200• Celelalte

cereri cu privire la velniţe, la accesul copiilor la învăţământul public, au fost acceptate şi
cuprinse în capitolul special dedicat cvreilor201 • Dar şi în aceste cazuri au fost impuse

condiţionări. Evreii aveau drept la velniţe nuinai pe moşiile boiereşti, nu şi în târguri. În
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chapter conceming the Jews=01 • Thcre also wcre several restrictions. The Jews were granted
the right to own distilleries loCiilcd only on aristocratic estates, but not in boroughs.

As

concems thc children, they were permitled to attend public schools only i f they adopted "the
costume wom by all the pupils, without any distioction".

Ali in all, thc general spirit ofthe Statutes was unfavorable to the Jews. It is relevant

to notice with this respect the image of this population pictured by sevcral paragraphs. The
•
Jews were accused of living "at the expenses of the natives' interests"2112
The anti-Jewish measnres adopted ţhroughout the fourth and at the beginning of the
fifth decade, chiefly in Moldavia (but also in Wallachia) traosposed in everyday life the
provisions of thc Organic Statutes. Wc should note with this respect the orders and instructions

"investigate vagrants and check the Jewish invasion" issued in 1839 by the prince of
Moldavia, Mihail Sturdza203• Ali those who could not prove that t.W;y prncticed a trade or

to

possessed a capital were considered vagrants1c4•

According to the deci;,;ion oftbc Moldavian Administrative Council to pul into effect
thc 1 8 3 9 instructions, issued in October 1 843 , the dclinition of the term "vagranC and the
order to expel thosc people from the country concemed only tbc Jews, cither native or foreign20".

The Jcws werc taken into strk.t cvidence; eacb "native", foreign subject or just foreign Jew,

had to bc listed in special roib, one kepl by thc state authorities, the other by the community

leadership. Thc Jews werc given "identity papcrs" , which also recorded their physiognomic

particularities206; they wcre constantly checked by thc police.
Besides the anti-Jewish measures, the 1839 instructions formulated for the first time
the status of the Jews in Moldavia in the following terms:

"The Jews do noi enjoy any civil
right in the Principt,li:y, excepJ for !hat of doing business and paying taxes to the
Governmenl "201•
Discussing the 1 839 and 1 843 instruction, E. Schwarzfeld compared them with the

medieval regulations from other countries, but, in this case, they were implemented in a time

when "the most oppressive and hostile states werc beginning to soften thcm. They not only
thwarted cvcry step takcn by the Jews, but also held back the commerce, industry and business

activity of thc respective countries"208•

Although the "tramp hnnt" was not legally regulatecl in Wa.llachia, it becrune a current

practice as wcll.

Among the restriction imposed to the Jews becausc they did not belong to a Christian

faith there was thc interdiction to bear testimony ag:iiust a Christian in a law court. "Heretics

and Jews cannot bear testimony against a Christian, but against one another", was mentioned
in chapter XXII,

a rticlc

1 1 of thc Code of Andronache Donici209. Anyway, the Jews wcre

forced to take an oath in front of the coi.JTf, which was cxtremely degrading both in forrn and

procedu rc E. Schwarzfeld called it ·'an
.

abject

fomtula. which humiliates the Jews, but

moreovcr degrades the Romanian government"210 •

The legal status of the Jews was closely iinked to their fiscal status. The fiscal dutics

reprcsented their main public tasks.
Despite various restrictive measures, th.e Jews of the Romanian Principalities did not
come tobe subject to the humiliating taxation system, flmctioning in other European cow1tries.
Fiscally speaking, except for thc categories of orândar and, most probably,

hrisoveliţi,

the

Jews were all includcd into onc category of ta,..payers, irrespectivc of them bei.ng natives or
foreign

subjects.

According to their number, the administration established a certain sum of
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ceea ce priveşte frecventarea şcolilor, această cerere era admisă doar dacă respectivii copii
îmbrăcau „forma ponului celorlalţi şcolari fără vreun fel de osebire".
Aşadar spiritul general al Regulamentului a fost defavorabil evreilor. Este relevantă
în acest sens şi imaginea creată asupra acestei populaţii în cadrul unor paragrafe. Evreii au
fost acuzaţi că trăiesc cu „vătămarea interesurilor pământenilor"207•
Măsurile antievreieşti adoptate pe tot parcursul deceniului palru şi începutul d�eniului
cinci, în special în Moldova, dar şi în Ţara Românească, au transpus în realitatea cotidiană
prevederile Regulamentului Organic. Sunt de relevat în acest sens ordinele şi instrucţiunile
pentru cercetarea vagabonzilor şi oprirea năvăliriijidovilor ", emise în 183 9 de domnitorul
Moldovei, Mihail Sturdza20-' . Au fost consideraţi vagabonzi toţi cei care n-au putut dovedi că
practică vreo meserie şi că dispun de capital204•
Conform hotărârii Sfatului Administrativ al Moldovei, clin octombrie 1843, de aplicare
a instrucţiunilor din 1839, această definiţie a calităţii de vagabond şi hotărârea de a fi expulzaţi
din ţară toţi cei identificaţi ca atare s-a referit exclusiv la evrei, fie ei pământeni sau străini205 .
S-a impus o evidenţă riguroasă: fiecare evreu „pământean", sudit sau venetic, trebuia să
figureze în registre speciale, din care un exemplar era păstrat la autoritatea de stat şi unul la
conducerea comunităţii. Evreilor li s-au eliberat „bilete de identitate", în care erau trecute şi
panicularităţile lor foionomice206; ei au fost supuşi unui control poliţienesc permanent.
Pe lângă toate măsurile antievreieşti, în instrucţiunile din 1 83 9, s-a formulat, pentru
prima oară, şi statutul legal al evreilor în Moldova, în termenii următori : „Jidovii nu au in
„

prinţipat nici un drept civil decât numai acel al speculaţiei şi al plăţii dării cuvenită
ocârmuirii ··-:zo7 •

Comentând instrucţiunile din 1 83 9 şi cele din 1 843, E. Schwanfeld le compara cu
reglementările medievale din alte ţări, dar care sunt aplicate într-o perioadă când „statele cele
mai prigonitoare şi vrăjmaşe începeau să le mai îmblânzească. Căci ele nu stinghereau numai
pe evrei în toate mişcările lor, ci încă comerţul, industria şi tot traficul ţărilor respective"208•
Deşi „goana după vagabonzi" nu a fost legiferată în Ţara Românească, totuşi ea a
devenit o practică curentă şi în acest principat.
Printre restrictiile impuse evreilor, ca unii ce nu erau de rit creştin, a fost şi aceea de
a nu primi mărturia lor în faţa unei instanţe judecătoreşti asupra creştinului pravoslavnic.
„Eretic şi jidov împotriva creştinilor nu se primesc spre mărturie, iar mml pentru altul
mărturisesc", se arată în cap. XXII, art. 1 1 , în CodulAndronache Donici209• De altfel, evreilor
li s-a impus şi o fonnulă de jurământ în faţa instanţeijudecătoreşti extrem de înjositoare aîât
ca procedură, cât şi ca text. E. Schw,uzfeld o numea „O fommlă abjectă care face multă
dezonoare evreilor, dar încă o şi mai mare necinste guvernului român"2 10 •
Statutul juridic al evreilor era în strânsă legătură cu statutul lor fiscal. Obligapile lor
fiscale reprez.entau principalele obligaţii civice.
În ciuda diferitelor forme de vexaţiuni, evreii din Ţările Române nu au cunoscut
regimul dărilor umilitoare existente în alte ţări europene. Din punct de vedere fiscal, în afară
de categoria evreilor orândari şi, probabil, de cei „hrisoveliţi", evreii alcătuiau o singură
categorie impozabilă., indiferent dacă erau sudiţi sau pământeni. În funcţie de număr,
ocârmuirea fixa o anumită sumă de bani, denumită în actele oficiale „tacsia jidovilor", care
se plătea „fără alegeri de stări" şi care fonna un venit aparte în bugetul VIstieriei. Acest
sistem de plată era practicat atât înainte de introducerea Regulamentului Organic, cât şi
după aplicarea lui211•
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money, callcd "the Jew's tax" in the official documents, paid "without distinction of status",
which represented distinct revenue within the treasury budget. This system of taxation was
val;d both before and after the implemcntation of the Organic Statutes.
The provision of article 47, annex Z, in the first version of the Statutes ( 1 83 1 ),
stipulating that the Jews too paid the license tax in accordance to "the trade and craft they
practis::ed", tumed out to be unpractical. For this reason, annex P, article LIII of the H05
version of the Statutes came back to the old system of the "Jews' tax" le\ied in every Moldavian
borough212• The tax collection was put up for auction and leased to a contractor. They lcvied
a tax on the kosher meat, whose quantum was estimated according to the surns required to
cover all the dutics i mposed on the Jews as well as the arrcars ofthe taxes from the previous
years. The taxcs were usually decided in the synagogue, in the presence of a representativc of
thc authorities and of the delcgates of the communities. According to the stipulations of the
memorandum voted by the Ordinary Assembly in March 1 839, the taxes paid by the Jews of
the Moldavian boroughs were unified into one tax in each borough; the swn per person was
of 60 leiw. The Jews who leascd taverns in the villages paid 6 gold coins per tavern in the
villages with over 200 inhabitants and 4 gold coins per tavern in the villages with over 1 00
inhabitants214. The tax was paid four times a year in equal installments.
Analyzing the taxation system in Moldavia, E. Schwarzfeld drew the attention to the
fact that this collective sum stood only for the hcad taxes and some irrelcvant indirect duties.
Besides it, the Jews paid all the other direct and indirect taxes. On special occasions, additional
taxes wcre levied upon them, but they were not di:fferent from those paid by the other
inhabitants of the country. Nevertheless, the documents included in the volume reveal that
the amount ofthe sums paid by the Jews was higher than that ofthe sums collected from thc
other taxpayers. For instance, ofthe tax paid by the Moldavian taxpayers in 1839, the Jews
covcred 10%. whereas they represented only 6% of the total population of the Principality215•
*

Besides official restrictions; the limits oftolcrance became conspicuous in thc collective
mentality of the epoch.
Thus, the most striking expression ofprejudice and intolerance was the persistence of
blood libels in the period under discussion.
Such an accusation was made against the fows of Bucharest in 1 80 1 216• Under the
influence of a conective psychosis stirred by the rumor of an alleged ritual murder, the
Bucharest mob rioted. The outburst of rage resulted in a bloodshed unusual for the respective
epoch; more than 1 20 Jews were killed and woundcd, many houses and stores werc ravaged217.
Nevertheless, we should emphasize the fact that, whereas at the beginning ofthe 1 8th century,
when a similar event occurred in Onitcani, prince Mihai Racoviţă believed the popular
superstition and inflicted punitive measures upon the Jews218, the Wallachian princc,
Constantin Alexandru Moruzi, took mcasures to defend the Jews from the mutinous crowd,
by taking into custody and sentencing the perpetrators219•
A most nefarious i nfluence on a population still full of prejudice was exerted by a
pa..'llphlet written by Ncofi.L the monk, a baptized Jew, who, wishing to prcve his allegiancc to
Christianiiy, published a collection of anti-Judaic teA.1 5220• Although the work was publishcd
in Moldavia, it must have had an impact in Wallachia too. This might explain the Ietter
addressed by prince Alexandru lpsilanti to the Ungrovlahian Metropolitan in 1 804, in which
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Prevederea articolului 47, anexa lit. Z, din Regulament, în varianta sa iniţială ( 1 83 1),

ca şi evreii să plătească patenta după „chipul neguţătoriei şi a meşteşugului pe car� le uneltesc"
s-a dovedit neapl icabilă. Din acest motiv, în ediţia din 1 83 5 a Regulamentului s-a inclus, în

anexa lit. P, articolul LIIl, reintroducerea sistemului de „taxa evreilor" în toate târgurile din
Moldova212• Strângerea taxei era dată în arendă unui antreprenor prin licitaţie. Suma era

percepută de la evrei prin fixarea unei taxe pe carnea caşer. Taxa se stabilea în funciic de
sumele necesare pentru acoperirea tuturor obligaţiilor impuse eneilor, cât şi a restantelor la

plata impozitelor din anii precedenţi . Aceste taxe se fixau, de regulă, în sinagogă, în prezenta

unui reprezentant al autorităţilor şi a delegaţilor comunităiilor. Conform prevederilor

. anaforalei adoptate de Obşteasca Obişnuită Adunare din martie 1 839, taxele plătite de evreii

din târgurile moldoveneşti au fost unificate într-o singură taxă, pe fiecare târg; suma stabilită
pe persoană a fost de 60 lei21.' . Evreii care luau în arendă cârciumi la sate plăteau 6 galbeni de
cârciumă în satele cu peste 200 de locuitori şi 4 galbeni P"ntru cârciumi în s«lele cu peste

1 00 de locuitori214• Taxa se achita de patru ori pe an în rate egale.

Analizând sistemul de plată a birului în Moldova, E. Schwarzfeld atrăgea atenţia că

această plată colectivă nu înlocuia decât dările personale şi alte câteva dări indirecte
neînsemnate. În afară de aceasta, evreii achitau toate celelalte dări directe şi indirecte. La

împrejurări speciale li se impuneau biruri deosebite, care însă nu se deosebeau de cele plătite
de ceilalii contribuabili ai ţării. Totuşi, din documentele incluse în volum cu privire la dările
plătite de locuitorii evrei rezultă că sumele plătite de ei, proporţional, erau mai mari decât
cele plătite de ceilalţi locuitori. Aşa, spre exemplu, din impozitul plătit de contribuabilii
Moldovei pe anul 1 83 9, 1 0% era acoperit de evrei, în timp ce ei reprezentau 6% din totalul
populaţiei principatului21s.
Dincolo de restricţiile de ordin oficial, limitele toleranţei devin evidente la nivelul
mentalităţii colective în epocă.
Astfel, cea mai flagrantă expresie a prejudecăţilor şi intoleranţei a fost persistenţa
acu7.aţiilor de omor ritual şi în perioada la care ne referim.
O astfel de acuzaţie a fost adusă evreilor bucureşteni în anul 1801 216• Sub influenţa
unei psihoze colective provocate de un zvon privind, chipurile, un caz sigur de omor ritual,
plebea bucureşteană a declanşat o vărsare de sânge neobişnuită pentru epoca respectivă,
omorând şi rlnind peste 1 20 de evrei, devastând numeroase locuiute şi magazine2 1 7• Este
însă de reţinut că, dacă în timpul unui caz similar petrecut la Oniţcani, în Moldova, la
începutul secolului al XVIII-iea, donmitorul Mihai Racoviţă a dat crezare superstitiei populare
şi a trecut la represa1ii împotriva evreilor218, de data aceasta domnitorul Ţării Româneşti,

Alexandru Constantin Moruzi, a luat măsuri de ocrotire a evreilor în fata furiei masei
dezlănţuite, arestând şi condamnând provocatorii219•

O influenţă nefastă asupra unei populaţii pline încă de prejudecăţi a avut pamfletul
călugărului Neofit, un evreu botezat, care, vrând să-şi demonstreze ataşan1entul fată de
creştinism, a publicat o culegere de texte antiiudaice220• Deşi lucrarea a fost publicată în
Moldova, ea a avut în mod cert răsunet şi în Ţara Românească. Numai aşa se explică conţinutul
scrisorii domnitorului Alexandru Ipsilanti, adresată mitropolitului Ungrovlahiei în anul 18C'4,
în care domnitorul cerea preoţilor să-i lămurească pe credincioşi că neamul evreiesc niciodată
nu s-a dedat la crime anticreştine şi că este vorba despre calomnii deşănţate, răspândite de
„netrebnici"221 •
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the prince asked the priests to inform their congregants that the Jewish people had never
perpetrated crimes against Christians and that all rumors were infamous calumnies, spread
by "good for nothing" people221 .
There are several other documents included i n the volume, which mirror thc attitude
di splayed by the princcs towards the outbursts of intolerance, chiefly manifcsted by the
townspeople. For instance, prince Scarlat Callimachi ordered in 1 8 1 7 that the calumniators
of Botoşani who accused the Jews to havc poisoned the wells be punished222•
In 1 8 l 3. in order to prevcnt "riot gencrating rumors", Ioan Caragea, the prince of
Wallachia, asked thc Ungrovlahian Metropolitan to advisc the believers not to hire their
young daughtcrs as maidservants to Jews223. According to J. B. Brociner, it was a preventive
measure, because "the governments of that epoch took great care to maintain a harmonious
cohabitation of the Jewish and Christian population of those countries"224•
We should not neglect thc fact that some Jewish fanatics had their share of guilt too.
For i nstance, we know the case of some intoxicated Jews ofTg. Ocna, which showed disrespect
to the Christian religion. 111c perpetrators were sentenced to death by rope, but the leaders of
the Jassy community, who paid a substantial swn of money, saved them225•
Analyzing the atrnosphere ofthe inter-religious relationships between Christians and
Jews at the beginning of the 1 9th century, M. Schwarzfeld noticed some blameworthy
manifestations against the Jews and showed that beatings and insults were quite frequent, as
well as the habit of calling names with no reason at all226•
At the opposite pole, severa! Jewish sources, as well as some princely documents
concerning the Jews, mirror a spirit of mutual respect, for the laws ofthe Christian, on the
one hand, and of the Jewish religion, on the other.
•

The legal status of the Jews in the Great Principality of Transylvania was rooted in
the privilege charter, issucd by prince Gabriel Bethlen in 1 623, which granted them the right
to freely enter aud leave the country with all their assets, the freedom ofcomrnerce, ofreligious
practice without any discrimination227• Subsequently reinforced by severa! charters issued by
prince Mihail Apafi in the same century228 , the status of the Transylvanian Jews was codified
in the Approbatae Constitutiones, in the mid-17th century. Its terms were more restrictive, as
the Jews were allowed to settle as freemen only in Alba Iulia town, the capital of the
Principality, aud their commercial freedom was restrained by the earlier privileges granted
to the Estates aud towns229•
In the I 8th century, after a most difficult period at the end ofEmpress Maria Theresia 's
reign, when the local aud central authorities were discussing a prcject to concentrate all the
Jews of the Great Principality in Alba Iulia and to stop other immigrants to settle in the
country230, the Josephinist decade brought about a period of relaxation, in which, even ifthey
were not gra11ted an edict oftolerance similar to that implemented in Hungary or Galicia, a
series of imperial decrees loosened the restrictions concerning the Jews' economic activities
(alcohol distillation, itinerant trade), abolished severa] abusive taxes, forbade the forced
baptism of Jewish children at birthm.
After the death of the reformatory Emperor, the Diet, sumrnoned in Cluj in 1790,
charged a comrnission to draft a bill for regulating the Jews' status in the Great Principality.
The work, entitled Opinia de Judaeis, abandoned for good Maria Theresia's project to
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Sunt şi alte documente cu.prinse în volum care reflectă poziţia unor domnitori faţă de

răbufnirile de intolerantă, în special din partea unor orăşeni. A�a, spre pildă, domnitoru!

Scarlat Callimachi, în 1 8 1 7, a ordonat pedepsirea calomniatorilor din Botoşani, care i-au

acuzat pe evrei că au otrăvit fântânile222•

Pentru prevenirea „de bănuieli pricinuitoare de turburări", Ioan Caragea, domnitorul

Ţării Româneşti, cerea în

1813

mitropolitului Ungrovlahiei să-şi sfătuiască enoriaşii să nu

mai accepte ca fii cele lor tinere să se angajeze slujnice la evrei223 • În viziunea lui J. B. Brociner,

această măsură era de precauţie, căci „guvernele de. atunci au avut solicitudine mare pentru
o armonioasă convieţuire a populaţiunilor evreieşti şi creştineşti în aceste ţări"224 •
Nu trebuie 01nis faptul că şi unii „fundamentalişti" evrei s-au dedat la manifestări
reprobabile. Este cunoscut cazul unor locuitori evrei din Tg. Ocna, care, ameţiţi de băutură,

s-au dedat la manifestări necuviincioase la adresa religiei creştine. În acest caz, însă, vinovaţii

au fost condamnaţi la spânzurătoare şi au putut fi salvaţi de pedeapsă numai prin plata unei
sume importante de bani de către fruntaşii obştei din Iaşi2".
Comentând atmosfera relaţiilor interreligioase dintre creştini şi evrei la începutul

secolului al XIX-iea, M. Schwarzfeld semnala unele manifestări reprobabile, arătând că

bătăile şi insultele la adresa evreilor au Jevenit destul de frecvente, ca şi gratificările cu
expresii jignitoare, fără vreun motiv special226 •

La antipod, unele documente evreieşti, ca şi hrisoave domneşti cu referire la evrei,

reflectă un spirit de respect reciproc pentru legile religiei creştine, de o parte, iudaice, de altă

parte.

•

Statutul juridic al evreilor din Marele Principat al Transilvaniei îşi găseşte sorgintea

care li se garanta dreptul
ţară cu toate bunurile lor, libertatea comerţului, liberul exerciţiu al

în privilegiul acordat de principele Gabriel Bethlen în 1623, prin
de intrare şi ieşire din

cultului, fără nici o discriminare22' . întărit ulterior prin câteva acte privilegiale emise în
acelaşi secol de principele Mihail Apafi 228, statutul evreilor ardeleni a fost codificat în
Approbatae Constitutiones, la mijlocul secolului XVII, într-un sens mai restrictiv, evreilor
permiţându-li-se aşezarea ca Jeleri exclusiv în oraşul Alba Iulia, reşedinţa principatului, iar

dreptul de exercitare liberă a comerţului fiind îngrădit de respectarea privilegiilor preexistente
ale Stărilor şi oraşelor229 •
În secolul al XVIII-iea, după un moment deosebit de dificil, de la sfărşitul domniei
împărătesei Maria Tereza, când forurile oficiale locale şi centrale dezbăteau perspectiva
concentrării tuturor evreilor din Marele Principat la Alba Iulia şi a opririi intrării în ţară a
altor imigranţi230, deceniul iosefin aduce o perioadă de destindere, în care, chiar dacă nu se
ajunge la un edict de toleranţă pentru evrei de tipul celor adoptate pentru Ungaria sau Galiţia,
o serie de decrete imperiale relaxează restricţiile privitoare la activităţile economice ale evreilor
(fierberea rachiului, comerţul ambulant), anulează unele taxe încasate abuziv, interzice
botezarea cu forţa a copiilor evrei la naştere231 •
Dieta convocată la Cluj î n 1 790, după moartea împăratului reformator, încredinţează
unei comisii misiunea elaborării proiectului de reglementare a statutului evreilor din Marele
Principat. Lucrarea, intitulată

Opinia de Judaeis,

renunţă definitiv la proiectul terezian al

concentrării evreilor la Alba Iulia sau al expulzării celor imigraţi recent, proclamând dreptul
lor de domiciliere acolo unde se află. Urmează a fi expulzaţi din principat doar cei fără
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concentrate the Jews în Alba Iulia or to expel those newly settled, proclaiming their right to
rcsidence wherever they lived. Only those without profession were to be cxpellcd from the
Principality, and the new immigrants would be received only ifthey practiced a useful trade.
Following into the steps of the Josephinist policy of integrating the Jews în the society as
useful, taxpaying citizen, they had în view thcir orientation towards agriculture, handicrafts
and conunerce. In exchangc, alcohol distillation, tavem-keeping and itinerant trade were
forbidden. The rabbis' secular duties were to be annulled, whilc the Jews passed under the
jurisdiction of the local authorities and pa11icipated în all public duties. They enjoyed the
right to build synagogues and schools, with the local authorities' consent, and attend public
schools and use the language and costume characteristic of the locality where they livedm.
The vicissitudes of t11e war against France determined the postponemen t of the project.

which came to Lhe forc în thc dcbates of the legislative assembly of the Principality only în

1 8 10- 1 8 1 1 , when the Diet's sessions werc concluded with a bill entitled De Judaeis2n As

compared to tl1e initial project, it widened the sphere oftl1e Jews' economic activity. Thus, it
stipulated that the Jews who settled in the country to practice agriculture, handicrafts or
establish a factory could purchase or lease the required plots of land and they were granted
six years tax exemption. It eliminated the restrictions regarding itinerant trade and tavern
leasing, limiting only the selling ofbeverage on credit or the barter in kind. lt proclaimed the
right to education and trade practice, reasserting their freedom to open.their own schools or
attend the public educatioml institutions. Religious education was to be in Hebrew, white
the other subject-matters were to be taught în the languages spoken in the country. Thc
interdiction to live closer than sevcn milcs from mining areas was reduccd to one •nile. Thc
Jews would have to contribute to all public duties, including the military service.
The bill was handed în to the Court and retumed în 1 8 1 9 with a negative sanction,
the Emperor ordering a general census of the Jews before their statutes be regulated and
wishing to hear other proposal s concerning the ways and means of turning them into
useful citizens of the state2H In spite of the fact that the central authorities rccurrently
urged the local administrations to conclude the census, it was takcn only partially and
postponed until 1 8 3 5 - 1 8452)5 • In the meantime, neither the Principality 's Diets, convened
between 1 83 4 - 1 848, did find the requircd timc to deal with a new project for regulating
the legal status of the Transylvanian Jews.

In the western arca a nd in Banat. after a period of stern restrictions during Maria

Theresia's reign, markcd by the imposition of thc onerous tolerancc tax and by regulation
like the Judenordnung in Banal in 1 776215, the Josephinist decade brought about more tangible

achievements of the tolerancc policy towards the Jews than i n the Great Principality.

Systematica gentis Judaicae Regulatio

granled in 1 783 to the Hungarian Jews2J1, removed

several obstaclcs to their economic activity (but it maintained thc interdiction conceming
land leasing and settlement near mining areas), granted their thc access to guilds, handicraft
training and public schools of any levei. abolished the hutniliating distinctive marks. It
regulated in detail the structure of thcir own educational systern, decmed to be the basic

means of integrating the Jews into society as taxpaying citizen, useful a nd loyal. With the

same vicw they limitcd the i mport and printing of Hcbrcw books, as \vell as the usc of this
language in official docmnents.

Upon thc death of Empcror Joseph II, the Hungaria.n Dicl s:1mmoned in 1 790- 1 7 9 1

passed a biil which, until a fortl1coming general regulation, decidcd that Lhc fows preservcd
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ocupaţie, iar dintre noii imigraţi vor fi acceptaţi numai cei ce exercită profesii utile. În
continuarea orientărilor politicii iosefine de integrare a evreilor în societate ca cetăţeni
contribuabili utili statului, se preconizează îndreptarea lor spre agricultură, meşteşuguri şi
comeiţ, inteuicându-li-se, în schimb, fierberea rachiului, cârciumăritul şi comertul ambulant.
Atribuţiile laice ale rabinilor urmează

să fie anulate, iar evreii vor fi supuşi autorităţilor

locale, purtând totodată toate sarcinile publice. Ei vor beneficia de dreptul ridicării de sinagogi
şi şcoli proprii, cu aprobarea oficialităţilor, vor putea frecventa şcolile publice şi vor avea
dreptul la folosirea limbii şi portului localităţii unde domiciliază232 .
Vicisitudinile aduse de războaiele cu Franţa au făcut ca acest proiect să intre în atenţia
forului legislativ al pri neipatului de-abia în 1 8 1 0- 1 8 1 1 , când dezbaterile dietale se finalizează
într-un proiect de lege intitulat De Judaeism. Acesta lărgeşte sfera posibilităţilor de activitate
econmnică pentru evrei în raport cu proiectul iniţial. Astfel, pentru evreii aşezaţi în ţară în
vederea practi�ii agriculturii, meşteşugurilor sau pentru deschiderea de fabrici se oferă
cumpărarea sau arendarea terenului necesar şi o scutire de dări pe timp de

6 ani.

Se elimină

restricţiile privind comerţul ambulant şt arendarea cârciumăritului, limitându-se doar vânzarea
băuturilor pe credit sau în schimbul bunurilor în natură. Se proclamă dreptul de învăţare şi
practicare a meseriilor, se reafirmă posibilitatea înfiinţării şcolilor proprii şi a frecventării
celor publice. Învăţământul religios se va desfăşura în limba ebraică, iar celelalte materii vor
fi predate în limbile uzuale în ţară. Restricţia de locuire în apropierea zonelor miniere se
reduce de la şapte la o milă. Evreii vor fi obligaţi la purtarea tuturor sarcinilor publice,
inclusiv recrutarea pentru armată.
Înaintat spre aprobare Cuqii, proiectul revine cu o rezoluţie imperială negativă în
1 8 19, împăratul dispunând, înainte de reglementarea statutului evreilor din Marele Principat,

o conscriere generală a lor şi înaintarea unor noi propuneri privind modalităţile şi căile
transformării lor în cetăţeni utili statului 23 4 • În pofida unor urgentări periodice, această
conscripţie nu se realizează decât fragmentar şi cu mare întârziere în anii 1 83 5- 1 845235, iar
dietele principatului, convocate în perioada 1 834- 1 848, nu găsesc răgazul necesar abordării
unui nou proiect de reglementare a statutului juridic al evreilor ardeleni.

În păqile apusene şi Banat, după o perioadă restrictivă severă din timpul domniei
Mariei Tereza, marcată de introducerea oneroasei taxe de toleranţă şi a unor reglementări de
tipul acelui Judenordnung din J 776 pentru Banat236, deceniul iosefin aduce rezultate mult
mai palpabile pe calea unei politici de toleranţă fată de evrei, în comparaţie cu Marele Principat.

-�i1stematica gentis Judaicae Regulatio, emis în anul 1 783 pentm evreii din Ungaria217, înlătură
o seamă de piedici în calea activităţii lor economice (menţinând însă interdicţiile privind

arendarea pământului şi aşezarea în apropierea zonelor miniere), deschide accesul la bresle
şi învăţarea meseriilor, la şcolile publice de orice grad, înlătură semnele distinctive umilitoare.
Se reglementeaz.ă în amănunte modalitatea organizării unui sistem şcolar propriu, considerat
a fi mijlocul esenţial pentru integrarea evreilor în societate ca cetăţeni contribuabili, utili şi
loiali. În acelaşi scop se Iimiteaz.ă importul şi tipărirea cărţilor ebraice, ca şi folosirea acestei
limbi în actele publir.c.

După moartea Î !npăra tulu i Iosi r al IJ-lea, dicta ungară di n 1790- 1 7 9 1 adoptă un articol

lie Jc:�.: prin

care se garantează menţi1 1erea statutului evrei lor, până la o viitoare reglement are

generală . în st;idiul i11 care se alla la l i;muaric 1 nu, oprindu-se ,\st.fel tendinţele manifeste.

1rnoi cu scc1111ă în oraşe, dl'. a se revwi asupra mă�uri.lor :, oscfine11�. O comisi e dietală, instituită
elaboreciză un pruiec.t de lege care prevede dreptul C\Tcilor la învă \areCl şi practicarea

în 1 7 92,
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the status they c11joyed after January l , 1 790, thus checking the str>-�ssed tendencies, chiefly
manifest in towns, to discard the Josephinist measures2)8• The cornmission appointed by the
Diet in 1 792 drafted

a bill which stipulated the Jews' right to leam and practice trades, to

develop their commercial activities without restraint, to own houses aud shops i n town and
villages, to hire Christians in their service, to sel up their own schools and attend the public
ones, to freely practice their religion. These rights were not valid in the mining areas and in
the provinces ofDalmatia, Croatia and

Slovenia, and the immigration was limited to Jewish

cra:ftsmen and trnders who possessed a ca pi tal of at l east 1 500 florins. The Jews did not have

access to pu'.Jlic officcs or

to communal profits2)9.
caused by thc wars against France, thc bil l came to be debated in t he
legislative assembly only in 1 807, following thc addresses of the representativcs of the frec
royal towns, who had requested in 1802 restrictive measures to chcck immigration, commercial
activities, re<> l estates leasing, carly marriages, as wcll as the cxpulsion of the Jews without
legal means of support. Voder the pressure of these claims, the 1 792 bill was drastically
After thc breech

amended, including provisions such as the interdiction of itinerant trade and cstate leasing,
thc obligation to write all the documents in the official language of the country, the right to
reside in vi l l ages and to marry was granted only to the Jews who belonged to five categories:
mcrchants, artisans and industrialists, leaseholders of royal revenues and uninhabited estates,
farmers and servants. A new element was that the Diet initiated a lengthy debate on the
abolishment ofthe tolerance tax, put into effect only in 1 846, due to the Court's opposition240•
This bill also remained at this stage, as the Hungarian Diet was not convoked during
the Metternich regime, between 18 1 1 - 1 82 5 . The Diet of 1 825-1 827 charged another
cornmission to resume the project, but, under the pressure of the representatives of Croatia
and of the free royal towns, the conclusion presented in 1 83 1 included new restrictions, such
as the lirnitation to II I 00 of the nwnber of houses which the Jews were permitted to own in
the free royal towns, the abolishment of the rabbis' judicial powers, except in religious and
matrimonial matters, the conditioning of learning a craft to the possession of a school
certificate241 •
Finally, the Diet of 1 832-1836 abandoned fo r good this long debated bill, a s the rise
of the new liberal nobility's refonn tendencies brought to the fore the question of the Jews '
civil emancipation, which meant the granting of all the civil rights enjoyed by every non
noble citizen. Although in 1 840, following the instructions given by several jurisdictions to
their representatives in the Diet, the Lower Chamber of the Hungarian Diet voted such a
liberal bill, the concerted opposition of the Upper Chamber and of the Court of Vienna
substantially dirninished thc scope ofthe measures included in the article XXIX/ 1 840, which
were limited to granting them the right to settle in every Hungarian locality, except for
mining areas. to establish manufactories and leam cra:fts, practice commerce, employ only
coreligionists as joumeymen, the right to property only in the towns where they were already
granted this right The Jews were to adopt pennanent names and sumames, to record birth in
civil registers kept by rabbis and to usc the

official languages of the country in all their

documents242•

The auempts to cxtend thcse pro\'isions to the right to citizenship i n towns, thc ri gh t

to vote and hcld

public oftkes in thc counties, which wcre manifestcd in the Diet 's debates

bctwecn 1843-1 844, came to nothing, as tl1e opposite tendency was to condition t11ese rights

on the requirement to abolish their

communal and judicial i nstitutions, to establ ish an
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maseriilor, la exercitarea nelimitată a comerţului, la dobândirea de case şi prăvălii în oraşe şi
la ţară, la angajarea creştinilor în serviciul lor, la înfii nţarea de şcoli proprii şi frecventarea
şcolilor publice, la practicarea netulburată a religiei. Aceste drepturi nu vor fi însă valabile
pentru wnele miniere şi pentru provinciile Dalmaţi'!, Croaţia şi Slavoni a, iar imigrarea va fi
permisă doar meşteşugarilor şi negustorilor enei cu un capital de cel puţin l . 500 de florini .
Evreii

nu

v or fi admişi în funcţii publice şi nu vor putea participa la beneficiile comunalc2)9.

lJup<'i o

::c·r.ură impusă de razboaiele cu Franţa,

proiectul revine în dezbaterea foruiui

d·:-atna î11 anul 1 807, după ce însă, în 1 802, reprezentanţii oraşelor libere regeşti
au so! iciiat m.:isuri restrictive pentru l imita rea imigrării, a dreptului de comerţ, a arendării
b1nuri 1 c» i mo�ili:ue, a căs�toriilor timpurii, ca şi expulzarea ecler lipsiţi de surse legale de
cxi:;tc!î\ă �Jb presiun.:!a acestor revendicări, proiectul din 1 i92 este amendat în sens restrictiv,
intrnc:!uci:ndu-se prevederi ca in terdicţia comer{.uln; amlmlant. excl ude rea de la arendarea
dorncrm lo r nobiliare, obligativilalea red acH1 rii tuturor actelor în limbile ofic iale ale ţării,
admit ·rcc în ţară şi ia ::ăsătoric doar a celor cuprinşi ln 5 categorii : negustori meşteşugari şi
fabrican(i. arendaşi ai beneficiilor regale sau ai domeniilor nelocu ite, agricu ltori şi sl uj itori
legislativ

...

,

.

Ca un element nou, dieta i naugurează o îndelungată dezbatere asupra anulării taxei de

tolerant..1, care se va finaliza, datorită opoziţiei Curţii, de-abia în anul 1 846 240 •

Şi acest proiect a rămas însă în acest stadiu, dieta ungară nemaifiind convocată, în

condiţiile regimului Mettemich, în perioada 1 8 1 1 - 1 82 5 . Dieta din 1 825-1 827 încredinţeaz.ă
unei noi comisii aducerea la zi a proiectului, dar, sub presiunea deputaţilor croaţi şi a oraşeior
libere regeşti, rezultatul prezentat în 183 1 este includerea unor noi restricţii, cum ar fi limitarea
la 1 /100 a nwnărului de qise la care evreii pot avea acces în oraşele libere regeşti, anularea

atribuţiilor de judecată ale

rabinilor, cu excepţia problemelor religioase şi matrimoniale,
condiţionarea învăţării meseriilor de obţinerea prealabilă a unui atestat şcolar241 •
Până l a urotă, dieta din 1832-1836 abandonează c u totul acest proiect, dez'Jătut şi
modificat timp de decenii, ascensiunea noului curent al reformismului nobiliar liberal punând
problema emancipării civile a evreilor, cu acordarea tuturor drepturilor cetăţeneşti ca.·e le revin
locuitorilor ţării de condiţie nenobilă. Deşi în unna unor instrucţiuni acordate de numeroase
jurisdictii deputaţilor lor dietali, în 1 840 Camera Inferioară a dietei ungare adoptă un proiect
în acest sens, opoziţia coroborată a Camerei Superioare (a Magnaţilor) şi a Curţii de la Viena
r.xluce considerabil anvergura măsurilor cuprinse în articolul de lege XXIX/1 840, ele limitându-se
la a�onlarca dreptului de locuire în toate localităţile din Ungaria, cu excepţia celor miniere, la

posibilitatea înfiinţării de fabrici

şi de învăţare a meseriilor, de practicare

a comerţului,

de

:Jngajare a calfelor din confesiunea proprie, de a deţine proprietăţi în oraşele în care au avut
acest drept şi ante1ior. Evreii vor fi obligaţi la adoptarea de nume şi prenume stabile, la înscrierea
naşterilor în mauicole de către rabini şi la folosirea în toate actele a limbilor uzitate în ţară242•
Tendinţele de extindere a acestor prevederi în sensul dreptului de cetăţenie în oraşe, al

la vot şi fimc�i în comitale, tendinţe prez.ente în dezbaterile dietare -din 1843 - 1 844,
avut însă câştig de cauză, fiind contracarate prin condiţionări legate de renunţarea

dreptului
nu 'IU

;,.·v.reilor la instituţiile comunitare şi judecătoreşti proprii, adoptarea unui sistem de învăţământ
în limbo maghiară, aflat sub· controlul autori tăţilor administrative locale, reglementarea

imigrării şi �nturali7.ăLii pe baza unui capital investit de 5 . 000 de florini, 10 ani de locuire Îii

Îar;I şi c1rnoaştere.1 l i mbii maghiarew

Rcvolutia Je la 1 848 nu aduce nici

ea

SP'!rata emancipare, răbufnirile antievreieşti

dolente din oraşele U 11gariei şi Transilvaniei244, apoi vicisitudinile războiului civil, amânând

7"
' .)
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educational system in Hungarian, under the control of the local authorities. At the same
time, the terms of immigration and naturalization were to be an invested capital of 5000
florins, 1 O years of permanent residence in the country and the knowledge of Hungarian243•
The 1 848 revolution did not bring about the coveted emancipation, the violent anti
Jewish outbursts in the Hungarian and Transylvanian towns244 followed by the turmoil ofthe
civil war put off the debate over the Jewish question until to la st meeting of the Hungarian
Parliament in July 1 849 in Szeged. The law which granted civil rights to all inhabitants,
irrespective of denomination, and the official sanction of the civil marriages between Jews
and Christians, also conditioned on a forthcoming regulation of immigration, a reform of
the religious practice and communal institutions, on the Jews' orientation to productive
occupations245 , had only a symbolic value, without tangible results. The civil emancipation
of the Jews in Transylvania and Hungary carne true two decades later, in December 1 867,
within the new political context of the Austro-Hungarian dualism.

Thus, in the first half of the l 9th century the legislative solutions conceming the

regulat:Ion of the legal, civil status of the Jews were limited to debates and projects, the
changes in this status throughout the respective period being initiated by central, provincial
or local administrative bodies. The regulations adopted by the central (Emperor, Royal
Chancellery, Can1era Aulica, Aulic War Council) or provincial (Consilium Locun1tenentiale,
the Hungarian Aulic Chamber, the Guberniurn, the Exchequer, the General Military
Commandment of Transylvania) authorities in this period are chiefly restrictive, meant to
limH the Jews' nurnber and hedge in their economic activity, to control their communal and

religion life. The measures taken against immigration in Hungary (including the western
areas of Transylvania and Banat), beginning with 1 806, and in the Great Principality of
Transylvania after 1 830, consisted of a series of bureaucratic restrictions concerning the
obligation to procure leaving pennits from the authorities ofthe immigrant's native province
and settling permits from the authorities of the province andjurisdiction where they intended
to settle. The granting of the settlement right depended on the iuunigrant's capacity to prove
that he had the necessary means of support. A strict evidcnce of the immigrants was to be
kept and those who did not fulfill the required conditions were to be expelled on the expenses
of thc respective Jewish community. ln the Great Principalit)· of Transylvania successivc
deadlines ( 1 825, 1 83 1 , 1 83 7) for putting iuto effect the full interdiction of immigration were
set, and only the Jews settled in thc province before the deadlines, who had mea ns of support
and were registered in the taxpayers' lists, were permitted to live here further on246• The
reiteration of these injunctions, thcir publication in certa.in jurisdictions with several years'
delay247, the opposition of the landowners, of the local .administrations aud chiefly of the
Jews themselves, finally brought to nothi ng the tendencies to limit immigration, as proved
by the data concerning the demographic evolution of the Jewish population mentioned in a
previous paragraph.
A second aspect often tackled by official regulations in this period was the tendency

to restrict the settlemenl right in certain areas. Camera Aulica and the Exchequer strived for
decades to forbid the Jews to settle c;loscr than seven milcs to the mining areas, because thcy
said il was nccessary to protect thc precious metals mi1v:s and prevcnl illcgal tra ffi c and
smuggling24H. Militai)' authorities

had in view their cxclusion from bordcr arcas, motivatt.:d

by the alleged negative effects of th e Jews' economic activities on the nrnterial aud moral

state of the border troops249• But, thc constant reiteration of these measures reveals their
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abordarea problemei evreieşti până la ultima întnmire a Parlamentului ungar, din iulie 1 849,
la Seghedin, dnd legea acordării drepturilor cetăţeneşti, indiferent de confesiune, şi
recunoaşterea legalităţii căsătoriilor civile între evrei şi creştini, condiţionate şi ele de o
viitoare reglementare a imigrării, de o reformă a cultului şi instituţiilor comunitare, de

îndreptare a evreilor spre ocupaţiile productive245, nu are de'.Cât o valoare simbolică, fără

consecinţe practice. Emanciparea legală a evreilor din Transilvania şi Ungaria se

nrn teiialize<'IZ:'i de-abia peste două decenii, în decembrie 1 867, în noile condiţii politice ale
dualismului <'lustro-ungar.
Soluţiile legislative de anvergură în privinţa reglementării statutului juridic, cetăţenesc,

al cHei lor rămiinand astfel, în prima jumătate <'I secclului al A.'IX-lea, la nivelul dezbaterilor

şi proiectelor, schimbările în acest statut în perioada menţionată intervin pe calea organelor

administrative centrale, provinciale sau locale. Reglementările adoptate în acest interval de

timp de căire autoritâplc centrale (împărat, Cancelaria aulică, Camera aulică, Consiliul a•Jlic

de ri'lzboi) sau cele provinciale (Consiliul locumtenenţial, Camera aulică ungară, Gubemiul,

Tezaurariatul, Comandamentul militar general al Transilvaniei) au cu preponderenţ.1 un
caracter restrictiv, menit să limiteze numărul şi activitatea economică a evreilor, să controleze

viaţa lor comunitară şi de cult. Măsurile împotriva imigrării, adoptate pentru Ungaria (inclusiv
p3rt ile apusene ale Transilvaniei şi Banat) începând cu anul 1 806 şi pentru Marele Principat

al Transilvaniei după 1 830, i ntroduc o serie de condiţionări birocratice legate de obţinerea

unor aprobări de plecare de la autorităţile provinciei de origine a imigrantului şi de stabilire

din part�a autorităţilor provinciei şi jurisdicţiei unde um1ea7.ă să locuiască. Acordarea dreptului
de stabilire este condiţioTtată de dovedirea existenţei unor resurse de trai suficiente şi se
dispune o evidenţă strictă a imigranţilor, urmând ca cei ce nu îndeplinesc condiţiile prescrise
să fie expulzaţi pe cheltuiala comunităţilor evreieşti respective. Pentru Marele Principat sunt
fixate termene succesive ( 1 825, 1 83 1 , 1 837) de la care urma a funcţiona interdicţia totală a

imigrării, fiind admişi spre locuire doar cei aflaţi în provincie dinaintea acestor ; ;:rmene,
care au mijloace de subzistenţă asigurate şi sunt înscrişi în tabelele contribuţionale24

•

Reluarea

periodică a unor atari. dispoziţii, publicarea lor în unele jurisdicţii cu întârzieri de ani de
zile24", rezistenţa stăpânilor de pământ, a unor structuri administrative locale şi mai cu seamă
a cHei ior în s i ş i , la :-iplicarea lor, determină, în cele din urmă, ineficienţa tendinţelor de

limitare a imigrării, aşa cum dovedesc datele pnvind evoluţia demografică a populaţiei

C\

rcic"ti ,

J::i c :i r e ne-Jm referit într-un paragraf anterior.

do i lea aspect, frecvent abordat de reglementările oficiale ale acestei perioade,
1cnriLrţa li mitării dreptului de locuire a evreilor în anumite zone. Camera aulică şi
Tcnr ir:: rimul urmăresc cu tenacitate, timp de decenii, împiedicarea aşezării evreilor în
apropi :::; ea zon elor miniere. cu o rază de excludere de 7 mile, motivând prin nevoia securi7.ării
est.:

L1n <• I

exp1oat:irilor de metale preţioase în faţa tentativelor de comerţ ilicit sau contrabandă248.

A:itorit:iţile mil itam au în vedere excluderea evreilor din zonele de graniţă, motivând prin

pretinsele efecte negalive ale activităţilor economice evreieşti asupra stării materiale şi "

mor;dităţii grăui ci.:rilor 249. Ş i în cazul acestor măsuri restrictive, repetarea lor frecventă

rdlectă. în ultimă instanţă, lipsa de eficienţă în aplicare. la aceasta concurând atât capacitatea
C:\ : cil or din părţile respective de a le eluda, cât şi rezistenţa unor comitate ca Satu Mare
Marn mneş, Solnocul Interior, Alba de Jos, a unor scaune ca Ciuc şi Trei Scaune, a unor
ora�e ca Sfâ ntu G heorghe sau a unor instituţii confesionale ca episcopia greco-catolică de
Oradea, care refu7ă să renunţe la avantajele implicate de activitatea economică a unor
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ineITectivcness, because the Jews living in the respective areas were somehow ablc to pass
over them, and they wcre also mct with thc opposition of several counties, such as Satu

Marc, Maramureş, Solnocul Interior, \lb a de Jos, thc scats of Ciuc and Trei Scaune, towns,
.

such as Sf. Gheorghe, or of crclesi:;istic imtitutions, such as the Grcek-Catholic Bishopric of

Oradea, which rcfused to give up thc profits brought by the economic activity of "honest,
quiet, useful artisans", whose staying was "to the community's bcnefit and în agreement to
humane principles and public interests"210•
Official attempts at imposing restrictions to Jewish economic activitics were
materialized in the interdiction to purchase bondsmen's tenures (sesie) and to take under
lease or mortgage aristocratic estates, the limitation of itinerant trade to fair-days and to
localities where there were no local traders who enjoyed exclusive privileges, the interdiction

to trade in severa! products (such as copper or precious metals) or to practice commerce in

certain areas (military borders), the exclusion from some professions (apothecary), the

interdiction to keep tavems, the limitation of the freedom of circulation in the Empire by
onerou:; fees251•
The offi.cial authorities displayed the tendency to exercise a strict control over the

Jews' number (by periodic censuses, civil registers kept by rabbis), over the documents issued

by private persons or communities, which were to be exclusively written in the official

languages of the country and by no means in Hebrew, over religious life (by forbidding the
cult practice outside the synagogue), over everyday life (by forbidding, for instance, the

feasts or the celebration ofthe Jewish camival in the fast days of the Easter Week)252•

These restrictive tendencies were more stressed at the local levei, chiefly imposed by

town authorities. In the Great Principality ofTransylvania, the smaller or bigger towns (Cluj,
Braşov, Târgu Mureş, Sibiu, Făgăraş, Aiud, Gherla, Dumbrăveni, Sighişoara, Bistriţa etc.)
resorted to the provisions ofthe Approbatae Constitutiones in order to limit or even deny the
Jews' access, under the pretext that they were officially allowed to settle only in Alba Iulia.
They also put into effect strict restrictions concerning the sel1ing or renting houses to Jews,
their temporary lodging, and even limited the period they were pennitted to stay in town
during the annual fairs, which were open to everyone253• The Jews who had taken refuge in
Braşov in 1 828-1 829, runni ng frorn the Principalities under the threat of war and plague,
were accepted af'ter many interventions and only in one ofthe town's suburbs, under strict
police surveillance and they were forbidden to practice trade or to write letters abroad254 .
The sanitary restrictions during the epidemics, the prohibitive taxes levied on Jewish
commodities were meant to hedge in the access of the Jews living in the surrounding
settlements to the town market and their participation in the weekly and annual fairs. Those
who nevertheless gradually rnanaged to find a way to enter the town were in constant threat
of expulsion, sornetirnes in a few rnonths, weeks or even days (like in Târgu Mureş, Făgăraş
or Aiud), provided that they had prcviously paid all their debts and taxes255.
Similar tendencies were rnanifested in the free royal towns ofthe western areas and
Banat. In the free royal town Satu Mare, the Jews' settling was cornplctely forbidden until

1 848256, and in Timişoara, thc Magistrate pursued for decades the aim oflimiting the number
of Jewish families entitled to live in town, by striving to move the Jewish population in the
suburbs257• In Oradea, the Jews' settling and the opening of shops was sanctioned by the law
of 1 840 only in the case of the suburbs Velenţa, Olosig and Subcetate218• In Arad, in 1 834,
when it was granted the status offree royal town, the townspeoplc put pressures to e>q>el the

76
https://biblioteca-digitala.ro

„meşteşugari cinstiţi, liniştiţi, utili", a căror rămânere „e spre binele comunităţii şi corespunde
omeniei şi interesului publk"250•
·

Încercările oficiale de impunere a unor limite acestor activităţi economice evreieşti se

concrctize<wă în opriren accesuh1i la dobândirea de sesii iobăgeşti şi la arendarea sau zăl ogirea
domeni ilor nobjliare, restrângerea comerţului ambulant la ?ileie de illrg şi la localităţile în
care nu există negustori locali, înzestrati cu privilegii exclusive, interdicţia exercitării unor
ramuri de c:omerţ (cu cupru !:au cu metale preţioase) sau a practicării negoţului în unele zone
(graniţa militară), excluderea din unele profesii (farmacist), oprirea cârciumăritului, limitarea
libertăţii de deplasare în cadmi I TUperiului prin taxe oneroase251 •
Oficialitatea are tendinta unui control strict asupra numărului evreilor (prin conscripţii
periodice, registre de stare civilă ţinute de rabini), asupra actelor emise de particulari c;au
comunităti exclusiv în limbile oficiale ale ţării, cu excluderea limbii ebraice, asupra vieţii de
cult (interzicând oficierea cultului în afara cadrului sinagogal), asupra vieţii cotidiene (oprind,
de pildă, petrecerile sau carnavalul evreiesc în zilele de post ale Săptămânii Mari)252.
Aceste tendinţe restrictive sunt şi mai marcate la nivel local, mai cu seamă din partea
autorităţilor orăşeneşti. În Mareic Principat al Transilvaniei, oraşele mai mari sau mai mici
(Cluj, Braşov, Târgu Mureş, Sibiu, Făgăraş, Aiud, Gherla, Dumbrăveni, Sighişoara, Bistriţa

etc.) se prevalează de prevedenie din Approbatae Constitutiones pentru a restrânge sau

respinge integral accesul ev�·ei1or, sub motiv că, legal, le e permisă stabilirea exclusiv la Alba
lulia. Sunt introduse restricţii severe privind vânz.arca sau închirierea caselor pentru evrei,
găz.duirea lor temporară, limitându-se chiar durata şederii în perioada târgurilor anuale,
deschise pentru toată lumea213 . Cei refugiaţi la Braşov, în

1 828-1829,

din faţa războiului şi a

ciumei din Principate, sunt acceptaţi doar după mari rezistenţe, într-o singură suburbie a
oraşului, sub strictă supraveghere poliţienească şi cu interdicţia practicării comerţului sau a
corespondenţelor exteme254•
Prescripţiile sanitare, adoptate în perioada epidemiilor, taxele prohibitive aplicate
asupra mărfurilor evreieşti, sunt menite a opri accesul evreilor din împrejurimi la piaţa
oraşului sau la târgurile săptămânale şi anuale. Cei care reuşesc, totuşi, treptat, să găsească
modalitatea de a intra în oraşe se află în pennanenţă sub ameninţarea expulzării, uneori în
termene scurte de luni, săptămâni sau chiar zile (ca la Târgu Mureş, Făgăraş sau Aiud), cu
obligaţia de a-şi onora în prealabil toate datoriile şi impozitele2ii.
Tendinţe similare sunt manifeste în oraşele libere regeşti şi camerale din părţile apuseni!
şi Banat. În ora�ul liber regesc Satu Mare, stabilirea evreilor este oprită cu totul pâna la
1848256, iar în Timişoara, Magistratul urmăreşte timp de decenii restrângerea numărului de
familii evreieşti îndreptălite la locuire în cetate, căutând strămutarea populaţiei evreieşti în
suburbii 257. În oraşul cameral Oradea, stabilirea evreilor şi deschiderea de prăvălii este admisă,
până la legea din

1 840, doar în suburbiile Velenţa, Olosig şi Subcetate218• La Arad, acord� rea
1834 prilejuieşte presiuni puternice din partea orăşenilor în

statutului de oraş liber regesc în

vederea expulzării părţii sărace a populaţiei evreieşti, a instituirii unor taxe pentru admiterea
la locuire pe mai departe a celor înstăriţi şi deposedarea evreilor de casele pc care le detin, la

un preţ estimat de autorităţile orăşeneşti259•

Pentru cei care, în pofida acestor piedici şi restricţii, reuşesc să se stabilească sau să se
menţină în oraşe, abuzurile şi şicanele suferite din partea autorităţilor locale transfom1ă
deceniile premergătoare revoluţiei de la

1 848

într-o continuă luptă pentru supravieţuire.

Oprirea accesului la proprietăţile imobiliare şi tendinţa deposedării lor de casele sau terenurile
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poor mass ofthe Jewish population, lo lcvy taxes for the granting ofresidcnce to the rich and
to take over the houses in the Jews' property, at a price settled by the town authorities259•

As concerns those who, despi le these obstacles and reslrictions, managed to setllc or

slay in towns, the abuscs of the local authorities turned Lhe decades before the 1 848 rcvolution

irito a ceascless strugglc for survival. The interdiction to own real estates and the altempts to

scize their houses or lands, the obstacles to their economic activitics (thc interdiction t.J join

craft guilds and restrictions conceming thc practicing of trades, obstructions reia led to the
supply wilh raw materials and confiscation of the final products, the interdiclion to employ

non-Jewish personnel, the limitation of alcohol distillation and the purchasing of grain and
\\Ood for this purposc, the ban or. alcohol selling, the interdiction of the itinerant trade, the
exclusion from certain commercial branches, the interdiction to sell the1r merchandise in
tents at thc annual fairs or their rcmoval to places quitc inaccessible to the buycrs, thc
imerdiction to open shops) were mingled with the abusive distribution of thc public dutics,
transportation, billeting, and with the discriminatory recruitment260• The Jews were excluded
from the right to cilizenship, did not have acccss to the public revenues ofthc towns, and, in
many places, they were subjcct to abusive arrest and maltreatmcnt, which sometimes rcsulted
in thrcats ofviolence and fire (in Aiud in 1 84 3 )26 1 or in open outbursts (the destruction ofthe
Făgăraş synagogue in 1 836 and thc 1l.empt at expelling all the Jews in 1 83 8)262• The town
authorities obstructed the building of nei / �ynagogues, Jewish schools or hospitals, interfered
in the appointment of rabbis, teachers, ritual slaughtcrers, tried to impose a strict control
over the activity of the communal institutions, hampered the supply with kasher meat
prescribed by the dietary laws263•
The county authorities also promoted restrictive tendencies manifested by the more
or less zealous implementation ofthe general measures oflimiting immigration and dwindling
the number of Jews allowed to seule in thc country. Mar.imureş county provcd to be extremely
ze::ilous in elaborating projects concerning the expulsion of those immigrated after 1 806, by
establishing compulsory quantum of the means of suppc:,rt of those further on tolerated264 •

Although less often than in tO\rns, the inlcrdictions and abu;cs were also manifest at the
rural levei, by limiting the production and selling of beverag..::, chiefl�' in the times of grain

want or high prices, by forcing them to sell beverage only on cash and forbidding to sell on
credit, by refusing to help the Jews to collect the debts, under the pretext to protect the
peasantry's imerests. Although having no part in the communal benefices, the Jcws wcre
subject to all public duties, they had to pay county and communal taxes. Abusive arrestment
and maltreatment, inflicted by the administrative or cstate officials, led to many complaints
and pctitions fonvardcd by Jews. In the years preceding the 1 848 revolution, the massivc
wave ofimmigration in the Great Principality stitred panic in thc north-weslcrnjurisdictions,
which brought aboul general measures to expel the Jews immigrated in U1e last years: marriage
restrictions, the i nterdiction to distill and sell brandy were adopted by the district of Chioar
and Crasna county265•
As tJ1e year 1 848 was drawing near, the restrictive tendencies became less and lcss
conspicuous, due to the interest of the state and of the landowners to turn to account the
Jews' economic activities, as well as to the strengthening ofthe liberal reformatory movement,
against U1e background of the crisis of the old regime. Thus, the ongoing immigration and
demographic increase, the economic strengthening and institutional consolidation of the
Jev•ish communities prove the ineffectiveness of the restrictive measures. The counties openly
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dobândite, piedicile puse în calea activităţii economice (oprirea accesului la bresle şi limitarea
practicării meseriilor, împiedicarea procurării materiei prime, confiscarea produselor finite,
interdicţia angajării personalului neevreiesc, limitarea fierberii rachiului, a cumpărării
cerealelor şi lemnelor în acest scop, oprirea vânzării băuturilor, interzicerea comerţului
ambulant, excluderea din unele ramuri de comerţ, oprirea vânzării în corturi la târgurile
anuale sau mutarea acestor corturi în locuri greu accesibile pentru cumpărători, interdicţia
deschiderii de prăvălii) se împletesc cu repartiţia abuzivă a sarcinilor publice, cărăuşiilor,
încartiruirilor, cu efectuarea discriminatorie a recrutării260• Evreii sunt excluşi de la dreptul
de cetăţenie, din beneficiile publice ale oraşelor şi sunt supuşi, în multe părţi, arestărilor
abuziYe, maltratărilor, care degenerează, uneori, în ameninţări cu violenţe colective şi
incendierea caselor (la Aiud, în 1 843)261 sau în izbucniri deschise (dărâmarea sinagogii din
Făgăraş în 1 83 6 şi încercarea expulzării tuturor evreilor în 1 83 8)262. Autorităţile orăşeneşti
se opun constmirii unor noi sinagogi. şcoli sau spitale evreieşti, se amestecă în angaj area
rabinilor, învăţătorilor, tăietorilor rituali, încearcă să-şi impună controlul strict asupra
activităţii instituţiilor comunitare, pun piedici în calea procurării cărnii necesare alimentaţiei
prescrise de regulile rituale261 .
Tendinţele restrictive nu lipsesc nici l a nivelul comitatelor, ele manifostându··se prin
aplicarea, cu mai mult sau mai puţin zel, a măsurilor generale de limitare a imigrării şi de
reducere a numărului e"Teilor admişi spre locuire în ţară. Comitatul Maramureş se dovedeşte
deosebit de zelos în elabora: ca de proiecte privind expulzarea celor imigraţi după anul 1 806,
în stabilirea unor cuantumuri obligatorii ale mijloacelor de subzistentă pentru cei tolernţi în
c01:tinuare264 • Deşi mai puµn frecvente decât în oraşe, interdicţiile şi abuzurile se fac simţite
şi în localitătilc rurale din comitate, prin limitări ale producerii şi vânzării băuturilor, cu
deosebire în· perioadele de lipsă de cereale şi scumpete, obligaţia de a vinde băuturile numai
pe bani, interdicţia vânzării pe credit, refuzul asistenţei pentru încasarea datoriilor faţ1 de
evrei, cu motivarea protejării intereselor ţ.:1rănimii. Deşi excluşi de la folosirea beneficiilor
comunale, evreii sunt obligaţi la purtarea sarcinilor publice, la plata taxelor comitatense şi
comunale. Arestările abuzive şi maltratările suferite din partea oficialilor administrativi sau
domeniali provoacă şi ele numeroase plângeri ale evreilor. În anii premergători revoluţiei de
la 1 848, fluxul masiv de imigrare în Marele Principat stârneşte panica jurisdicţiilor din
nord-vestul Transilvaniei, materiali1,ată în măsuri de expulzare generală în termen scurt a
celor imigraţi în ultimii ani, restricţii de căsătorie, oprirea fierberii şi vânzării rachiului,
adoptate de districtul Chioar şi comitatul Crasna265 .
Pe măsura apropierii de anul 1 848, aceste tendinţe restrictive cunosc totuşi atenuări
simţitoare, datorate atât interesului economic al statului şi al stăpânilor de pământ de a pune
în valoare valenţele activităţii economice evreieşti, cât şi ca unuare a întăririi curentului
favorabil unor reforme în spirit liberal, impuse de criza vechiului regim. Astfel, continuarea
imigrării şi creşterea demografică, întărirea economică şi consolidarea instituţională a
comunităt.ilor evreieşti, dovedeşte ineficienţa măsurilor restrictive. Comitatele se opun deschis
sau tergiversează timp de d.ecenii aplicarea măsurilor de expulzare, mai ales în cazul
localităţilor apropiate de zonele miniere sau de grani(ă. Scaunele Ciuc şi Trei Scaune, oraşul
Sfântu Gheorghe refuză deschis cererile autorităţilor militare în acest sens, motivând prin
utilitatea activităţilor economice evreieşti în zonă. Comitatul Satu Mare restrânge cu de la
sine putere limita de interdictie în raport cu oraşul minier Baia Marc de la 7 la 3 mile.
Comitatul Maramureş se opune atât expulzării evreilor din apropierea localităţilor
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resisted or delayed for decades tl1e implementation ofthe expulsion measures, chiefly in the
case of the settlements

near by

mining or border areas. The seats of Ciuc and Trei Scaune,

Sfântu Gheorghe town openly refused the requests of t11e military authoritics, advocating
that the Jews' economic activities in these areas were profitable. Satu Mare county reduced
the interdiction to settle in Baia Mare town from seven to three miles. Maramureş county

refused both the expulsion ofthe Jews living near mountain settlements and the interdiction
to lease aristocratic estates. In

1 846,

following the negative reaction of other jurisdictions

and ofthe prmincial authorities, Crasna county canceled tl1e stern restrictive measures adopted
in the previous year266•
Altl1ough marked, as we havc seen above, by stressed restrictive overtcncs, the policy
of tl1e central and provincial authorities also ai med at counteracting the abuses inflicted by
the local authorities agamst tl1e Jewish population. Hand in hand with a strict control of the
demographic and legal status of the Jews, they also wished to create opportunities so as to
benefit from the positive effects of tl1eir economic activities. Thus, the mea sures to expel all
tlle Jews in short term, adopted by several towns, were annulled, as well as thc obsolete
obstacles against the practicing of certain branches of craft and trade, the restrictions
conceming the purchase of grain and timber, alcohol distillation, meat supply. The provincial
or central authorities refused to sanctior: the restrictions envisaged by Timişoara town or
Crasna county conceming the Je\\'s' marriage and the erection of synagogues or schools.

The threats with violence or thc open outbursts of popular rage were severely reprimanded

by the central authorities aud tlleir perpetrators punished267.

This side of tlle official attitude towards tlle Jews in the half century preceding the

1 848

revolution originated in the political antecedents of tolerance inaugurated in the

Josephinist epoch. In the view of the reformist ernperor and of his counselors, advocates of
the Enlightenment philosophy, the access to craft guilds, tradc practice and education, tlle
abolishment of the humiliating discriminations, tlle measures against abusive interference
in the 1c!igious life of tlle indhidual or of the community (tl1e interdiction to baptize at birth
Jewish children., the pennisSion to celebrate tl1e divine service : n prayer houses), the right to
work on Sundays and Chrisi.ian holidays, were meant to pre7are the Je\\ s' integration into
society as good taxpaying subjects, with clearly-cut regulated ;.md equal rights and duties.
The guiding lines of the official tolerant policy towards the Jews rem:.Uned in forcc in
Transylvania up to

1848, with a single attempt to amend them in 1832, when the Gubernium

was consulted by the central authorities as to the opportunity of introducing measures

p

conceming the com ulsory baptism of thc Jewish children in casc the father converted to

Christianity. The provincial authorities chose not to take ilic matter ioto consideration until

tlle final regulation of the Jews' status, so that the attempt al harshening tlle existing legal

framework remaincd without any practicai consequencc269• But they neither accepted any
change for tl1e better, the widening of the tolerance boundaries, stemly watching that the

interdictions of mixed marriages or conversions to Judaism were not infringed. Such a case

occurred in 1841-1844 in Sfântu Gheorghe, when a Protestant maidservant passed to Judaism
in order to marry the Jewish father of her child, which triggered the prompt reaction of the

central and provincial autllorities, who ordered that the marriage be annulled, the guilty be

punished and a severe reprimand for tlle Protestant priest who had celebrated ilic marriage270.

The limit:> of tolerance were more conspicuous when the analysis focusses on thc

public opinion ofthe epoch. Although the Josephinisl regulations conceming baptism were
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montanistice, cât şi interdicţiei preconizate pentm evrei de a arenda domenii nobiliare.
Comit.atul Crasna renuntă în 1 846, ca unnare a ecoului nefavorabil în rândul altorjurisdicţii
şi al autorităţilor provinciale, la măsurile restrictive dure adoptate în anul precedent266•
Politica autorităţilor ccntiale şi provinciale, deşi marcată, după cum am văzut, de
accentuate note restrictive, are în vedere, de asemenea, atenuarea unor stridenţe în măsurile
adoptate de forurile locale în raport cu populaţia evreiască, unnărindu-se, concomitent cu
controlul strict asupra statutului demografic şi juridic al evreilor, crearea condiţiilor favorabile
pentru beneficierea de efectele favorabile ale activităţilor economice. Astfel, măsurile de
expulzare generală, în termen scurt, adoptate de unele oraşe, sunt anulate, la fel şi piedicile
anacronice puse în· calea exercittlrii unor meserii şi ramuri de comeq, restricţiile privind
cumpărarea de cereale şi lemne, fierberea rachiului, aprovizionarea cu carne. Nu se aprobă
la nivel provincial sau central restricţiile intenţionate de oraşul Timişoara sau comit.atul
Crasna cu privire la căsătoria evreilor şi nici piedicile puse în calea construirii sinagogilor
sau şcolilor. Amenintăfile cu violenta sau manifestările deschise ale acesteia sunt reprobate
de oficialitate şi autorii lor sunt pedepsiţi267•
Această latură a atiludinii ofidale fată de evrei în jumătatea de veac premergătoare
revoluţiei de la 1848 îşi găseşte sorgintea şi antecedentele în politica de tolerantă inaugurată
în perioada ioscfină. Deschiderea accesului evreilor la bresle, meserii, şcoli, înlăturarea unor
discrimină.li umilitoare, măsurile luate împotriva imixtiunilor abuzive în sfera vietii religioase
a individului sau comunităţii (interdicţia bote7.ării la naştere, pemtisiunea oficierii cultului
în casc de rugăciuni), aprobarea pentru evrei de a lucra duminica şi în sărbătorile cre�1ine,
constituie modalităţi care, în viziunea împăratului reformator şi a sfetnicilor săi, adepti ai
filosofiei luntinilor, erau menite a pregăti integrarea evreilor în societate ca supuşi buni
contiibuabili, cu obligaţii şi drepturi bine reglementate şi nediscriminatorii2611•
Liniile directoare ale politicii imperiale pe acest tărâm al tolerantei fală de evrei
rămân în vigoare în Transilvania până la 1 848, cu o singură tentativă de modificare în
1 832, când Guberniul este consultat de forurile aulice asupra oportunităţii introducerii
unor măsuri privind botezarea obligatorie a copiilor evrei în cazul trecerii tatălui la
creştinism. Forurile provinciale optând pentru lăsarea problemei în suspensie până la
reglementarea legislativă generală a statutului evreilor, această încercare de înăsprire a
cadrului legal existent rJmâne fără efecte practice209. Nu se acceptă însă vreo modificare
nici în sensul lărgirii limitelor tolerantei, veghindu-se cu stiicteţe fa respectarea interdicţiilor
existente privind căsătoriile mixte şi trecerea la iudaism. Un astfel de caz, intervenit în
1 84 1 - 1 844 la Sfântu Gheorghe, unde o slujitoare refom1ată trece la iudaism pentrn a se
căsători cu tatăl evreu al copilului ei, stârneşte reacţia vehementă a forurilor aulice şi
provinciale, care dispun desfacerea căsătoriei, pedepsirea celor implicaţi şi admonestarea
severă a preotului reformat care a oficiat căsătoria270•
Limitele toleranţei sunt şi mai vizibile în măsura în c3Ie ne îndreptăm anali1.a dinspre
oficialitate spre opinia publică a vremii . Deşi reglementările iosefine privind botezul sunt
publicate prin episcopii tuturor confesiunilor creştine, în aplicarea lor nu lipsesc dificultăţile
cau1.ate de persistenta prejudecăţilor şi de tendintele de prozelitism. Un caz celebru în epocă
a fost cel al botezării forţate a fiicei primului negustor evreu, Lobi Deutsch, care a reuşit să se
stabilească la Cluj. Conflictul pe această temă între episcopul romano-catolic al Transilvaniei,
lgnaţiu Batthyânyi, şi cercwile aulice continuatoare ale liniei iosefine, confruntare care a
durat aproape un deceniu, a scos la iveală, prin motivatiile invocate de tabăra episcopală,
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published by the bishops of all Christian denominations, their implementation was difficult

due to the persistence of prejudices and tendencies to proselytism. A notorious case in the
epoch was the forc� baptism of the daughter of the first Jewish merchant who managed to
settle in Cluj, Lobi Deutsch. The conflict between the Roman-Catholic bishop ofTransylvania,
lgnatiu Batthyanyi, and the imperial circles that perpetuated the Josephinist policy, lasted
for almost a decade. The motivation upheld by the bishop's party brought to light the existence
of still strong opposition and resistance to the toleration of the "Jewish heresy", deemed to be

a "blow dealt to the Cath(}lic religion"271 .

ln spite o f the Gubernium ' s injunction o f 1 79 2 , ordcring the bishops o f all
denominations to instruct the subordinate clergy to persuadc·the believers ofthe groundlessncss
of the blood libels272, the medieval prejudices prevailcd from time to time and such cases

occurred periodically (in Solnocul Interior county in 1 8 1 0 , in Deda in 1 825, Târgu Mureş in
1 828, in Făgăraş district in 1 84 1 , in Miercurea scat in 1 844, in Cluj in 1 845, 1 846, i n Alba
Iulia in 1 846)m. Even if in the epoch under discussion these accusations did not resuit in
violcnce and generalized excesses, consuming their nefarious effects at the local levei and

within a rather limited framework, their negative influence on the mentality did not fail to
accumulate, contributing to the stubbom resistancc of certain town communities against
accepting and integrating the Jews, to the postponement of legislative central and local

measures meant to prepare civil emancipation. Prejudices such as "the peopie of Israel who
likcs an easy life", who "makes the prices go high" and "avoids hard work", expressed by the

Alba Iulia magistrate274 or those included in the official instructions of the town councils of '
Arad and Timişoara in 1 837, which blamed thc entire community for every black-marketer,
nsurer, illegal trader and smuggler27s, disposed the spirits to sporadic outbursts of violence
until 1 848 (such as those of Făgăraş in 1 836- 183 8)276, which tended to sprcad in the towns of
Hungary and Transylvania in the spring of 1 848277.
In the decades preccding the 1 8�8 revolution, despite the undeniable progress in
undermining the mentiil mechanisms of such obsolete attitudes, ideas and behavior, in

spreading the ideas of tolerance and ci\'il emancipation, in which a si!,rnificant part was

played by the press, the limits of tolerance remained a reality of the Transylvanian pre
revolutionary mentality, which contributed to the failure of the expectations and hopes
stimulated by the revolution. The delay of civil emancipation for about two decades finds its
explanation, besides thc unfavorable politica I e\'olutions, in this ambivalent mixturc of new
and old in the mentality of most pcople in this part of Europe.

5. Jewish Institutional Structures
In the first half ofthe l 9th century, the community was still the main Jewish institution
in the Romanian countries. lt had manifold functions, both in what conccmed the organization

of Jewish lifc - in the spirit of the Jewish religious commandments - and the rclationships
bctween the Jewish population aud the state authorities.
As an cthnic-religious organism, the community had an institutional network designed
to perpetuate and prescrve thc ethnic and religious spccificit)• ofthe Jcwish population. With ·
respect to this aspect, a most significant part was played by the synagogues. prayer houses,
ritual bathing establishments and slaughterhouses, cemeteries, social assistance and charity
associations, confessional schools etc.
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existenta încă a unor puternice rezerve şi opoziţii faţă de tolerarea „ereziei iudaice", considerată
c.a „o lovitură dată religiei catolice'·�' 1 .
Prejudecăţile de sorginte medievală sunl prezente şi prin acuzatii de omor ritual, care,
în pofida dispoziţiei guberniale din 1.792 dată episcopilor tuturor confesiunilor de a propovădui
popomlui, prin clerul subordonat, netemeinicia lor172, reapar periodic (în comitatul Solnocul
Interior în 1 8 10, la Deda în 1 825, Targu Mureş în 1 828, în districtul Făgăraş în 1 84 1 , în
scaunul Miercurea în 1 844, la Cluj în 1 845 şi 1 846, Ia Alba Iulia în 1 846)273• Chiar dacă în
epoca la care ne referim aceste acu711ţii nu declanşează violenţe şi excese generalizate, ele
consumându-şi efectele nefaste pe plan local şi într-un cadru relativ restrâns, ihlluenţele lor
nociYe la nivelul mentalităţilor nu întârzie să se acumuleze, contribuind Ia rezistenţa
înverşunată a unor comunităti orăşeneşti la acceptarea şi integrarea evreilor, Ia amânarea
adoptării măsurilor dietale şi jurisdicţionale menite a pregăti emanciparea civilă. Prejudecăţi
de tipul „poporului lui Israel iubitor de trai uşor", care „scumpeşte totul" şi „se sustrage de la
muncile grele", exprimate de Magistratul din Alba Iulia27 1, sau cele cuprinse în instmc1iunile
oficiale ale Magistratelor orăşeneşti din Arad şi Timişoara di n 1 83 7, care aruncă
responsabilitatea colectivă pentru cazurile individuale de speculă, cămătărie, comerţ ilicit,
tăinuire, asupra tuturor evreilor'is, nu fac decât să pregătească spiritele pentru izbucniri
violente, sporadice până la 1 848 (ca cele de la Făgăraş din 1 836- 1 838)276, dar cu tendinţă de
generalizare în oraşele din Ungaria şi Transilvania în primăvara anului 1 848277•
În pofida progreselor incontestabile înregistrate în deceniile premergătoare revoluţiei
de la 1 848 în demontarea mecanismelor mentale ale unor asemenea atitudini, idei şi
comportamente anacronice, în propovăduirea ideilor de toleranţă şi emancipare cetăţenească,
un rol deosebit de important revenind presei, limitele toleranţei rămân o realitate a mentalităţii
prerevoluţionare transilvănene şi îşi au contributia lor nefastă la eşuarea speranţelor puse în
revoluţie. Amânarea emancipării civile cu circa două decenii îşi găseşte explicaţia, pe lângă
evoluţiile nefavorabile în planul politicii generale, şi în coabitarea încă a vechiului şi noului
în mentalitatea majorităţii preponderente a locuitorilor acestei părţi a Europei.

5. Structuri instituţionale evreieşti
Comunitatea a fost şi în prima jumătate a secolului al XIX-iea principala instituţie
evreiască în Ţările Române. Ea a îndeplinit multiple funcţii atât în planul organizării vieţii
eYreilor în spiritul comandamentelor religiei iudaice - cât şi în planul relaţiilor locuitorilor
evrei cu autorităţile statale.
Ca organism etno-cultual, comunitatea a dispus de o reţea instituţională adecvată
menţinerii şi cultivării particularităţilor etnice şi cultuale ale populaţiei evreieşti. În acest sens,
un rol important au avut sinagogile, casele de rugăciune, băile şi măcelăriile rituale, spitalele,
cimitirele, organizaţiile de asistenţă socială şi de binefacere, şcolile confesionale ş.a.
Şeful suprem al întregii vieţi comunitare a fost marele rabin, care, în documentele
româneşti de cancelarie, purta denumirea de hahambaşa.
În absenta docume!ltelor arhivistice comunitare, istoricul hahambaşiei nu poate fi
reconstituit decât pe baza actelor de cancelarie româneşti şi a documentelor de emanaţie
evreiască înaintate administraţiei de stat.
Confom1 tradiţiei încetăţenite în Ţările Române încă în prima jumătate a secolului al
XVIII-lea, viaţa comunitară evreiască a fost condusă de un aşa-zis hahambaşa - şeful suprem
-
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The supreme head ofthe cntire communal life was the Chief-Rabbi, who, i n Romanian
official documents, was called hahambasha.

In the absence of community archives, the history ofthis in stituti on can bc reconstructed

only on the basis o f Ro mani an ofii cial sources and documcnts issued by the Jcwish community

and forwarded to the state administration.
According to the tradition, established in the Romanian Principalitics in thc lirst half
of the 1 8th century already, the le<lder of the Jcwish communal life was the so-called
h a hambasha - the supreme leader invcsted with rcligious and secular po wc rs cnjoying the
privilege to pass sentences on the authority of the Jewish law - in minor litigations among
-

,

Jews, the more serious ca<;es being judged by the vei cămâraş (Lord High Stewar<l)21".
The hahambasha's authority lasted for almost a century. Established beforc the mid1 8th century, the institution was abolishcd in 1 834, by the decree ofthe Moldavian prince,
Mihail Sturdza2 79.
The habambasha 's residence was in Jassy, in Moldavia, but his jurisdiction was
extended, chiefly in the 1 8th century, over the Wallachian comrnunities, where he was

represented by a locum tenens, the so-called vekil hahambasha280• The members of the

community were due to obey their supreme leader and to pay him a stipend. Although certain
documents mention the hahambasha's election, the office was hereditary, being held (except
for a short interruption) by the Naftulevici dynasty. In the first half of the 1 9th centmy, two
descendants ofthis dynasty held the office in Moldavia: Naphtali ben Isac, appointed before

1 786 and died in March 1 809181 and his brother, leshaia, called Şaim in the Romanian
documents. According to some documents, Naphtali was first followed by his son, Avram,
who seems to have died in 1 8 1 3 ; according to other sources, his next successor WciS his
brother Şaim, ofwhom it was said that he had bought his position, being appointed by prince
Scarlat Callimachi 282 •
We do not have too many data about bis personality and the part played by Naphtali
ben Isac in the life of his community. The inscription on his tombstone calls him "most
revered rabbi, great light, of noble extraction, leader and head of [the people of] Israel, the
shepherd of the holy flock for many years, the famous Naphtali Hacohen [.„], the president
83
of the rabbinical court of the holy community of Jassy and of the entire country"2 •
We have much more information about Şaim, but it is quite biased, chiefly provided
by documents, which record plots and serious intra-communal dissensions conceming his
removal from office and the abolishment ofthe institution in general284 • An exception is only
the princely charter, which reinforces Şaim's authority, issued by M. G. Suţu, prince of
Moldavia, on June 1 8, 1 820. Here Şaim is commended as a hahambasha who behaved with

dignity, was fair and trustworthy "not only in what concerns his corporantion 's interests, but

alsa the affairs ofthe Princely Court". According to the law ofthe land and by virtue of his
merits, prince Sutu reconfirmed him in his office, as wcll

as his privileges ou the basis of

which he was further on "granted exemption from all thc taxes and public duties of the land
[ . . . ] and by no means he shall be bothered with anything". The respective privileges were
also granted to Iancul, Şaim's nephew of Botoşani. The charter also reasserted his privilege
to levy taxes for personal use on all cornmunities and all the Jewish heads offamily. In ordcr
that the hahambasha were not deceived, the prince ordered that fiscal registers "without any
5
tinge of untruth" be drawn up28 •
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- investit cu atribuţii cultuale şi laice, cu dreptul de a judeca - în spiritul legilor iudaice i::onfliC.tcle m!inmte ivi te între evrei, cele mari unmînd a fi judecate de vei cămăraş27R.

A11toritatea hahambaşiei a durat aproximativ un secol. In�talată înainte de mijlocul

secolului a l XVIT I-lca , ca s-a desfiinţat în anul 1 834, prin îm1lta rezoluţie <! lui Mihail Sturdza,

domnitorul Moldovei279•

Cu sedinl în Moldova, la laşi, hahambaşa şi-a extins autoritatea, în special în secolul

al XVIIJ-lea, şi asupra comunităţilor din Ţara Românească, unde a fost reprezentat printr-un
aşa-7is vechil de hahambaşa280. Membrii obştei erau obligaţi să acorde ascultare şefului lor
suprem şi să asigure veniturile sale. Deşi în unele acte se pomeneşte despre alegerea
hahambaşei, totuşi, funcţia a fost ereditară, ea fiind deţinută (cu o scurtă întrerupere) de
dinastia Naftulovici. În Moldova, în prima jumătate a secolului al XIX-iea, au mai domnit
doi descendenţi din această dinastie, Naftali ben Isac, investit înainte de 1786 şi decedat în

martie l 809281, şi fratele său, leşaia, numit în documentele româneşti Şaim. După unele
informaţii, lui Naftali i-ar fi urmat mai întâi fiul său Avram,

care se pare că a murit în anul

1 8 1 3 ; după alte surse, succesorul imediat al lui Naftali a fost fratele său Şaim, despre care se

afinnă că şi-ar fi cumpărat scaunul, fiind investit de domnitorul Scarlat Callimachi282•

Despre personalitatea lui Naftali ben Isac şi rolul său în viata comunitară nu dispunem

de prea multe informaţii arhivistice. Inscripţia de pe piatra tombală ll numeşte „rabin onorat,
lwnina cea mare, de neam nobil, şef şi conducător în [neamul lui]

Israel, care

a

păstorit

turma oiţelor sfinte mulţi ani, renumitul domn Naftali Hacohen [ ... ], preşedintele tribunalului
rabinic clin obştea sflintă laşi şi întreaga ţară"283•

Despre Şaim există o documentaţie relativbogată, dar unilaterală, constituită, în principal,

din consemnarea în acte a intrigilor şi unor acute frământări intracomunitare pentru înlăturarea

lui din funcţie şi desfiinţarea hal1ambaşiei în genera12M. Excepţie, în această categorie de

documente, face doar hrisovul de reconfirmare a lui Şaim, promulgat de Mihai Grigore
Suţu, domnul Moldovei, la

1 8 iunie 1 820, în care Şaim este apreciat ca un hahambaşa care s

a purtat cu cinste, cu bună orânduială şi cu toată sârguinţa şi vrednicia „nu numai în trebuinţili
bresli[i], dar şi în poroncili şi slujbile domneştii Curţi". Conform uzanţei şi în lumina meritelor
constatate, domnitorul Soţu I-a reîntărit pe Şaim în funcţie, reconfirmându-i şi privilegiile
pe baza cărora el continua „a fi pururea în apărare despre dările şi havaleleli pământeşti [. . . ]

nesupărându-se de către nimini întru nimică şi cât de puţin". De privilegiile respective beneficia

şi Iancul, nepotul lui Şaim, din Botoşani. Hrisovul încuviinţa şi veniturile haharnbaşei de la
toate comunităţile şi de la toţi evreii, capi de familie. Pentru ca hahambaşa să nu fie păgubit,
domnitorul cerea întocmirea de catagrafii „fără cea mai puţ.ână mijlociri de neadevăr"285 •
Autoritatea lui Şaim era întinsă. „Nimeni din jidovii să nu fie volnici - se specifica în
hrisov - a-şi ridica alt habani fără ştirea numitului hahambaşa". Toţi evreii erau obligaţi să
acorde ascultare şefului lor suprem286•
Ca şi predecesorii săi, Şaim a fost investit cu dreptul de a judeca litigiile ivite dintre
evrei, în baza prevederilor legislaţiei iudaice. Numai pricinile mari erau judecate de marele
cămăraş. Iar în cazul când plângerile evreilor nu căpătau o rezolvare în spiritul legilor, evreii
aveau uşă deschisă la Divan287•

Dar hahambaşa Şaim nu s-a dovedit a fi la înălţimea investiturii acordate. Chiar dacă

nu a fost el principalul vinovat, totuşi, de numele lui se leagă acutizarea conflictelor

intercomunitare, declinul şi desfiintarea hahambaşiei, căci, ca să ne folosim de aprecierile
lui J. Niemirower, „Acest rabin Şaim n-a fost un talent atât de impunător şi un caracter atât
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Şaim's authority was extcndcd. "None of the Jews - the charter mentioned - can elect
other haham without the habambasha's knO\vledge". Ali the Jews werc compel led to obey
their supreme leader286•
Like his predcccssors,

Saim was granted the right to pass sentences in the l i tigations

bctween thc Jcws according to the provisions of the Jewish law. Only serious cases werc
judged by the vei

cărnă.ra ş. lfhis decisions were not in the spirit of the law. the Jewish suitors

had the possibility to apply to the Assembly287 .

•But hahambasha Saim did not prO\·e worthy ofhis position. Even if it was not cntirely

his fault, bis name came to be linked to the aggravation ofthe intra-communal dissensions,
to the decline and abolishment ofthis institution, because, according to J.

Nicmirower, "this

rabbi, Saim, was not so impressive a talent or so strong a character so as to resist all waves
which stroke the institution of hahambasha"288•
The signs of i nternal tcnsions may be distinguished in the letter issued by prince Ioan
Sandu Sturdza on Febmary l ,

1 823, in which he answered a complaint forwarded by the

"Jewish company" of Jassy. Having been informed that certain Jews, especially foreign subjects,
stirred disordcrs, rejecte� "good advice" and refused to pay the duc taxes, the princc found it
neccssary to issue a special i njunction to reinforce the hahambasha ·s authority, ordering the
native Jews "to obey thcir leaders în cverything". As concerned the foreign subjects, he
decided the following: "the Jewish forcign subjects are by no mcans allowcd to have their
own ritual slaughter houses and sell the meat, as they should b uy thc nccessary meat from
native Jewish slaughterers at the same price as the other Jews i n town, and t hey should do
the same i n case ofpoultry or other foodstuff. Thc ritual slaughterer ofthe native Jcws shall
prepare the meat and the forcign subjects shall not be permitted to have their own ritual

slaughterer. No Jewish ritual slaughterer dare sell meat to the Jcws without cashing the tax
decided by the hahambasha and the lcaders of the company, otherwise he shall be punished

accordingly"289•
The prince was directly interested in defending the native Jews' rights and reinforcing
the hahambasha's authority, because the latter decided the amount of the tax on the kosher
meat and saw that the taxes to the Exchequcr were being paid. The provisions of the charter
conceming thc Jewish foreign subjects indirectly compelled thcm to contribute to the taxes
duc to the Exchequer, as well as to thc revenues of the native Jews' community in general.
But. as revealed by Lhc many documcnls dea ling with this issues, 1 hey did noi

to come to an agrcement.

In li me, the conflict acquircd

rna nage
for thc

new aspects m1d took a turn

au i nnc r stmgglc fo1 t h e refonnation ofthe in stituti ona l stmctures 0 � 1 hc
the abolishmcnt of the domination of :i singlc supreme leade r for thc
appointment of a scholar rabbi, who could mect the demands of his congregants.
It w<is not a stmggle for th{; ritual refomrntion according to the \'/{;stern model as it
was thc case, for instancc, in some T:-ansylv�mian cmnn11mitiesu0, but for the removal of a
leader with absolute authority, who was consilbred c.;hictly by thc GaliGian Jews, ignorant
amr abusivc in adm i ni stcring l ile corumunity mcnmc�. Fir1ally, severa! c:ttcgories of native
worse, rcsul l i ng in

c om munal life, for

.

,

Jcws wcrc also involvcd i n this s l rn gglc, so that the state anthoritics, incl udiug the

represcntatives o f the Russir. n mil itary authorities, began to nphold thc idea of introduring

the system of clection for the hah:�mb:1sha, with the participation C'f the represcntatives of
mtive aud foreign subject Jev. s as well. Thcy did not exclude the possibility 0f rcplacing
Şairn 291 . Eventually, thc conflict was conclnded with the princely decree issued on September
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de viguros încât să poată face faţă tuturor valurilor care s-au abătut asupra instituţiei
Hahambaşiei"288•
Semnele unor tensiuni interne se descifrează din hrisovul dat de domnitorul Ioan
Sandu Sturdza Ia I februarie

1 823 ,

în care domnul Moldovei răspundea la o jalbă venită de

la „breasla jidovilor" din oraşul laşi. Având informaţii că unii evrei, mai ales din rândul
sudiţilor, provocau tulburări, se împotriveau „sfaturilor celor de folos", împiedicând şi darea
birurilor ce erau datori, domnitorul considera necesar a da un ordin special pentru întărirea
autorităţii hahambaşei Şaim, cerând ca evreii pământeni să acorde „toată ascultarea
conducătorilor lor". Iar în privinţa supuşilor străini a decis următoarele: ,jidovii sudiţi să nu
fie volnici nici un chip a ţinea trunchiu să tae şi să vândă carne, şi jidovii sudiţi carnea ce le
va trebui să o cumpere de la jidovii casapi pământeni, cu preţul ce vor cumpăra şi ceilalţi
jidovi din oraş, cum şi păsările ce vor avea de tăiat ori ce felu, iarăşi hahamul jidovilor
pământeni să le taie, iar jidovii sudiţi să nu fie volnici nici cu un chip a avea osebit haham.
Nici unul din casapii jidovi să nu cuteze a vinde came la jidovi, fără a nu lua preţul tacsiei
după hotărârea ce se va face de către hahambaşa şi de către cei mai aleşi ai breslei, căci rare
9
va cuteza împotrivă se va pedepsi"28 •
Domnitorul era direct interesat să apere drepturile evreilor pământen : . să întărească
autoritatea hahambaşiei, care hotăra, după necesităţi, asupra cuantumului taxei pe �arne şi
prezenta garanţie pentru achitarea dărilor către Vistierie. Prin dispoziţiile hrisovului cu referire
la sudiţi, ei erau obligaţi, indirect, să contribuie la darea către VIStieria Statului şi la veniturile
obştei evreilor pământeni în general.
Dar, din câte rezultă din dosarul voluminos al acestei cazuistici, tensiunile interne nu
puteau fi dezamorsate. Cu trecerea timpului, conflictul a căpătat dimensiuni noi şi, agravân
du-se, s-a transformat într-o luptă internă pentru reformarea structurilor organizatorice ale
vieţii comunitare, pentru abolirea dominaţiei unui singur şef suprem, pentru aducerea unui
rabi n instruit care să satisfacă cerinţele enoriaşilor.
Nu era vorba despre o luptă pentru reformarea ritualului după model occidental, cum
a fost cazul, de pildă, în unele comunităţi din Transilvania290, ci despre înlăturarea unui şef
cu puteri absolute, pe care, în special evreii veniţi din Galiţia, l-au considerat ignorant în
domeniul iudaismului şi incorect în administrarea veniturilor obşteşti. La această luptă, până
la urmă, s-au alăturat şi unele categorii de evrei pământeni, iar forurile de stal, inclusiv
reprezentanţii autorităţilor militare ruseşti de ocupaţie, au început să susţiDc1 ideea introducerii

sistemului de alegere a hahambaşei cu participarea la alegeri a reprezentanţilor evreilor atât

pământeni cât şi sudiţi. Nu s-a exclus nici posibilitatea înlocuirii lui Şaim29 1 . În final, conflictul
a fost rezolvat prin hotărârea domnească din I 1 septembrie

1 834 de desfiinţare a hahambaşiei.

Decizia a fost formulată în termenii următori : „Veniturile lui Hahambaşa şi numirea rămân
desfiinţate, având naţia a-şi alege un rabin pentru ale legii, pe care prin Sfat se va supune Ia
întărirea domnului·'Z9]. S-a desfiinţat dreptul de jurisdic\ie a rabinatului, judecata pricinilor
dintre evrei a fost trecută în competenţa tribunalelor. Îndatolirile şef-rabinului au fost mărginite
la împlinirea slujbelor duhovniceşti a credin\ei evreilor.

Cazuisllc1 hahambaşci, i n\ esti rca lui în funqie şi apoi abolirea l ui de căt re autoritatea
st<1t reflectă faptul că orgu nisrnclc de conducere ale colectivităţii evrei �şti erau subo rd onale
mecanism.ului de funcţionare a aparatului administrativ al statu l ui din epocă.
fu vizjut•ca unor cărturari evrei, cum au fost M. SchwauJeld sa u J. Niemi rowcr.
desfiin\area hahambaşiei a avut consecinţe nefaste, deoarece această institut ie ar fi fost chemată
'

de
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1 1 , 1 834, which abolished the institution altogether. The decision was forrnulated in the
following tenns: ·'the

stipend and the appointmcnt of the haharnbasha are abolished, the
a rabbi, who shall be confirrned by the prince at the
Councirs rccornmendation"2n. The judicia l powers ofthe rabbinate werc also removed; the
cascs concerni ng the Jews were to be decided in the law courts of thc country. Thc duties of
the Chi ef Rabb i were limited to the celebration of thc religious service and to the maHers
Jewish nation is authorized to elect

-

re!ated to the Jewish faith.

The problcma tics of thc hahambasha institution, his appoinlment by the authoritics
�md then thc abolishment of the ins�ituticn by the state authority mirrors !he faci ! hat, t n the
respective epoch the leading institutions of thc Jewisl. commm1 i1y werc subNdinatcd to the
mechanisms of the administrati ve structnrc of the state.
According to some kwish scholctrs, such as \1. Schwi:lrL.fcld or J. Nic!11irowcr, the
abolishment of the institution had negative outcornes, us it was sccn as a kind of linking
element in thc history ofthe native Jews, dcsigned to check the breakdown ofthc comrn unities
a nd ''stop the enemi es to call the Jews forcigners. with no historical connection to the lancl"29:'·.
We do not have much information about the election and mechanisms of the Moldavian
communal institutions after the aboJ ishm ent of the hahambasha i nstitu�ion. Thc volume
iucludes a petition of the Jassy comrnunity le.aders, fornarded on March 1 844, in which they
asked prince M. Sturdza to elevate I tic, the son ofthe deceased Haim, in thc rank of cornrnunity
,

,

leader, as he had proved to be wise and capable, he spokc Hebrew, Roman.ian and German
and was a

righteous and pious man.
communal registers294 •

The cornrnunity wanted him to administrate its affairs

and keep the

According to J. Niernirower, after the abolishrnent ofthe hahambasha institution, the

cornrnunity of Jassy became a true "center of Talmudic scholarship"295.

Besides the haharnbasha, a rnost significant part in the communal institutions was
played by the lay leadership (stărostia). The nwnber of lay leaders at the local level depended
on the size of the comrnunity. In
year

Jassy there were three lay leaders; they were elected every

during the Pesah holidays. The candidates were norninated by the hahambasha and the

electors w�e the notabilities ofthe conununity, including the fonner lay leaders. The appointed
candidate had to be confirrned

by the Prince. Like the hahambasha, the lay leaders were
granted fiscal andjuclicial privileges. They were at the same tirne lay leaders and deputies of
thc hahambasha. The door of the local and county authorities· was always open for them
when they came to speak on behalfofthe comrnunity members. Not accidentally did a princely
letter call thern "guardians ofjustice in the cornmunity . At the sarne time, the mernbers of
the cornrnunity were due to obey them in evel)1hing as they were the rnouthpiece of the
''prince's wishes". The lay leaders were requi red to administrate the communal income, to
see that the taxes were paid�96•
Thc l ay leadership was also ahJlishcd with the abolishmcm of the hahambasha
institution. The new communal leadership was made up of nldermen and cnrators.
Many documents included in the 11oluine refer to the Jcwish communities ofBucharest
and other Wallachian localities. As concerns th1.: insiitutioual structures. there are a lot of
similaritics but also differen1;es as compared to the Moldavian communal institntions. Jn coast
with Moldavia, besidcs thc conununal net\' ork oft11e Ashkenazi!u (which thc documents mention
as the "communily of Polish nath-.� Jews ) therc also were other indcpenc!ent communal
organizations: thc Scpharadi community and the communities of thc foreign subject Jew0
"

"
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să continue firul istoriei evreifor pământeni, să împiedice destrămarea comunităţilor, „luând

curajul duşmanilor de a fi declarat pc evrei venetici, fără legătură istorică cu ţarcf'29�.

Nu avem prea multe informaţii despre mecanismul de alegere şi funcţionare a

structurilor comunitare din Moldova după desfiinţarea hahambaşiei. În volum este inclusă o
petiţie a fruntaşilor obştei din Iaşi, din martie 1 844, în care se cerea domnitorului M. Sturd:1.a
să-l confirme în funcţia de conducător al lor pe Iţic, fiul răposatului Haim, care s-a dovedit a

fi un înţelept şi priceput, cunoa�1e ebraica, româna şi germana şi este un om drept şi credincios.
Obştea ar vrea ca el

să administreze treburile lor şi să aibă în păstrare mitricile294 .

Confonn unor aprecieri ale lui .I. Niemirowcr, după abolirea hahambaşiei. comunitatea

ieşea nă a devenit un centru „al şti in tei talmudicc''295•

Alături de halmr..başa, un rol important a avut în structurile comunitare stăro sti a .

Numărul starostilor pe plan local depindea de mărimea obştei. La Iaşi au functionat trei
starosti ; starostii

se alegeau în fieca re

an, în timpul sărbătorilor de Paşti . Candidaţii aau

propuşi de haliambaşa, iar electoratul era format din membri notabili ai comunităţilor. în
rândurile cărora se includeau şi foştii starosti. Cei aleşi trebuiau să fie confirmaţi de domnitor.
Starostele, ca şi hahambaşa, beneficia de privilegii fiscale şi de jurisdicţie. Starostii erau
conducătorii laici ai comunitătilor, cât şi reprezentanţii hahambaşiei. Ei aveau intrare liberă
la autorităţile locale şi judeţene, unde veneau pentru rezolvarea unor plângeri ale membrilor
obştei. Nu întâmplător, ei sunt numiţi într-o carte domnească „păzitorii dreptăţii ai membrilor
obştei". În acelaşi timp, şi obştea trebuia să-i asculte în toate, întrucât ei transmiteau „poroncile
gospod" . . Starostii erau chemaţi să administreze averea comunităţilor, se îngrijeau de achitarea
dărilor296•
Odată cu desfiinţarea funcţiei de haharnbaşa s-a desfiinţat şi stărostia. Noua conducere
comunitară a fost formată din cahali şi epitropi.
Numeroase documente cuprinse în volum se referă la comunităţile evreieşti din
Bucureşti şi din alte localităţi din Ţara Românească. Sub raportul formelor organi1.atorice şi
al structurilor instituţionale pot fi

surprinse multe asemănări, dar şi unele deosebiri faţă de

instituţiile comunitare din Moldova. Spre deosebire de Moldova, în Ţara Românească, pe
lângă reţeaua comunitară a evreilor askenazi (numită în documente Obştea Evreilor Lehi
Pământeni) au existat şi alte organi7.aţii comunitare de sine stătătoare, cum au fost Comunitatea

Evreilor Sefarzi şi comunităţile evreilor sudiţi.
O notă particulară în viaţa colectivităţii evreieşti bucureştene a introdus în special

comunitatea sefardă (a descendenţilor celor izgoniţi din Spania în 1 492). Evreii sefarzi fiind
relativ puţini la număr, rolul dominant în viaţa obştească a evreilor bucureşteni şi în
reprezentarea lor faţă de autorităţi i-a revenit Obştei Evreilor Lehi Pământeni (în documentele
evreieşti denumiţi askenazi, proveniţi în principal din Galiţia, Germania şi Rusia).

Construită pc schemă organizatorică similară cu aceea a comunităţii evreilor din

Moldova, O.E.L.P. avea un şef suprem, care în documentele din prima jumătate a secolului

al XIX-iea a fost investit cu litulanua de hahambaşă, după ce în secolul al XVI ll-lea aici

funcţiona un vechil de hahambaşă, hahambaşia din Moldova având autoritatea recuno�cută
şi asupra obştilor din Tam Românească297 .

în primele două dec

i i a l e secolului al XIX-iea, în fruntea OE . l. P. din Bu•;ureşti s-au

remarcat în special doi hahambaşi socotiţi de istoriografia evreiească a fi fost pcrsonali!ăli

cu vastă cultură iudaică: David sin �foise (a doua jmnătatc a secolului al XV I ll lea - 1 8 1 2)2�8
şi fiul lui, Moise sin David, ime3lil în 1 8 l 929q.
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A peculiar feature in the life ofthe Jewish population ofBucharest was represented by
the presence ofthe Sepharadi community ofthe descendants ofthe Jews expelled from Spain
in 1 492. But as they were relatively few, the leading role in the life of the Jews of Bucharest
was played by the community of Polish native Jews, who represented them in the relationship
with the authorities (the Jewish documents call them Ashkenazim, and they chiefly came
from Galicia, Gerrnany and Russia).
Designed according to a similar institutional scheme like the Jewish communities of
Moldavia, the community ofthe Polish native Jews had a supreme leader, called hahambasha
in the documents of the first half of the I 9th century, v:hereas in the l 8th century there was
a deputy hahambasha (vekil hahambasha), because the Moldavian hahambasha had
jurisdiction over the Wallachian communities as well297 •
In the first two decades ofthe I 9th century, the leadership of the community of Polish
native Jews included two such distinguished leaders, whom the Jewish historiography
considered to be personalities with a wide Jewish culture: David sin Moise (the second half
of the 1 8th centul)' - 1 8 1 2) and his son, Moise sin David, invested in 1 8 1 9299.
The appointment ofDavid sin Moise as haharnbasha strengthened his absolute power;
he became the authorized representative of all the Wallachian Jews. According to M. A. Halevy,
"t11e company suffered because of this authority cumulation"�00 •
The subordination relationship between the provincial lay leaders and David is revealed,
among ot11ers, by a petition of the Jews of Ploieşti to be granted the right to elect their own
lay leader. Their request was fulfilled, V A. Urechia noted, but the lay leader of Ploieşti was
"placed under the authority" of the leader of Bucharest3°1 .
But the consolidation ofthe authority ofthe supreme head ofthe Wallachian communities
did not spare the respective communities of the internai dissensions and machinations. In
1 8 I 1 the Bucharest community was also affected by a conflict between the native Jews and
the foreign subjects. Like in Jassy, the conflict started from the tax on the kasher meat and it
resulted in David's rcmoval. In 1 8 1 3 , Hai m Herş, whom prince Ioan Caragea authorized to
exercise a strict control over the foreign subject Jews, replaced him. Severa! charters were
issued to reinforce the exclusive right ofthe native Jews to ritual slaughter and tax collection�02 •
Under these circumstances the conflict took a turn fo r the worse.
At t he beg i nning of the fourth decade, severa) Jews deemed to be t he lea di ng
representatives of thc conununity resorted to the state authorities and asked them to i ntroduce
ncw regulations conccrning the internai life of the community. Thus, in 1 832, starting from
severa ! proposals forwarded by the leaders of the Jewish communities, the E>„traordinary
Administrative Cou nci l adopted an agenda which includcd a c;eries of measures to settle the
disputcs, related to changcs in the relationships between the Jews and the state authorities, as
well as in the institutional strnctures ofthe community. They decided that the litigations betwcen
the Jews were not judged by the Lord High Steward anymore but by the capital's Court of
Justicc. As concerns the taxes and the administration of the communal incomes. i n order to
scttlc the disputcs they d c ci ded to appoint a commission madc up of four people, two
rcprcsentatives of thc community of Polish native Jews and hm rcprescntatives of thc
Scpharadim. Thc m emb crs of the comrnission wcre cal led "tllc comn1uni ty's gliardians'' . The
n�mmission wils dcctcd cvcr:. two-ycar, and thus it was initiatcd m1d sanctioned n formula of
commtmal col l :lborntion betwccn Ashkcnazim and Scpharadim. Thc a d op tion oftllis an agcnchi
by thc Extr:�ordinary Admi 11is1rative Council rcveals the authorities' concern in the internai

90
https://biblioteca-digitala.ro

Investirea lui David sin

Moise

cu titlul de hahambaşa a întărit puterea absolută a

acestuia, el devt:nind reprezentaptul autorizat al tuturor evreilor din Ţara Românească.

După

aprecierile lui M. A. Halevy, „breasla a avut de suferit de pe urma acestui cumul de putere"300•
Relaţia de subordonare a staroştilor de provincie faţă de David rezultă, printre altele.

şi dintr-o cerere a evreilor din Ploieşti de a avea dreptul să-şi aleagă un

Cererea

s-a aprobat, comenta V A.

celui din BucureştP01 •
nu

staroste

propriu.

Urechia, dar starostele din Ploieşti a fost „subalternisit"

Consolidarea autorităţii conducătorului suprem al comunităţilor din Ţara Românească

a

scutit, însă, respectivele organizaţii de intrigile şi frământările intracomunitare. În

1 8 1 1 , a izbucnit şi în Bucureşti un conflict între evreii pământeni şi sudiţi. Motivul a fost şi

aici, ca şi la Iaşi, problema taxei µe carnea caşer. Certurile s-au soldat cu înlăturarea lui

David din funcţie. În locul lui, în 1 8 1 3 , a fost confirmat Haim Hcrş, pe care domnitoml Ioan
Caragea l-a împuternicit să exercite un riguros control asupra sudiţilor. Au fost adoptate

câteva hrisoave pentru întărirea dreptului exclusiv al evreilor pământeni asupra tăierii rituale
şi încasării taxei3°2• În atari condiţii, certurile s-au acuti7at.

La începutul deceniului patru, un grup de evrei, consideraţi oameni de bază ai obştei,

au apelat la intervenţia autorităţilor de stat pentru introducerea unor noi reglementări în

viaţa internă a comunităţii. Astfel, în 1 832, Sfatul Administrativ Extraordinar a adoptat, pc
baza unor propuneri formulate de fruntaşii obştei evreilor, un ,jurnal" în care s-au preconizat
o serie de măsuri pentru soluţionarea neorînduielilor. Jurnalul viza unele schimbări atât în

relaţiile evreilor cu autoritatea de stat, cât şi în structurile organizatorice comunitare. S-a
hotărât ca de cazurile judiciare nerezolvate între evrei să nu se mai

ocupe ma rele cămăraş, ci

Vornicia Capitalei. Pentru strângerea dărilor, pentru administrarea bunurilor obştei, pentru

încercarea de a rezolva neînţelegerile intervenite, s-a hotărât formarea unei comisii din patru

persoane, doi din partea O.E.L.P.- şi doi din partea sefarzilor. Membrii comisiei purtau

denumirea de

„

îngrijitori ai obştei . Comisia se alegea din doi în doi ani, în felul acesta
"

jurnalul oficializând o formă de colaborare comunitară între evreii askenazi şi sefarzi.

Adoptarea unui astfel de jurnal de către Sfatul Administrativ Extraordinar reflectă interesul

autorităţilor pentru viaţa comunitară internă a evreilor şi pentru curmarea stărilor conflictuale,

ca şi evreii „să se folosească de statornicia şi liniştea de care se bucură toate treptele locuitorilor
acestii politii"303•

În această perioadă la conducerea O.E.L.P. se afla rabinul David 1-Iei lpcrin Având în
în care el s-a in s ta la t în fruntea obştei . persoa na lui nu a fost o garn n\ic că
.

vedere co ndi t i i le

prevederi le jurnalului pentrn liniştirea spiritelor şi aplanarea ce rturilor îşi vor atinge scopul .
Deoarece, aşa cum consemna E. Schwanfcld, rabi nul Heilpcrin îşi aşezase rab i na tu l pe i nt rigă
şi ceartă30" .

Predecesorul lui Hei lpcri n a

fost

Haim Focşaner. Conform tra d i ţ iei bătdnul rabin,
,

venit din Focşani. a fost susţinut de bogătaşii comunităţii,

de generaţia vârstn ică; tinerii, şi
mai a les meseriaşii , l-au p refera t pe Heilperin, care a fost un om foarte învătat, şti:i româneşte
şi grcccşte3"5• Dar confrun1 arca din tre cei doi rabini nu a fost pe p rob l e me de cult, ci , mai
degrabă, pe probleme stri ;;t personale; a fost, de fapt, o l up tă pe1:trn putere. În tinaL David
Hei l pe ri n a fost confirmat şi lnscăunat ca rabin de Vornicia Cap;talci _ atatori!aka oficial<1
căreia obştea era nemijlocit subordonată Este de reţinut cti, în actul de confinna rc, noul
rabin nu se mai intitula nici starcSh\ nici hahambaşa, ci „haham �l ob 5ti i evreieşti le�cşli". Nu
i s-au mai acordat privilegii, r.u mai erau specificate veniturile sah:: .
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Vornicia I-n împuternicit

life of the Jewish communities :md in solving the conflict, so that "the Jews would also benefit
from the justicc and peace
into

clijuycd by all the inhabitants of this ad1ninistr:i.tivc unit"303 •

In thi:; period rabbi David Heilperin led the conummit3; ofthe Polish uative Jews. Taking

account the circumstauccs ofhis appointment, he was not a warrant L'1at thc provisions of

the agenda, meant to settle the conflict, would fulfill their aims, because, as E. Schwarzfcld
noted, rabbi lieilperin had laid the foundation of his leadership on plotting and dissension304•

Heilpcrin's predecessor was Haim Focşaner. According to the tradition, the rich, the
old generation supported the old rabbi ofFocşani; the yow1g, and chiefly the artisans, preferred·
Heilperin, "who was a great scholar, spoke Rornanian and Greek"305• Yet the conflict between
the two rabbis was not grounded on religious matters, but chiefly on strictly private affairs:
in fact, it was a struggle for power. Finally, David Heilperin was confirmed and appointed as
rabbi by the capital' s Court of Justice, the official authority whom the community was directly

subordinated to. We should mention the fact that the appointment document called the new

rabbi neither leader nor hahambasha, but "haham of the Polish Jewish community". He was

not granted privileges anymore, nor his stipend was mentioned. The administration authorized
him to "rule in peace and gentleness in all the matters concerning their law"306• But rabbi
Heilperin's rule did not last too much, because the rich did not acknowledge his authority,
whereas the poor loved him. Rabbi Heilperin, E. Schwarzfeld noted, "had set a trap for his
predecessor and was caught in it himself'307• First they struggled to appoint David Heilperin,
then to remove him, which they actually succeed
ed by the end of 1 833. The opposite parties
would always resort to the state authorities, even to general D. P. Kiseleff, the plenipotentiary
president of the Moldavian and Wallachian Assemblies, who decided that the rabbi should
be elected with the participation ofboth native and foreign subject Jews. The elections were
to take place under the supervision ofthe capital's Court of Justice, where all the electors had

to put down their name in the election lists. As the foreign subjects refused to register, the
election date was postponed very much308• Thus, at the end ofthe fourth decade, the community

of Polish Jews in Bucharest did not have a rabbi yet. A correspondence from Bucharest,
dated July

1, 1 839,

noted: "The biggest community bere hasn't had a rabbi for a long time.

All kinds of conflicts, which could not be settled, hinder the appointment of a rabbi in an

office that the last rabbi, David Heilperin, was forced to leave in most unfortunate
circumstances"309•

The conflicts did not concern the rabbi's election only, but also the appointment ofthe
lay leaders. Generally speaking, it seems that the provisions of the

1 832

agenda were not

fulfilled. That was the reason why, at the beginning ofthe fifth decade, the notabilities ofthe
communities elaborated a new project for the statutes of the community, which they handed
over to prince Gh. Bibescu. In reply to this petition, signed by 267 members ofthe community
of Polish native Jews, the prince comrnissioned the Extraordinary Administrative Assembly
to adopt a new agenda, on the basis of the Jews' suggestion. The new document decided: the
appointment of an .election comrnission, the setting up of a new leading structure, the duties
of the elected commission. If the election commission could also include foreign subjects,
the communal leadership could not include but native Jews. The leadership, made up of a
rabbi, two lay leaders and six deputics, had to be reelected every two year. The lay leader,
together with the six deputies, was charged to control the financial-administrative and
institutional life ofthc community; they also represented the community in the relationships
with the official authorities. The Court of Justice of Bucharcst preserved its jurisdiction ovcr
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să „ocărmuiască -:u toată liniştirea şi blândeţea iJentru câte p�ivesc '!n kg.::a 1or"J06• Dar nici

domnia rabinulni Heilperin nn a fost de durată, căci b0gătaşii nu vroiau să-l recunoască, de
vreme ce „boccegii'' ţineau la el. Rabinul Heilperin, scria E. Schwar?ield, „săpase groapa
predecesomlui său şi căzu în una anal6agă"Jo7• Mai întâi, bătălia s-a dat pentm instalarea lui

David Heilpcrin, apoi pentru înlăturarea lui, ceea ce s-a şi reuşit la sfârşitul anului 1 8 3 3 . În

toate certurile, părţile apelau la sprijinul autorităţii de stat, ajungându-se până la generalul

D. P. Kiseleff, preşedintele plenipotentiar al Divanurilor Moldovei şi Ţării Româneşti, care a

hotărât ca, pentru i nstalarea unui rabin, să fie organizate alegeri, la care să participe atât
evreii pământeni, cât şi cei sudiţi. Alegerile trebuiau să aibă loc sub supravegherea Vorniciei
Capitalei, unde trebuia să se înregistreze nominal toţi alegătorii. Dar evreii sudiţi refuzând
să accepte o astfel de înregistrare, data alegerilor s-a tărăgănat foarte mult3°8. Cert este că, Ia
sfârşitul deceniului patru,

Obştea Evreilor Leşeşti Pământeni

din Bucureşti era încă fără

rabin. O corespondenţă din Bucureşti din 1 iulie 1 8 3 9 consemna: „Comunitatea cea mare de
aci nu mai are rabin de multă vreme. Zavistii de tot soiul, care nu vor putea fi înlăturate încă

multă vreme, împiedică numirea unui rabin, într-un post de la care ultimul titular, David
Heilperin, a fost silit să plece în mod tragic"309•
Conflictele nu erau doar în jurul alegerii rabinului, ci şi în jurul alegerii epitropilor.
În general, se pare că prevederile jurnalului din 1 832 nu au fost respectate. Acesta a fost
motivul pentru care, la începutul deceniului cinci, oamenii de bază ai obştei au elaborat un
nou proiect pentru un alt regulament de funcţionare a comunităţii, pe care l-au înaintat spre

aprobare domnitorului Gh. Bibescu. Ca răspuns la acest demers, semnat de 267 de membri

ai

O. E. L. P. ,

domnitorul a dispus ca Sfatul Administrativ Extraordinar să treacă la adoptarea

unui nou jurnal, pe baza prevederilor înaintate de evrei. În acest document s-au stabilit:
alegerea unei comisii de alegători nuntiţi proistoşi; crearea unei noi structuri a conducerii;

atribuţiile conducerii alese. Dacă în Comisia alegătorilor puteau intra şi sudiţi, în conducerea

obştei nu puteau fi aleşi decât evreii pământeni. Conducerea, formată dintr-un rabin, doi
staroşti şi şase aleşi, trebuia să fie realeasă din doi în doi ani. Starostele, împreună cu cei şase
aleşi, aveau sarcina de a administra întreaga viaţă obştească, atât sub raport financiar
administrativ, cât şi sub raport orgaiti:zatoric; ei reprezentau obştea şi în relaţiile cu oficialităţile.
Din partea autorităţilor, forul tutelar a rămas Vornicia Capitalei. Jurnalul a fost aprobat, cu

minime modificări, de domnitorul Gh. Bibescu, în iulie 1 843310• Din documentele incluse în
volum rezultă că pe parcursul deceniului 5 forul conducător al

O.E.L.P. a fost constituit şi a

acţionat conform prevederilor nouluijurnal. L. Zuckerman, un participant la viaţa comunitară
din epoca respectivă, consemna: „după ce s-a introdus în comunitate Regulamentul aprobat
de Vodă Bibescu, comunitatea a început a merge mai regulat, dar totuşi la fiecare doi ani, la
reînnoirea staroştilor, era luptă pentru alegere"31 1 •
Prevederile jurnalului a u fost respectate până î n momentul când unii membri a i obştei,
contaminaţi de spiritul Revoluţiei Române de la 1 848, au declanşat o veritabilă răzmeriţă,
silind pe staroştii aleşi să demisioneze, maltratându-i şi privându-i de libertate. Spiritele au
fost liniştite abia cu intervenţia poliţiei, arestaţii fiind puşi în libertate. Evenimentul a fost
descris cu multe amănunte în pinkasul Sinagogii Mari312•

Fără îndoială că toate aceste frământări interne au pricinuit mult rău vieţii comunitare.
În viziunea memorialistului L. Zukerman , certurile s-au datorat unor ambiţii personale şi

interese de ordin bănesc313. Şi, totuşi, judecând după proiectul jurnalului din 1 843 elaborat
de fruntaşii obştei - aprobat de domnitorul Gh. Bibescu - cât şi după conţinutul numeroaselor
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the Jewish communal structures. Prince Gh. Bibescu sanctioned the agenda in June 1 843,
with a few amendmentsm. The documents included in the volume reveal that in the fifth
decade the leadership of the community of Polish native Je\\ s was set up and functioned
according to the provisions of the new statute. L. Zuckemian, one of the participants in the
community life in the period undcr discussion, wrote: " after the statute sanctioned by prince
Bibescu was put into effect, the community began to function much bettcr, even so, every two
year, the clection of the new lcadership generated conflicts and struggles"� 11 •
The agenda 's provisions were respected until severa! mernbcrs of t he comrnunity,
influenccd by thc spirit ofthc I 848 revolution, started a true rebcllion, forcing the lay leaders
to resign, maltreating and sequestering them. Only the police, who freed the arrested leaders,
calmed them down. Thc evcnt was depictcd in detail in thc pinkas ofthc Great Synagogue312•
Undoubtedly, all these inncr dissensions caused great damai;e to the communal life.
According to L. Zuckerman, the conflicts were due to personal amhitions and financial
intcrests-' 1\ although whcn considcring the statute project elaborated by the comrnunity's
notabilities in 1 83 2- sanctioned by prince Gh. Bibescu - as well as the content of many
pctitions fonvarded to the au!horities by thc leaders of the cornmunity, we rnay conclude that
there also were severaI personalities who wished to seule the matters by mutual agreernent,
who wanted that thc life of the community were governed by Lhe Jewish ethical nonns and
had in view the establishment of a communal institutional structure representative for the
Jewish community as a whole.
*

As concerns the Sepharadi community we do not have too rnuch information. The
volume includcs severa! relevant documents, such as the new statute ofthe Holy Fraternity of
Bucharest drafted in 1 8 1 1 -1 14, documents related to thc foundation of Sepharadi synagogues
in Bucharest and Ploieşti315, and severa! other testirnonies which attest the existence of a
independent Sepharadi community. M. A. Hale'')' believcd that the Sepharadi community of
Bucharest separated from the Ashkcnazi one around 1 830316• It is certain that the agenda of
Lhe Extraordinary Administrative Council concerning the Jews, dated 1 832, mentions the
independent existencc of the Sepharadi community317• Raul Siniol, in his works on the
Sepharadi community ofBucharest, asserted that the Spanish Jews ofthe Principalities were
never undcr the hahambasha 's authority, but they wcre under the jurisdiction of a Spanish
Chief-Rabbi \\ithout the countrym. Nevcrtheless, up to 1 864, the two comrnunities ofBucharest
sharcd the ccmetery on Sevastopol strcet319 a nd the tax on kosher meat seemed to have been
administrated in common. Severa! sources reveal that the Sepharadi cornmunity was to a
certain dcgrce subordinated to thc Chief-Rabbi ofthc community of Polish Jews ofBucharest.
For instance, in 1 830, when the Seph<1rdim of Ploieşti refused to share the cemetcry and to
forrn a Holy Fraternity with thc Ashkenazim, the final dccision was taken by Haim Focşaner,
the Chief-Rabbi ofthe cmrununily of native Polish Jews ofBucharest, who rejected the claims
raised by the Sephardim320•
As conccrns the relationships with the authorities, the Jewish population ofBucharest
was quite oftcn rcpresented by the two comrnunities together1?1 •
Valuable inforrnation about the Sephardim of Bucharest in the first half of the 1 9th
century may be found in I . Barasch's travel notes. It is i nteresting to mention that the
enlightencd and rationalist I . Barasch, although born in Galicia and attaching great esteem
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petiţii adresate de fruntaşii obştei oficialităţilor în probleme comunitare, se poate conchide
că au existat personalităţi care năzuiau spre instalarea unei înţelegeri reciproce, care doreau
ca în viaţa obştei să se acţioneze în spiritul normelor eticii iudaice, care ambiţionau închegarea
unei i nstituţii comunitare reprezentative pentru colectivitatea evreiască.
*

În legătură cu funcţionarea comunităţii sefarde avem puţine informaţii. În volum
sunt incluse câteva documente relevante, cum ar fi noul statut al Confreriei Sacre din Bucureşti,

alcătuit în 1 8 1 P14, actele constitutive ale unor sinagogi sefarde în Bucureşti şi PloieştP15 şi
alte câteva mărturii care atestă funcţionarea unei comunităţi sefarde autonome. M. A. Halevy
situează separarea comunităţii sefarde din Bucureşti de cea askcna?.ă în jurul anilor ' 30316 •

Cert este că jtrmalul Sfatului Administrativ Extraordinar referitor la evrei dat în 1 83 2 constată
existenţa separată a comunităţii sefarde317• Raul Siniol, în lucrările sale despre comunitatea
sefardă din Bucureşti, menţioneaz.:1 că evreii spanioli din Principate nu au fost supuşi niciodată

autoritătii hahambaşei, ci jurisdictiei unui mare rabin spaniol din afară318• Totuşi, în Bucureşti,
până în 1 864, cele două comunităti aveau cimitir comun pe strada Sevastopol; taxa încasată

pe vânzarea cărnii caşer se pare că s-a administrat în comun319• Din unele surse rezultă şi o
anume subordonare a comunităţii sefarde

faţă de Marele Rabin al Obştei Evreilor lehi
Pământeni din Bucureşti. Aşa, spre pildă, când în 1 830 evreii sefarzi din Ploieşti nu mai

vroiau să aibă cimitir şi Confrerie Sacră comună cu askenazii, hotărârea definitivă a fost
dată de Haim Focşaner, Marele Rabin al

O.E.L.P.

din Bucureşti, care a respins cererile

formulate de sefarzi 320. În relaţiile cu oficialităţile, cele două comunităţi reprezentau de multe
ori împreună obştile evreilor bucureşteni321 •
Informaţii valoroase despre comunitatea e\Teilor sefarzi din Bucureşti în prima jumătate
a secolului al XIX-iea sunt cuprinse în notele de călătorie ale lui I. Barasch. Este int�resant
de menţionat că luministul şi raţional istul I. Barasch, deşi originar din Galiţia şi cu multă
consideraµe pentru învăţaţii iudaişti galiţieni, totuşi avea mai multă simpatie pentru ritologb
sefardă, pentru modul cwn îşi organizau sefarzii obiceiurile de trecere şi ceremonialul
sărbătorilor, decât pentru evreii askenazi. El a fost impresionat de frumuseţea tradiţiei spirituale
sefarde, care purta amprenta experienţei culturale acumulate de evreii aflaţi în exilul spanioP22•
Deşi comunitatea sefardă era mai pu\in numeroasă decât cea askcnază, lotuşi din rândurile
ei s-au ridicat, în prima jumătate a secolului al XIX-iea, mult mai multe personalităţi
reprezentative decât din rândul askenazilor. Sunt de menţionat în acest sens familiile Manoah,
Halfon, Bally, Elias ş.a.
*

Evreii şudiµ, în special cei veniţi din Austria, Rusia şi Prusia, tindeau spre o organ iuire
comunitară proprie, spre dob<îndirca dreptului !a tăierea rituală, vroiau să aibă hahami şi staroşti
proprii. În orice caz, ei au dobândit dreptul la sinagogă proprie. Conform Regulamentului de
fiincţionarc a comunităţii din Bucureşti, adoptat sub formă de jurnal în anul 1 843, ci nu obţinut

dreptul de a fi aleşi în comisia de alegători ai conducerii

O. E. l.P. m . În 184 9, Sfatul Administrativ

Extraordinar din Ţara Româneasc<i a adoptat un jurnal special pentru reglementarea vieţii

comunitare a evreilor sudiţi, aprobcînd revendicarea lor de a avea staroşti şi epitropi propriP24.

S-a preconi7.at ca staroştii suditi să colaboreze cu obştea evreilor pământeni la cercetarea

socotelilor anuale, la alcătuirea bugetului comunitar, la stabilirea preţului gabelei ş.a.
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to the Galician scholars, had more syrnpathy for the Sepharadi rites and for the way in which
they organized the passage rites and holiday ceremonies. He was touched by the beauty ofthe
Sepharadi spiritual tradition, which bore the mark of the cultural experience of the Jews of
the Spanish Diasporam. Although the Sepharadi was smaller than the Ashkenazi community,
in the first half of the l 9th ccntury there were more distinguished personalities among the
Sephardim than among the Ashkenazim. We should mention tţte families Manoah, Halfon,
Bally, Elias etc.
*

The Jewish foreign subjects, chiefly those come from Austria, Russia and Prussia,
wished to have their own communal structures, to gain the right to have their own ritual
slaughterers, their own rabbis and -lay leaders. Anyway, they were gr-dflted the right to have
their own synagogue. According to the Statutes of the Bucharest community, adopted in the
agenda of 1843, they gol the right to participate in the commission charged to elect the
leadership of the community of Polish native Jews31J . In 1 849, the Extraordinary
Administrative Council of Wallachia adopted a special agenda for the regulation of the
communal life of the Jewish foreign subjects, sanctioning their claim to have their own
leadership024 • They also decided that the foreign subjects' leadership had to collaborate with
the native Jews in the annual checking of the accounts, in the decision concerning the
communal budget and the amount of the gabela etc.
*

The tmc leaders of the Jcwish spiritual life in the first half of the 1 9th century were
the rabbis. The hahambasha (that is, the Chief-Rabbi), as revealed by the documents included
in the volume, was not always a professional rabbi, graduate of a superior rabbinical school,
with a noteworthJ Judaic culture. The documents in the volume prove that the rabbis enjoyed
greater esteem in the congregation tl1an the hahambasha. For instance, the Austrian subjects
of Jassy employed a rabbi, as they werc dissatisfied with Şaimm. Hierarchically speaking,
the rabbis were still under the hahambasha's authority. They were generally appointed for
life and confirmed by the hahambasha. The documents of the epoch record many rabbis in
Jassy, Bucharest and othcr towns and boroughs. They also had judicial duties, celebrated
maniages, settlcd divorces. Besides rabbis, there also were dayanim (rabbi assistants), şoihăniţi
(ritual slaughterers), who had a special diploma. Both rabbis and ritual slaughtcrers were
granted sevcral tax exemptions326•
In the first halfofthe I 9th century, the history ofthe Jews in the Romanian Principalities
witnesses the assertion of several rabbinical personalities, who distinguished themselves in
the collective memory by their wisdom, high moral status and Judaic scholarship.
According to J. Niemirower, Hasidism flourishcd in Jassy throughout tb.is period.
Among the illustrative representatives oftltis trend one may distinguish the rabbis: Haim of
Czemowitz come to Jassy at the beginning of the l 9th century, Joshua Heschel called "Apter",
a great halakhic rabbi and a master Hasid; Joseph David Zwolewer, a true shepherd of the
Jassy Jewry, who guided and advised them throughout the hard times of choJera and plague;
and established a prayer house which was a center of Hasidic culture327• Io Bucharest, in the
period under discussion, one may distinguish the personality ofMeshulem Zalmen Frankel.
On bis tombstone it is written: "he was akin to the comerstones and masters of the world, a
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*

Adevăraţii cârmuitori ai vieţii spirituale evreieşti - şi în prima jumătate a secolului al

XIX-iea - au fost rabinii. Hahambaşii (adică marii rabini), din câte rezultă şi din documentele

cuprinse în volum. nu erau întotdeauna rabini de formaţie, absolvenţi ai unor şcoli rabinice
superioare, cu o cultură iudaică demnă de

luat

în considerare. Docmnentele din volum

demonstrează că rabinii aveau mai mare prestigiu în ochii enoriaşilor decât hahambaşii.

Sudiţii austrieci din laşi, spre pildă, şi-au angajat un rabin special, nefiind mulţumiţi de

serviciile hallambaşei Şaimm. Din punct de v edere ierarhic, în;;ă, rabinii erau subordona\i

hahambaşei. Ei crnu aleşi, de regulă, pe viaţă. alegerea fiind confirmată de hahamb�.

Documentele epocii înregistrcaz.<1 numeroşi rabini la Iaşi, Bucureşti şi în diferite oraşe şi târguri.
În atribuţiile lor intrau şi cele judecătoreşti; oficiau căsătorii, decideau în probleme de divorţ.

P..:: lângă rabini, fu ncţionau daianimii (ajutorii de rabin), şoihăţi1 �tăietorii rituali), care aveau

diplomă de specialitate. Atât rabinii cât şi şoihăţii. beneficiau d� anumite scutiri fiscalc326•

În istoria evreilor din Ţările Române s-au afirmat, în prima jumăt.ate a secolului al

XLX-lca, câteva personalit.Jţi rabinice care an rămas în memoria colectivă pentru înţelepcium:a
lor, pentru !nalta lor ţinută morală ş1 erudiţia iudaică.

Ccnfmm aprecierii lui J. Niemirowcr, la Iaşi, în această perioada, a înflorit în special

curentul hasidic. Printre strălucitii reprezentanţi ai acestui curent pot fi numiţi rabinii: Ha.im
din Cernăuţi, venit la Iaşi la începutul secolului

al XIX-iea, Iosua Heschel numit „Apter", w1

mare rabin halahic şi un maestru basidie: Iosef David Zwolewer, un adevărat păstor şi „preot"

pentru evrei mea ieşeană, care s-a aflat alături de evrei şi în timpurile grele ale epidemiilor d�
1
holeră şi ciumă; casa de mgă.::iune pc care <i \nfiinţat-o a fost un centru de cultură hasicli că32 .
În Bucure:;.li, in perioada la care se referă volwnul, se distinge personalitatea lui
Meşulcm Zalmen Frankcl. Pc piatra lui tombală stă scris că a fost „din neamul stâncilor şi al

st.ilpilor lumii. un marc filantrop şi un marc învăţător". Se pare că a fost, lotuşi, obligat să
renunte la fimcţia de rabin, deoarece nu cunoştea limba română. Poate aşa se ex-plică venirea
lui la Iaşi, unde a decedat în 1 848�'.ll.

·

Ca d�e rvenţi ai cultului şi angajaţi ai comunităţilor ma: �nt cons emnaţi în documente

dascăli, cantori, alligrafi ş.n.

Toate aceste mărturii indică o viaţă cultuală organizată în respectul religiei şi al tradiţiei

iudaice. Prescripţiile religioase an fost consubstanţiale vieţii cotidiene a evreilor askenazi. şi
scfarzi, deopotrivă.
*

Reţeaua sinagogală, dar în speciai a caselor de rugfu..iuni, a căpătat o anumită extindere
în prima jumătate a secolului al XIX-lea, atât în Moldova, cât şi în Ţara Româuească. În
recensământul din Moldova din anul 1 832, au fost înregistrate peste 50 de sinagogi329• Numărnl
caselor de rugăciuni era mult mai mare. Conform unei liste întocmite de autorităţi în anul
1 843, numai la Iaşi funcţionau peste 30 de case de rugăciuni, multe dintre ele aparţinând
breslelor de meseriaşi: ciobotarilor, casapilor, şepcarilor, croitorilor ş.a.m.d.��0•

rituale,

Întemeierea şi construirea de sinagogi, ca şi a altor instituţii de cult, precum băi!e
şcolile, cimitirele, spitalele, au reprezentat pentru evrei o necesitate vitală. Sunt

relevante în acest sens fie şi numai contractele încheiate între boieri şi evrei cu ocazia aşezării
acestora din umlă pe unele domenii pentru crearea de târguri. Printre prevederile contractuale,
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great philanthropist and a great teacher". It nevertheless seems that he had to resign because
he did not speak Romanian. Maybe this is the explanation for his coming to Jassy, where he
died in 1 848328•
The documents also mention servants of the cult and employees of the community:
teachers, cantors, scribes etc.
Ali these testimonies indicate an organized religious life, led according to the Jewish
religion and tradition. The religious prescriptions were consubstantial to everyday life for
both Ashkenazim and Sepharadim.
*

The synagogue network, and especially that ofprayer houses, expanded in the first half,
ofthe l 9th cenlury, both in Moldavia and Wallachia. The census taken in Moldavia jn 1 832
recorded over 50 synagogues", but the number ofprayer houses was even bigger. According to
a list drawn by the authorities in 1 843, there were over 30 prayer houses only in Jassy, many
of which belonged to the craft guilds of shoemakers, butchers, cap-makers, tailors etc330.
The establishment ad erection of synagogues, as of other religious institutions, such
as ritual bathing establishments, schools, cemeteries, hospitals, was of vital nccessity for the
Jews. Extremely relevant with this respect are thc agreements concluded between the boyars
and the Jews, who came to settle on their estates and set up boroughs. Several stipulations
were related to the right to set up synagogues, schools, ritual bathing establishments and
slaughterhouses, and their own cemetery331 •
We should emphasize the fact that, despite the restrictions, a t the beginning of the l 9th
centwy thc authorities permitted the Jews to buiId synagogues on brick. Some ofthe synagogues
crected at the beginning of the 1 9th century, with the required restorations, survived up to
the 20th centmym. Thus, betwilen 1 8 1 8- 1 8 1 9 they erected the most impressive Sepharadi
synagogue of Bucharest, Cahale Grande, depicted by I . Barasch in 1 842333 • The documents
in the volume attest the building of synagogues in Tg. Neamţ, Ploieşti, Brăila etc3>4•
Of special interest is the history of the construction of the Great Synagogue in Sf.
Vineri neighborhood ofBucharest. Despite the opposition ofthe people in the neighborhood,
who did not want a synagogue next to Sf. Vineri church, the Jewish community finally. got
prince Gh. Bibcscu's agreement and built the long coveted synagogue. lt remained up to now
a historical and architectural monument, a testimony of the religious and aesthetic needs of
the community of Polish native Jcws ofBucharest. Onc should take into account the fact that
a community chiefly made up of craftsmen was rcady to make substantial financial sacrifices
in order to erect a religious edifice not inferior to the churches of thc othcr confessions or to
those built in Europe, which also embellished the landscape ofthe Capital. These ambitions
indicate a certain social and cultural levei ofthe membcrs ofthe comrnunity of Polish native
Jews of Bucharest. The Jews of Bucharest wished to erect a Great Sym1gogue as imprcssive
as the Christian churches, because "here, like everywhere in Europe, the nations live in
hannony irrespectiYe of religion" . The Great Synagogue, inaugurated in the autunm of 1 847
by rabbi Menahem Zalman, had over 2000 seam, thus mirroling the place held by the
community of Polish native Jews of Bucharest within thc entire Jewish comrnunity of thc
Wallachian CapitaP35•
Generally speaking, the documents included in the volume lead to the conclusion that
for the Jews of the Romanian countries, as well as for all those in the Diaspora, synagogues
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la cererea evreilor, se includeau şi cele referitoare la drepturile lor de a ridica sinagogi, şcoli,
băi rituale, măcelării proprii, la dreptul de a amenaja cimitire ş.a.33 1 •
Este de subliniat că, î n pofida restricţiilor existente, autoritătile au consimţit la începutul
secolului al XIX-iea ca evreii să construiască sinagogi din cărămidă. Unele din sinago[;ilc

ridicate la începutul secolului al XIX-iea. cu refacerile de rigoare, au dăinuit până în secciul
xxm . Astfel, în anii

-

1 8 1 8- 18 1 9 s-a ridicai cea mai impoz:antă sinagogă sefardă din Bucureşti

Cahale Grande, descrisă în 1 842 de I.

Baraschm. Documentele din volwn atestă construirea

unor sinagogi la Tg. Neamt, la Ploieşti, la Brăila ş.a.314•

Un interes deosebit prezintă istoricul construirii Sinagogii Mari în cartierul Sf. Vineri

di n Bucureşti. În ciuda tuturor greutăţilor întâmpinate din partea mahalagiilor, care s-au
opus ridicării unei sinagogi în apropierea bisericii Sf. Vineri, obştea evreiască a obţinut până

la urmă aprobarea domnitorului Gh. Bibescu şi şi-a ridicat sinagoga mult râvnită. Ea a
rămas până astăzi un monument istoric şi de arhitectură ca mărturie a necesităţilor religioase
şi estetice ale Obştei Evreilor Lehi Pământeni din Bucureşti. Este de luat în considerare că o

colccti"itate, formată, în principal, din meseriaşi, a fost gata să aducă însemnate sacrificii
materiale pentru a construi un lăcaş de cult care

să nu fie mai prejos de bisericile celorlalte

confesiuni şi să fie la înălţimea celor construite în Europa, contribuind şi la înfrumuseţarea
Capitalei. Tot atâtea ambiţii, care indică un anumit statut social şi nivel cultural la membrii
Obştei Evreilor Lehi Pământeni din Bucureşti . Evreii din Bucureşti năzuiau spre realizarea
unei Sinagogi Mari pe măsura bisericilor creştine, argumentând că „şi aici sunt toate naţiile

unite fără deosebire, după cum sunt în toată Europa". Sinagoga Mare, târno:>ită în toamna
anului 1 847 de rabinul Menahem
importanta

Zalman,

avea peste 2 .000 de locuri, reflectând astfel

Obştei Evreilor lehi Pământeni bucureşteni în ansamblul colectivitătii evreieşti

di11 capitala Ţării Româneşti .

În general, din documentele volumului

Ţările Române,

se desprinde concluzia că pentru evreii din

ca şi pentru cei din întreaga diaspora, sinagogile erau un Jăcaş de cult, un loc

de învăţătură şi de întrunire, dar şi un blazon de statut în societate.
*

Existenţa de diaspora a evreilor şi obiceiurile lor particulare - care se deosebesc şi sub
raportul igienei şi al alimentaţiei de mediul creştin - au făcut necesara construirea tmei reţele
instituţionale proprii, care să asigure cadrul corespunz.ător respa..""tării tradiţiei.

crearea spitalelor evreieşti a exprimat şi ea o necesitate.

În acest sens,

Din izvoarele documentare scrise, ca şi din tradi\ia orală, rezultă că evreii aveau din

vechime aşa-zise case de bătrâni (hecdeş), care îndepHneau şi funcţia de spital, fără să fie,

însă, înzestrate cu o tehnică sanitară corespunzătoare pentru îngrijirea bolnavilor. Spitalele

evreieşti, în sensul modem al cuvântului, cu un corp medical corespunzător, au început să fie
înfiinţate spre mijlocul secolului al

XIX-iea,

ele fiind întreţinute de membrii comunitătilor.

Domnitorii sprijineau, de regulă, obştea în realizarea acestor instituţii. Astfel, Mihail Grigore
Sturdza, domnitorul Moldovei, a încuviinţat, în aprilie 1 840, ca 350 de galbeni din dările
C\Teilor ieşeni ce tre!miau vărs.'lte Vistieriei să fie reţinuţi pentru întreţinerea spitalelor şi a
şcolilor336• În 1 846 s-a aprobat, tot prin hrisov domnesc, cererea obştei evreilor din Galaţi ca
să-şi strângă fonduri băneşti necesare construirii spitalului337• În martie 1 848, obştea evreilor
din Botoşani a cerut aprobarea isprăvniciei pentru impunerea unei taxe asupra mărfurilor
aduse în localitate de negustorii evrei pământeni şi sudiţi spre acoperirea cheltuielilor pentru
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were prayer

houses, schools

reflection of a

and gathering places at the same time,
certain social status.

rnoreover,

they were a

*

The Diaspora life-style and the peculiar customs ofthe Jews which are also differcnt
··

from those of the Christian enviromnent from the sanitary and dictary point of view - made
it necessary to establish a specific institntional network, in order to create an appropriate
framework for the prcservation of thcir tradition. In tlris respect, the setting

up

of Jewish

hospitals was a nccessity as well.
Writtcn sources, as well as oral tradition, revcal that thc Jews organized the so-called
hecdesh (homes for the aged people), which also functioned as hospitals, without being

provided with the sanitary conditions suitable for the proper medical care. Jewish hospitals,
in the modern scnsc of t he word, with a suitablc medical personnel began to function by the
middle of the l 9th ccntury, and they were sponsored by the members of the communities.
Usually

the

princes also

supported the

establishment of such institutions. Thus, in April

1 840, Mihail Grigore Sturdza, prince of Moldavia, agreed that 350 gold coins of the taxes
paid by the Jews of Jassy were used for the hospitals and schools336• In 1 846, by a princely
decrec, the Jewish community of Galaţi received permission to collect funds for the erection

of a hospitaPJ7. In March 1 848, th e Jewish community of Botoşani asked the local

adrninistration to

levy taxes on the commodities

imported by the Jewish native and foreign

subject traders, in order to get the necessary funds for building and equipping some hospital
roorns3'3• On April 6, 1 848,

hospitaP39.
Those hospitals

the

"Jewish nation of Bacău" was given pennission to

building a

received Jcwish, natives or foreign subjects,

and

start

also non-Jewish

patients.
*

ln the period under discussion, the educational system

community was exdusively religious: there werc

organized by and within the

hadarim (elementary schools) and Talmud

Tera (secondary schools). In these schools children would leam Hebrew and the excgesis of
the Biblical and Talmudic texts. In a statistics of this type of schobls, J. D. Vaillant indicates
that in 1 843 there were 1 2 schools, with 12 teachers wd 653 pupils in Jassy, and 1 3 schools
with l 3 teachers and 232 pupils în Bucharest. But, according to ot11er opinions, the respective
data are fragmentary and do not mirror thc whole reality�40. It is nevertheless true that all the
fiscal registers drawn up in the epoch mention that there were teachers în every Moldavian

borough where thcre was a Jewish community

·

Besides religious education, there also were secular types ofinstruction. Rich families
either hired private tutors for their d..ildren or sent thern abroad341 . Public schools were also
opened to the Jews, even t11e Organic Statutes included favorable provisions in this respecf'42,
but we do not have docurnents that mention that these schools were actually attended. Severa!
contemporaries, chiefly I. B arasch, complained ofthe lack of a Jewish but also general culture
of the Jews of the Romanian Principalitiei'n .

Nevertlteless, there were Jewish intellectuals who spoke western aud oriental languages

and who had a wide spiritual horizon, molded both under the auspices of the Jewish tradition

and under the influence of a certain kind ofEuropeanisrn in fashion at that tirne. This category
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amenajarea unor încăperi de spitaP38• La 6 aprilie 1 848, s-a aprobat şi „naţiei evreieşti din
târgul Bacău" să treacă la construirea unui spitaP39•
Spitale de acest fel erau destinate evreilor pământeni şi sudiţi, dar şi neevreilor.
*

În perioada la care ne referim, învăţământul organi:zat de comunitate şi în cadrul
comunităţii era de natură strict religioasă; funcţionau hedarim (şcoli elementare) şi Talmud
Tora (şcoli medii). În aceste şcoli copiii învăţau limba ebraică şi comentarea textelor biblice
şi talmudice. J. A Vaillant, publicând o statistiCă despre reţeaua şcolilor de acest fel existentă
în anul 1 843 la Iaşi şi Bucureşti, indică pentru laşi 12 şcoli, cu 12 dascăli şi 653 de elevi, iar
pentru Bucureşti 1 3 şcoli, cu 1 3 dascăli şi 232 de elevi. După unele aprecieri, însă, datele
respective reflectă doar o realitate parţială340• Ce-i drept, în catagrafiile întocmite în epocă,
în toate târgurile moldoveneşti unde existau comunităţi au fost înregistraţi şi dascăli, adică
învăţători de copii.
Pe lângă învăţământul religios, a existat şi o instrucţie în spirit laic. Familiile instărite
fie că angajau învăţători pentru şcolari:zarea copiilor în particular, fie trimiteau copiii să
înveţe i� Străinătate341 • Instrucţia în şcolile publice nu era interzisă pentru evrei, dimpotrivă,
chiar Regulamentul Organic avea prevederi favorabile în acest sens342, dar nu dispunem de o
documentaţie din care să rezulte frecventarea unor atari şcoli. Unii contemporani, printre
care, în primul rând, I. Barasch, se plângeau de lipsa de cultură iudaică, dar şi generală, a
evreilor din Ţările Române343•
Totuşi, au existat intelectuali evrei care vorbeau limbi occidentale şi orientale şi care
aveau un orizont cultural format atât în spiritul învăţăturii iudaice, cât şi al unui europenism
la modă în acele timpuri. Această categorie exercita o influenţă benefică şi asupra vieţii
comunitare. Un exemplu în acest sens au servit tinerii intelectuali evrei ieşeni, instruiţi în
Franţa, care duceau o luptă susţinută pentru introducerea portului european printre
coreligionarii lor344•
Dar tendinţele moderniste afirmate în viaţa comunitară erau totuşi firave şi întâmpinau
o rezistenţă violentă din partea majorităţii. De fapt, viaţa cultural-spirituală a tuturor
categoriilor de evrei era dominată de religie şi tradiţionalism iudaic. Sunt concludente în
acest sens referirile lui Iuliu Barasch. Caracterizând ar,eastă perioadă din punct de vedere
cultural, J. Niemirower arată că „ea poartă pecetea culturii rabinice"345 •
Despre aspiraţiile cultural-iudaice şi interesul pentru cartea iudaică, în special la evreii
din Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea, se găsesc referiri importante atât în
izvoare documentare, cât şi în descrieri istoriografice. Dosare întregi întocmite de cenzura
indică eforturile unor librari evrei de a introduce în Moldova literatura iudaică; multe lucrări
au fost oprite de cenzură, fiind etichetate, din ignorantă sau rea voinţă, ca anticreştine, deşi
ele aveau circulaţie în lumea creştină europeană346•
Numeroase documente se referă la înfiinţarea şi activitatea unei tipografii evreieşti la
Iaşi347• M. A Halcvy consemnează un număr de cărţi tipărite în această tipografie, în anii
1 842- 1 843, printre care: Psaltirea, în ebraică şi idiş, Câmrirea Cântărilor, cu traducere şi în
idiş, Saare Ţion , o culegeri� de rugăciun i mistice datorată rabinului cabalist Nathan Hanover,
cu traducere în idiş. „Astfel înc�pu adevărata activitate tiparnică evreiască în Moldova sub
regimul Regulamentului Organic", conchidea M. A Halevy348. În Bucureşti, o astfel de
activitate a început abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
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would exercise a positive influence on the communal life as well. An example in point is
represented by the group of young Jewish intellectuals of Jassy, who had studied in France
and struggled for the adoption of the European costume by their coreligionists344 •
But the tendencies towards modemi:z.ation were still frail and met with the strong
opposition of the majority. Jn fact. the cultural-spiritual life of all categories of Jews was
dominated by Jewish religion and traditionalism. Relevant in this respect are I. Barasch's
notes. Characterizing this period from a cultural vicwpoint J. Niemirower showcd that: "it
bears the imprint of the rabbinical culture··m.
About the Jewish cultural aspirations and the interest in Jewish book, espccially in
the case of the Moldavian Jews in the first half of the l 9th century, one may find significant
data in documents and historiographic accounts. Many files drawn up by the censorship
indicate some kwish book-seHers' concern in introducing Jewish literature in Moldavia;
many works were forbidden by the censorship, being labeled, out of ignorancc or ill-will, as
anti-Christian, although they were widely read in the European Christian circles316•
A lot of documents refer to the establishment and the activity of a Jewish printing
hcuse in Jassy317• M. A. Halevy mentions severa! books printed here between 1 842-1 843,
among which: the Psalms, in Hebrew and Yiddish, the Canticle of Canticles, with a Yiddish
translation, Saare Zion, a collcction of mystic prayers, written by the rabbi Nathan Hanover,
with an Yiddish translation. M. A. Halevy concluded: "This is tl1e true starting point ofthe
Jewish printing activity in Moldavia, under the regime of thc Organic Regulations"348• In
Bucharest such an activify was initiatcd only in the second half of the l 9th century.
*

The religious associations of social and mutual assistance, the Jewish professional
organiz.ations, played a signillcant part in the Jewish institutional network. The most important
societies within the framework of the community wcre the Hevra Kaddisha (The Holy
Fraternities). This type of association functioned in every locality where there were Jcws,
even in small numbers. According to their st.atutes, the mcmbers of such excluc;ively charitable
associations were charged to look after the sick, either ''rich, poor or impoverished", they
were called upon to "think about death, because it was inevitable [ . . . ], to honor the dead in
his last moment [ . . . ], ceasing work, digging the grave, making the coffin, seeing him to the
grave" . All these deeds were considered charity, which each member would undertake wtllingly
"as it was proper for all the honorable sons of lsrael"349 .
The members of lhe association paid week.ly dues and roade donations evcry holiday,
money used for the maintenance ofthe ccmett>ry. They were led by lay leaders (called either
staroşti or epitropi), whom the ordinary members had to obey. In general, the statutes asked
the members to stick together and display mutual respect
A represent.ative document of this kind is thc st.atute of the Holy Brotherhood of the
Sepharadim of Bucharest, drawn up in 1 8 1 1 ; it mi rrors the Jewish view on charity and
generosity. The provisions ofthe statute had to be obeyed to the Jetter and put into practice as
regularly as the Ten Commandments350•
The Charity Association oflhe Hont-Makers ' Synagogue ofJassy may be i ncluded in
the same category ofphilanthropic socicties. Tlie stat11te adopted in 1 829 contained financial
and administrative provisions, the members' duties and rights. It was a religious organizat ion.
led by the rabbi-teacher, whose word w;is law: nevertheless, the me.mbers wcrc allowed to
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*

O funcţie importantă în cadrul reţelei instituţionale evreieşti au deţinut societăţile
cultuale de asistenţă socială şi ajutor reciproc, precum şi organizaţiile profesionale evreieşti.
Una din societăţile cele mai importante în cadrul vieţii comunitare a fost Hcvra Kadişa
(Confreria Sacră). Acest tip de societate funcţiona în fiecare localitate unde trăiau evrei, fie
şi în număr redus. Conform statutelor, membrii acestor societăţi, eminamente filantropice,
aveau misiunea de a se ocupa de îngrij irea bolnavilor, fie „bogaţi, săraci sau scăpătaţi" ; erau
chemaţi „să se gândească la ziua morţii căci fără aceasta nu se poate [ . . . ], încetând din
muncă, să meargă să sape groapa, alţii să facă coşciugul, restul să-l petreacă". Toate aceste
fapte erau considerate acte de binefacere, pe care şi le asuma benevol fiecare membru, „p;:ecum
se cuvine a fi [la] toţi fiii lui Israel cei demni·'349_

Membrii societăţii plăteau cotizaţii săptămânale şi făceau donaţii de marile sărbători,

din care se întreţineau cimitirele. În fruntea acestor societăţi se aflau fie staroşti, fie epitropi,

cărora membrii de rând trebuiau să le acorde ascultare. Statutele cereau, de regulă, ca membrii

să fie uniţi şi să se respecte reciproc.
Un exemplar reprezentativ pentru acest tip de document este statutul Confreriei Sacre
a evreilor sefarzi din Bucureşti, alcătuit în 1 8 1 1 ; el reflectă concepţia iudaică despre filantropie
şi generozitate. Prevederile statutului trebuiau să fie respectate şi aplicate cu aceeaşi sfinţenie
ca şi cele zece porunci310•
În categoria societăţilor filantropice se înscria şi Societatea de binefacere a Sinagogii
Cismarilor din laşi. Statutul adoptat în 1 829 conţinea precizări de natură organizatorică şi
financiară. Erau prevăzute drepturile şi datoriile membrilor. Era o organizaţie religioasă,
care avea în frunte pe rabinul învăţător, căruia trebuia să i se acorde ascultare; totuşi, membrii
aveau voie să-şi spună părerile deschis, statutul garantând că „nu va rezulta de aici nici o
ofensă pentru ei"31 1 • Din documente rezultă şi existenţa unor societăţi de ajutor reciproc. O
astfel de societate a fost înfiinţată, printre altele, la Bacău, în 1836312•
Un interes deosebit prezintă statutele breslelor de meseriaşi. În volum sunt incluse,
printre altele, statute ale croitorilor din Iaşi, Piatra Neamţ şi Bucureşti. Pe lângă prevederi
organimtorice, respectivele statute stipulează şi comandamente de natură religioasă şi etică.
Membrii erau astfel obligaţi : să fie gata la fapte bune; să trăiască în armonie între ei; dacă

erau certaţi, aveau obligaţia să se împace; era interzis ca enoriaşii să se insulte în Sinagogă,
unde se aflau sulurile Torei. Statutele breslelor erau confirmate, de regulă, de rabin sau de
însuşi haharnbaşa. Din aceste documente rezultă preocuparea comunităţii pentru ca meseriaşii,
în activitatea lor profesională şi obştească, să respecte în mod deosebit comandamentele
religiei şi tradiţiei iudaice3n .

*

Viaţa comunitară evreiască din prima jumătate a secolului al XIX-iea s-a desfăşurat
în c.:adrul unei retele instituţionale create şi întreţinute de membrii comunităţii. Principala
sursă de venit era gabela, adică taxa plătită de evrei pc tăierea rituală a vitelor şi a păsărilor
caşcr. Din această taxă,

după ac hi ta rea dărilor colective către stat, se acopereau cheltuielile

necesare pcmm î n ii i H\area şi între{i:1crca aşezămi�telor proprii. Întrncât da rea colectivă a

eweilor către \'i sti c ri ;1

statului se p l ii tr.a tot din gabelă, Downia era direct interesată în
strictă a administrării acesteia. Fi xarea cuant�mului gabelei sau, cum se mai
numea; a taxiei, repari iz<trca fondurilor pentru într�ţinerca aşezămintelor evre i eş ti, erau decise
de conducerea comunitălii, dar trebuiau aprobate prin hrisov domnesc314.
supravegherea
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openly state their opinions, as the statute specified that "no oftcnce will come out ofthis"351 .
The documents also reveal the existence of mutual assistance associations. For instance,
such a society was set up in Bacău in 1 836312•
Of special intercst are the statutes of the artisans' guilds. The volume includes the
statutes ofthe tailors ofJassy, Piatra Neam! and Bucharest Besides administrative provisions,
the respective statutes comprise religious and ethic stipulations. The members were due to
make good deeds, to live in peace, if they were in conflict Lhey !iad to settle Lheir disputes, the
congregants were forbidden to quarrel in the synagogue, where there were the Tora scrolls.
The guilds' statutes were usually sanctioned by the rabbi or even by thc hahambasha. These
documents mirror the concem ofthe entire community that the craftsmen, in their professional
and communal :ictivity, complied with the religious commandments and Jewish tradition·'53•
*

In the first half of the 1 9th century the Jewish communal life was carried on within an
institutional network created and supported by the members of the community. The main
source of incomc was the gabela, namely the tax levied on the kasher meat supplied by the
ritual slaughterers. After the payment of the collective contribution to the state, the money
lefi was used to cover the expenses of thei r own institutions. Because the Jews' collective tax
to the Exchequer was also paid frorn the gabela, the rulers were directly interestcd in the
strict control of its administration. The community leadership decided the quantum of the
gabela, or taxia, the distribution of the funds destined to the Jewish institutions, but they had
to be sanctioned by princely documents314•
It is relevant to mention that the princely charters, which sanctioned the appointrncnt
of the haharnbasha or lay leaders, always specifi.ed their duty to defend the interests of the
community membcrs. The lay leaders were called upon to "defend the Jews' justice"m. By
virtue ofthis authority, the leaders ofthe community filed complaints to the official authorities
-in cases in which public servants infringed upon the Jews' legal rights (in matters related to
ritual slaughter, additional taxes, unfair punishments etc.).
At the same time. Jcws could also forward petitions to the state authorities when they
had complaints against their own coreligionists; in any problem they could resort to the
Assembly. ln its turn, the community had to put ioto effect the "prince's orders" (as concemed
the censuses, taxation, immigration control, civil registers and papers etc.), which endowed
t11c leadership with high responsibilit:ies, not only administrative but also moral. According
to M. Schwarzfeld, the lay lcadership of the Jews of Bucharest was even too zealous :in
complying with the official instructions, for instance in the cases of "vagrancv". zealously
looking for foreign Jews and turning them in to the police)16•
Thus, the sphere of act:ivity of the communal institutions in the first half of.the l 9th
century was quite complex. Although the Jews ofthc Romanian Principalities did not live in
a ghetto according to the medieval European model, and they had a sign:ificant socio-economic
funct:ion in the Romanian society, they were not yct integrated in this society. Thcy had a
special status and stood fe>r a distinct ethnic and social category, a body apart; they
communicated with the Romanian society by means of their communal institutions, which
also isolated them from thc rest of the society. Of course, there was no question that the
community could play a politica! role in the state; nc\'ertheless it was gr.mted a certain
position and prestige within the administrative hicrarchy of the ..:ontcrnporary society.
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Este interesant de relevat că în hrisoavele domneşti de confirmare a hahambaşilor sau
staroştilor în funcpe, domnitorul specifica de fiecare dată obligaţia acestora de a apăra
interesele membrilor comunităţilor. Staroştii erau chemaţi „să apere dreptatea evreilor"�; · .

Î n numele acestei atribuţii, fruntaşii obştei depuneau plângeri la autorităţile oficiale î n cazurile

când funcţionarii de stat încălcau drepturile legale ale evreilor (în problema tăierii rituale. a
plăţii taxelor suplimentare, contra unor condamnări nedrepte, ş.a.).

In acelaşi timp, evreii puteau înainta petiţii către autorităţile de stat şi când aveau
plângeti impotriYa propriilor coreligionari; în orice problemă aveau uşă deschisă la Divan.

La rân jul săa, comunitatea era obligată să aplice „ordinele gospod" (în problema întocmirii
catagrafiilor, în plata dărilor, controlul străinilor, păstrarea actelor de stare civilă ş.a.),

îndat01i ri .::a re presupw1eau o înaltă răspundere din partea conducătorilor obştei - nu doar

administrativă, ci şi morală. În viziunea istoricului M. Schwarzfeld, stărostia evreilor din
Bucurcşt i făcea exces de zel în aplicarea instrucţiunilor oficiale ca, spre pildă, a celor privind
„vagabondajul", căutând cu stăruinţă evreii străini şi denunţându-i AgieP56.

Aşadar, sfera de acţiune a instituţiei comunitare în prima jumătate a secolului al

XIX-iea era destul de complexă. Deşi evreii în Ţările Române nu trăiau într-un regim de

gheto dup� m\Xfelul celui din Europa medievală, deşi aveau o funcţie social-economică în
societatea românească.. totuşi ei nu erau încă integraţi în această societate. Ei aveau un regim

special şi repre:z.cntau un organism, o categorie etnică şi socială aparte; comunicau cu societatea
romfiucască prin instituţia comunitară, dar se şi izolau prin ea de restul societăţii. Desigur,
de un rol politic al comunităţii în viaţa statului nu putea fi voma; cu toate acestea i se acorda
Wl anumit prestigiu în ierarhia administrativă a societăţii vremii.

În general, documentele despre comunitatea evreiască în prima jumătate a secolului

al XIX-iea sunt relevante pentru înţelegerea faptului că viaţa cotidiană a evreului a

fost

organic legată de această instituţie. Evreul profund tradiţionalist nu putea trăi în spiritul

respectului pentru tradiţie decât prin şi în cadrul instituţiei comunitare. Numai această iJ \stituţie

putea să-i asigure practicarea tuturor obiceiurilor, fie ele familiale „de trecere", fie social

festive, de săi:bători etc. În ciuda tuturor disensiunilor interne, comunitatea a consti; uit însuşi
nervul vital

al

existenţei iudaice.

Isto!ia instituţiei comunitare, mai ales în contextul diasporei şi al epocii premergătoare

�mancipăr;i şi al integrării etniei ca individualitate sau colectivitate în societatea mediului
ambi <'L, se :;onfunJă cu însăşi istoria evreilor.
*

Vi1ta evreiască în Basarabia şi Bucovina care, în primajmnătate a secolului al XIX-lea,

s-au aflat sub ocupaţie străină (respectiv a Rusiei ţariste şi Monarhiei Austriece), este oglindită

în volum prin câteva documente. Un extras statistic din 1 8 1 7 prezintă situaţia numerică a
evreilorînjudeţele Orhei, Hotin, Soroca, Iaşi, Tighina, Codru, lsmail, Greceni. Evreii totalizau
in aceste judeţe 4.4 1 3 familii, respectiv 1 1 . 3 5 5 bărbaţi şi 10. 1 89 femei357•

În legătură cu situaţia evreilor din Bucovina, din primele două decenii ale secolului al
XIX·.Jca, csre concludent un raport statistic al autorităţilor districtuale bucovinene.

D ocmucntul, întocmit cu ocazia conscripţiilor militare din 1 807, conţine numărul familiilor

evreieşti din comunităţile din Cernăuţi şi Suceava, ca şi din obştile subordonate acestora.
Di n comanitatea din Cernăuţi făceau parte 1 7 obşti, totali7.ând 3 5 1 de familii, iar din
.::omunitatea din Suceava 4 obşti (Rădăuţi, Siret, Câmpulung Moldovenesc şi Suceava),
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Generally speaking, the docurnents conceming the Jewish community in the first half
ofthe l 9th century are relevant for understanding of the fact that the Jews' everyday life was
organically linked to this institutions. The deeply traditionalist Jew could not live according
to the tradition but through and within the communal institution. Only this institution could
offer hirn the appropriate frarnework for practicing all his custorns, either private "passage
rites" or socio-festive rites, such as holidays etc. Despite internal dissensions, the community
was the very spinal cord of the Jewish existence.
The history ofthe communal institutions, especially within the Diaspora context and
in the period preceding the emancipation and integration of this ethnic group as distinct
cornmunity or as individuals in the society of the surrounding environment, is one and the
same with the history of the Jews proper.
*

Jewish life in Bessarabia and Bukovina, which, in the first half of the l 9th century,
were under foreign occupation (narnely under czarist Russia and the Austrian Monarchy), is

mirrored in the volume in several docwnents. A statistic excerpt of 1 8 1 7 presents the numerical

situation of the Jews in the counties of Orbei, Hotin, Soroca., Jassy, Tighina, Codru, lsrnail,
Greceni. There were 4,413 Jewish farnilies, that îs 1 1 ,355 men and 10, 1 89 women" ' .

As concems the situation of the Jews î n Bukovina î n the first two decades of the l 9th

century, we should mention a statistic report drafted by the district authorities. The document,

elaborated on the occasion of the rnilitary conscription of 1 807, includes the nurnber of
Jewish farnilies în Czernowitz and Suceava, as well as în the communities under their

jurisdiction. The Czemowitz Jewry included 17 communities, that îs

35 1

families, while în

Suceava there were four communities (Rădăuţi, Siretul, Câmpulung Moldovenesc and
Suceava), with 147 farnilies. Thus, at the respective times, there were 498 farnilies, chiefly of

traders and artisans. A specific element of the socio-professional structure of the Jewish
population of Bukovina was the presence of farrners: 30 families în the Suceava community
and 1 04 în Czemowitz3�8. A newly published statistics conceming the Jewish community of
Suceava and the subordinate communities of Rădăuţi, Câmpulung, Gura Humorului etc.,
reveals that in 1 840 the Jews were chiefly engaged in trade and crafts and less in agriculture.
Thus, in the respective localities, of232 farnily heads, 8 1 were traders (13 traded in alcoholic
beverages) and 44 practiced different craftsm.
In general, the documents indicate a rise in the number of Jewish inhabitants in
Bukovina along the first decades of the l 9th century, despite the restrictions imposed by the
Habsburg authorities. The population growth, chiefly due to the Gallcian immigration, was
dcfined by the fact that the taxes paid by the Jews of Bukovina to the authorities were less
abusive than those levied in Galicia. For instance, the tax on kasher meat was introduced in
Bukovina only in 1824360• Anyway, some documents included in the volume reveal that there
were dissensions between the Jews of Bukovina and the Galician immigrants, who were held
responsiblc for the formers' financial difficulties.
A description of the communal life in Czemowitz in the first half of the l 9th century

may be found in I. Barasch's travel notes. The Jewish cnlightcner, casting a kcen criticai eye
on the Jewish life in differcnt communitics. drcw a quitc negative picture of t hc cultural levei

of the Jcws in the capital of Bukovina36 1 . Neverthelcss, Czemowitz was ;'the spiritnal center
of thc Bukovina Jews and it was clevated to this position at thc begirming of the
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1 9th centul)'

totalizând 14 7 de familii. Astfel, în cele două comunităţi, la data respectivă, au fost înregistrate
498 de familii, în principal negustori şi meseriaşi. O situaţie particulară a structurii socio
profosionale evreieşti din Bucovina a fost existenţa agricultorilor: 30 de familii în comunitatea
din Suceava şi 1 04 în comunitatea din Cernăuţi358• Dintr-o statistică mai recent publicată
despre comunitatea evreilor din Suceava şi a obştilor Rădăuţi, Câmpulung, Gura Humorului
p . , remh:1 că în anul

1 840 evreii se ocupau în principal de negoţ şi meserii şi mai puţin de

agricultură. A:;Lfcl, în localităţile respective, din 232 de capi de familii evreieşti, 8 1 au fost
negustori, din ca1e 13 de băuturi alcoolice, iar 44 au practicat diferite meserii359•

În general, documentele confirmă o creştere a numărului locuitorilor evrei în Bucovina pe

parcu;sul primdor decenii ale secolului al XIX-lea, în ciuda tuturor restricţiilor introduse de

autorit{:�le h<1bsburgice. Sporul de populaţie, datorat, în special, imigraţiei din Galiţia, a fost

de1 .;rmin;it de faptu! că taxele plătite către autorită\i de evreii din Bucovina erau mai puţin apă
s..'itoa1"e decât cele din Galiţia. Aşa, spre pildă, taxa pe carnea caşer în Bucovina s-a introdus abia

în anul l 8'.!4360• De altfel, unele docwnente cuprinse în volwn reflectă anumite animozităţi între
i:vrcii bucovineni şi imigranţii din Galiţia, care provocau diferite greutăţi materiale localnicilor.

O descriere a vieţii comunitare din Cernăuti în prima jumătate a secolului al XIX-iea

oferă I. Barasch în însemnările sale de călătorie. Luministul evreu, orientat cu o ascuţită privire
critică asupra vieţii evreieşti din diferitele comunităţi, prezintă o imagine destul de negativă

asupra nivelului cultural al evreilor din capitala Bucovinei361• Totuşi, Cernăuţi a fost centrul
spiritual al evreilor din Bucovina, şi acest loc i-a revenit încă de la începutul secolului al
XIX-iea, odată cu instalarea rabinului Chaim Tyror Czerno\\itzer (1792- 1 807), un strălucit
reprezentant al hasidismului, precursorul mişcării care a cunoscut, începând din deceniul al
5-lea al secolului al XIX-iea, o deosebită dezvoltare la Sadagura362• Dar adevărata înflorire
cultual-spirituală a evreilor din Cernăuţi începe în a doua jumătate a secolului

al XIX-lea.

*

Creşterea demografică, diversificarea socio-profesională şi progresele econ 1mice ale
societăţii evreieşti din prima jumătate a secolului al XIX-lea determină schimbări importante
şi în planul structurilor sale instituţionale. În Marele Principat al Transilvaniei, la începutul

perioadei la care ne referim, profilul acestei structuri era relativ simplu, singura comunitate

kgal recunoscut:l iiind cea de la Alba Iulia, aflată sub jurisdicţia şi protecţia episcopului
romano-catolic. Ea îi reprezenta din pw1ct de vedere administrativ şi fiscal pe toţi locuitorii

evrei ai provinciei, iar rabinatul său îndeplinea funcţia de Şef Rabin sau „Rabin naţional" al
1 uturor evreilor ardeieni. cu atribuţii exclusive în privinţa problemelor de cult, a judecării

pricinilor di ntre ewei. a oficierii căsătoriilor, personal sau prin reprezentanţii săi, a pronuntăfii

divo11ului, a nu m iri i l<lietorilor rituali şi a altor oficianţi de cult363 .

Treptat, această structmă se dovedeşte insuficientă pentru noile realităţi demografice
şi soc.i.ak, astfel încât Şef Rabinul Moses ben Samuel Levi Margolio (1778- 1 8 1 7) instituie

subqituti sau locţiitori de rabini în comitatele Crasna şi Solnocul de Mijloc, în oraşele Cluj

ş i Alba Iulia. Alături Je judele evreilor din Alba Iulia, menţionat încă de la sfârşitul secolului

în primul deceniu al perioadei la care ne referim un jude al evreilor în
cmml<itul Solnocul de Mijloc, care judecă pricinile locale dintre evrei şi obţine dreptul de a
pronunţa divorţul conform legilor evreieştP61 • În ultimii ani ai vieţii Şef Rabinului, tendinţele
de wtonontie ale acestor structuri noi, percepute ..;a o ameninţare la adresa prerogativelor şi
ai XV fl-lea. apare

veniturilor sale, determină o serie de conflicte, materializate în tendinţa înlăturării din funcţie
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already, with the appointment of rabbi Chairn 'fyror Czemowitzer (1792-1 807), a brilliant
representative of Hasidisrn, the initiator of a rnovernent which, beginning with the fifth
decade of the l 9th centucy, flourished in Sadagura362 • But the true cultural-spiritual
development of the Jews of Czemowitz began in the second half of the l 9th centucy.
*

The dernographic increase, the socio-professional diversification and the economic
development of the Jewish society in the first halfof the l 9th centucybrought about significant
changes in its institutional structures. At the beginning ofthe period under discussion, in the
Great Principality of Transylvania the frarnework of this structure was rather simple, the
only acknowledged community being the one in Alba Iulia, under the Roman-Catholic bishop's
jurisdiction and protection. Adrninistratively and fiscally it represented all the Jewish
inhabitants of the province, and its rabbi was the Chief-Rabbi or "National Rabbi" of all the
Transylvanian Jews, with exclusive jurisdiction conceming ritual issues, litigations between
Jews, celebration of marriages, in person or through bis deputies, divorces, the appointment
of ritual slaughterers and other religious servants�63•
Gradually, this structure proved to be insufficient for the new demographic and social
realities, so that Chief-Rabbi Moses ben Samuel Levi Margolio ( 1 778-1 8 1 7) appointed locurn
tenentes or rabbi deputies in Crasna and Solnocul de Mijloc counties and in the towns of
Cluj and Alba Iulia. Besides the judge of the Alba Julia Jews, mentioned at the end of the
l 7th century already, in the first decade of the 1 9th century the documents mention a judge
of the Jews of Solnocul de Mijloc county, who passed sentence in litigations bctween local
Jews and got the right to pronounce divorces according to the Jewish law364 • In the last years
of the Chief-Rabbi's life, the tendencies towards autonomy of these new structures, felt as a
threat to its privileges and incomes, deterrnined a series of conflicts rnaterialized in the
attempt at rernoving the rabbi substitute Jacob Daniel Diamant of Sălaj or at counteracting,
with the support of the local town authorities, the intention of the Jews of Braşov to employ
another ritual slaughterer than the one appointed by the Chief-Rabbi361.
Thesc first signs ofa lengthy and ample confrontation between the traditional authority
of the Chief-Rabbi aud the tendencies towards autonomy of the local communities, which
werc witnessing a process ofsetting up, expansion and consolidation, was generalized between
1 8 1 8- 1 822, within the context of thc election ofMoses ben Samuel 's successor. The exclusive

right held by the community of Alba Iulia to elect the Chief-Rabbi was denied by the Jews of
Solnocul Interior, Dăbâca and Târnava counties, where there were living, according to the
fiscal censuses of 1 8 1 3 aud 1 8 19, over a half of the Jews of the Principality. For the time
being, the promoters of the traditional procedures and structures prcvaiţed and in 1 822 the
Court of · . cnna and the Transylvanian Gubernium sanctioned the exclusive elective rights
of the C( . · 111unity of Alba Julia and its candidate, Menachem Mendel. His death in the next
year op1;.11ed the access to the office to the scholar Ezcchiel Paneth, who would lead the
Transylvanian Jews between 1 823-, 1 845, substantially contributing to the significant
development of the progressive institutionalization of the structures of the Jcwish society of
the Principality in these two decades, within the context of preserving their hierarchic
subordination to the Chief-Rabbi366•
The results ofthis process were materialized in thc establishrnent of ncw communities,
besides the traditional comrnunity of Alba Iulia, both in big towns like Braşov, Cluj or Târgu
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a substitutului de rabin Iacob Daniel Diamant din Sălaj sau în contracararea, cu sprijinul
autorităţilor orăşeneşti locale, a intenţiei evreilor din Braşov de a-şi angaja un tăietor ritual
diferit de cel desemnat de Şef Rabin36�.
Aceste prime semnale ale unei confruntări de durată şi de anvergură între autoritatea
tradiţională unică a Şef Rabinului şi tendinţele de autonomie ale comunităţilor locale pe cale
de constituire, extindere şi consolidare se generalizează în perioada 1 8 1 8- 1 822, în con.textul
alegerii succesorului lui Moses ben Samuel. Dreptul exclusiv

al comunităţii

din Alba Iulia

de a-l desemna pc Şef Rabin este contestat de evreii din comitatele Solnocul Interior, Dăbâca

şi

Târnava. unde locuiau de-acum, după mărturia conscripţiilor fiscale din 1 8 1 3 şi 1 8 1 9,

peste jurnăt1te din evreii principatului. Pentru moment însă, câştig de cauză au totuşi adepţii
procedurilor şi structurilor tradiţionale, Curtea de la Viena şi Gubemiul Transilvaniei

confinnând în 1 822 drepturile electorale exclusive ale comunităţii din Alba Iulia şi pe alesul

ci, Mcnachem Mendel. Moartea acestuia în anul unnător deschide caka spre Şef Rabinat
pentm învăţatul Ezechic! Paneth, care se va afla în fruntea evreilor din Transilvania între

anii 1 823 - 1 345. contribuind considerabil la progresele înregistrate de societatea evreiască a
principatului în aceste două decenii pc calea instituţionalizării progresive a structurilor sale,
în condi�iile menţinerii subordonării ierarhice a acestora fată de Şef Rabinat366.
Rezultatele acestui proces se mat�rializează în constituirea unor noi comunităţi, alături
de cca tradiţională de la Alba k1i.a, atât în oraşe mari ca Braşov, Cluj sau Târgu Mureş, cât
şi în târguri sau localităti săteşti (Făgăraş, Hida, Târgu Lăpuş

1 820, Şomcuta Mare 1 828,
183 5, Şimleu! Silvaniei - 1 8 4 1 etc.), astfel încât în anul 1 850 sunt înregistrate în
Transilvania 3 4 de comunităţi şi un însemnat număr de filiale ale acestora367• Dacă la începutul
Beclean

-

-

-

secolului sunt consemnate doar două sinagogi la Alba Iulia şi câte una la Na;ma şi Urişor,

conscripţia oficială a localităţilor şi lăcaşelor de cult din 1 829- 1 83 1 înregistrează în Marele

Principat 1 3 sinagogi (la Alba Iulia, Făgăraş. în comitatele Dăbâca, Solnocul Interior, Târnava,

Crasna, Solnocul de Mijloc, în scaunul Mureş). Evreii din Cluj oficiază slujba divină într-o
casă de rugăciuni începând din anul 1 8 18, iar cei din Târgu Mureş obţin din anul 1 830
dreptul la practicarea cultului în case particulare368• Numărul oficianţilor de cult sporeşte,
astfel încât dacă în conscripţiile din 1 8 1 3 - 1 8 1 9 apar doar Şef Rabinul de la Alba Iulia, un
cantor şi doi tăietori rituali, .::ele din anii 1 83 5- 1 845 înregistrează 3 rabini la Alba Iulia,
Făgăraş şi în comitRtul Dăbâca, l cantor, l slujitor de sinagogă şi 1 0 tăietori rituali369• În anii
imediat premergători revoluţiei de la 1 848, mai sunt pomeniţi rabini la Tăşnad (Solnocul de
Mijloc) şi Fărcădinul de Sus (Haţcg)m.
Structurile inscituţionale laice cunosc şi ele un proces de proliferare. Alături de judele
evreilor din Alba Iulia, apar juzi cu atribuţii administrative, fiscale şi juridice în comitatele
Solnocul de Mijloc, Dăbâca şi Crasna. La insistenţele Şef Rabinului Ezechiel Paueth, în

1 8 44 este instituit un jude similar pentru cornitatul Solnocul Interior371 • Tendinţele de
autonomie ale acestor noi strncturi, manifestate în lărgirea sferei de atribuţii, în dorinţa
instituirii oficianţilor de cult locali, !n arogarea unei părţi a veniturilor cuvenite tradiţional
Şef Rabinului, determină în ultimii ani ai vieţii lui Ezechiel Paneth acutizarea relaţiilor
tradiţional încordate cu comunităţile din Sălaj (comitatele Crasna şi Solnocul de Mijloc),
care îşi instituie un substitut de rabin în persoana învăţătorului Beniamin Hartman şi refuză
să recunoască autoritatea candidatului desemnat de Şef Rabin pentru acest post372•
Moartea lui Ezechiel Paneth, la începutul anului 1 845, aduce la suprafaţă conflictele
din societatea evreiască ardeleană generate de viziunile diferite existente în sânul ei cu privire
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Mureş and in smaller tovm.s or rural settlements (Făgăraş, Hida, Târgu Lăpuş - 1 820, Şomcuta
Mare - 1 828, Beclean - 1 83 5 , Şimleul Silvaniei - 1 8 4 1 etc), so that, in 1 850, therc were 34
communities in Transylvania, as wcll as a significant number ofbranchesJ67• lfat the beginning
of the centul)' there were mentioned only two synagogues in Alba Iulia, one in Nazna and
one in Urişor, the official census of the localitics and religious institutions of 1 829- 1 83 1
listed 1 3 synagogues i n the Great Principality (in Alba Iulia, Făgăraş, i n thc counties of
Dăbaca, Solnocul I nterior, Târnava, Crasna, Solnocul de Mijloc; in Mureş seat). Thc Jcws of
Cluj celcbrated the divine service in a prayer house beginning with 1 8 18, and those of Târgu
Mureş wcre granted the right to practice their religion in private houses in I 830368 The
numbcr of cult servants grew as well, so that, whereas the 1 8 1 3 - 1 8 1 9 censuses recorded only
the Chief-Rabbi in Alba Iulia, one c:Jntor and two ritual slaughterers, the censuses of 1 83 5 1 845 listed 3 rabbis in Alba Iulia, Făgăraş and in Dăbâca county, one cantor, onc synagoguc
servant and 1 O ritual slaughtercrs3"9. I n the years preceding the 1 848 revolution, thc documents
also menti0n the rabbis of Tăşnad (Solnocul de Mijloc) aud Fărcădinul de Sus (Haţeg)370•
The lay institutional structures also developed. Besides the Jews' judge of Alba Iulia,
there were similar officials in the counties of Solnocul de Mijloc, Dăbâca and Crasna, who
had administrative, fiscal and judicial responsibilities. At the request of Chief-Rabbi Ezcchicl
Paneth, a judge was appointed in Sd n')cul Interior county in l 844m. The tendcncies towards
autonomy of these new structurcs, cxpr�sse<l in the widening of the sphere of functions, in
the attempts to appoint local cult servants and use a share of the income traditionally duc to
the �hief-Rabbi, were conspicuously manifested in thc Jast years of Ezechicl Paneth 's lifo.
Thus, the traditionally bad rclationships with the communities of Sălaj (Crasna and Solnocul
de Mijloc counties) took a turn for the worse. They appointed a rabbi deputy, the teacher
Beniamin Hartrnan, aud refused to acknowledge the authority ofthe candidate appointed by
the Chief-Rabbi in this office372•
Ezechiel Paneth's death at the beginning of 1 845 brought to thc fore the conflicts
within the Transylvanian Jewish society, generated by c!iffcrent points of vicw conccrning
thc adjustment ofthe prcs�nt structures to the new historical, demographic aud social realities.
The solution for debating and settling these matters was tr; surnmon a conference of the
representatives of all the communitics in the Principality, which would elcct a Chief-Rabbi
i n agreement to thc epoch's demands, conversant with the languagcs spoken in Tnmsylvania,
able to improve the educational system, to speak on behalf of the Jews' interests in front of
the authorities and who had enough financial resources to avoid one of thc main sources of
conflict with the local communities, compelled to support the rabbi by paying certain taxes.
As concemed the new Chief-Rabbi, a group led by Israel Griin and Beniamin Naftali wished
that the rabbi would be elected from among the local Jewish personalities, whereas another
group wished to bring a rabbi fmm abroad, able to preach and promotc Hungarian and
German amongst the Transylvanian Jews, as these languages were deemed to bc a necessary
condition for progress and cmancipation.
But the Transylvanian Guberninm preferred once again the traditional solution,
rejecting the idea of a gathering of the representatives of the communities and sanctioning
the exclusive privilege of the Alba Iulia community to elcct the Chief-Rabbi. After a first
failcd attempt at bringing the Chief-Rabbi of Timişoara, Zvi Hirsch Oppenheimer, to
Transylvania, they opted for the Rabbi of Şimand, Abraham Friedman, whose speech,
published in Hungarian in Arad, had made him known for his liberal vicws, favorablc to
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la adaptarea structurilor existente la noile realităţi istorice, demografice şi sociale. Calea
preconizată pentru dezbaterea şi rezolvarea acestor probleme este convocarea unei adunări a
reprezentanţilor tuturor comunităplor din principat, care să aleagă un Şef Rabin corespunzător
exigenţelor vremii, cunoscător al limbilor vorbite în Transilvania, capabil să înnoiasec'\ sistemul
educaţional, să reprezinte interesele evreilor în faţa autorităţilor şi care să fie dotat
corespunzător din punct de vedere material, înlăturându-se astfel una din cauzele esenţiale
ale conflictelor cu comunităţile locale, obligate până atunci să-l întreţină prin taxele prestate.
În privinţa persoanei noului Şef Rabin, o grupare condusă de Israel Griin şi Beniamin Naftali
opinează pentru alegerea acestuia din rândul personalităţilor evreieşti locale, în timp ce o
altă grupare este adepta aducerii unui rabin din afara Transilvaniei, capabil să predice şi să
promoveze în rândul evreilor ardeleni limbile maghiară şi germană, considerate ca o premisă
şi condiţie a progresului şi emancipării.
Gubemiul Transilvaniei optca?.ă însă şi de această dată pentru soluţia tradiţională,
respingând ideea unei adunări a reprezentanţilor comunităţilor din principat şi confirmând
dreptul exclusiv al comunităţii din Alba Iulia de a-l alege pe Şef Rabin. După o primă încercare
eşuată de a-l aduce în Transilvania pe Şef Rabinul de Timişoara Zvi Hirsch Oppenheimer,
alegerea se îndreaptă spre rabinul de Şimand, Abraham Friedman, cunoscut pentru vederile
sale favorabile înnoirilor, făcu�e publice şi printr-o cuvântare tipărită la Arad în li mba

maghiară. Alegerea stârneşte o mare frământare în Transilvania, gruparea condusă de Griin
şi Naftali căutând să obţină anularea votului şi împiedicarea instalării noului Şef Rabin.

Conflictul generează înfruntări acerbe şi în paginile presei maghiare şi germane din
Transilvania, ambele tabere declarându-se adepte ale înnoirilor în viaţa şi instituţiile societăţii
evreieşti, pe care însă preconizează a le realiza prin mijloace şi căi diferite. O adunare a

reprezentanţilor comunităţilor evreieşti la Cluj , o alta a comunităţilor din sud-estul

principatului (de la Braşov. Făgăraş şi Sfântu Gheorghe) formulează, în toamna anului 1 846,
puncte de vedere pro şi contra Şef Rabinului, precum şi propuneri de reforme privind sistemul
educaţional, dotarea materială a Şef Rabinului, căile realizării emancipării civile.
Rezoluţia finală a autorităţilor oficiale de confirmare a lui Abraham Friedmanm nu
încheie însă decât o etapă a acestui conflict, care va marca întreaga perioadă următoare de
funcţionare a acestui ultim deţinător al titlului de Şef Rabin. Chingile sistemului tradiţional
de organi:t.are, cu un Şef Rabin investit cu autoritate Wlică, se dovedesc tot mai strâmte şi, în
cele două decenii următoare revoluţiei de la 1 848, ele vor ceda în faţa dezvoltării impetuoase
a noilor structuri instituţionale ale societăţii evreieşti transilvănene, aflate în plină expansiune
spre emanciparea civilă.
O structură instituţională mai diversificată se constată în cadrul comunităţilor evreieşti
din părţile apusene şi Banat, unde procese asemănătoare celor înregistrate în Marele Principat
îmbracă aspecte de multe ori specifice, cu un grad sporit al radicalităţii tendinţelor de înnoire.
În Maramureş, după dezbateri înverşunate, reprezentanţii comunităţilor din cele cinci cercuri
administrative convin în 1 803 să recunoască un singur rabin al comitatului, în persoana
rabinului din Sighetu! Marmatiei, Juda Kan ( 1 802- 1 8 1 9), cu un locţiitor, Mendel Stern, care
s<'i-i urmeze în funcţie ( 1 8 1 9- 1 834). Delimitarea atribuţiilor celor doi în privinţa oficierii

slujbei, căsătoriilor, judecării pricinilor, pronunţării divorţului, vizitării comunităţilor,
împărţirii veniturilor, examinării şi instituirii tăietorilor rituali, generează în continuare
conflicte, care impw1, în 1 8 1 6 şi în 1830, intervenţia autorităţilor comitatense pentru a
determina respectarea reglementărilor elaborate după îndelungate negocieri, înfrânarea unor
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change. The election stirred serious troubles in Transylvania; the group led by Grtin and
Naftali tried to get the annulment of the vote and to binder the appointment of the new
Chief-Rabbi. The conflict also gcnerated fierce disputes in the Hungarian and German press
ofTransylvania; both parties declared that they advocated the revival ofthe life and institutions
of the Jewish society, but they h<.d in view quite different means and ways. An assembly of
thc representatives of the communities in Cluj and a gathering of the cof!lm�milics of thc
south-we�.t of1he !'rincipality (Brnşov, Făgăraş and Sfântu Gheorghe) elaborated in the autumn
of 1 844 severa! pro and co11 arguments concerning the Chief-Rabbi, JS well as refonnatory
suggestions conceming thc educational system, the Chief-Rabbi's income, the ways to achieve
civi l emancipation.
The final decision of the cfiicial authorities to confinn Abraham Friedman�7� did noi
conclude but a stage in the evolution of 11us conflict which would mark thc rnti:·e period of
this Iast Chief-Rabbi's office. The restrictive frame of 1he Lraditional S)'Stem, with a Chicf
Rabbi investcd with exclusive authority, proved to be more and more oppressiv..: and in the
two decades after the 1 848 rcvolution it would give way, confronted witl1 the accelerated
development ol the new insti tutional stru:::tures of thc Tnmsylvanian Je.wish society, in fuJI
swing towards civil emancipation
A more diversified instit11tional st ructure may be found in thc ca1>e of thc J ewish
communities in the Western pnrts and Banat, where similar processes to those which occurred
in the Great Principality often took a specific turn, characterized by a stressed 1 en<lency to
lhe radicalizntion of the wish to change. In 1803, in Maramureş, aftcr staunch debates, the
representatives of the communities of the five administrative llllits agreed to acknowleege
one rabbi of the county, namely the rabbi of Sighetu Marma tiei, Juda Kan ( 1 802-1 8 1 9), one
substitute, Mendel Stern, who would follow the former ( 1 8 1 9- 1 834) The rlelineation of lheir
responsibilities conccrning the divine service, marriages, judgments, divorccs, vic;italions,
incomc distribution. examination and appointment of 1itu."ll slaughtercrs, cont inu ei.} to trigger
conflicts, whicn dct'!rmined th1.: interfercnce at ihe county , ;thoritics in 1 8 1 6 and 1 830.
They insisted for the compliance to the regulations elaborn::ed after lcPgthy negotiations,
checked somc abusive tendencies ofthe rabbinate concerning .:he ccllecti.on ofthe visi1ation
t�x and the right to pass sentences in certain cases or to compcl the communities to celebrat'?
the religious service in the synagogue only. Mendel Stern was followed by Eleazar Nisan
Teiielbaum ( 1 834- 1 840) and J0seph Stern ( 1 840-1 858)m,
In Oradea, Arad aud Timişoara there also were Chief-rabbis in the peiiod under
discussion. In Oradea, Feisch Wiener, who died in 1 803 , was followed by Aharon Mattityahu
( 1 803), Joseph Sofer, Adam Filip ( 1 803 -18 1 0), Joseph Rosenfeld ( 1 8 10-1 839) and David
Josef Wahrmann ( 1 839-1 852). In Arad, the Chief-Rabbi was Aaron Chorin between 1 7891 844, followed by Jacob Steinhardt ( 1 844- 1 885). In Timişoara, the Chief-Rabbis were David
ben Zvi Oppenheimer ( 1796- 1 8 2 1 ) and Zvi Hirsch Oppenheimer ( 1 82 1 - 1 859). There werc
al so rabbis in Carei, Marghita, Şimandm.
As concerned the lay institutional structures, there werejudges ofthe Jews at the head
of the conununity of every administrative unit in Maramureş county (Sighet, Cosău, Cercul
de Sus, Cercul de Jos, Verchovina), of Carei, Oradea, Arad and Timişoara. ln Arad and
Timişoara, the communal organization was regulated in 1 837 by instructions issued by thc
respective town Magistrates, who decided in detail the structurc aud attributions of the
community leadership, the election of judges, magistrates, assessors, tax-collectors and
.
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tendinţe abuzive ale rabinatului în privinţa încasării taxelor de vizitaţie şi a exercitării
drepturilor de judecată sau pentru a obliga comunităţile la oficierea slujbei exclusiv în cadrul
sinagogii . Mendel Stern este urmat în funcţie, până la 1 848, de Eleazar Nisan Teitelbaum
( 1 834-1840) şi Joscwh Stern ( 1 8'1-0-1 858r'4•

La Oradea, Amd şi Timişoara funcţionează, în perioada de care ne ocupăm, Şef Rabini.

La Oradea, Feisch Wiener, care moare în 1 803, este urmat de Aharon MHttityahu Wiener
-

( 1 803), Joseph Sofer, Adam Filip ( 1 803- 1 8 1 0), Joseph Roseafeld ( 1 8 10-1 83 9) şi David Josef
Wa�umann ( 1 839- 1 852). La Arad, fu nctia de Şef Rabin este îndeplinită între ani i 1789- 1 844
de Aaron Chorin, urmat de Iacob Steinhardt (1 844- 1 885). La Timişoara funcţionea'Ză ca Şef
Rabini David ben Zvi Oppenheimer (1 796- 1 8 2 1 ) şi Zvi Hirsch Oppenheimer ( 1 82 l - 1 859).
Rabini c�;istau de asemenea la Carei, Marghita, Şimand37i .
În ceea ce priveşte strucwrile instituţionale laice, juzi ai evrei lor se aflau în fmntea

comunitătilor din fiecare cerc al comiwtului Maramureş (Sighet, Cosău, Cercul de Sus, Cercul

de Jos, Vcrchovina), din Carei, Oradea, Arnd, Timişoara. Organizarea comunitară este
reglementată in 1 837 la Arad şi Timişoarn prin instructiuni emise de Magistratele or.l�eneşti

respective, care prescriu amănunţit comp1.'nrnţa şi atribuţiile organului de conducere al

comunităţii, modalitatea de alegere a juzilor, j ura ţi lor asesorilor, perceptorilor şi curatorilor
,

sinagogali, modul de încasare - şi de administrare a veniturilor comunitare, atribuţiile de

judecată, evidenţa membrilor comunităţii, raporturile dintre rabin şi comunitate. Cu prilejul

instalării lui Iacob Stcinhardt ca Şef Rabin de Arad, aceste raporturi sunt preci1.ate

într-o

fom1ă contractuală, care stabileşte cu mare acuratete atribuţiile, obli gaţiile şi drepturile Şef
RabinuluP76.
Sistemul institutional evreiesc cuprmde, de asemenea, Confreriile Sacre, existente la

Alba Iulia, Oradea şi Arad încă din secolul prccedentm. Statutele de la Arad din anii 1 8351 838 oferă o imagine concludentă asupra modului de organizare, a conducerii, veniturilor şi
activităţilor desfăşurate de Confreria Sacră în domeniul filantropic, al îngrijirii bolnavilor,
al organizării înmormântărilor373. Sub egida acestor Confrerii, funcţionează la Oradea, Arad
şi Alba Iulia sj)itale evreieşti379.
Viaţa de cult se concentreaz.1 în juml sinagogilor, menţionate documentar Ja Sighetu
Marmaţit:i, Carei, Oradea, Arad, Sânnicolau! Mare, Timişoara. La Oradea, este finalizată în
1 803 sinagoga preconizată încă din ultimul deceniu al veacului precedent, pe baza unui

împrumut oferit comunităţii de Reb Jiczhok din Carei. La Arad, după strădanii de peste un

deceniu pentru contracararea opoziţiei autorităţilor locale, în 1 8 3 4 este inaugurată noua

sinagogă, corespw17-ătoare nevoilor unei comunităţi în ascensiune din punct de vedere
demografic, social şi cultural. La Timişoara, în 1 84 1 , comunitatea solicită aprobarea oficială
pentru reconstruirea celor două sinagogi - cea sefardă şi cea askena7.ă - din resurse proprii
provenite din dublarea gabelei pe carne. Finalizarea acestor intenţii va interveni însă de-�bia
după l 8483Ro.
Reforma sistemului instituţional evreiesc, a vieţii comunitare în general, care în Marele
P1incipat al Transilvaniei rămâne până la 1 848 mai mult la nivelul unor intenţii, dezbateri şi
deziderate, cunoaşte în părţile apusene, graţie mai cu seamă activităţii Şef Rabinului de
Arad, Aaron Chorin, realizări care depăşesc prin semnificaţiile lor limitele provinciale, având
impact şi ecou în cadrul tendinţelor europene de reînnoire a organizării cultului şi comunităţii
tradiţionale. Programul lui Chorin, cristalizat în cărţile sale şi pus parţial în practică la
Arad381, viza schimbări în slujba sinagogală (reducerea duratei, înlocuirea unor rugăciuni,
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synagogue curators, the collection and administration ofthe comrnunity income, the judicial
responsibilities, the registration of the comrnunity members, the relationship between the
rabbi and the community. On the occasion of Jacob Steinhardt's nomination as Chief-Rabbi

of Arad, these relations were specified in an :igreement, which rnost accurately established

the responsibilities, duties and rights of the Chief-Rabbi3�6.

The Jewish institutional systern also cornprised the Holy Brotherhoods, set up in Alba
Iulia, Oradea and Arad in the previous century alrcady377• The statutes of the Arad fraternity
elaborated between 1835-1 838, olfer a conclusive picture of the organization, Ieadership,
incomes and activities ofthe Holy Brotherhood in the fields of charity, assistance, organization
of funerals378• In Oradea, Arad and Alba Iulia, the Jewish hospitals functioned under the
auspices of such fratemities379•
The religious life was centered around the synagogues, attested in documents in Sighetu
Mannaţiei, Carei, Oradea, Arad, Sânnicolau) Mare, Timişoara. In Oradea, in 1 803 they
finished the synagogue begun in the last decade ofthe previous century, due to a Ioan offered
by Reb Jiczhok of Carei. In Arad, after over one decade of endeavors to counteract the
opposition of the local authorities, they inaugurated the new synagogue i n 1 834, an edifice
corresponding to the needs of a demographically, socially and culturally developing
community. In Timişoara, in 1 84 1 , thc community asked for the authorities' agrecmcnt to
reconstruct thc two synagogues - the Sepharadi nnd the Ashkenazi - on thdr own expenses,
by doubling the gabela on meat. Their project would be concluded only after 1 848 380 •

'

The reform ofthe Jewish institutional system, ofthe communal life in general, which,
in the Great Principality of Transylvania, remained only at the levei ofprojects, dcbatcs and
wishes until 1 848, was marked by significant achicvements in the western parts, chiefly due
to the activity of the Chief-Rabbi of Arad, Aaron Chorin. These accomplishments meant

much more than an improvement in thc local situation, their impact was felt in the gt.>neral

tendency of reforming the religious service and traditional community, which was making
huge strides in Europe at that timc. Chorin's program, expressed in his books and partially
put into eITect in Arad381 , had in view changes in the divine service (shorter duration, removal

ofsome prayers, elirnination ofthe Cabala clements, introduction of organ playing and chorus),

in the celebration of holidays, marriagc, and the tr[lditional mourning rite, in the Sabbath
rules, in delivering sermons in modern languages (in Arad in Gcnnan). He also adn1cated
the right ofthe rabbinical courts to amend religious regulations and proposed the summoning

of a representative organ (Sanhedti n or "Synod"), which was to give an authorized opinion
in all the matters relatecl to communal organization, divine service and education. He envisaged

an educational system opened towards moderni!}', which v.iould turn the Jews towards lucrative
professions, sciences and arts. During the decades of his activity in Arad, Aaron Chorin
managed to partially implement his progr.im under thc circumstances of a staunch' opposition
of a part of his community, stimulated by the traditionalist rabbis382• His achievemcnts wcre
materialized in the field ofthe divine service cclcbrntion, in the adopted synagogue statutes,H' ,
and, as far as the educational systcm \vas concerncd, in the opening of a school in 1 832,
which becamc a true model with this respccC8�. His successor, Chief-Rabbi Ja-=ob Stcinhardt,
followed into his footsteps: onc ofthe things to be mentioned is the fact that he dclivcred the
first sermon in Hungarian in the synagogue of Arad38�.
The influence of the reform center of Arad was also felt in other communities in the
area; the rabbi of Şimand, Abraham Friedman, subsequently the contested Chief-Rabbi of
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eliminarea elementelor cabalistice, introducerea orgii şi a corului), modificări în regimul
sărbătorilor, în oficierea căsătoriilor, în respectarea perioadei tradiţionale de doliu, în regulile
privitoare la Sabat, predica în limbile moderne (la Arad, în limba germană). Susţinea drcplul
curţilor rabinice de a aduce modificări legilor religioase şi ;:rreconiz.a convocarea unui organ
reprezentativ (Sanhedrin sau „sinod''), care să-şi spună cuvântul autori7..at în toate problemele
organizării comunitare, a cultului şi educ:iţiei. Avea în vedere un sistem de învăţământ deschis
spre modernitate, care să asigure reorientarea lumii evreieşti spre ocupaţiile productive, spre
ştiinţe şi arte. În cursul deceniilor de activitate la Arad, Aaron Chorin a reuşit să pună parţial

în aplicare acest program, în conditiile unei acerbe împotriviri a unei părţi a comunităţii
s:i le, stimulate de rabinatul tradiţionalist3'2• Realizările sale s-au concretiz.at, în privinţa vieţii

de cult, în statutele sinagogale adoptate·'8\ iar în privinţa sistemului educaţional, în şcoala
deschisă în anul 1 832, care a devenit un adevărat model în materie334• Urmaşul său în funcţie,
Şef Rabinul Iacob Steinhardt, a continuat orientarea spre înnoiri, de numele său fiind legat.1

prima predică ţinută în limba maghiară în sinagoga din Arad385•

Influent.a centrului reformator arădean s-a resimţit şi în alte comunităţi ale zonei,

rabinul de Şimand, Abraham Friedman, ulterior contest.atul Şef Rabin al Transilvaniei,
împărtăşind idei asemănătoare, iar la Oradea constituindu-se o Asociaţie pentru promovarea
reformei în jurul lui Adolf Rosenthal şi al secrct<1rului comunităţii, Leopold Rokonstein�3t;.
În contextul, considerat favorabil, al revoluţiei de la 1 848, tot de la Oradea pornea, în spiritul
ideilor lui Chorin, revendicarea convocării „sinodului" evreiesc, care „să stârpească buruienile

care au acoperit p.: neobservate, în vremurile întunecate, grădina înmiresmată a moz.aismului,

să taie de pe pomul viu al religiei vreascurile inutile şi dăunătoare, să scoată administrarea

coinunităţilor de sub regimul bunului plac"387• Tendinţele de reformă erau stimulate şi de
condi(ionarea emancipării civile de către o parte însemnată a opiniei publice liberale maghiare,
în frunte cu Ludovic Kossuth, tocmai de progresele înregistrate în acest domeniu, ca şi în cel
al adoptării limbii şi culturii maghiare. Până la urmă însă, revoluţia nu a produs decât un
text legislativ de valoare simbolică, adoptată în pragul prăbuşirii sale, care stipula emanciparea
civilă cu condiţia unor reforme ale cultului şi organi7.ării comunitare, ce unnau a fi realiz.ate
de o adunare reprezentativă3&<1. Această aduna re rămâne un simplu deziderat încă două decenii,

pentru ca în 1 868, în condiţiile emancipării legiferate după realiz.area dualismului austro
ungar, Congresul evreilor din Ungaria şi Transilvania să prilejuiască, prin hotărârile sale,
ruptura în cadrul evreirnii din această parte a Europei, între neologii sau congresiştii care
vor accepta rezoluţiile reformatoare ale Congresului şi ortodocşii care rămân adepţii respectării
stricte a normelor tradiţionale389•
În cursul dezbaterilor din prima jumătate a secolului al XIX-lea dintre partiz.anii
tradiţiei şi inovaţiei, w1 loc important îi revine şi sistemului educaţional evreiesc. După uu
prim impuls important acordat înnoirii învăţă.Imîntului prin politica iosefină390, după

1790

şcoala evreiască din Marele Principat al Transilvaniei rămâne în tiparele sale tradiţionale,
într-un sistem de instruire şi educaţie exclusiv religioasă, în limba ebraică, prin învăţători

angajaţi de comunităţi, proveniti. în bună parte, din afara Transilvaniei şi plătiţi din contribuţia

părinţilor. De-abia în anii imediat premergători revoluţiei de la 1848, odată cu progresele

procesului de stabilire a evreilor în oraşele principatului, apar şi primele şcoli orăşeneşti, în
care educaţia religioasă tradiţională se împleteşte cu elemente de instrucţie modernă de tip
laic. Din jurul anului 1 840 funcţionează o astfel de şcoală Ia Făgăraş, cu doi învăţători, iar la
Cluj prima şcoală a comw:ităţii ia naştere în anul 1 843, cu predarea limbii germane şi
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Transylvania, had similar views; in Oradea they set up an association for prornoting .the
reforrn, around Adolf Rosenthal and Leopold Rokonstein, the cornmunity secretary386• Within
the alleged favorable context ofthe 1 848 revolution, in the spirit of Chorin's ideas, Oradea
suggested the surnrnoning of a Jewish "Synod", which "should eradicate the weeds that have
stealthily invaded the perfumed gardcn of the Jewish religion" in the ages of darkness, cut
oJT frorn the living tree of religion the useless and harrnful branches, and prevent the abusive
administration of the cornrnunities"3�7. The tendencies towards reform were stimulated by
the fact that a significant part ofthe Hungarian liberal public opinion, led by Lajos Kossuth,
conditioned the civil emancipation to the progress in this field, as well as to the adoption of
Hungarian language and culture. Eventually, the revolution only produced a symbolic legal
document, adopted on the verge of its collapse, which stipulated civil emancipation provided
that they reformed the religion and the communal organization, according to the decision
takcn by a represcntative assembly38q. But this asscmbly remained in project for two dccades
more; only in 1 868, within the context of civil emancipation granted by the Austro-Hungarian
dualist regime the decisions taken by the Congress ofthe Jews of Transylvania and Hungary
generated a breech within thc Jewish community of this part of Europe, between Neologi or
Congressists, who would accept the reformatory decisions ofthc Congress aud thc Orthodox,
who stuck to the strict obsen,ance of the traditional customs389•
During the debates of the first half of the l 9th century between the advocates of
tradition "and those of innovation, a topica! issue was the Jewish educational system. After
the significant impulse towards educational revival under the influence of Joseph II's policy390,
after 1 790 the Jewish school system in the Great Principality of Transylvania remained
within the traditional frames, an exclusively religious system of education and instruction,
in Hebrew, with teachers ernployed by the comrnunities, most of whom carne from abroad,
and supported by the parents' contributions. Only in the years preceding the 1848 revolution,
with the development ofthe process ofthe Jews' settling in the Principality's towns, the first
schools, in which traditional religious education was mingled with secular elernents of modem
instruction, were set up in several towns. By 1 840, there was such a school in Făgăraş, with
two teachers. In Cluj, the first school of the community wâs set up in 1 843, where they
taught German and Hungarian, sidc by sidc with Hebrew, geography, arithrnetic, calligraphy,
and Biblica! history. In 1 846, in Alba Iulia therc were two Jewish schools, teaching in Hebrew
and German391 • Although the issues conccrning the reform of Jewish cducation. either as
aim or argument for the requested rights-'92, was always present in the petitions for civil
. emancipation, as well as in the stormy debatcs bctween 1845 - 1 847 conceming the Chicf
Rabbi, it did not come to tangible achievements until the revolution.
More significant was the progress achieved in the western parts, where Josephinism
stamped its imprint on the new types of schools set up in Oradea, Carei or Sighetul
Marmaţiei39-', especially due to the endeavors of several personalities dedicatcd to the
educational reforrn, such as Aaron Chorin or Jacob Steinhardt. Although traditional education
found a strong suppmt in the comrnunity of Arad as well, and, at a certain point, Chief
Rabbi Chorin's opponents uscd the project of setting up a school to counteract the idea of
erecting a new synagogue394, at last, the opening of the school in 1832 aud the official
acknowledgcment of its statutes marked a significant step on the way towards modemizing
Jewish education391, this example being followed by other centers, among which Oradea in
the firsl placc-196• Such initiatives would spread only in the decades following the 1 848
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maghiare, alături de ebraică, a geografiei, aritmeticii şi caligrafiei, alături de istoria biblică.
La Alba Iulia, în 1 846, funcţioneazA două şcoli evreieşti, cu predare în ebraică şi germană391 •
Deşi în memoriile revendicative vizând emanciparea civilă, ca şi în furtunoasele dezbateri
din anii 1 845- 1 847 privind problema Şef Rabinului, înnoirea structurii şi conţinutului
învăţământului evreiesc este prezentă în permanenţă fie ca obiectiv de atins, fie ca argument
în favoarea drepturilor solicitate392, reali:zările concrete până la revoluţie nu depăşesc în
Marele Principat stadiul unor pioase deziderate.
Mai concludente sunt progresele în această privinţă în părţile apusene, unde
iosefinismul lasă urme prin şcolile de tip nou înfiinţate la Oradea, Carei sau Sighetul
Marmaţiei393, cât mai cu seamă graţie eforturilor unor personalităţi dedicate înnoirilor şi în
acest plan, ca Aaron Chorin sau Iacob Steinhardt. Deşi învăţământul tradiţional avea un
puternic sprijin în comunitatea din Arad, iar, la un moment dat, a apărut şi diversiunea
contrapunerii proiectului şcolar celui al construirii unei noi sinagogi, în contextul luptei
dintre Şef Rabinul Chorin şi adversarii săi394, până la urmă inaugurarea şcolii în 1 832 şi
aprobarea oficială a statutelor sale a marcat un succes important pe calea înnoirii
învăţământului evreiesc395, exemplul fiind urmat şi de alte centre, printre care, în primul
rând, Oradea3%. Generalizarea acestor experienţe de pionierat va avea loc însă de-abia în
deceniile următoare revoluţiei de la 1 848, când datează, de fapt, naşterea sistemului modem
de învăţământ evreiesc atât în Marele Principat al T�nsilvaniei, cât şi în părţile apusene.
6.

Problema emancipării civile şi revoluţia de la 1848

Problema centrală a societăţii evreieşti din Transilvania în prima jumătate a secolului
al XIX-iea o reprezintă lupta pentru an1eliorarea statutului social-juridic propriu, cu obiectivul
strategic al dobândirii drepturilor cetăţeneşti depline, acţiune promovată de o elită fonnată,
în special, din conducătorii comwtităţilor şi o parte a rabinatului. În condiţiile create de
revocarea reformelor iosefine în anul 1790 şi a articolului de lege 38/1 790 prin care, până la
viitoarea reglementare generală, statutul evreilor este lăsat în status-quo397, iniţiativa acţiunii
politice este lu:ită de reprezentanţii evreilor din Ungaria (incluzând pe cei din părţile apusene
ale Transilvaniei şi din Banat), care înaintează dietei ungare din 1792 u n proiect de lege care
prevede libertatea cultului, dreptul de liberă circulaţie şi stabilire în ţară, exercitarea
nestingherită a comerţului şi meseriilor, dreptul la cetăţenie şi la proprietate imobiliară,
admiterea la frecventarea tuturor şcolilor, egalitatea în faţa justiţiei cu locuitorii nenobili ai
ţării, menţinerea atribuţiilor de judecată ale forurilor proprii în pricinile dintre evrei şi în
cele religioase. În argumentarea acestor revendicări se face apel la dreptul natural, considerat
a avea prioritate în fata unor legi şi privilegii anacro1tice, neconforme cu preceptele sale, la
„spiritul vrentii", care e în contradicţie cu orice fel de fanatism, ca şi la utilitatea publică a
evreilor pentru ţară prin activităţile econontice pe care le desfăşoară, punând în valoare
bunuri şi resurse neutilizate de către alţii, întemeind fabrici, asigurând cele necesare populaţiei
contribuabile.
O parte din revendicările pre1.entate în 1792 îşi găsesc ecoul în proiectul elaborat de
comisia dictată instituită în acest scop398, dar dezbaterea se amână timp de peste un deceniu,
în condiţiile în care războaiele cu Franţa devin preocuparea de prim-plan. Reluarea discuţiilor,
în printii ani ai secolului XIX, prilejuieşte exprimarea unor puncte de vedere deosebit de
restrictive din partea reprezentanţilor oraşelor libere regeşti399, care-şi găsesc ecoul în măsurile
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revolution, when the modern systern of Jewish education actually emcrged in thc Great
Principality of Transylvania and in the Western parts as well.
6.

Civil Emancipation a11d the Revolution of 1848

The main issue of thc Jcwish society in Transylvania in the first half of thc l 9 th
century was the strnggle for improving their social-legal status, focused ou the stralcgic aim
of gaining full citizen right prornoted by an eli te composed particularly of communitics'
lcaders and a part ofthe rabbinate. In thc conditions created by the revocation ofthe Josephinist
refonns in 1 790 and by article 3 8/1790, which claimed that, until a forthcoming gcner,11
regulation, the Jews' status rcmained in status-quo'�', the initiative of poli tical actions was
taken by the representatives of the Hungarian Jews (including those in the western parts of
Transylvania and Banat). who forwarded a project to the Hungarian D ict in 1792. Thcy
asked for thc freedom of religion, of circu lati on and settlement in the counlry, of practicing
trade and crafts, the right to citizenship and ownership ofreal estates, the access to cducation
and the right to attend all schools, thc right to be cqual with all the other non-noblc inhabitants
in front of the law and to be judgcd by t heir own institutions in religious matters. Thcy
appealed to natural law, deemed to prcvail obsolete laws and privileges, to the "spirit of thc
age", opposed to any sort offanaticism, as well as to the argument ofthe Jcws' uscfulness for
the country, duc to their economic activities, which contributed to the turning to account of
natural resourccs and assets that other pcople did not exploit, by establishing factories, and
providing for the needs ofthe tax-paying population.
Some of their claims presented in 1 792 were takcn into considerat.ion in the bill
elaborated by the Diet's commission set up with this purpose398, but the debatc was actually
postponed for ovcr a decade under the circumstances in which thc war with France became
the main concern. The debates werc rcsumed in the first years of thc l 9th century and
occasioned the assertion of severaI most restrictive standpoints of the representatives of the
free royal towns399, which were reflectcd in the administrative measures taken by the Court
and by the Consilium Locumtenentiale in 1 806, in order to check immigration, registcr the
Jewi sh population and expel those without mea ns of support400. Under thesc circumstanccs,
in 1 807, the Jews' representatives forwarded a ncw petition to the Hungarian Diet, in which
thcy chiefly asked for the mai ntenance of their right to practice itinerant trnde, to lcase and
administrate aristocratic estates. as well as for thc annulment of the restriclions concerning
thc frec practi ce oftheir religion. The argnrnents invokcd for backing their clJims emphasizcd
on thc one hand the advantages of the Jcws' economic activities and their contribution to the
public duties. bccause ''the lands with no .kws are poorer than those in which they J i\·e", and,
on the othcr hm1d, the negative dfo::t s of thc bck of rights and o ppre s s io n or, th c Jews'
character. But they also pleaded that l he wholc natior. or denomination shou' i not bc madc
guill)' for the shortcom mgs ;,nd wrongdoiags of !·om� of its mcmber!;. The 1 8<rl Dic.1 appoinkd
;1 commission, -..vhich elabormed a ncw project for regi.Jating the Jev• s' status40 1 , but 1:-:ithcr
this projccl. more restrictive than the onc elaborated in 1 792, came to be discussed by the
l egislative assembly bnt aftcr <1 lengthy breech, d0termincd by Chanccllor Meltemich's rcfusal
to snmmon the \:gislaLive asscmbly tetwccn 1 8 1 1 - 1 825.
Thc Dict resum»d its a ct i •i t) in Bratislava between 1825 - 1 827 and, on Febrmuy 4,
1 826, the reprcsentatives of thc Jewish communitics of Hungary urged thcm to drbate upon
-
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administrative adoptate de Curte şi Consiliul Iocumtenenţial în 1 806 pentru îngrădirea
imigrării, evidenţa strictă a populaţiei evreieşti şi expulzarea celor lipsiţi de mijloace de
subzistenţă�00• În această situaţie, reprezentanţii evreilor revin în 1 807 cu o nouă petiţie în
faţa dietei ungare, în care solicită în mod deosebit menţinerea dreptului Ia exercitarea
comerţului ambulant, Ia arendarea şi administrarea domeniilor nobiliare, ca şi înlăturarea
piedicilor din calea liberului exerciţiu al cultului. Argumentele invocate în favoarea acestor
cereri accentuează pe de o parte avantajele aduse ţării de evrei prin sarcinile publice pe care
le poartă şi prin activitatea lor economică, astfel încât „ţinuturile în care nu există evrei sunt
mai sărace decât cele cu evrei", iar pe de altă parte, efectele nefaste ale lipsei de drepturi şi
asupririi asupra caracterului evreilor, pledându-se însă pentru a nu fi culpabilizată o întreagă
naţiune şi confesiune pentru tarele şi faptele atribuibile unor indivizi din cadrele sale. Dieta
din 1 807 instituie o comisie care elaborează un nou proiect de reglementare a statutului
evreilor4°1, dar nici acest proiect, mai restrictiv decât cel din 1 792, nu ajunge în dezbaterea
forului legislativ decât după o lungă cezură cauzată de politica sistemului Mettemich, de
neconvocare a forului legislativ în perioada 1 8 1 1- 1 825.
Reluarea activităţii dietei la Bratislava, între anii 1825- 1 827, prilejuieşte reprezentanţilor
comunităţilor evreieşti din Ungaria solicitarea, la 4 februarie 1 826, a luării wgente în discuţie
a statutului lor, datorită restriqiilor oneroase în privinţa dreptului de aşe7are, arendării bunurilor

imobiliare, exercitării comertului şi meseriilor. Sistemul argumentativ se lărgeşte, alături de
argumentele de ordin filosofie (dreptul natural, toleranţa) şi pragmatic (utilitatea socială,

sarcinile purtate), intrând acum în dezbatere şi elemente ale dreptului istoric, invocându-se
un statut mai favorabil deţinut în vechime, în perioada regalităţii ungare din secolele XII
XVI, pierdut prin vicisitudinile vremii, fără a fi existat vreun motiv pentru aceasta. Se face

apel, de asemenea, la analogiile europene în privinţa progreselor înregistrate de procesul de
emancipare şi efectele benefice ale lor asupra moralităţii şi utilităţii evreilor în societăţile
respective (Prusia, Baden, Bavaria, Danemarca). O nouă comisie dietală elaborează un proiect
care reactualizează, în esenţă, cele anterioare şi este trimis, spre a-şi exprima opinia,
jurisdicţiilor din ţară402• Deşi numeroase comitale îşi declară sprijinul pentru ameliorarea
statutului evreilor4°3, dieta din 1 832-1 836 nu găseşte răgazul necesar pentru a lua în dezbatere
proiectul care, astfel, după câteva decenii de amânări şi reveniri, este abandonat definitiv.
Odată cu ascensiunea, în anii ' 30, a noului curent al reformismului nobiliar, viziunea
asupra problemei evreieşti se schimbă.

În locul unor ameliorări punctuale, îngr.idite de condiţii

restrictive, câştigă teren ideea emancipării cetăţeneşti depline, condiţionate de reforma internă
a structurilor comunitare şi de cult şi asimilarea culturală, prin adoptarea limbii şi culturii
maghiare. Propagarea ideilor privind emanciparea încurajează fruntaşii evrei Ia initiative
menite a pune în valoare posibilităţile oferite de noul climat. Se afirmă ideea atragerii adeziunii
nobilimii din comitale pentru susţinerea dietală a emancipării şi desfăşurarea unei campanii
de presă în acest sens. Iniţiativele în care prestigiul unor personalităţi marcante ale lumii

evreieşti, de talia Şef Rabinului de Arad, Aaron Chorin, se preconizează a fi puse în va lo are404,
îşi găsesc ecou în instrucţiunile a

numeroase comit ale, care se pronunţă (ca de pildă comitalul

Timiş40') pcnt m anularea t ax ei de toleranp, acordarea drepturilor cciă\cneşti, înl ăturarea
p i c:dici l or religioase şi de altă natmă care îi separă pc evrei de ceilalţi !ocuitori ai ţ.1 rii.
La dicta din

1 840, deşi Camera Infcrirnw1 fonnulează un proiect de lege pentru

egalizarea d reptu r i l or civil e ale evreilor cu ce l e ak locuitorilor nenobi l i a i tării, până la urmă

opozitia conservatoare a Camerei Magnaţilor, susţ.inută de Curte, reduce rezultatele dezbaterii
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their status, because of the onerous restrictions concerning lhe settlcment right., leasing of
real estates, practi cing trade and crafts . The argumentation sphere widencd, besides
philosophical (natural law, tolerance) and pragmatic (social utility, duties fulfilled) argumcnts,
therc also were some historical elements, namely, they resorted to the idea that they held a
more favorablc status in times of old, throughout lhe 12th-1 6th centuries, iu the timc of the
Hungarian monarchy, status which they lost without no reason at all. They also resorted to
European analogics concerning the progress of emancipation and its positive effects on the
morality and usefulness of thc Jews in the respective societies (Prussia, Baden, Bavaria,
Denmark). A new commission appointed by the Diet elaborated a projcct, which rcswned iu
essence the previous stipulations, handed over to the local administrations to express t hei r
opinion 402 • Although many county authorities displayed their support for the i mprovement of
the Jcws ' status403, the Diet of 1 832-1836 did not find the time for debating the project,
which was thus abandoued for good after severa! decades ofpostponcments and discussions .
With the rise ofthe new rcformatory trend ofthe liberal aristocracy in the thirties, the
view on the Jewish question changcd. lnstead of a step by step improvcment, slowed down by
restrictive conditions, therc came to the fore the idea offull civil cmancipati on , conditioned
only to the internai reform of the community structures and religious service and to thc
cultural assimilation by adopting tl1e Hm1garian language and culture. The spreading of
these idcas conceming emancipation encouraged thc Jewish leaders to take severaI i ni tiatives
meant to turn to account the opportunities offercd by the new atmosphere . They tricd to gai n
thc support of the county noblemen, who would advocate their emancipation in the Diet, and
initiatcd a widc press campaign with this respect. These approaches, supported by prestigious
leading personalities of tl1e Jewish world, such as the Chief-Rabbi of Arad, Aaron Chorin4°",
found an echo in the instructions given by many county authorities, favorable to tl1e
abolislunent of thc tolerancc tax (for instance, Timiş county405), the granting of civil rights ,
1.he rem.oval of the religious and other obstacles, which separated the Jews from the rest of
thc country's inhabitants.
In lhe Diet of 1 840, although the Lower Chamber elaborated a bill which envisaged
equal rights for the Jews with those granted to the other non-noble inhabitants of lhe country,
in the cnd, the conservative opposition ofthe Uppcr Chamber, backed by the Court, restricted
thc outcome ofthe debates to thc provisions of art iele 29/1840, which in fact only widened and
reassertcd several rights granted beforc�06• After cven these limited provisi ons met with the
opposi tion ofthe free royal towns as soon as there wcrc made the first attempts at implementing
them in the next years, the Diet of 1 843- 1844 rejectcJ the legislative initiatives concerning the
right to citizens hip in towns, the right to vote and hold offices in the counties, suggesting in
exchange several project..; concerning the abolislunent ofthe communal institutions, restrictive
conditions for immi gration and naturali?.ation, the setting up of an educational system
snpervised by the administrative authorities and meant to promote Hungaria n cultural and
l i ngui stic assimilation�07• As thcy did net .:ome to any final dccision, the only notable changc
iu the status of the Jews in Hungary up t·1 the 1 848 revolution was the Cou rt ' s decision of
1 846 to allow the redemption of the onerous and obsoJete tolerance tax in five years�'�.
In the Great Principal•ty of Transylvania, after lhe Dict's debates in the two decades
following the revocation of the Josephini�t refonns, which took a tangible shapc in Opinia
de .!udaeis409 and in the an.iele De .Judatis. pas sed in the Dict of 1 8 10-1 8 l l , the negative
imperial dccision of I 8 1 9 brougbt the que�1ion ofthe Jews' statute back to its sta ning point410•
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la propoiţiile articolului de lege

29/1 840, care nu aduce, în esenţă, decât o lărgire şi o

reconfinnare a unor drepturi deţinute anterior'°6. După cc chiar acestţ prevederi limitate

întâmpină rezistenţa oraşelor libere regeşti în încercările din anii unnători în privinţa punerii
în aplicare, dicta din

1843- 1844 respinge iniţiativele legislative privitoare la dreptul de

cetăţenie în oraşe, dreptu! la vot şi funcţii în comitale, vehiculându-se, în schimb, proiecte
privitoare la desfiinţarea instituţiilor comunitare, condiţionarea restrictivă a imigrării şi
naturaliz.ării în tară, instituirea unui sistem şcolar controlat de autorităţile administrative şi
menit a promova asimilarea culturală şi lingvistică maghiară4!l7. Până la urmă, neluându-se
nici o decizie în aceste probleme, singura schimbare notabilă intervine în statutul evreilor
din Ungaria până la revoluţia de la

1 848 doar prin dci:izia Curţii din 1 846 de a permite

răscumpărarea, în termen de cinci ani, a oneroasei şi anacronicei taxe de toleranţă 408 •

În Marele Principat al Transilvaniei, după dezbaterile dietale din cele două decenii
următoare revocării reformelor iosefine, materializate în proiectul Opinio de .Judaeis409 şi în

articolul de lege De Judaeis adoptat de dieta din

1 8 10-1 8 1 1 , rezoluţia imperială negativă din
1 8 1 9 readuce problema reglementării generale a statutului evreilor la punctul de
pornire·"0• În aceste condiţii, până în jurul anului 1830, centrul de greutate al strădaniilor
anul

societăţii evreieşti pentru îmbunătăţirea statutului social-juridic propriu se concentrează la
nivel local, având drept obiective esentiale dobândirea dreptului de locuire în oraşe şi
contracararea piedicilor restrictive în calea exercitării activităţilor economice specifice. În
timpul acestei lupte cotidiene, tenace, pentru supravieţuire, se înfiripă şi elemente revendicative
de ordin mai general care prefigureaz.ă şi pregătesc iniţiativele de anvergură din perioada
premergătoare revoluţiei de la

1 848 pentru dobândirea emancipării civile. Astfel, încă în
1 8 1 7, evreii din lclod îşi aswnă misiunea de a revendica, în numele tuturor evreilor din

graniţa militară şi din sate, dreptul de a se stabili în oraşe şi de a practica în mod liber
comerţul, cu îndeplinirea obligaţiilor şi sarcinilor cuvenite. În 1 830, evreii din zonele miniere
solicită anularea generală a interdict.iei de locuire în aceste părţi ale principatului4 11 •
După

1 830, în conditiile înviorării vieţii publice a Marelui Principat prin convocarea

dietei, după o întrerupere de peste două decenii ale proliferării presei periodice şi cristaliz.ării
unui program reformist nobiliar de amprentă liberală, problema îmbunătăţirii statutului
evreilor devine o parte integrantă a tendinţelor spre înnoire. La nivelul opiniei publice, presa
periodică de limbă maghiară, germană şi română�12, în limitele unei cenzuri ale cărei chingi
slăbesc treptat pe măsura apropierii de anul revoluţiei, oferă o tribună de dezbateri largă şi

pentru problematica evreiască. Pentru o mai bună cunoaştere a ceea ce reprezintă această

comunitate, sunt publicate numeroase date statistice, informaţii despre istoria, obiceiurile

specifice, valorile limbii şi culturii ebraice, personalitătile reprezentative, rolul evreilor în

viata economică, participarea lor la mari evenimente politice contemporane, actele de filantropie,

procesele de moderni:rare din instituţiile societăţii evreieşti. Treptat, coloanele acestor periodice

sunt deschise reprezentanţilor diverselor orientări din cadrul evreimii ardelene, care-şi

coruruntă punctele de vedere în problema alegerii Şef �binului,

a înnoirii sistem.ului

institu(.ional, a moderni7.ării înv.itământului evrekscm. Sunt prezentate numeroase infonnaţii

despre progresele ernancipăni în alte

ţări

ale Europei, sunt condamnate excesele violente

antievreieşti, sunt lăudate şi propagate exemplele de integrare socială, de toleran�ă
intercohfesională, sunt respinse tendinţele de culpabilizare colectivă a evreilor pentru fapte
individuale.

Tot în acest context informat ionat men i t a risipi ignoranţa şi neincrederca care hrănesc
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Under these circumstances, until about 1 830, the endeavors of lhe Jewish society to improve
its socio-legal status were concentrated at the local level, having in view as main targets the
granting ofthe right to live in towns and to counteract the restrictive obstacle to the practice
of their specific economic activities. During this everyday, fierce struggle for survival more
general claims also came to thc fore, which anticipated and prcpared the ample initiatives
for gaining civil rights, taken in the period preceding thc 1848 revolution. Thus, in 1 8 1 7
already the Jcws of Iclod took Q\'er the mission to claim, on behalf of the Jews of the military
border and villages, the right to settle in towns and freely practice their trades, provided that
lhey fulfilled their duties and obligations. In 1 830, the k.vs from the mining areas requested
the general abolishment of the interdiction to live in these zoncs ofthe Principality4 u .
After 1830, under the circumstances ofthe revival ofpublic life in the Great Principality,
when the Diet was at last summoned after over two decades, ofthe proliferation ofperiodicals
and of the crystallization of a liberal reform program, lhe question ofthe improvement ofthe
Jews' status became a constitutive element of the tendencies towards reform. Against the
background of censorship looscning as the revolutionary year was drawing near, the Hungarian,
German and Romanian press�12 offered a tribune of wide debate for the Jewish question as
well. For a better knowledge of what this community stood for, they published a lot ofstatistic
data, information about their history, customs, the value ofthe Hebrew language and culture,
representative personalities, the Jews' role in economic life, their participation in the great
contemporary events, charity initiatives, the modemization process ofthe Jewish institutions.
Gradually, the column ofthese periodicals were opened to the representatives ofvarious trends
within the Transylvanian Jewry, who confronted their standpoints conceming the election of
the Chief-Rabbi, renewal of thc institutional system, modemization of Jewish education� 1 3•
There were published many pieces of information about the progress of emancipation in other
European countries, criticism ofthe violent anti-Jewish outbursts; the press also commended
and published the examples of social integration, interconfessional tolerance and rejected
the tendencies to blame the entire community for offenses committed by several Jews.
Within the same informational context, meant to do away with the prejudice-generating
ignorance and distrust, they prepared the elaboration of several solutions, from general
petitions, requesting the Diet to take into consideration the Jewish emancipation, to several
practicai suggestions and projects to grant them, without any restriction, the right to reside
i n the country, including the mining areas. to acquire real estates, to freely practice all branches
of economy, to establish factorics, and the free access to public schools. Most of those who
advocated opinions favorable to emancipation i n the pages of the Transylvanian press
conditioned it to the "moral regeneration" of thc Jewish society, its orientation towards
productive activities, refonuation of the religious practice, elimination ofthe "distinctiveness"
and "confessional confinement", cultural assimilation.
After 1 830. the ideas published and debatcd in thc press wcre mirrored by the political
life of the Great Principality as wcll. Thc program of rcforms, claboratcd by Wesselenyi
Mikl6s beforc thc Diet of 1 8 34-1 835, forwardcd thc idea of emauc ipa tion as a rcmotcr target414.
Thc instmctio ns of severa! jurisdicti ons such as Alba dc Jos, Crasna, Făgăraş, Sol nocul de:
Mijloc, Chiour, Cluj. Mureş, Odorhci to their reprcsentatives in the Dicts o f 1 834- 1 83 5 .
1 8-t 1 - 1 843 and 1 846- 1 84 7 i ncludcd either the Jcws' general emancipation o r partiai mcasnres.
such as thc cxtcnsio1> or Lhc right to l iY e in thc country, thc righl to propc;Ly, o f the rabbi;;'
e x:emption from tax:ation�1 ; .
,
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prejudecăţile, se pregăteşte fonnularea unor soluţii, de la apeluri generale adresate dietei
pentru luarea în dezbatere a emancipării evreieşti, până la propuneri concrete privind acordarea
dreptului nelimitat de locuire (inclusiv în localităţile miniere), dobândirea proprietăţilor
imobiliare, practicarea liberă a tuturor ramurilor economice, înfiinţarea de fabrici, accesul
în şcolile publice. Marea majoritate a celor ce-şi exprimă punctul de vedere favorabil
emancipării în paginile presei transilvănene consideră însă, ca o condiţie prealabilă,
„regenerarea morală" a societăţii evreieşti, orientarea spre activităţi productive, reforma
cultului, cu eliminarea „separatismului" şi ,,închistării confesionale'·, asimilarea culturală.
Ideile vehiculate şi deLhătutc!în presă îşi găsesc reflectarea, după 1 830, şi în viaţa politică
a Marelui Principat. Programul reformismului nobiliar, formulat de Nicolae

Wesselenyi în

preajma dietei din 1 83 4- 1 83 5 , inch.de într-o fom1ă prudentă ideea emancipării, ca obiectiv

al unui viitor mai îndepărtat414•

Instruc{.iunile unor jurisdictii, ca Alba de Jos, Crasna, Făgăraş,

Solnocul de Mijloc, Chioar, Cluj, Mureş, Odo'rhei pentru dietele din 1 834- 1 83 5 , 1 84 1 - 1 843
şi 1846- 1 847. includ fie emanciparea generală a evreilor, fie masuri parţiale, cum ar fi

extinderea dreptului de locuire, a dreptului la proprietate, scutirea de dări a rabinilor etc. 41 s.

În această atmosferă, apreciată drept favorabilă, deşi nu lipsesc în presă, ca şi în

jurisdicţii, vocile ostile emancipării, fruntaşii evrei, animati de Şef Rabinul Ez.echiel Paneth,
pregătesc, începând din anii 1 83 5- 1 836, o acţiune revendicativă amplă, la nivel dietal, în
vederea obţinerii drepturilor cetăţeneşti. Argumentarea cererilor se preconizea7.ă a se realiza
într-un spirit similar strădaniilor analoage ale evreilor din Ungaria, ca şi ale altor popoare
din aria central-sud-est-europeană, care-şi afirmă în această epocă identitatea şi
individualitatea naţională specifică, u7.ând de argumente juridice, istorice şi fi lologice.
În vederea argumentării juridice, sunt adunate din arhivele principatului copii ale
documentelor ce atestă drepturile şi privilegiile dobândite de comunitatea eYreiască din partea
principilor Transilvaniei în secolul al XVII-iea şi care pot constitui temeiuri de drept,
precedente, pentru îmbunătăţirile solicitate ale statutului propriu416•
În plan istoric, în presa clujeană apar articole ale unor profesori ale colegiilor locale
ce invocă mărturii arheologice, toponimice, antroponimice, ale tenninologiei miniere, ce
atestă vechimea eHeilor în Transilvania din vremurile legendare ale războaielor daco
romane41 7 . Încurajaţi de atari semnale, evreii ardeleni adresează un apel, în 1 84 6, în paginile
unei publicaţii periodice săseşti din Braşov, celebrului istoric, apreciat de contemporani,
contele losif Kcmeny, de a scoatf! la iveală dovezile documentare ale acestei istorii străvechi.
Cererea lor se constituie într-un adevărat manifest al unei conctpţi i istoristc, pentru care, î n
spirilul specific a l vremii, vechimea istorică, istoria naţională proprie, devine sursă şi temei

al drepturilor solicitate. Făcând apel la istoria pr.::zenţei evreieşti în Dacia lui Decebal şi
Traian. la dovezile unui statut favorabil în epoca regalităţii ungare medievale, la statutul de
r e ligie

reci.moscut:1 a iudaismului al;ituri de catolicism şi ortodoxie (un argument frecvent

lntâlnit şi în petiţiile rom:lneşti ale vremii), autorii apelului îşi exprimă aspiraţia penim o

istorie care să le permită „să-şi extragă învăţăminte şi consolare din cursul lucrurilor, si'i se

măsoare cu marile pilde ale înaintaşilm, să culeagă din rămăşiţele trecutului p i e t re de tcmelic

pentrn viitor �i să-şi afirme cn pmdenţă şi înţelepciune existenţa şi demnitatea de popor in

nîndul naţiunilor europene"4 1 � .

Argumentaţia filozoficii ş i pragmatică, formulat:} c u o deosehit<i forţă sugestivă , î n

petiţia adrcsa1ă dietelor d i n 1 !0 8 şi 1 842. prin pa1;a ŞcfRabinuiui Ezcchicl Pancth 1 1 9 . apc1t>ază
la ideea toleranţei, a drep t :.;J u i m1ti.: r:11. a concordanţei necesa re între drepturi. bcrdicii şi
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In this seemingly favorable atmosphere -although the press, as well as the instructions
of the local administrations, did also express hostile standpoints - beginning with

1 83 51 836, the leaders ofthe Jews, stimulated by Chief-Rabbi Ezechiel Paneth, initiated an ample

struggle for civil rights in the Diet. They resorted to the same arguments like the Hungarian
Jews, incensed by the spirit that animated other peoples in the Central-South-East European
area, wijo were asserting thcir national identity and specificity in this epoch, by adducing
legal, historical, linguistic arguments.

To substantiate their legal arguments they investigated the archives ofthe Principality

and gathered copies of the documents that attested the rights and privileges granted to the
Jewish conununity b)' the Transylvanian princes in the l 7th century, which could represent
legal precedents for the requested improvement of their status416•
As concerns the historical arguments, the press of Cluj published severa! articles,
written by professors of the local colleges, who resorted to archeology, toponymy,
anthroponomy and mining terrninology in order to prove the presence of the Jews i n
Transylvania from times of old, from the legendary epoch o f the Daco-Roman warsm. In

1 846, er; couraged by such signs, the Transylvanian Jews

launched an appeafto the famous

contemporary historian, count Kemeny J6zsef, in the pages of a Transylvanian Saxon
periodica! of Braşov, asking him to bring to light the docurnentary testimonies of their
ancient history. Their request was a true manifesto of the historicist view peculiar to the
spirit of the age, for which national history became the source and foundation for the claimed
rights. Resorting to the myth-history of the Jewish presence in Dacia in the times ofDecebalus
and Traian, to the proofs of a more favorable status held by Jews in the times ofthe medieval
Hungarian monarchy, to the status of Iudaism as recognized religion together with
Catholicism and Orthodoxy (an argument often rnet in the Romanian petitions of the time
either), the authors of the appeal expressed their wish for a history which would enable
them to "draw conclusiorţS from what happened and find comfort in the past, to follow the
great example of their anceSto.rs, to pick up from the rernains ofthe past the comerstones of
the future, and to wisely assert their existence and dignity as a people amongst the European
nations"418•
Thc philosophical and pragmatic argumentation, forrnulated with a distinguished
suggestive force by Chief-Rabbi Ezechicl Paneth419 in the petition forwarded to the Diets of

1838

and

1 842

appealed to the idea of tolerance, of natural law, of a necessary balance

between rights, advantages and duties, ofthe destructive ancl negative effects ofinjustice and
century long opprcssion over the moral profile of a people, and rejected the idea of collcctive
guilt for individual deeds. The emphasis on the positive outcomes of the emancipation in
different European countries, the mentioning ofthe recent example provided by the Hungarian
Diet and article

29/1840,

the stress laid on the social usefulncss of the Jcws duc to thcir

contribution to public duties and to their economic activity, the promise of an institutional

a nd cultural irnprovcmcnt, including the adoption ofHungarian as cultural v�hicle, concluded
an argumentation meant to support the clairn program.

The memorandum fornarded by the community of Alba Iulia orc bchalf of al! ti1c Jews

of thc Great Pri ncipality was grounded on thesc argumcnts. lt was handcd ovcr to the Diet of
Sibiu of l 837- 1 8 3 8420 and rcsumed in front of the Diet of Cluj in

1 84 1 - 1 843

and it included

four main claims: right to citizenship in all the jurisdictions and towns of the Principality;
access to corporations and commercial societies; right to real estate ownership; equal status
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îndatoriri, a efectelor distructive şi maligne ale nedreptăţii şi asupririi de veacuri asupra
caracterului unui popor, fără a se accepta însă ideea generaliiării unor fapte individuale
pentru a se face responsabilă întreaga comunitate. Reliefarea rezultatelor pozitive ale procesului
de emancipare în diferite ţări ale Europei, referirea la recentul exemplu al dietei ungare prin
articolul 29/1 840, scoaterea în evidentă a utilităţii sociale a evreilor prin sa rcin ile purtate şi
activităţile economice desfăşurate, promisiunea progresului instituţional şi cultural, inclusiv
prin acceptarea limbii maghiare ca vehicul cultural, întregesc un ansamblu argumentativ
menit a C:a greutate programului revendicativ formulat.
Memoriul înaintat pe aceste temeiuri de către comunitatea evreiască din Alba Iulia,
în numele tuturor evreilor din Marele Principat, dietl!i de la Sibiu din i 837- 1 83 8420 şi reluat
apoi în faţa dict�i de la Cluj din 1 84 1 - 1 843, include patru ptL'lcte revendicative : drept de
cetăţenie în toate j urisdicţiile şi oraşele principatului; primirea în bresle şi societăţi comerciale;
dreptul la proprieta te imobiliară; statut egal cu ceilalţi locuitori nenobili ai ţării42 1 • Memoriul
fiind transferat spre referat unei comi sii 422 , aceasta nu reuşeşte să finalizeze lucrările până la
1848, deşi în plenul dietei. în presă, în jurisdicţii, nu lipsesc vocile care urgentează şi
argumentează periodic necesitatea unei soluţii adecvate.
Fruntaşii evrei, la rândui lor, folosesc toate prilejurile posibile pentru a readuce în
atenţia forurilor de decizie problematica stringentă a emancipării. Astfel, cu prilejul
dezbaterilor aprinse din anii 1 845- 1 846 privind alegerea noului Şef Rabi n se subliniază
necesitatea desemnării unei personalităţi , din afara sau din interiorul principatului, capabilă
a susţine interesele vitale ale emancipării în faţa oficialităţilor. În timp ce adepţii noului Şef
Rabin, Abraham Friedman, oferă, ca o condiţie a emancipării, ideea promovării limbii şi
culturii maghiare în societatea evreiască, adunarea evreilor din Braşov, Făgăraş şi Sfântu
Gheorghe, precmn şi luările de atitudine publicistice ale adversarilor Şef Rabinului, militează
pentru o moderare a programului de revendicări, în locul drepturilor cetăţeneşti depline
revendicându-se, deocamdată, doar o relaxare a restricţiilor privitoare la condiţiile de stabilire
şi comerţ, precum şi o îmbunăt.1ţire a atitudinii generale a opiniei publice faţă de evrei423 • În
timp ce evreii de limbă germană de pe Pământul Crăiesc salută, în august 1 846, instal area
noului comite săsesc cu speranţa că le va susţine cauza la dieta în cursm, Şef Rabinul
Friedman, într-un discurs, publicat în limba maghiară, cu ocazia 7llei de naştere a episcopului
romano-catolic, militează pentru ideea de toleranţă reciprocă şi emancipare, care să favorizeze
„adevărata moralitate"425.
Dacă speranţele puse în intenţiile reformatoare ale nobilimii liberale şi ale dietei
ardelene se dovedesc lipsite de efecte practice până la 1 84 8, izbucnirea revolut.iei în primăvara
acestui an detennină iniţial adeziunea entuzi a stă a evreilor, încrezători într-o rezolvare
favorabilă a dezidenitelor de emancipare. În martie 1 848, rapoarte îngrijorate ale autorităţilor
locale rel atează despre răspândirea la Deva a ideilor revoluţionare de egalitate şi „comunism"
de către evreul Sigismund Schvartz, participant la evenimentele de la Pesta426 Evreul bote:z.at
Iosif Grecu din Ighişu Vechi (Alba de Sus). participant la Adunarea Naţională românească
de la Blaj, ţine în casa sa i::ttrumri cu românii din împ rejurimi susţinând că iobăgia a fost
desfiinţată, românii ardeleni se vor uni c..'11 Moldova şi Ţara Românească, iar maghiarii vor
trebui să asculte de-acwn înainte de români427• La Alba Iulia, evreii sunt admişi în adunarea
comunităţii oraşului şi pe listele electorale. În Marele Principat, ca şi în părţile apusene şi în
Banat, ei îşi oferă serviciile pentru intrarea in garda naţională428•
,

•

,
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with thc other non-noble inhabitants ofthc count ry4 21 • The memorandum was handcd over to
a commission412, which did not manage to conclude until

1 848,

although in the Diet, in

press, i n the jurisdictions did not miss the voices that askcd for speeding tl1c process and
periodically reiterated thc argumcnts for the necessity of an appropriate solution.
In their turn ; thc Jewish lcaders made use of evcry possiblc opportunity to rcsume and
bring to the attention ofthe legislative authorities the pressing problematics of emancipation.

Thus, on tl1c occa!.ion of t hc stormy dcbates in the years

1 345- 1 846 conceming the election

of the new C'hief-Rabbi, thcy emphasized the ncccssity to appoint a personality from without
or within tlic Pri ncipality. ablc to uphold the vital interests of emancipation in front of the
official authorities. Whereas tl1e adherents of the new Chief-Rabbi, Abraham Friedman,

oJJered as condition for emancipation the idea of promoting thc Hungarian language and
culture in the Jewish societ�', t he assembly ofthe Jews ofBraşov, Făgă:aş and Sfântu Gheorghe,
as well as the press propaganda of tl1e Chief-Rabbi 's opponcnts, militnted for moderation,
daiming for tlie time being, instead offull civil emancipalion, tl:e loosening ofthe restrictions
conccrning thc conditions of settling and commerce, as well as the improvement of thc
public opinion's attitude towards the kws413 • Whcrcas in August

I 846, the German speaking

Jcws o f t hc Fundus-Rcgius saluted the appointment ofthc new Transylvanian Saxon Comes,
hoping that he would support thcir claims in tl1e Dict424, in a speech publishcd in Hungarian
on the occasion ofthc Roman-Catholic bishop's birthday, Chief-Rabbi Friedman advocated
the idea of mutual tolera ne� and emancipation which would bring about "truc morality"425 •
If the reformatory intents of the liberal aristocracy and of the Transylvanian Diet

turned out to have no practicai cffects until

1 848, tl1e outbreak ofthe revolution in the spring

ofthe same ycar determincd the initial enthusiast adherence ofthe Jews, who belicved tl1at it
would bring a favorable solution to their emancipation claims. In March

1 843,

worried

reports ofthc local authorities ofDeva accoWlted that the Jew Sigismund Schvartz. participant
in the events of Pest, was spreading revolutionary ideas of equality and "communism" 426 •
The baptized Jew, Iosif Grecu of lghişu \�du (Alba de Sus), participant in the Roman.ian
National Assembly of Blaj, was gathering Romanians in hi� house and telling thcm that

serfdom was abolishcd, that the Transylvanian Romanians would unite with Moldavia and
Wallachia, and Huugarian would have to obey the Roma.nians from now on4 27• In Alba Iulia
the Jews were received in the council of tlle town community and included in the electoral
lists. ln the Great Principality, as well as in the Western parts and Banat, they would enlist in
the national guard428•
Quite soon, reali!)• shattered their hopes, the wave ofpcrsccution, assaults and expulsions
from the Hungarian aud Transylvanian towns, the cxclusion from the national guards,
unlcashcd the old anti-Jewish hostility, nourished by hatrcd and prejudices4z9• Although tl1e
governmcnt's intervention and the appeals to tolerancc eventually put an end to the violent
outbursts4)0, tl1eir cffect, corroborated with the aggravation of .the 1nilitary confrontation,
determined the postponcment of a debate upon the legal cmancipation until thc last days of
the revolut ion. Dragged into the vortex of civil war in Transylvania and in tl1e confrontation
between the Hungarian revolution and the Austro-Czarist coalition, the Jews, present in
both partiesm, were assaulted, maltrcated, plWldered b)' the conflicting sides, and the granting
of civil and politica) rights, voted by the Parliament of Szcged in its last session on July

1 849432,

29,

was but a late symbolic acknowledgemcnt, not lacking in restrictive conditions, of

an emancipation which remained a target to be achieved i11 the next decades.
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Realitatea s-a dovedit însă, în curând, dezamăgitoare, valul de persecuţii, violenţe şi
expulzări din oraşele Ungariei şi Transilvaniei, excluderea din gărzile naţionale, dând frâu
liber vechii ostilităţi antievreieşti, hrănite de ură şi prejudecăţi429• Deşi, în cele din urmă,
intervenţia guvernamentală şi apelurile la tolerantă reuşesc să pună capătviolenţelor"30, efectul
acestor izbucniri, coroborat cu trecerea în prim-plan a confruntărilor militare, detennină
amânarea unei dezbateri asupra emancipării juridice până în ultimele zile ale revoluţiei.
Atraşi în vâltoarea războiului civil din Transilvania şi a înfruntării între revoluţia ungară şi
coaliţia austro-ţaristă, evreii, prezenţi în ambele tabere431 , sunt atacaţi, maltrataţi, jefuiţi şi
extorcaţi de părţile aflate în conflict, iar acordarea drepturilor civile şi politice, votată de
Parlamentul de la Seghedin, în ultima sa şedinţă din 29 iulie 1 849432, reprezintă doar o
recunoaştere simbolică tardivă, nelipsită nici ea de condiţ.ionări restrictive, a unei emancipări,
care rămâne un obiectiv de realizat în deceniile următoare.
*

Primul eveniment de răsunet politic în care s-au implicat evreii din Moldova şi Ţara
Românească a fost revoluţia din 1 848. Deşi nu se poate vorbi despre o participare de masă,
totuşi ea a fost semnificativă datorită personalităţilor implicate şi contribuţiilor materiale
acordate. Evreii, în special în Ţara Românească, an fost entuziasmaţi de idealurile de libertate
şi fraternitate afişate de revoluţionari; de decretarea emancipării israeliţilor; de promisiunile
de acordare de drepturi civice tuturor străinilor stabiliţi în ţară, care plăteau impozite şi nu se
aflau sub protecţie străiuă ş.a. m. În Moldova, revoluţionarii au fost mai rezervaţi faţă de
evrei, totuşi şi ei au preconi:zat o „emancipare graduală"434•
De fapt, nici documentele evreieşti elaborate în focul evenimentelor revoluţionare din
I 848 nu reflectă o concepţie şi o aspiraţie spre emanciparea politică şi civică în sensul modern
al tem1enului; nu se fac referiri la modele emancipaţioniste din Europa Centrală sau
Occidentală. Din scrierile evreilor din Ţara Românească, din perioada respectivă, se degajă
mai degrabă o speranţă şi un optimism mesianic că a sosit timpul eliberării dintr-un statut de
umilinţă milenară şi de păşire într-o eră a fraternităţii şi libertăţii. Sunt relevante în acest
sens articolele semnate de D. Bally şi soţia sa în „Pruncul Român", unele apeluri prin care
evreii cereau revoluţionarilor să aibă încredere în ei, că sunt „o naţie a cărei suferinţe
îndchmgate n-au putut să-i răpească nici credinţa, nici naţionalitatea, a cărei caracter s-a
întărit prin starea de umilinţe'\ în care a gemut atâtea secole"m.
Aşadar, existau conştiinţe evreieşti care, menţinându-şi rădăcinile tradiţionalist-iudaice,
îşi mărturiseau ataşamentul fată de cultura, spiritualitatea şi patria românească. De altfel,
Davicion Sally, cu mult înainte de revoluţia din I 848, s-a aflat în relaţii de corespondenţă cu
o seamă de intelectuali români, printre care şi cu Ioan Heliade-Rădulescu, sprijinind material
şi moral editarea unor lucrări fundamentale ale culturii româneşti.1 36•
În ceea ce îl priveşte pe C. D. Rosenthal, textele sale erau axate, în exclusivitate, pe
problemele Revoluţiei Romane, el exprimând de fiecare dată o dragoste fierbinte pentru
poporul român şi cauza lui, pentru care, de fapt, şi -a sacrificat şi viaţa437•
Un sustinător al Revoluţiei Române a fost şi bancherul Hilel Manoah, care, prin
Decretul G uvernului Provizoriu din I 4 iulie I 8.J.8, a fost numit membru al Sfatului Orăşenesc
Bucureşti438• Semnătura lui a apărut pe diferite acte oficiale ale revolutiei, printre care şi pe
procesul verbal al adunării notabilităţilor Ţării Româneşti care au recunoscut legitimitatea
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*

The first event with a significant politica! echo i n which the Moldavian and Wallachian
Jews took part was the

1 848 revolution. Although one cannot speak about a mass participation,

their contribution was quite sign ificant due to the personalities involved and to their financial
contribution. In Wallachia, the Jews were enthusiastic about the ideals of frccdom and

brotherhood advocated by the revolutionaries, stimulated by the article which granted thc
lsraclitcs' emancipation, by thc promise to grant civil rights to all the foreigners settled in

the country, who paid taxes and were not undcr foreign protection. ln Moldavia the
revolutionarics displayed more reservations towards the Jews. neverthelcss they also had in
view a "gradual cmancipation"4�4 •
l.s a matter of fact, the Jcwish documents elaboratrd during the rev olution�ry events
ofthe year

1 848 do not mirror a view on civil and political emancipaiion in

Lhe mod(;m sense

ofthe word; \hey do nol make rcference to the cmancipation pattems 01 Cemral or Western

Europe. In the respectiw timc, I he writings ofthe Jews in Wallachia reveal hope and messianic

optimism, the idea that thc time has come to get free from a hnmiliating bondage aud step

forwa1d into an <1g<! of brotht.:rhood and liberty. Rdevant with this respect arc the articlcs
signed by D. Rally and his wife, published in "Pruncul Român' , some appcals in which the

Jews asked the revolutionaries to trust them, because they were a "nation � hose neYer ending

ntisfortunes were nol able to dcprive them of faith or national îdentity, whose character was
strcngthened hy the humiliating condition in which they were kept for centuriesm.
Thus, there were severa] Jewish personalities who confessed their allegiance to the
Romanian cullure, spi1 ituality and homeland, despite of the fact that they did not deny their
Jewish traditional roots. Anyway, Davicion Bally, long b�fore the

1 848

revolution, was

corresponding with many Romanian intellectuals, among whom Ion Heliade Rădulescu,
financial ly and moral ly supporting the editing of fundamental works ofthe Romanian culture�l6.
As concems C. D. Rosen thal his art!cles were chiefly focused on the problems ofthe
,

RomaniJn revolution, every time expressing a deep Iove for the Romanian peoplc and for bis
cause for which, in fact, he sacrificed his life•;7•
A supporter ofthc Romanian RcYolution was also the banker Hilel Manoah, who, by
the Dccrec of the Provisional Government of July
Town Council

14, l 848,

•vas appointed member

of the

ofBucharest41R. His signaturc maJ be seen on many official documents issued

during the revolution, among which the minutes of the assembly of the notabilities of
Wallachia, who acknowlcdged the legitimacy ofthe govemment that replaced the Provisional
Government419• The official position wltich Hilel Manoah had held during the rcvolmion
was a proof that the revolutionaries of forty-eight promoted a real policy of granting civil

rights to the Jews. With this respect it is relevant to me11tion C. D. Rosenthal 's naturalization

document440.

Besides these leading personalities, the documents included in the volume also mention
other participants ir; the revolutionary events, not only in Wallachia, but in Moldavi.a as well441 •
Jews also supported the Romanian revolutionaries from abroad, among whom a leading
personalizy, dr. Mandl, assistant ofLamartine, at time foreign minister in the Govemment of
the French Revolution442•
Thus, thc chronicle ofthe

1 848 Romanian revolution may include Jcwish participation

aud contributions, as well as thc memory of great Jcwish-Romanian friendships, which served
the cause ofthe Romanians' liberation and stimulated the Jews' hopes for emancipation.
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locul Guvernului Prov:izoriu4.l9. Func:tia oficială. pe care
ocupat-o în zilele revoluţiei a fost c dovadă că revoluţionarii paşoptişti au
promovat· o politică reali de acordare de drepturi civice evreilor. În acest sens este relevant şi
actul de încetătenire a lui C. D. Rosenthal-44° .
Pc lângă aceste personalităti de vârf, în docurncntele cuprinse jn volum sunt menţionaţi
şi alţi par1icipanţi la evenimentele revoluţionare, nu doar în Ţara Român� ci şi în Moldova �1•
Revcluţionarii români au fost sprijiniţi şi c!e evrei din străinătalc, printre ei aflândtHC
şi o personalitate ca dr. Mandl, adjunctul lui Larnartine, ministru de externe în guvernul
revoluţionar francc.z�42•
Aşadar, cronica Revoluţiei Române din 1 848 poate ccnsenma participări şi contribuţii
evreieşti, ca şi mari prietenii cvreo-române, care aa servit cau7..ei de libertate a românilor şi
au alimentat speranţele de libertate ale e\Teilor.
Locotenenţei Domneşti. instalată în

Hilel Manoah a

7.

Prin conţinutul

Concluzii

lor, documentele cupri nse în al

m-lea volum din fz;•oare şi mi"irturi!

la evreii din România atestă o nouă etapă în procesul de integrare a colectivităţii
evreieşti în societatea românească în prima jumătate a secolului al XlX-lea.
În această perioadă a devenit mai evident faptul că activit.iţile economice desfăşurat:;
referitoare

d� evrei au fost socialmente necesare: ele au favorizat dezvoltarea economiei de piaţă şi
modernizarea structurilor economice ale societă\ii româneşti. Masa producătorilor autohtoni
din Ţara Românească ş1 Moldova, orientat.1., în principal, spre o viaţă econoreică tradiţmnală
de tip rural, nn era încă suficicnl pregătită pentru a se implica în procesele de reînnoire
economică. De aici intcresut Domniei şi al unor grupuri sociale pcmm atragerea şi încurajarea
elcm;:ntului evreiesc, a negustorului şi meseriaşului evreu, a bancherului şi {în ciuda
interdicµilor în vigoare) chiar şi a arendaşului eueu. În Transilrnuia, accesul evreilor la
mediul urban şi ocupaţiile specifice acestuia are loc doar în nm1a unei stăruitoare lupte
pentru înlăturarea restricţiilor de tip medieval.
Interesele economice pentru evreul posesor de capital rezultă chiar ş; din ordinele
antievreieşti cele mai draconice cu privire la izgonirea din ţar.ă a aşa-zişilor ,,vagabonT.·'; hi
instrucţiunile de aplicare a acestor dispoziţii �e preciza că ele im se rcfm I� evreii cn capital
şi meserie. Dar dacă pe planul „politicii"' economice poate fi constata• un int�res pentru
atragerea evreilor Cil capital spre societatea românească.. pc planul vietii public-� şi al drepturiliJT
civi le evreii au intrat in categoria străinilor necreştini De pildt., cor.form instmcţiunilor din
1 839, privind urmărirea vagabond�jului, evreii din principatul Moldovei nu se bue11rau de
„ nici im drepl civil decât numai acel al speculaţiei şi al plăţii dării cuvenite ocânnuirii".
Cu toate acestea, domnitorii au acordat anumite înlesniri unor grupmi de ·�Yrc.i,
privilegii fiscale .şi de jurisdicţie conducMorilor obştei şi instituţiilor comunitare.
În Transilvania, ascensiunea liberalismului favorizează apariţia unei l argi dezb.1teri
privind problemati ca emancipării chile a evreilor, care se va matcrial iw îns.1 de-abia în
deceniile urrnătom.'C revoluţiei de la 1 848.
Colectivitatea evreiască a trăit ca o categorie etnică şi socială distinctă, în spiritul
unui tradiţionalism strict religios. Deşi in rândul evreilor apar w1ele tendinte spre asimilarea
culturală şi lingvistică, în această perioadă nu se poate vorbi încă despre un proces de
aculturaţie în �.
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Conclusions
T he content of the documents included in the third volume of

Concerning the Jews In Romania

Sources and1estimonies

announce a new stage in the process of integration of th .

Jewish community in the Romanian society in the first half of the l 9th century.
In this period, the fact that the economic activities carried on by the J ews were socially
necessary became more stressed: they favored the development of the market economy and the
modernization of the economic structures of the Rornanian society. The mass of autochthonous
producers in Wallachia and Moldavia, chiefly oriented towards a traditional rural economic
life, was not yet ready for initiating a process of economic revival. T his is the reason why the
princes and some social classes were interested in stimulating and encouraging the Jewish
element, the Jewish trader and craftsman, thc banker and (despite the interdictions in force)
even the Jewish leaseholder. In Transylvania the Jews' access to the urban area and its specific
occupations was granted only after a fierce struggle for the removal of the medieval restrictions.
T hc economic interests in the Jewish capital-owner results even from the most stern
anti-Jewish injunctions concerning the expulsion from villages of the "vagrants" ; the
instructions for implementing these orders mention that they do not concern the Jews with
capital and profession. Whereas at the levei of economic "policy" one may clearly identify an
interest in inducing the Jewish capital-owner to integrate into the Romanian society, as far
as public life and civil rights were concerned, the Jews remained in the category of non
Christian foreigners. For instance, according to the l839 instructions conceming vagr.mcy,
the Jews of the Moldavian Principality did not enjoy "any other civil right but to do business
and pay bis taxes to the adrninistration". Nevertheless, the princes granted severa) fiscal
facilities to some groups of Jews as well as fiscal and jurisdictional privileges to the leadcrs
of the community and communal institutions.
ln T ransylvania the risc of liberalism stimulated a large debate conceming the Jews'
civil emancipation, which would take a tangible shape only in the decades following the
1 848 revolution.
The Jewish cornmunity lived as a distinct ethnic social category, in the spirit of a
strict religiotts .traditionalism. Although one may notice certain tendencies towards cultural
and linguistic assimilation in the Jewish society, wc cannot speak yet about a mass acculturation
process in the period under discussion.
The participation in the spiritual life was still individual. There were only a few
personalities, such as Iuliu Barasch, Barbu Iscovescu, C. D. Rosenthal, philanthropists such
as the Bliss fan1ily and Hilel Manoah, rnbbis such as Aaron Chorin, Ezechiel Paneth, Abraham
Friedman, who became part of the general history of this area.
Nevertheless, one may conclude that all data, facts and events revealed in the prescnt
volume of documents do make up a constitutive clement of the general history of Romania,
of the general history of the Jews and of the particular history of the Jews in the Romanian
countries. Wc believe that Romanian historiography cannot be complete without the analysis
of the attitude of the Romanian society towards a "Non-Christian, foreign" ethnic group,
who invested the creative energy of many generations in the modern development of the
Romanian society, to the same extent as the general Jewish historiography cannot be complete
without the analysis of the modern evolution of the Jewish Diaspora within the context of
the Romanian area.
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Afirmarea pe planul vieţii spirituale a fost încă individuală. Au existat doar unele
personalităţi, precum Iuliu Barasch, Barbu lscovescu, C. D. Rosenthal, filantropi ca familia
Elias şi Hilel Manoah, rabini ca Aron Chorin, Ezechiel Paneth, Abraham Friedman, care s-au
înscris în istoria generală a acestor locuri.
Totuşi, se poate conchide că toate datele, faptele şi evenimentele ce se descifrează dia
docun1entele cuprinse în volum sunt o parte constitutivă a istoriei generale a României, a
istoriei universale a evreilor şi a istoriei particulare a evreilor de pe meleagurile româneşti.
Credem că istoriografia românească nu poate fi completă fără analizarea atitudinii societăţii
româneşti faţă de o etnie „străină necreştină" care a investit energia creatoare a numeroase
generaţii în devenirea modernă a societăţii româneşti şi nici istoriografia evreiască universală
nu poate fi completă fără analizarea devenirii modeme a diasporei evreieşti în contextul
spaţiului istoric românesc.
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1 973; Perri; Stern 1 979; Nagyvărad 1 98 1 ; Giladi 1 989.
32 Cannilly 1 994; Carmilly 1 995.

132

https://biblioteca-digitala.ro

33 Anccl, Eskcnasy 1 99 1 ; R.ăduţiu, Gyemănt 1 995.
34 Istoria; M6zes; Neumann.
3 5 Cannilly 1 99 1 ; Cannilly 1 996; Gyemănt 1 995; Gyement 1 996; Gyement, Imaginea , Gyemânt
1 997; Horei; Neamţu 1 996; Glnck 1 996; GIOck 1 997; Neumann E. 1 996.
36 Vezi în acest sens doc. 16, 1 86, 361 , 3 1 , 8 1 , 1 74, 266.
37 Vezi doc. 266.
38 Vezi doc. 16.
39 Vezi /MER, Il/2, p. 1 04-1 3 1 , nr. 84.
40 Negruţi 1 984, p. 68.
41 Vezi doc. 1 86.
42 lbid.
43 Vezi Negruţi, Date noi, p. 245.
44 Vezi doc. 125.
45 Platon, Pop. evr ., p. 1 60-177. Vezi şi doc. 361 .
46 Vezi Verax, 1903.
47 lbid, p. 25.
48 Vezi doc. 3 1 , 81 şi 64; Platon, Pap. el'r., p. 1 60-1 67.
49 Vezi doc. 266 şi 1 74.
50 Georgescu, Ev. dem„ p. 74.
51 A.P„ IX, p. 1 1 64. Vezi centralizAtorul recensământului din 1 838 (doc. 284).
52 Vezi doc. 284.
53 Verax 1903, p. 50-52.
54 Vezi pentru repertoriz.area acestor surse Răduţiu, Gyemănt 1 995.
55 lbid., p. 703-705, Anexa 12.
„
56 Conscripţia fiscală din 1 804 înregistrează numai populaţia bărbătească evreiască cf lbid„
p . 380, nr. 2878. Cifrele estimative din tabelul nostru pentru acest an includ dublul valorilor din
conscripţie.
57 Conscripfia fiscală din 1 821 include numai populaţia bărbătească evreiască cf lbid„ p. 465,
nr. 363 1 . Cifrele estimative din tabelul nostru pentru acest an includ dublul valorilor din conscripţie, cu
excepţia comitatelor Bihor şi Maramureş (vezi notele 58 şi 59).
58 Cifra se referă la anul 1 8 1 8, cf Tudomânyos Gyiijtemeny, 1 8 1 8, IV, p. 95.
59 Vezi doc. nr. 86 (1 820121 ).
60 Răduţiu, Gyemănt 1995, p. 692-693, Anexa 5.
6 1 Se referd. la anul 1825.
62 Vezi doc. nr. 25 (1 806) şi doc. citate la nota 2 de la ac�i poziţie.
63 Gyemănt 1 996, p. 137-1 39; Anexa I; p. 146, Anexa V.
64 Răduţiu, Gyemănt 1 995, p. 68 1 -685, Anexa 1 .
6 5 Recensământul, p. 322.
66 Există date anuale privind numărul de naşteri şi decese în rândul evreilor din Transilvania
pentru anii 1 84 1 - 1 846, în Arh. Episcopiei romano-catolice de Alba Iulia, nr. 378/1 843; 433/1 846.
Pentru comparaţie cu perioada 1 85 1 - 1 859 şi 1 863-1 865, vezi Izvoare, p. 202-2 1 8; 222-228.
67 Vezi doc. nr. 229 (1 836), 236 (1 837).
68 Vezi pentru aceste surse: Gyemănl 1 996, p. 126-1 27, 1 57-1 59, Anexa XI; Anexa XIV.
69 Pentru surse, vezi notele 55-6 1 .
7 0 Cf. Gyemănt 1 996, p . 1 42-146, Anexele ill-V; p . 1 57- 1 59, Anexa XI. Pentru populaţia
totală, vezi notele 64-65.
71 Datele pentru Alba Iulia se referii la anii 1 8 1 3 şi 1 835.
72 Datele pentru Aiud se referă la anul 1 835.
73 Datele pentru oraşe se referă numai la anul 1 813.
74 Gyemânt 1 996, p. 142-143, Anexa ill.
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75 Cf. datele din tabelul de mai sus.
76 Gyemănt 1966, p. 144-145; Anexa IV:
77 Gyemănt 1 995, p. 306-307; 3 1 1 .
78 Istoria, p. 28.
79 Vezi doc. nr. 96(1 822) şi 292(1 84 1 ).
80 Vezi nota 66.
81 Ghibănescu, Iaşi, p. 8-9.
82 Platon, Pop. evr., p. 1 60-161 .
83 Vezi doc. 266.
84 Zane, ES, p. 329-350.
85 lbid., p. 333. :-;
86 Sombart, Di� '"Jtfden.
87 Zane, ES, p. 349.
88 Iorga, Ist. com . p. 133-134.
89 Vezi doc. h6.
90 Schwarzfeld E., ERO , p. 160.
91 Doc. 1 75.
92 Doc. 1 1 8.
93 Doc. 25 1 .
94 Doc. 294.
95 Doc. 332.
96 Loc. cit.
97 Doc. 335.
98 Doc. 345, 349.
99 Doc. 353.
1 00 Zane, ES, p. 329-350.
101 Mărieş, lmp. catogr., p. 51-139.
102 Iorga, Ist. com ., p. 143-144.
103 Doc. 1 1 3.
104 Doc. 243.
105 Doc. 364.
106 Madgearu, Agrarianism , p. 86-87.
107 Doc. 260.
1 08 Doc. 225. Şuţu, Notiţe, p. 5 1 .
109 lbid. loc. cit.
1 1 0 Doc. 1 9.
1 1 1 Mărieş, lmp catagr . , p. 73.
1 12 Doc. 263.
1 13 Doc. 278.
1 14 Neigebauer, Leip1ig, p. 100.
1 1 5 Bogdan, Uliţi, p. 44.
1 1 6 Vezi doc. 3 1 , 85, 361 şi Platon, Pop. evr . , p. 160-177.
1 1 7 Vezi doc. 85.
1 1 8 Doc. 266.
1 1 9 Doc. 344, nota 35.
1 20 Doc. 265.

1 2 1 Doc.

1 53 .

Doc. 1 92.
1 23 Doc. 2 1 0.
1 24 Doc. 226.
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125 Doc. 237.
126 Doc. 261 .
127 Doc. 279.
128 Doc. 280.
129 Doc. 300.
1 30 Cotter, p. 1 68-169.
131 lbid., p. 1 24.
1 32 lbid, loc. cit.
1 33 lbid, loc. cit.
1 34 Vezi doc 5 1 , 134, 135, 299, 388.
135 Vezi do;. 262.
1 36 Vezi doc. 88.
137 Vezi doc. 166.
138 Vezi doc. 250.
1 39 Iorga, B.B . , p. 3 1 .
140 Vezi doc. 1 76, 2 12.
141 Vezi doc. 301 .
142 Vezi doc. 266 şi Platon, Pop. evr . , p. 1 75.
143 Vezi doc. 344, nota 35.
144 Platon, Pop. evr ., p. 1 6 1 .
1 45 Vezi doc. 77, 1 2 1 , 242, 340, 342, 345, 348, 35 1 . Vezi ş i Schwarzfeld E., lnrpopularea ,
p. 5-40; /MER., 11/2, p. 2 1 0-2 1 3, nr. 1 3 1 ; p. 370-372, nr. 252, p. 437-438, nr. 304.
146 Tufescu, Târguşoarele, p. 105-106.
147 Vezi doc. 34 1 .
148 Vezi doc. 342.
149 Aceste prevederi au fost cuprinse în toate contractele încheiate cu târgoveţii evrei. Vezi
nota 99.
1 50 Schwarzfeld E., lmpop11larea , p. 49.
1 5 1 lbid, p. 80-81 .
1 52 Negruţi, Rolul evr . , p. 144 .
1 53 Schwarzfeld E., lmpopularea , p. 82-85.
1 54 Vezi doc. 3 1 .
1 55 Vezi doc. 174.
1 56 Negruţi, Date noi, p. 250.
1 57 Vezi doc. 266.
158 Bogdan, Uliţi, p. 47-49.
1 59 Ivănescu, Popula/ia , p. 37.
160 Neigebauer, Leipzig, p. 240.
1 6 1 Doc. 392.
1 62 A.C„ Fd. I, dos. 139, f. 37-102 (copie).
.
Î 63 Doc. 293.
164 Doc. 344.
1 65 Mărieş, S11puşii, p. 165.
1 66 Vezi, pentru surse, Gyemănt 1 966, p. 1 50-1 5 1 , Anexa VII; 1 56, Anexa X: 1 60-1 63,
Anexa XII; 1 66- 1 67, Anexa XV.
1 67 Pentru acest an, datele se referă numai la comitalele Crasna şi Solnocul de Mij l oc .
·

•

.
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1 6 8 „Erde Î i Hirado", 1 844, 62, p. 365; 1 847, 2 1 2 , p. 22.

y

1 69 Vi:zi doc.

1 70

Gyemant

nr.

. n s ( 1 844).

1 996, p. 1 52, Anex1 Vfll; 1 63 - 1 04 , Ane'ia Xill ; 1 66- 1 67, Anexa
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XV.

1 7 1 „Hon es Klllfdld", 1 844,

42, p. 168; ,,ErdClyi Hirad6", 1 846, 122, p. 139-140; Maizner,

p. 75-79.

1 72 Doc. nr.

86 ( 1 820-1 82 1 ).

1 73 Doc. nr. 149 ( 1 82 8- 1 829).
1 74 Istoria, p. 3 1 .

175 Oyemant 1 996, p. 147-149, Anexa VI; 1 53-1 55, Anexa IX.

176
1 77
6075/1 82 1 .

lbid. p. 134, nota 28.

AG,

F 46, nr. 3907/1 8 1 4; 7367 şi 940811 8 1 6; 61 4 1 /1 8 1 7; 4894/1 8 1 8; 1 2485/ 1 8 1 9;

1 78 !MER , 11/2, p. 203-208, nr. 1 28.

1 79 Vezi Gy6nuint 1 996, p. 1 35, nota 3 i .

1 80 Vezi Joc. nr. 358 (1 1W5), 366 ( 1 846).
1 8 1 Doc. nr. 86 (1 820- 1 82 1 ).

1 82 Doc. nr. 2 (1 80 1 ).

1 83 Doc. nr. 140 ( I 828).
1 84 Doc.nr. 240 ( 1 837).
1 85 Doc. nr. 368 (1 846); J.itoria, p.

31.

1 86 Doc. nr. 2 ( 1 80 1 ) şi 2 1 3 ( 1 835-1 837).

l 87 Condurachi, p. 28.
1 88 Vezi doc. 1 9.

1 89 Vezi doc. 1 62 şi 21 1 .
190 Doc. 58.
1 9 1 SchwarzJi:ld

E., E'Vf'flii, p. 71-98.

1 92 Condurachi, p. 35.
1 93 Doc. 23 şi 75.

1 94 lbid.
1 95 Doc. 168.

lbid.
197 lbid.
1 98 Brocmer, Chest. isr., p. 207.
1 99 Vezi doc. 1 68, JWta 6.
1 96

200 Loc. cit. Anexa Litera R., Articolul L.
201
202

lbid.
lbid., Capitolul ill, Sc:cfia IV, Articolul 94.

203 Doc. 270.

204 Loc. cit., punctul B.4.
205 Vezi doc. 326.

206 Vezi doc. 274.
207 Doc.

270 ariicolul 35.
E., ERO , p. 55.
,

208 Sch1MUZfeld

209 Condurachi, p. 34.

2 1 0 Vezi Schwmzti:!d E., �le, p. 16.
2 1 1 Vezi Corivan 1 966, p. 182- 1 85 .
2 1 2 Vezi doc. 1 63, nota 8 ş i Corivan 1 966, p. 1 82-1 8 5 .

2 1 3 Vezi doc. ?68.

214 Corivan 1 966 , p. 1 82-1 �5.
2 1 5 Vezi doc. '.?78.

2 1 6 Vezi doc. 3.
117

lbid., 11otde 2 ,i- 3.
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2 1 8 !MF
..R li/ I , p. 52-54, doc. 74.
2 1 9 VC"J.i doc. 3.
220 Neotii,

Înfruntarea.

2'2 1 Doc. 1 7 .
222 Doc. 60.
223 Doc. 44.

224 Brt'Ciner, Chest. isr., p. 200.
225 Doc. ::n.

:!16 Schwartfoid M., 1--echimea , p. 1 1 2-1 1 8 .

227 !MER, 1

(ed.

229 \ie1j doc.

nr.

a

II-a), p . 1 02-1 03, nr. 1 1 9.

223 lbid. , I, p. 1 33-1 34, nr. 1 59; Il/1 , p. 227-228,

nr.

37 ( 1 8 1 1 ), nota I .

nr.

LXIV-LXV

231ll.�IER , Ilr- , p. 1 97-1 98, nr. 123; 203-208, nr. 1 28; 209, nr. 1 29; 209-2 1 0, nr. 1 30; 2 1 9-222,

1 3 7; 222-223, nr. 1 38; 229. nr. 14 1 ; 229-230, nr. 142; 230-2J3, nr. 143; 235-236, nr. 1 45 .

23 1 Schascr, p. 7 7-80.

232 /MER, II/2, p. 385-389,

nr.

263.

234 Vezi doc. nr. 37 ( 1 8 1 9).

235 Vezi pn.iuerarca makrialului statistic al acestei conscrip�i la Gyemânt 1 996, p. 124- 1 67.

2'.l6 !MER, Il/2, p. 1 45-172, nr. 99.

lbid., 11/2, p. 2 5 1 -257, nr. 1 64.
lbid., II/2, p. 354, nr. 237.
239 LOw, p. 34-36. Vezi şi doc. nr. 1 84 (1 832).
240 LOw, p. 46-61 . Vezi şi doc. nr. 368 ( 1 846).
24 1 Lliw, p. 83-126. Vezi şi doc. nr. 184 (1 832).
237

238

242 Doc. nr. 287 ( 1 840).

243 Vezi mai pe larg aceste dezbateri şi trimiterea la referinţe în nota 6 la doc. nr. 287 ( 1 840).
244 Vezi doc. nr. 40 1 , 404, 405, 406, 407, 4 1 4 ( 1 848) şi 434 ( 1 849).
245 Doc. nr. 434 ( 1 849).

246 Doc. nr. 25 (1 806), 229 ( 1 836), 236 (1 837), 258 ( 1 838).

247 Doc. nr. 366 (1844).
248 l>oc. nr. 1 0 (1 802), 99 (1 823), 1 46 şi 148 (1 828), 1 58 (1 830), 3 1 8 ( 1 843).

249 Doc. nr. 29 ( 1 807), 1 54 (1 829), 307 ( 1 842).
250 AG, F46, nr. 1 2004 ( 1 844).

2 5 1 Doc. nr. l şi 7 ( 1 80 1 ), 59 şi

65

( 1 8 1 7), 73 şi 76 ( 1 81 9), 1 52 ( 1 829).

252 Doc. nr. 25 (1 806), 50 ( 1 8 14), 1 06 ( 1 824), 1 6 1 ( 1 830), 236 ( 1 837), 303 ( 1 842).

253 Doc. nr. 105 ( 1 824).

254 Doc. nr. 1 54 şi 1 5 5 ( 1 829), 1 57 ( 1 830).

255 Doc. nr. 229 ( 1 836), 247 ( 1 838), 405 ( 1 848).

256 Cannilly 1 995, p. 1 82.

257 Doc. nr. 49 ( 1 8 14), 53 ( 1 8 1 5), 55 ( 1 8 1 6), 96 (1 822).
258 Vui doc. nr. 1 1 9 ( 1 826).

259 Doc. nr. 1 98 ( 1 833), 2 1 7 şi 232 (1 836).

260 Doc.

nr.

6 ( 1 80 1 ), 7 1 (1 8 1 8), 9 1 ( 1 822), 1 1 2 ( 1 825), 1 1 9 ( 1 826), 1 32 ( 1 827), 1 37, 144,

145 (1 128), 1 50 (1 829), 2 1 4 ( 1 835), 21 7 şi 232 ( 1 836), 258 (1 838), 305 ( 1 842).
26 ! Ve7i doc. nr. 40.S ( 1 848), nota 1 .
262 Doc . nr. 247 şi 249 (1 838).

şi 244

263 Doc.

nr.

72 ( 1 8 1 8), 84 (1 820), 91 (1 822), 1 30 ( 1 827), 1 60 şi 1 6 1 ( 1 830), 2 1 8 (1 836), 24 1

(1 837), 256 fi 259 ( 1 838).

264 !Joc. nr. 46 şi 47 ( 1 8 1 3), 1 28 ( 1 827).
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265 Doc. nr. 1 59 (1 830), 358 (1 845), 366 (1 846). Vezi şi AG, F46, nr. 5979/1 8 1 2, 333/1 8 14,
7785/1 827, 6088/1838, 340711 840, 1 1 784/1 844, 4873/1845. Pentru măsurile districtului Chioar, vezi
,,Erdelyi Hirad6", 1 844, 45, p. 264; 1 845, 65, p. 5 14; 1 02, p. 808.
266 Doc. nr. 69 şi 71 ( 1 8 1 8), 79 ( 1 8 1 9) 146 şi 148 (1 828), 307 (1 842), 3 1 8 (1 843), 366 şi 370
(1 846).
267 Doc. nr. 41 ( 1 8 1 2), 49 ( 1 8 14), 70 (1 8 1 8), 90 (1 822), 1 1 1 (1 824), 1 50 şi I 55 (1 829), I 57 şi
1 59 (1 830), 2 1 8, 229, 232 (1 836), 247 şi 258 ( 1 838), 366 (1 846).
268 !MER, II/2, p. 2 5 1 -257, nr. 1 64; Schaser, p. 77-80.
269 AG, F 46, nr. 13276/1 832.
•270 Doc. nr. 307/1 842.
271 Actele procesului în AG, F 46, nr. 1 749, 4 1 78/1 792; 1 355, 1 852, 2455, 4266, 5297, 6866,
7604, 9 1 84 , 9678/1 793; 2673, 3267, 3289/1 794; 1 638, 1 864/1795; 765, 2626, 3 560/1 796; 1 877, 9884/
1 799; 2012, 3987/ 1 80 1 ; DJ Sibiu, fd. Brukenthal, N 1 -5, nr. 38.
272 Jakab, p. 682.
273 Doc. nr. 142 şi 147 (1 828), 1 5 1 (1 829), 371 (1 846). Vezi şi „SiebenbOrger Bote", 1 84 1 ,
1 6, p . 6 5 ; 1 846, 5 1 , p . 204-205; „SiebenbOrger Wochenblatt", 1 84 1 , 1 5, p . 57-58; ,,Erdelyi Hirad6",
1 844, 72, p. 428; 93, p. 555; ,,Mult es Jelen", 1 845, 76, p. 4 5 1 ; 1 846, 9 1 , p. 532; F. Lovy, în ,,Magyar
Zsid6 S:.iiemle", 1 9 14, XXXI, p. 209-2 1 5 .
274 Doc. nr. 245 (1828).
275 Doc. nr. 241 şi 244 (1837).
276 Doc. nr. 247 şi 259 (1 838).
277 Doc. nr. 40 1 , 404, 405, 406, 407, 4 1 0, 414 ( 1 848).
278 În legătură cu primele informaţii privind funcţia de hahambaşă ca şef al colectivităţii
evreieşti în Ţările Române vezi !MER, II/I , doc. 1 2 1 , 140, 1 99, 207 şi !MER IT/2, doc. 1 8 .
279 Vezi !MER IT/2, doc. 1 8 �i doc. 203 din volumul de faţă.
280 Vezi !MER II/2, doc. 46, 86, 205, 260, 3 14.
281 Vezi !MER IT/2, doc. 275 şi voi. de faţă doc. 33.
282 Vezi Halevy, Comunităţile , p. 63-64 şi doc. 8 1 .
283 Doc. 33.
284 Vezi doc. 1 00, 1 4 1 , 143, 163, 1 73 , 1 82, 203 şi Kara 1 978, p. 7.
285 Vezi doc. 8 1 .
286 lbid.
287 lbid.
288 Niemirower, Ochire, p. 1 0.
289 Doc. 1 00.
290 Vezi doc. 1 26.
291 Vezi doc. 1 69, 1 70, 1 7 1 , 1 73, 1 85 .
292 Vezi doc. 203.
293 Niemirower, Ochire , p. 9-10. Vezi şi Schwarzfeld M., Ochire, p. 59.
294 Vezi doc. 330.
295 Niemirower, Ochire , p. 1 8.
296 Vezi doc. 8. În legătură cu funcţiile stărostiei în Moldova, vezi şi studiul lui Schwar7.feld
E., Aşezămintele, p. 1-23.
297 Vezi nota 162.
298 Vezi !MER, II/2, doc. 260 şi doc. 23 în volumul de fată.
299 Doc. 75. Vezi şi Halevy, Comunităţile, p. 93-94.
300 lbid, p. 92.

3 0 1 Doc. 3 5 . Vezi şi Urechia, IX, p . 589.
302 Vezi
3 0 3 Vezi

doc. 4 5 .
doc. 178.
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304 Schwaufeld E., Ist. f!Vr., p. 63.
305 Zuckermann, Amintiri , p. 4.
306 Vezi doc. 1 79.
307 Schwarzfeld E„ Ist. f!Vr„ p. 63.
308 Vezi documentele 1 95, 197, 1 99, 200.
309 A.Z.J., ill, 17 august 1 839, p. 401 -402, apud Schwarzfeld E., Ist. rNr . , p. 63.
3 JO Doc. 323.
3 1 1 Zucke1mann, Amintiri, p. 17.
3 1 2 Vezi doc. 417.
313 Zuckermann, Amintiri .
3 1 4 Vezi doc. 36.
3 1 5 Vezi doc. 68 şi 255.
3 1 6 Halevy, Comunităţile, p. 98, nota 2.
•
317 Vezi doc. 178.
3 1 8 Siniol, Cahal, p. 42.
3 1 9 lbid, I. cit.
320 Vezi doc. 1 6 5 .
321 Vezi în acest sens doc. 245 şi 336.
322 Vezi doc. 344.
323 Vezi doc. 323.
324 Vezi doc. 433.
325 Vezi doc. 173 .
3 2 6 Vezi î n acest sens studiul lui Schwarzfeld E., Aşezămintele, p . 3-23.
327 Niemirower, Ochire, passim.
328 Vezi doc. 4 1 6.
329 Vezi doc. 1 86, nota I .
330 Vezi doc. 1 66, nota I .
331 Vezi doc. 1 2 1 , 348, 351 ş.a.
332 Sinagoga „Cahale Grande", „Sinagoga Mare", „Sinagoga Croitorilor" din Bucu. eşti.
333 Vezi doc. 344 .
334 Vezi doc. 1 03, 255, 27 1 .
335 în legătură cu istoria construirii Sinagogii Mari din Bucureşti vezi doc. 372, 374, 375, 378,
379, 3 8 1 , 385, 39 1 .
336 Vezi doc. 28 1 .
3 3 7 Vezi doc. 365.
338 Vezi Joe. 397.
339 Doc. 402 .

p. 6 1 .
Vezi în acest sens Schwarzield W., Instrucţia, p . 2 1 -4 1 .
Vezi doc. ! 68.
Vezi doc. 344.
Vezi doc. 390.
Niemirower, Ochire, p. 1 8.
Vezi doc. 3 1 2, 3 1 3, 3fi0.
347 Vezi doc. 1 92, 1 94, 1 96, 304, 306.
348 Hale11y, !TE, p. 1 .
349 Vezi, î n acest sens, Statutul Hcvrei K�di�a al evreilor sc-larzi din Bucu reşti , adoptat Îd
I 81 l (doc. 36).
340 Cf. Schwaufdd M., Vechimea ,

34 1
342
343
344
345
346

350 lbid.

3 5 1 Doc. 1 56
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352 Doc. 233.
353 Vezi doc. 5 1 , 1 34, 384.
354 Vezi în acest sens doc. 9 şi Kaufmwi, Gabela, p. 19-2 I .
355 Vezi doc. 8.
356 Schwarzfeld M., Ochire, p. 57.
357 Doc. 66.
358 Vezi doc. 32.
359 Ceauşu, p. 147-160.
360 Doc. 107.
361 Doc. 344.
362 Niemirower, Ochire, p. 1 1 .
363 Eisler. Vezi şi doc. nr. 325 (1 843).
364 Eisler, p. 235-236; Jakab, p. 678-688; AG, F 46, nr. 4662/1 844.
365 Vezi doc. nr. 62 şi 64 ( 1 8 1 7), 1 64 (1 830).
366 Vezi doc. nr. 83 (1 820) şi 1 08 (1 824).
367 AG, F 46, nr. 1 2259/1 835; Arh. Naţ Magh. Budapesta, Arh. epocii neoabsolutistc, D4,
Transilvania 1 848-1 860, pachet 73, f. 656r-660v; Ujvări, p. 1 37-138, 363, 552, 577, 785, 795, 84 1 ;
Carmilly 1 970 (ed. 1 988), p. 166-168.
368 Bibi. Filialei din Cluj-Napoca a Academiei Române, col. Mike, mss. A 475; Jakab,
p. 945-946; Ujvări, p. 3 1 ; 640; Popa, p. 247.
369 Gyemănt 1 996, p. 1 50-1 5 1 , Anexa VII; 1 56; Anexa X; 160-163, Anexa XIl.
370 Ujvări, p. 884; AG, F 46, nr. 71 5/1 846.
37 1 AG, F 46, nr. 9704/1 843; 4662/1 844. Vezi şi doc. nr. 324 şi 328 ( 1 843).
372 Doc. nr. 108 (1 824), 329 (1 843), 331 şi 343 (1 844).
373 Vezi doc. nr. 355 (I 845) şi 377 (1 846).
374 Doc. nr. 14 (1 803), 57 ( 1 8 1 6), 1 60 şi 1 6 1 (1830). Vezi şi Carmilly 1995, p. 1 78.
375 Cannilly 1 995, p. 1 3 1 -1 32, 1 62, 1 70, 173, 1 76-1 77.
376 Doc. nr. 57 ( 1 8 1 6), 149 (1 828-1 829), 241 şi 244 (1 837), 376 (1846); M6zes, p. 60-62;
Istoria, p. 33-34.
377 /MER, II/I , p. 30, nr. 43; p. 6 1 -64, nr. 84; Eisler, p. 234.
378 Doc. nr. 205 (1 835-1 838).
379 Doc. nr. 256 şi 259 (1 838); M6zes, p. 7 1 -75; ,,Erdelyi Hirad6", 1 846, 122, p. 139-140.
380 Doc. nr. 84 (1 820), 90, 9 1 , 93 şi 97 (1 822), 1 30 (1 827), 1 6 1 (1 830), 292 ( 1 84 1 ); Carmilly
1 995, p. 1 62, 169; M6zes, p. 58-60; Istoria, p. 36-37.
381 Carmilly 1 996, p. 1 3-60.
382 Vezi doc. nr. 42 ( 1 8 1 3), 93 şi 97 (1 822), 123 (1 826) şi 1 26 (1 827).
383 Doc. nr. 286 (I 840).
384 Vezi doc. nr. 1 83 (1832).
385 Istoria, p. 39.
386 M6zes, p. 55-56; 81-82.
387 Doc. nr. 408 (1848).
388 Vezi doc. nr. 434 (1849).
389 Groszmwin 1 917, p. 86-136; Carrnilly 1995, p. 4 1 -42.
390 !MER, II/2, p. 251-257, nr. 1 64. Vezi şi B. Mandl, în ,,IMIT E vkonyv", 190 1 , p. 1 66-220.
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ANEXA I
NUMĂRUL FAMILIILOR EVREIEŞTI CARE AU PLĂTIT DĂRILE
CĂTRE STAT ÎN 1 803

Denumirea tinutului
1

Suceava
Neamţ
Roman
Putna
Tecuci
Covurlui
Tutova
Vaslui
Fălciu
Greceni
Codru
Hotărniceni
Orhei
Soroca
Herţa
Dorohoi
Botoşani
Hârlău
Cărligătura
Iaşi

Total

Nr. în târguri şi oraşe

Nr. în sate
169
35
43

100
74
5 (Adjud)

11
18 (Galaţi)
30 (Bârlad)
16
42

lJ

12
l
11
11

11
1 49
686
300
1 50
350
136
70
367 (laşi)

1 23
24
60
120
21
87

2515

730

Total
169
135
1 17
5
11

18
30
29
54
1
11
22
272
686
3 24
2 10
3 50
256
91
454
3245"'

Tabel realizat pe baza datelor din Condica liuzilor (doc. 1 6).
Nu este specificat numărul evreilor din târgurile Fălticeni, Burdujeni şi Vlădeni.

· În condică sunt înregistraţi 57 evrei sudiţi şi I 4 I evrei sudiţi austrieci, care nu plăteau dări.
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ANEXA U
POPULAŢIA EVREIASCĂ DIN TÂRGURILE ŞI ORAŞELE MOLDOVENEŞTI
ÎN ANUL 1 832 f·AfA DE TOTALUL POPULAŢIEI STABILE

Denumirea târgurilor şi oraşelor
1.
2.
3.
4.

laşi
Botoşani
Galati
Roman

5. Bâr!ad
6. Tg. Ocna
7. Huşi

8. Focşani

9. Piatra
1 0 . B.1cău

1 1 . Tg. Neamţ

1 2 . F:ilti::er:i
13.
14.
I 5.
1 6.
17
18.

Herţa
Tt;. Frumos

Ştefăneşti
Dorohoi
Tecuci

Vaslui
1 9 . Tg. Nou

20. Odobeşll
2 1 . Suliţoaia
22. Fălciu
2 3 . Adj ud

14.

Nicoreşti '

25. Panciu
26. H.1rlău
2 7 Săveni
.

2 8 . Moineşti

Nr.
l l . 60 l

Evreii

l.1 1 8

144

1 . 055
355
1 00
25 9
217
62 5
458
44
1 .442
� .056
3 99
225

l .056
60
133
729
70

48 1

7
15

12

62

359

64
1 87

O/o

24 2
.

8, 1 0

1 ,68

1 6,69

6,66
3,02
5,28
4.53
2 1 .85
1 5 80
,

1 ,68
6(\65
49,74

1 9,60

1 3 , 22
62 ,0 5
3,92
9, 1 2
1 ,25
7,06

t ,6 1

9,58
59,63
1 0 65
.

3 1. , 80

1 75
76
149
92

52,07
25,09
5 1 ,5 0

3 6 . Nicolina
3 7 . Podul Turcului
3 8 . Căiuţul

3 9 . Bucecea
40. Frum1�ca

TOTAL

Cf. Negruţi, Date noi, p.

4.9 1 8
4 79 5
2 . 907
2.881
2 . 1 68
.

2 . 17:�
2 . 1 23
2 035
1 . 703

1 .702

1 . 533

1 .459
1 . 1.l43

992

746
746
647

3 1 . Lespezi

3 5 . Nămoloasa

5.32î

4.935

1 ,06

0.81

44, 2 1

3 3 . Şeulcni

6.32(1

973

252
290

3 4 . Drăguşeni

Nr.

48.3 1 4
1 3 .796
8.606

0,3 1

29. Podul Iloaiei
30. Burduşeni

3 2 . B1Jmşoaia

Total populaţil� stabilită

55.50

35 ,80

91

44,00

26
98
71

20,00
85 ,97
79177

24.299

18,78

233, Anexa I.
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803

602
602
588
570

522

289
300
289
257
204
203
1 87
1 30

O/o

1 00
100
1 00
1 00
1 00

1 00
1 00
1 00
1 00

1 00
1 00

100
) 1)0

1 00
1 00
1 00
100
1 00
1 00

l OO

1 00
t ou

100
1 00
1 00
100
100

wr
1 00
I OC

100
1 00
100

1 00

89

100
1 00
100
1 00
100
1 00

1 29.41 3

1 00

1 14

ANEXA Ul
POPULAŢIA EVREIASCĂ ÎN' ANSAMBLUL LOCUITORILOR ORAŞELOR ŞI TÂRGURil...OR
MOLDOVEl CONFOR.1\1 CATAGRAFIEI DIN ANUL 1 845
Nr.
crt.

Denumirea oraşelor şi
târgurilor

o

tl

I . Dorohoi

2. Tg. Mihăileni
3 . Tg. Herţa
4 . Tg. Săveni
5. Tg. Rădăuţi
6. Tg. Darabani
7. Tg. Mamorniţa
8. Botoşani
9 . Tg. Hârlău
10. Tg. Suliţoaia
1 1 . Tg. Burdujcni
12. Tg. Ştefăneşti
1 3 . Tg. Bucecea
14. Tg. Frumuşica
L5 . Fălticeni
1 6 . Tg. Lespezi
1 7. Tg. Paşcani

1 8. Piatra Neamţ
1 9. Tg. Bodeşt! Buhuşoaiei
20. Tg. Bozieni
2 1 . Tg. Neamţ
22. Roman
23. Tg. B:keşti
24. Tg. Dam1encşti
25. Tg. Bâra

26.
27.
28.
29.

Bacău
Tg. Moi neşti
Tg. Ocna
Tg. Căiuţi
30. Tg. Valea Rea
3 1 . Tg. Glodurilc
3 2 . Focşani
3 3 . Tg. Odobeşti
34. Tg. Adjudul Nou
3 5 . Tg . Panciu
36. Tg. Domneşti
37. Tg. Nămoloasa

Datele extrase din tabelul general
Totalul populaţiei Evrei capi
de familie
caEi de familie
3
2
1 .023
598
3 99
258
452
54
43

1 50
28

2.4 (•4
2 52
1 95
179
1 57

43
48
l .038
246
22
440
74
20

691

54
43
224
28
5.658
591
2 28
253
3 (' 1
43
48
l .464
272
22
1 .6 1 5
163

Situa1ia juridică

Raiale

Sudiţi

4

5

480
219

35

408

16
1

43

6

33

I

1 24
17
2.093
1 89

2
8

139
5

104

6

131

2
28

83
33

29
840
2 03

94
1

17

346

42
17
3 80

15

3

427
584
86
11
24
435

20
1 .4 1 1
2.355
1 08
ll
24
1 . 3 54

215

464

178

4

42

735

29

6

18
52

41
1 15
11
1 .936
420
218
1 80
30
72

7

1 84
58
43
28
20
24
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483

8
16

71

4

21
357

23

11

15

46
7

134
47
37
20
17
19

7
32

1
o
38. Tecuci
39. Galaţi
40. Nicoreşti
4 1 . Tg. Drăguşeni
42. Bereşti
43. Tg. Pechea
44. Tg. Folteşti
45. Tg. Golăşeni
46. Bârlad
47. Tg. Puieşti
48. Tg. Unteşti
49. Tg. Murgeni
50. Tg. Plopana
5 1 . Tg. Codăeşti
52. Vaslui
53 . Negreşti
54. Pungeşti
55. Huşi
56. Tg. Urdeşti
57. Tg. Docolina
58. Tg. Răducăneni
5 9 . Tg. Frumos
60. Tg. Podul Iloaiei
6 1 . Tg. Poieni
62. Tg. Zabolodeni
63. Tg. Bivolari (Cornu Negru)
64. Târguşorul de peste apa
Nicolinei
65. laşi
TOTAL

Cf. Platon, Pop.

evr„

3
992
4.527
329
1 25
51
73
47
7
2.896
132
11
93
42
1 90
801
237
222
2.496
39
14
32
964
363
29
21
59
1 96

4

28
208
4
38
33
12
4
4
126
53
11
50
27
45
223
72
37
236
29
7
32
225
220
29
21
59
57
6. 178
17.087

1 3 . 73 1
52.838

2

p. 1 69-172.
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5

19
1 14
3
37
29
9
3
4
75
36
9
48
24

4
78

1 54
59
34
1 97
16
7
29
179
181
29
14
37
52

29

5.934
14. 1 5 1

784
1 .437

1

34
4

25
li

l
2

ANEXA IV

LOCUITORI EVREI ÎN IAŞI ÎNTRE 1 774-1 845

Anul
Nr.

1 774

1803

1808

1820

1832

1845*

171

367

680
din care
200 sudiţi

1 . 1 04
din care
44 1 sudiţi

2.840

6. 178

Tabel executat pe baza catagrafiilor cuprinse în volum (vezi doc. 31 şi 80) de analist
programatorul Marius Geller.
•
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ANEXA V
STRUCTURA OCUPAŢIONALĂ A EVREILOR ÎN TÂRGURILE
ŞI ORAŞELE MOLDOVEI ÎN ANUL 1 845
Datele tabelului special consacrat evreilor
Scutiţi de dă1i
Ocupaţii
Nr.
crt.

Denumirea
oraşelor şi
târgurilor

·c:

o
....
:'li

�
Gol
c

·c

:.i
""
Gol

e

o

1

l . Dorohoi
2. Tg. Mihăileni
3 . Tg. Herţa
4. Tg. Săveni
5. Tg. Rădăuţi
6. Tg. Darabani
7. Tg. Mamorniţa
8. Botoşani
9. Tg. Hârlău
10. Tg. Suliţoaia
1 1 . Tg. Burduşeni
1 2 . Tg. Ştefăneşti
1 3 . Tg. Bucecea
14. Frumuşica
15. Fălticeni
16. Tg. Lespezi
17. Tg. Paşcani
18. Piatra Neamţ
19. Bodeşti Buhuşoaiei
20. Tg. Bozieni
2 1 . Tg. Neami
22. Roman
23. Tg. Băceşti
24. Tg. Damieneşti
25. Bâra
26. Bacău
27. Tg. Moineşti
28. Tg. Ocna
29. Tg. Căiuţi
30. Valea Rea
3 I . Tg. Glodurile
32. Focşani
3 3 . Tg. Odobeşti

243
101
1 85
21
6
60
4
297
87
53
60
52
23
17
455
1 37
11
178
25
9
24 1
247
39
5
15
205
1 36
16
12
43

1 64
45
1 57
6
6
42
7
505
41
42
23
47
5
I
479
67
3
185
20
8
143
229
20
5
1
1 24
28
19
1

2

65

69

�
-;
....
3

·c

= Q :':::'
� ·-= Cil
.... :s
i c
";l

fi)

� e
= ....
.,,.
-

< .!!
o

4

5

6
20

2
695

"§

Gol ·•

....

6

...

....
c ··� c

Ei

ICOS ;;.
= Gol
c

i=.

l
8
28
2
2
5
6
52
17
5
4

7
3

6

646
49
44
8
2
24

23

3
23
18
2
2
3

...
....

o

>

7

8
36
11
12
4
5
11
2
49
9
18
16
26
4
5
52
13
2
27
7

1
1
5
13

3
30
25
5
2
6
7
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:s
ICOS

"O

47
23
16
6
5
13
1
183
49
67
28
20
6
14
52
29
3
52
22
3
22
56

8

1 48

:.i
„

17
29

11

11

29
1

.. ·-

..

ICOS ·c
... Gol
� fi)
�
Gol

35
8
2
I

IO

4

o
34. Tg. Adjudul Nou
35. Tg. Panciu
36. Tg. Domneşti
37. Tg. Nămoloasa
38. Tecuci
39. Galaţi
40. Nicoreşti
4 1 . Tg. Drăguşeni
42. Tg. Bereşti
43 . Tg. Pechea
44. Tg. Folteşti
45. Tg. Goloşeni
46. Bârlad
47. Tg. Puieşti
48. Tg. Undeşti
49. Tg. Murgeni
50. Tg. Plopana
5 1 . Tg. Codăeşti
52. Vaslui
53. Negreşti
54. Tg. Bungeşti
55. Huşi
56. Tg. Urdeşti
57. Tg. Docolina
58. Tg. Răducăneni
59. Tg. Frumos
60. Tg. Plodul Iloaiei
6 1 . Tg. Poieni
62. Tg. Zăboloteni
63. Tg. Bivolari
(Cornu Negru)
64. Tg. de peste apa
Nicolinei
65. Iaşi

TOTAL
Cf. Platon, Pop.

1

2

27

6

lO

14
99
3
11
5
1

69
24
22
8
4
4
70
22
7
43
13

3

2

4

5

6

3

6

2
18

2

3
2

39
5
l
3
8

1 03
38
20
102
2
4
12
103
1 29
19
13
36

33
13
7
71

35

40
37

2

2

2
3

l
l

1

2022
6049

228 1
5 1 53

691
1 460

1 87
233

p. 174-176.

1 49
https://biblioteca-digitala.ro

4
2

8

2
2

1

14

3
3

1
1

l

lO

lO

26
11
1
14

14
2
2

2
31
28

1
14
11

7
18

3

l

16
12
3

18
22
3
4

2
3

7
4
5
3
5
5
16

1
1
1
1

6
4
18
1

2
1

50

evr . ,

4

997
1313

3

2

864

1027

472

ANEXA VI A

TABEL COMPARATIV PRIVIND 1\IBSERIILE PRACTICATE
DE EVREII DIN IAŞI ÎN ANII 1808 ŞI 1 820
1808

MESERil
artarlăcari
alămari
argaţi
argintari
băibăcari
blănari

3
6
4

13
1

l

38
2
8

căruceri

_ __

2
7

2

boiangii
bucătari
buccegii
butnari
calfe
casapi
cârciumari
cărămidari

ceasornicari
ceauşi
cepregari
chetrari
chitari
ciocli
ciubotari
cofetari
cojocari
croitori
crupnici
curel ari
cuşmari
dascăli
doctori
dohotari
fabricanţi
fanaragii
făinari
feredegii
giuvaergii
hahami
hahambaşă
harabagii
holerca:!
iufbi
lăptari
lipovnici
IJ.E.tc<ini

1820

I
1
4
11
1
3
9
l
l
22

2

5

2
1
2
1
5
2
2

5
47
18
6
I
1
2
12
24
3
7
4
53
l
2
124
2
2
2

16
l

l
4
1
11
10
I
10
2

1
" ---- .....-.
-

12
I' �
()
�; I._,
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4

MESERII

lucrători
mahali
merari
mezari
morari
olari
păscari
pălărieri
pânzari
pecetari
perdegii
pe veţi
polesci
postăvari
pravelişti
previleşi
precupeţi
rachieri
săbieri
săhăidcari
săptori
sărari
scriitori de şcoală
spiţeri
staroşti
sticlari
stoleri
strungari
şepcari
şilicari
talpalari
tăbăcari
telali
teslari
tinichigii
trahtergii
ucenici
vărari
vechili
vutcari
zarafi
zu
avi

TOTAL MESERII

MESERIAŞI
% din total evrei bărbaţi

1808

1820
1
1
2
1

1
6

3
1
2

5
1
1
1
5

1
2

21
63

2
42
27

1

1
1
1
3

1
1

2

2
9
4

5
21
7

6

1
1
4

2

2

4

5

1
1
l•
13

1
6

1

1
2
48
300
46, 1 6

8
3
74
569
5 1 ,5

Tabel executat pe baza catagrafi i lor cuprinse în volum (vezi doc. 3 1 şi 80) de analist
programatorul Marius Gellcr.
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ANEXA VI B
LISTA MESERIILOR PRACTICATE DE CREŞTINI ŞI EVREI LA IAŞI ÎN 1 820

CRE�TINI
abageri

alămari

27
3

argintari

16

băcali

44
2

balbaracari
băndari

.HD OVI
7
58

CRE�TINI
croitori

curelari
coşmari
doftori

2

fanarngii
fabricanţi

dascăli

bărbieri

40

blănari
bogasieri

95

3

feredcgii

boiangii

12
11
1

fimnagii

brabari
brânzari

bucătari
buccengii

2

butinugii

9
15
9

butnari
cahfcgii
căldărari
calfe
cărămidari

cătbunari
caretaşi

cavafi
casapi
ceasornicari
ceauşi

7
20
5
1
9

2
34

6
7

cepregari

chetrari

chelari

chqllalwi

d!iriRigii

chitari
ciocli

gaidanari

1
1
1
6

1

21

2
11

3

.59

9

4

a.&otari

142

55

cujocari

30

2

76

6

afdaTi

cmnari
�ri

2

36

licituşi

liptari

tipc:ani

62

to

harabagii
holercari

lemnari

26

2
9

hagii

legători de cărţi

5
„
J.

gruvaergii
grădinari
hahami

iorgangii
48

I

barbagii

85

24

16

6
1
1
1
1
12

1
1

2

credincioşi

1
1

•

ma hali

mera ri

maindirigii

JIDOVI

137

2
2
2

1
4

l

11
13

15
3

11
1

4
12
1
2
5
5
10
11
11

1

4
1
3

morari

5

olari

9

3

pălărieri

3
2

3

pânz.ari

pislari
'*'3ri
pecetari

peşcJ.mgii

4
8

plăcintari

5
2

precupeţi

71
4

1J05tăwri
rachieri

rogojinari
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2

1

I
I

3
42
27

rotari

CREŞTIN I
4

sirari
să pători d e
p i atrii
şăpcari
şin d i l a r i
s ii o a r i

să h ii i d ii cari

scri itori d e

JID O V I
2
I

şlicari
soponari
sl!ite r i

stcclari

stru n g a r i
tibllcnri
tes l a r i

I
9

22
R
2

C R E Ş T l l" J
24
l

.JID O V I
7
21
1

li

2

1
5

5

85

1

(ch a s p en ti n )

l

te l a l i
văcari
. zugrnvi
ta l p a la r i (san d a lier)

şi:.oală
săpători

stolcri

4
2

tin ich igii
vutcari
var ari

zara

Cf. Gh. uhibinescu, în J.N. , III , 1 923,

fi

p. 8-9.
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3

3

6

5

16

1
l

I
R

ANEXA VII

LISTA MESERIILOR PRACTICATE DE EVREI ŞI CREŞTINI ÎN MOLDOVA ÎN 1845

Nr.
crt.

Denumirea
meseriei

I
2
3

abageri
cojocari
blănari

4
5
6
7

croitori
sticlari
sucmanari

8
9
10
11
12
13
14

tăbăcari
dubălari
ciobotari

15

cismari
dulgheri
chetrari
cărămidari
olari
talpalari

16
17

teslari
stoleri

18

pantofari
boiangii

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

săhăidăcari
butnari
lemnari
harabagii
caretaşi şi căruceri
rotari
frânghieri
curălari

1

1913
I
6
3
4
92 1
4

2
655
3

530

59

29

16
86

. 16
62

I

1 72
1 10
11
I

căldărari

1 56
31

chitari
casapi

40
1 75

şăpcari
zugravi

79

I
6
3

5

1 35

3

Pământeni
în tară
în Iaşi
3

4

1 26
628
1 62

13
30
22

266

20
17

17
26
248
I

SU(!Ufi străini
în Iaşi
în tară
5

6

7
15

I
6

67

33

17
77

27
3

32

12
18
67
4

7

19
59

21
14

22
2

9

43

1 64
12
15

19
61

17
32

4

5

I

4

13
6
6

11
4

1013
1 12
1 85
241
129

45
17

1 27

4
44
4

1

3

3
87
16

34
2
7
5
6

11

12
3
3

41

379

24
80

taci ieri
săpunari

bucătari
co�Tigari ş i colăcari
mungii
bărbieri

770

10
4

144
4

fonnangii
argintari

2

35
7

c1srnan
pălărieri

37
38
39
40
42

Evrei
în Iaşi
în tară

20

5

I

2

I
18
35

6
6

71
7
5

7
4

123

17
22

6

12

6

68

17
111
1 00

26

1
46
5

4

1 03

6
2
4
96

2

2
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3

I

12
1
4

19
30

2

4

43

44
45
46
47

48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80
81
82
83
84

85
86

2

cercel ari
sufari
mahali
muzicanţi
ceasornicari
ciurari
tinichigii
giuvaergii
săpători
sticlari
velniceri
maiştri de velniţă
pascari
cepregari
tipografi
legători de cărţi
alămari
vătaşi
feredcieri
cantaragii
surugii
caingii
zlătari
săpători de piatră
maiştri
covrigari şi culbucii
jimblaşi
maistru de păr
mascor (porc)
iuftari
străchinari
pielari
hortilicari
cavafi
păslari
moran
vădrari
scorţari
pânzari
berari
posmagii
ochinari
cadari
vărari
calfe

Cf. Gh. Platon, Pop.

9
9
39
13
6
67
7
6
I
58
24
16
20
94

3

14
1
46
1

4

s

33

3
7
31

6

4

12
29
29
6

3

I

60

1
2
5

4

29
1
12
14

I

4

10

6

I
I
4

2
2

20
19
28

2

32
I
1

3

I
I

16

1
3
5
4
5

7
1

4
1
1
1

539
evr.
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1 084

2

3

ANEXA VIII
TABEL COMPARATIV PRIVIND MESERIILE PRACTICATE DE EVREII
DIN BUCUREŞTI ÎN ANII 1 820 ŞI 1838
Meserii

alămari
argintari
arhitecţi
basmangii
băcani
berari
boccegii
bogasieri
boiangii
brutari
buc."itari
cafegii
calfe
cârciumari
ceaprazari
ceauşi
cioplitori
cizmari
comedianţi
corsetari
covaci
croitori
cuami
cuiurngii
curelari
dascăli
decanoni
doftori
epitropi
fişicei
fr.ingelari
giuvaergii
hahami
lăptari
lânari
legători d1.. .;ărţi
lipscani
logofă\i

1820
3

7

1
2

2

2

1838
5
5

1
1
2
1
30
12
1
2
19
1
62
12
14
11
l
33
1
1
1
122

l
19
1
1
1
4
2
6
2
2
5

3
3

1
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13

Meserii

lotari
memelegii
măcelari
mămulari
mărgelari
muncitori
neguţători
pantofari
pecetari
plăcintari
postăvari
povarnagii
precupeţi
rabini
samsari
scăunari
slugi
slujbaşi
staroşti
sticlari
strângători de piei
strungari
şepcari
tapiţeri
tăietori came
tâmplari
telali
tinichigii
tutungii
ucenici
văcsari
vă tari
vopsitori
zarafi

zidari
zu�vi
TOTAL

1838
2

1820

2

7
7
3
23

5

4

4

1
6
l
l
2

3

2
48

l
31
2

2

2

3

23
2
l
16
1

2
1

30
21

29
2

4

40

4
4

1
10

54

3

61
(23 meserii)

20

793

(68 meserii)

Tabel întocmit de analist programatorul Marius Geller pe baza documentelor cuprinse
în volumul de fată (doc. 86 şi 266).
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NOTE ON THE EDITION

111e volume is part of a series named Sources and Testimonies ,,� the Jews in Romania
that was initiated more than a decade ago by the Federation of Jewish Communities in
Romania. Previously published volumes: I ( 1 986), 11/1 (1 988) and 11/2 ( 1 990), include the
most relevant documents on Jewish life in the Romanian area since the earliest days up to the
year 1 800.
This new volume consisting of two sections (III/I , IIl/2) is a collection of documents
from the years 1 80 1 - 1 849. It is the resuit of collective work by experts of the Federation's
Bucharest Center for the Study of Jewish History in Romania and "Dr. Moshe Carmilly"
Institute of Hebrew and Jewish History of "Babeş-Bolyai" University in Cluj-Napoca.
The Federation's Documentation Center embarked on collecting these documents
about one decade ago under guidance ofthe late director Sergiu Stanciu. A team ofresearchers
in Bucharest, Cluj, Jassy, and Arad, coordinated by the two earlier mentioned institutions,
later continued the endeavor.
As has been mentioned in previous volumes, it is always possible that further documents
as yet unknown will be uncovered and published in the future.
Unlike in previous volumes, documents in French, German, Latin, and Hungarian
have now been published both in the original language and in Romanian version. Hebrew
and Yiddish documents are only given in Romanian.
Ali references are made in abbreviated fonu, with a !ist of Abbreviated References
provided at the end. Ellipscs in the document transcripts indicate that passages with no
relation to the Jews have been omitted.
A triple final index of names, places and subjects, which only covers documents
material, refers thc reader to the relevant page number in the volume.
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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

Prezentul volum se înscrie în colecţia Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din

România

iniţiată de Federaţia Comunităplor Evreieşti din România. Până acum au apărut

volumele:

I ( 1 986),

II/l ( 1 988) şi II/2 ( 1 990) care au cuprins documentele cele mai

semnificative despre existenţa evreiască în spaţiul românesc, de la primele semnalări ale
prezenţei ei până în anul 1 800.
Volumul de faţă, alcătuit din două părţi (III/I , Ill/2) înmănunchează documente din
perioada 1 80 1 - 1 849. El este rezultatul colaborării dintre specialiştii Centrului pentru Studiul
Istoriei Evreilor din România al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi al
Institutului de Iudaistică şi Istorie Evreiască „Dr. Moshi;: Carmilly", din cadrul Universitătii
„Babeş Bolyai'· din Cluj-Napoca.
Depistarea materialului documentar a început cu două decenii în urmă, în cadrul
Centrului de documentare al F. C.E.R., sub îndrumarea regretatului Sergiu Stanciu, director
al Centrului, şi a continua t cu sprijinul unui grup de colaboratori din Bucureşti, Cluj-Napoca,
.
laşi, Arad, coordonaţi de cele două instituţii menţionate.
Ca şi în cazul volumelor precedente, rămâne deschisă posibilitatea descoperirii şi
publicării de noi documente.
Spre deosebire de primele volume ale colecţiei, de această dată documentele în limba
franceză, germană, latină şi maghiară sunt publicate atât în original, cât şi în traducere.
Documentele în limbile ebraică şi idiş sunt publicate numai în traducere.
Toate trimiterile bibliografice sunt date sub formă abreviată, dezlegările aflându-se în

Bibliografia abreviată.
Punctele de suspensie din cadrul unor documente incluse în volum semnalează pasajele
omise, care nu se referă la evrei.
Indicele de nume, locuri şi materii se referă exclusiv la textul documentelor, iar
trimiterile sunt făcute la numărul paginii.
În Glosar sunt explicate unele arhaisme din limba română, şi cuvinte provenite din
limbile ebraică şi idiş.
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SUMMARIES OF THE DOCUl\1ENTS

I . 1 801,

FebrUOfJ-'

6. The i mperial dccrec, issucd an January 3,

i 30 1 , published by

the Transylvanian Gubcmium, concerning the regulalion of thc iti;ierant trade practiced by
Jews throughout the provinccs of the

Austrian Empire. Peddling was

.mthorized on market

days only, and, apart from such occasions, in vi.llages or smaller urban local iti cs where there
were no privilcged mcrc!1ams.
2.

1801, Afarch

5,

Buda.

Thc official note of the Hungarian Roya.1 Consilium

L'Jcun�tenentialc to the tax administration office of Timiş county conccming the complaint

ofthe Jcwish commWlity ofTimişoar,1 against thc exces::ivc extraordinary taxation, over and

abovc the current fiscal duties thcy had to pay annualiy to thc town treasury, the hcad and thc
tradc t:lx.
3.

1801, April 8, Bucharest. 111e report on the case of a Jewish Austrian su�ject,

accused of havi:tg murdcrcd a Christian child on thc first Eastcr day, drawn up by M icha el

Merkelius, thc Austrian consul in Bucharcst, and presentd to his superior in Vienna. Thc

mob, incitcd by the preju<lice that .lcws usc Christian blood for ritual purposcs, assaultcd thc

Je\\ish inhabitants, who \\Crc abuscd and maltrcate<!.

Princc Alexwdm Const.mtin Moruzi. himself took drastic measur.es to restorc ordcr.

4. I 801, April i 3, Buchan:st. Thc report of the prefect of Bucharcst policc, aga thc
great Carngea, on th.;: complaint vf lwo Jewish 1ncrchams, robbed by the townspcople during
thc anti-Jewish assaults on Apri! 8th, presentcd to Alexandru Constantin Mom7i, p rince of

Wallachia. 111e prince o rdercd that lhc c:ulprits b'� punished right away.

5. I 801, May 9. Bucharest. The report on the ncw anti-Jcwish assaults instigatcd by a

"bachelor", i1!volyed in thc uproar at thc beginning of April, forn-arded by the prefect of

Buclrnrest police, a�a t.hc great Caragea, to Alexandru Constantin Mo;uzi, princc of Wallachia.

By spreading Lhe false mrncr that the Jews had perpetrated ''new crirnes against thc Christian
t0\\11Spcople", he stirred thc population to attack the Jews with

weapons

and clubs. The

prince ordercd thal the "scoundrcl" be scntenced to prison.

6. 180 /, .Ju(v 23, Sighetu Marmaţiei. The petition ofthe Je\\'ish community of Sighetu

Marmaţiei addrcssed to thc authorities of Maramureş county, soliciting that the tailor Şmil
Kan bc grantcd licensc

to practice his profession, in spite of the opposition of the tailors'
corporation. They argued that Lhc Jewish community had had no tailor for four years.
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Rezumatele documentelor

1 . 1801.februarie 6, Cluj. Decretul imperial din 3 ianuarie 1801, publicat de Guberniul

Transilvaniei, privind reglementarea comerţului ambulant practicat de evrei în toate provinciile
Imperiului Austriac. Acesta este

'

permis doar în zilele de târg, iar în afara acestora doar în

sare şi localităţi orăşeneşti mai mici, unde nu se află negustori înzestraţi cu privilegii.
2.

1801, martie 5, Buda.

Adresa Consiliului Locumtenenţial Regesc al Ungariei către

administraţia camerală din comitalul Timiş cu privire la plângerea comunităţii evreieşti din
Timişoara împotriva contribuţiilor suplimentare excesive, în afara contribuţiei ordinare, a
„dării capului" şi a taxei comerciale pe care o prestează anual casei orăşeneşti.
3.

1801, aprilie 8, Bucureşti.

Infonnarea lui Michael Merkelius, consulul austriac la

Bucureşti, către superiorul său din Viena, despre cazul unui evreu, supus austriac, acuzat că

ar fi ucis un creştin în prima zi de Paşte. Plebea, tributară prejudecăţii că evreii folosesc

sângele creştinilor în scopuri rituale. s-a dedat la atacuri violente, locuitorii e\Tei devenind
victimele unor grave maltratări. Alexandru Constantin Moruzi, domnitorul Ţării Româneşti
a intervenit personal pentru restabilirea ordinii.

4. 1801, aprilie 13, Bucureşti. Adresa prin care marele aga Caragea îl informeal.ă pe

Alexandru Constantin Moruzi, domnitorul Ţării Româneşti, despre

jalba

a doi negustori

evrei jefuiţi de localnici în timpul agitaţiilor antievreieşti din 8 aprilie. Rezoluţi;i domnească
dispune pedepsirea imediată a răufăcătorilor.
5.

1801, mai 9, Bucureşti.

Raportul marelui aga Caragea către Alexandru Constantin

Moruzi, domnitorul Ţării Româneşti, despre noi agitat-ii antievreieşti declanşate de un „holtei"
amestecat şi în zarva de la începutul lunii aprilie. Răspândind calomnia că evreii ar fi comis

„noi asasinate în rândul locuitorilor creştini", a îndenmat populaţia să iasă cu arme şi ciomege
împotriva evreilor. Domnitornl dispune ca „agitatorul netrebnic" 52 fie trimis la ocnă.

6. 1801, iulie 23, Sighetu Marmaţiei. Petiţia comunităţii evreieşti din Sighetu

Mam1aţiei către autorităţile comitalului Maramureş pentru acordarea dreptului de exercitare

a meseriei croitorului Şmil Kan, în pofida opoziţiei breslei croitorilor.
prin faptul că evreii de patru

ani nu au un croitor.
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Cererea se motivează

7. 1801, September 22, Arad. The authorities of Arad county publish the Consilium
Locumtenentiale's injunction forbidding the Jews to export copper.
8.

1801, Jassy.

The princely decree, drafted during the reign of Alexandru Neculai

Suţu, prince of Moldavia, announcing the appointment of leaders (staroşti) over the Jews in
every borough, who would „administer justice" in the community. The Jews were enjoin� to
obey their leaders in everything, as they commWiicated „the prince 's comrnands". The leader
was exempt from

„all taxes and public duties".

9. 1802, March ir Bucharest.

The report presented by

vei cămăraş

Iancu Suţu to

Mihail Constantin Suţu, prince of Wallachia, conceming the petition of the native Jews of
Bucharest, who asked for the prince's agreement to increase the

gabela,

lax levied on the

members ofthe community, uscd to pay the salary ofthe haham and ofthe teacher, as well a'i
for other community expenditnres. The prince endorsed thc document on March 14.

10. 1802, June J O, Vienna. The Aulic Chamber of Mintage and Exchange (Camera
A ulică montanistică şi monetară) publishes the injunction of the Hungarian Royal Aulic
Chanccilery forbidding the Jcws to settle closer than seven miles to all free royal mining
towns.
1 1.

1802, November 8, Arad.

Thc authorities of Arad county publish the injunction

according to which young Jews who did not graduate the national (elementary) school wcrc
forbidden to get married. Thosc who were already married were compelled to attend school,
irrespective of agc. Thc rabbis who cclcbrated such forbidden marriagcs would be punished.
12.

1802, December l, Bucharest.

The letter of privilege, issued by Constantin

Alexandru Ipsilanti, prince of Wallachia, to reinforce the privileges granted to the Jew Tală
sin Nuşăr of Râmnic county, who was further on exempt from taxes on wine, beehives,
brandy, wine cellar etc.

13. 1802, December 22, Jassy. The inscription on the tombstone of Rabbi Jcchezkiel,

distinguishcd personality, teacher of the Thora, son of teacher Moshe Chaim.
14.

1803, January 26, Sighetu Marmaţiei.

The report ofthe commission appointed by

the authorities of Maramureş county to investigate the dissensions between the Jewish
communities of the county conceming the duties of Rabbi Juda Kan and of his substitute,
Mendel Stern. The agreement made between the parts decided the duties ofthe rabbi and of
his substitute related to the administering ofjustice, celebration of marriages, divorce sentences
and the wages for each service rcndercd to thc community, the yearly visitations paid to the
congregations, as well as Mendel Stem's succession in the rabbinical office.
1 5.

1803, June 18, Bucharesc.

The official note of Constantin Alexandm Ipsilanti,

prince ofWaJlachia, addressed to the administrators (ispravnici) ofRâmnic count)·, conceming
the request of the Jews of Focşani to have lheir own slaughter house, whcre they could
slaughter the animals according to the ritual prescriptions. The prince agreed, provided that
they would slaughter for their own use only.
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7.

1801, septembrie 22, A rad.

Comitatul Arad publică dispoziţia Consiliului

Locumtenenţial privind interdicţia exportului de cupm efectuat de evrei .

8. 1801,

laşi.

Cartea domnească emisă de Alexandru Neculai Suţu, domnitorul

Moldovei, privind confirmarea în funqie a staroştilor aleşi de evrei. Se cere să se dea ascultcre
în toate, acestor conducători chemaţi să păzească dreptatea evreilor şi să transmită „poruncik
gospod". Starostele este scutit de „toate dările şi angării!e".

9. 1802, martie 11, Bucureşti. Raportul marelui cămăraş, Iancu Suţu, către Mihail
Constantin Suţu, domniloml Ţării Româneşti, despre cererea breslei evreilor pământeni dir.
Capitală. Evreii solicită aprobarea domnului pentru majorarea „gabelei", venit din care acoperă
salariile hahamului şi ale dascălului, precum şi celelalte cheltuieli necesare vieţii comunitare.
Aprobarea domnitorului a fost semnată la 1 4 martie.

10. 1802, iunie JO, Viena. Camera aulică montanistică şi monetară face publică

dispoziţia Cancelariei aulice regeşti ungare către toate comitatele cu oraşe libere regeşti
miniere privind interdicţia pentm evrei de a se aşeza la o distanţă mai mică de şapte mile faţâ
de astfel de localităţi.

11. 1802, noiembrie 8, Arad. Comitalul Arad publică dispoziţia normativă privind

neadmiterea la căsătorie a tinerilor evrei care nu au absolvit şcoala naponală (elementară).

Cei deja căsătoriţi să fie obligaţi la fra..--ventarea şcolii, indiferent de vârstă. Rabinii care
oficiază astfel de cununii interzise vor fi pedepsiµ.

12. 1802, decembrie 1, Bucureşti. Carte domnească prin care Constantin Alexandru

Ipsiianti, domniiorul Ţării Româneşti, confirmă că evreul Tală fiul lui Nuşăr din judeţul
Râmnic beneficiază, în continuare, de scutire de dări pe vin, stupi, rachiu, pivniţă ş.a.

13. 1802, decembrie 22, Iaşi. Inscripţia de pe piatra tombală a rabinului Jechezkiel,

bărbat de seamă, învăţător în ale legii, fiul învăţătorului Mosche Chaim.

14. 1803, ianuarie 26, Sighetu Marma,tiei. Raportul c01nisiei instituite de autorităţile

comitalului Maramureş p rivind reglementarea neînţelegerilor din cadrul comunităţilor

evreieşti din comital referitoare la atribuţiile rabinului Juda Kan şi ale loctiitorului său,
Mendel Stern. Prin înţelegerea încheiată sunt delimitate atribuţiile şi veniturile rabinului şi

loctiitorului în domeniul judecării pricinilor, al oficierii căsătoriilor, al pronun(ării divorţului,
al vizi.tării anuale a comunităţilor, ca şi succesiunea lui Mendel Stern în funcţia de rabin.
15.

1803, iunie 18, Bucureşti.

Carte domnească adresată de Constantin Alexandru

Ipsilanti, domnitorul Ţării Româneşti, ispravnicilor din judeţul Râmnic. Sesizat de o jalbă a
evreilor din Focşani împotriva episcopului de Buzău, care a interL:i.s măcelarilor

să dea vite

pentru evrei, domnitorul ordonă ispravnicilor să ridice interdicţia şi să oblige măcelarii să

vândă evreilor câte o vită-două, evreii neavând voie să vândă carne creştinilor.
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16. 1803, Jassy. Excerpts from the fiscal register Condica Liuzi/or, specifying the

quantum of the taxes paid by the Jews inhabitants to the state treasury.
1 7.

1804, April 19, Bucharest.

The official letter of Constantin Alexandru lpsilanti,

prince of Wallachia, addressed to the Metropolitan of Wallachia, asking hirn to inform the
peopie, and especially the priests, that the charges against the Jews that they murder Christians
to use their blood for ritual purposes were false. The prince concluded that it was a calurnny
made up by „villains and fools, only to despoil and make mischief'.

1 804, April 23, Bucharest.

18.

Letter by which Simon sin Leib, drnper, confirmed

that he had t::wk under lease two shops from St. Vineri rnonastery for seven years. The letter
mentions the duties to the monastery the Jewish tenant undertook to fulfill. The document
was draftcd in hvo copies and signed with Hebrcw letters.

19. iR04, May 18, [Jas.ry]. The injunction of Alexandru Constantin Moruzi, prince

of Moldavia, communicated to thc high :ounty officials, forbidding the Jews to take estates
under lease. They could Iease only tavems, provided that "the leaseholders of feudal
monopolies in villages
20.

(orândari) were not prejudiced

1804, July 15, Jassy.

in their rights".

Excerpt from a report conceming an increase of the taxes

paid by the Jews, in order to release the Christian taxpayers.
21.

1804, A ugust 21, Jassy.

111e inscription on the tombstone of cantor Nachwn

Mordechai.
22.

1804, September 24, Jas:!>y.

The letter of Joseph, son of Rabbi Aries Horovitz the

Levite of Jassy, addressed to the Jewish inhabitants of Hotin. He asked them to raise funds to
help their former rabbi, Samuel, who had lefi for Palestine, where he ran into debt to ransom
Jewish prisoners.
23.

1805, April 1 7, Bucharest.

The letter of privilege

(hrisov) by which

Constantin

Alexandru Ipsilanti, prince of Wallachia, appointed David as leader (staroste) and hahambasha
over the Wallachian Jews. The document reinforced the ancient privileges of the Jewish
community and oftheir leaders. The leader was supposed to pass judgement in minor cases,
whereas the cases he did not solve or the more serious offenses were to be brought to the

vei

cămăraş.
24.

1805, October 1806, September, Jas.ry.
-

Excerpt from the report drafted by the

state treasury: it reveals the quantum of the taxes paid by the

hrisoveliţi Jews to the

state, in

the main Moldavian boroughs.

25. 1806, A ugust

1 4,

Vtenna.

The Aulic rescript conceming the regulation of lhc

Jews' immigration in Hungary. The Jcws were received in the kingdom, provided that they

got beforehand the permission of the Consilium Locumtenentiale and could show passports
. issued by the authorities from their previous place of residence. The Jewish communities had
to keep the cvidence of the im1nigrated Jews and those who could not present the required
papers were to be expelled on the expenses ofthe respective community. The Jews immigrated
after 1 790, which did not have the required papers and means of subsistence were to be
expelled imrnediately.
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16. 1803, Iaşi. E:>.1rase din Condica liuzilor cu privire la cuantumul ctmilor încasate

de Vistieria statului de la locuitorii evrei.

17. 1804, aprilie 19, Bucureşti. Scrisoarea prin care Constantin Alexandru lpsilanti,

domnitorul Ţării Româneşti, se adresează lui Dositei Filitti, mitropolitul Ungrovlahiei,

cerându-i să lămurească poporul, dar mai cu seamă preoţii, despre neadevărul înyjnuirilor
aduse evreilor că ei ar omori creştini pentru a folosi sângele lor în scopuri rituale. Domnitorul
conchide că este o calomnie inventată de „netrebnici şi proşti numai pentru a se dobândi pe
sineşi cu nedrepte jafuri".

18. 1804, aprilie 23, Bucureşti. Adeverinţă prin care Simon, feciorul lui Leib postăvar,

confirmă că a în_chiriat de la mănăstirea Sf. Vineri două dughene pe şapte ani. Sunt precizate
obligaţiile pe care chiriaşul evreu şi le-a asumat faţă
dublu exemplar şi este semnat cu caractere ebraice.
19.

1804, mai 18 [Iaşi}.

de mănăstire.

Actul a fost elaborat în

Ordinul lui Alexandru Constantin Moruzi, domnitorul

Moldovei, către dregătorii ţinuturilor privind interdicţia pentru evrei de a lua moşii în arendă.
Se admite numai arendarea de cârciumi, avându-se grijă, însă, ca arendaşii din anul în curs
să nu fie păgubiţi în drepturile lor.
20.

1804, iulie 15, Iaşi.

Extras din „anaforaua boierilor ţării" privind aplicarea

aşezământului fiscal al lui Alexandru Constantin Moruzi, domnitorul Moldovei. S-a prevăzut
sporirea birului plătit de evrei, pentru a uşura astfel obligaţiile birnicilor creştini.
21.

1804, august 21, Iaşi.

Inscripţia de pe piatra tombală a cantorului Nachum

Mordechai.
22.

1804, septembrie 24, Iaşi.

Scrisoarea adresată de Iosif, fiul rabinului Aries levitul

Horovitz din laşi, locuitorilor e\Tei din Hotin. Cere să se adune bani pentru ajutorarea fostului
lor rabin, Samuel, care a plecat în Palestina, unde s-a înglodat în mari datorii pentru a putea
răscumpăra evreii aflaţi în captivitate.
23.

1805, aprilie 1 7, Bucureşti.

Hrisov prin care Constantin Alexandru lpsilanti,

domnitorul Ţării Româneşti, îl numeşte pe David staroste şi hahambaşa al evreilor din întreaga
Ţară Românească, căruia trebuie să i se supună evreii pământeni şi străini deopotrivă. Sunt
reconfirmate privilegiile din vechime ale breslei evreilor şi ale conducătorilor lor. Pricinile
cele mici ce vor avea evreii între ei să le judece starostele lor, iar cele mari pe care nu le-a
rezolvat starostele să le judece marele cămăraş.
24.

1805, octombrie 1806, septembrie, laşi.
-

Extras din raportul Vistieriei statului ·

rezultă suma birurilor plătite către stat de evreii hrisoveliţi din principalele târguri ale
Moldovei.

25. 1806, august 14, Viena. Rescript aulic privind reglementarea imigrării evreilor în
Ungaria. Jntrarea evreilor în regat este condi ţionată de aprobarea prealabilă a Consiliului
Locumtenenţial şi de paşapoane emise de auto:ită\ile din locul de domiciliu anterio r.

Conmnităţile evreieşti sunt obligate să ţină evidenţa evreilor imigraţi, iar cei lipsiţi de actele

necesare vor fi expul7..a\.i pc cheltuiala comunităţilor respective. Cei imigraţi după 1 790 şi
lipsiţi de actele şi mijloacele de trai necesare vor fi expulzaţi imediat.
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26.

1806,

September

13,

Jast.y.

The lctter of tax-exemption �anted by Veniamin

Costache, bishop and Metropolitan of Molda · ia, to a Jew who had cunverted to the Orthodox
religion.
27. 1806,

The authorities of Arad county order the subordinate

November 6, Arad.

clerks to put into effect thc measures conceming the Jews's registration, thc expulsion ofthe
illegal immigrants and thc intcrdictio11 to settle in the county.

28.

1807,

January

18,

Jassy.

Thc inscription on the tornbstone of the rabbi, scholar

and kabbalist Iosef lsoca, the late president of the Rabbinical Court, son of the rabbi and
great scholar, Arie lehuda Leib Halevi Hurvit.

29.

1807,

A ugust

18,

Arad.

The authorities of Arad county publish the Consiliurn

Locurntenentiale 's circular, according to which the Jews were forbidden to trade at the military
border and the authorities werc demanded to stop issuing the passports that the Jews frorn
the hereditary provinces oft he Empire needed to carry on their commercial activity in Hungary.

JO.

1807,

October 3 1, Czernowitz.

The report that the local authorities of Czemowitz

ha.nded over to thc Galician Gubemium in reply to an injunction issued 011 September 4; they
declared that there were no Jewish landowners or long-terrn leaseholders in Bukovina.
3 1 . 1808,

March

15,

Jassy.

Excerpt from the register of people and families of the

lower estates in Jassy. It lists the Jewish inhabitants, native Jews and foreign subjects,
mentioning their occupation, number of family members and domestic personncl.
32. 1808, May 18,

Czernowitz.

The statistica! report, drafted by the district authorities

of Bukovina, 011 the number of Jewish families registered in various localitics during the
military census taken in 1 807. The table includes merchants, craftsmenand pcoplc practicing
other professions. The fanners were registered separately.
33. 1809,

March 3, Jassy.

The inscription on the tombstone of Naftali Hacohen,

haharnbasa and president of the Rabbinical Court.
34. 1 809,

November 6, Czernowitz.

The report on the proceedings of the elections

held in the Jewish conununitics of Suceava and Siret, presented by the district authorities of
Czemowitz to the Imperial Govemment Cornmission of Galicia. Because there was no local
Jcw in Suceava entitled to candidate for thc office of rabbi, they asked them to extt:nd the
duration of the Galician rabbi's sojourn permit.
35. 1811,

A ugust 8, [Bucharest/.

The official note, signed by

Dudescu, informing the Wallachian Assembly

vei logofăt Constantin
(divan) of the petition of the Jews of Ploieşti

to elect a new leader (staroste). Their leader would enjoy the sarne privileges as thc leader of
the Jews ofBucharest, "but their staroste should be subordinatcd to the staroste of Bucharest."
36. 1 8 11,

Bucharest.

The statute of the Hevra Kadisha of the Sepharadim. It lists the

members' duties to their fellows in case of illness or death, ac..tivities of solidarity and charity,
which everybody was bound to perforrn.
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26.

1806, septembrie 13, Iaşi. Scrisoare de scutire de dări acordată de Veniamian

Costache, episcop şi mitropolit al Moldovei, unui evreu care a trecut la credinţa ortodoxă.
27.

1806, noiembrie 6, Arad. Autorităţile comitalului Arad dispun funcţionarilor

subordonaţi trecerea la aplicarea măsurilor privind conscrierea evreilor, expulzarea celor
i nugraţi ilegal şi inteujcerea pentru alţii de a se stabil i în comitat.
28.

1807, ianuarie 18, Iaşi. Inscripţia de pe piatra tombală a rabinului, învăţatului şi

cabalistului Iosef Isoca, fostul preşedinte al Trib1:malului Rabinic, fiul rabinului şi marelui
învăţat Arie lehuda Leib Halevi Hurvit.
29.

1807, august 18, Arad. Autorităţile comitatului Arad publică circulara Consiliului

Locumtenenţial privind interdicţia comerţului în graniţa militară pentru evrei şi oprirea
emiterii de paşapoarte pentru evreii din provinciile ereditare ale Imperiului în vederea
comerţului în Ungaria.

JO. 1807, octombrie 31, Cernăuţi.

Infonnarea autorităţilor districtuale din Cernăuţi

către Gubemiul Galiţiei. Răspunzând la un Înalt Ordin din 4 septembrie, se arată că în
Bucovina nu se află evrei proprietari de moşii, nici arendaşi cu contracte pe tennen lung.
3 1 . 1808,

din laşi.

martie 15, Iaşi.

Extras din

Condica Sufletelor şi a Familiilor Stării de Jos

Sunt luaţi în evidenţă şi locuitorii evrei, pământeni şi sudiţi, specificându-se ocupaţiile

lor, numele membrilor de familie şi numărul slugilor ţinute în casă.
32. 1808,

mai 18, Cernăuţi.

Raport statistic întocmit de autorităţile districtuale din

Bucovina despre numărul familiilor evreieşti înregistrate în diverse localităţi cu ocazia
conscripţiei militare din anul 1 807. În tabel sunt cuprinşi negustorii, meşteşugarii şi cei din
alte domenii de activitate. Agricultorii sunt înregistraţi separat.
33. 1809,

martie

3,

Iaşi.

Inscripţia de pe piatra tombală a lui Naftali Hacohen,

hahambaşa şi preşedintele Tribunalului Rabinic.
34. 1809,

noiembrie

6,

Cernăuţi.

Informare adresată de autorităţile districtuale din

Cernăuţi Comisiei de Guvernare Ce7.aro-Crăieşti din Galiţia despre desfăşurarea alegerilor
în comunităţile evreieşti din Suceava şi Siret. Întrucât în Suceava nu există nici un evreu
localnic pregătit pentru a candida la funcţia de rabin, se cere prelungirea dreptului de şedere
pentm rabinul venit din Galiţia.
35. 181 I,

august 8, Bucureşti.

Adresa semnată de marele logofăt Constantin Dudescu,

în care informează Divanul Ţării Româneşti despre cererea evreilor din Ploieşti de a avea
dreptul să-şi aleagă un nou staroste, care să se bucure de aceleaşi privilegii ca şi starostele
evreilor din Bucureşti, „însă starostele lor să fie subordonat celui din Bucureşti". Divanul
aprobă, dar fără să acorde privilegii starostelui din Ploieşti.
36.

1811. Bucureşti. Statutul Hevrei Kadişa a evreilor sefarzi. Sunt precizate obligaţiile

membrilor faţă de confraţii lor în caz de boală sau deces; sunt prevăzute acţiunile de solidaritate

şi de binefacere cărora trebuie să se confonncze toţi membrii societăţii .
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37. 181 I,

Cluj.

Thc bill passed in the Transylvanian Diet conceming the regulation of

the Jews' status in the Great Principality. Tavem keeping, itinerant trade and the trade in
wood were regulated. The Jews who practiced agriculture or set up manufactorics were given
the required plots ofland and were exempt from taxation for six years. The Jews were granted
access to leaming and practice of crafts and commerce. The li mit for settling in mining areas
was reduced to one mile. They werc authorized to set up schools and attend the existing
public schools. Rabbinical jurisdiction was abolished. The Jews were to be subject to all
public duties, including the military service, and they would be under thc jurisdiction of the
local administration.
38. 1811,

Cluj. The bill passed in the Transylvanian Diet conceming the subordination

ofthe Jews of Alba Iulia to lhe local administrative and juridical authoritics.
39. 1812,

March, Bucharesl. The official note, signed by Metropolitan lgnatie, han
vei vistiernic Barbu Văcărescu. The authorities were inforrned
of the complaint of the native Jews against the appointment of a Gem1an leader (staroste),

Manolache, Isaac Rabit and

deemed to be a violation ofthe ancient privileges granted to thc community. The native Jews
solicited the restoration of the ancicnt custom according to which they used to have their own

leader and "were this Gennan to remain the head ofthe Jcws for the foture, he should be the

head ofthe foreign Jews only", but not "master over the native Jews".
40. 1812,

A ugust

2,

Timişoara.

The letter of the Jewish community of Timişoara,

addressed to the town Magistrate; they volunteered to participate in tbe guard of the citadel.
41. 1812,

Decemher 22, Buda.

The address ofthe Consilium Locumtenentiale to the

Magistrate of Timişoara town, invalidating the restrictive measures conceming the Jews'
right to settle within Lhe town walls and the interdiction ofmarriage without the town Judge's
permission. Until the forthcoming regulation they dccided to maintain the status the Jews
had held in 1790.

42. 1813, February J O, Arad. The petition forwarded by the Jewish community of

Arad to the Vice Comes of Arad county, soliciting to reinforce the autbority of Chief Rabbi

Aaron Chorin and of the leadership and to restorc peace and order in the synagogue and
congregation, within the conte>.1 of more and more serfous internai dissensions.
43. 1813,

March 19, Lvov.

The Galician Gubemium 's injunction to the authorities of

Bukovina district to introduce identity papers for the Jews who wished to settle permanently
or to sojoum temporarily. They sanctioned the district authorities' suggestion to issue printed
forms including the required data for the annual military conscriptions. The identit) papers
and the printed forms were to be printed on the Jewish community's expenses.
44. 1813, April 1 7,

Bucharest.

The o:fficial letter ofloan Gheorghe Caragea, prince of

Wallachia, addressed to tl1e Metropolitan of Ungro-Wallachia, Nectarie. The Jews were
forbidden to employ young Christian maidservants. Thcy could employ only aged persons.
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37. 1811, Cluj. Proiectul articolului de lege adoptat de Dieta Transilvaniei privind

reglementarea statutului evreilor în Marele Principat. Sunt stabilite modalităţile de practicare

a cârciumăritului, comerţului ambulant şi dreptul de lemnărit al evreilor. Celor stabiliţi în
tară pentru practicarea agriculturii sau înfiinţarea de fabrici 1i se acordă terenul necesar şi
scutire de dări pc timp de şase ani. Se permite accesul evreilor la învătarea şi practicarea

meseriilor şi comerjului. Limita stabilirii 'in zona localitătilor miniere este redusă Ia o milă.

Se ingilduie înfiintarea de şcoli proprii şi frecventarea şcolilor publice existente. Se desfiinţează

jurisJicţia rabinică. Evreii vor purta toate sarcinile publice, inclusiv recrutarea, şi vor fi
supuşi autorităţilor administrative locale.

38. 1811, Cluj. Proiectul articolului de lege adoptat de Dieta Transilvaniei cu privire

la Sl1bordonarea evreilor din Alba Iulia fală de autorităţile administrative şi judiciare locale.
3'). 18 J 2,

martie, Bucureşti.

Adresa Dh·anului semnată de mitropolitul lgnatie, banul

Ma.1clache, Isaac Ralit şi marele vistiernic Barbu Văcărescu către guvernatorul Principatelor
Ro:112ne din timpul Administraţiei militare ruse. Informează despre plângerea breslei evreilor

pământeni din Bucureşti împotriva numirii în fruntea ei a unui staroste neamţ, încălcându-se
astfel privilegiile breslei dobândite încă din vechime. Se cere reinstalarea obiceiului de a
avea staroste propriu, iar de va fi „să rămâie acest neamţ tot a:mpra evreilor, să fie numai
asupra cvrdlor străini, iar nu şi asupra evreilor pământeni".

40. 1 8 1 2, august 2, Timişoara. Adresa comunităţii evreieşti din Timişoara către

Magistratul Orăşenesc, prin care oferă benevol participarea membrilor ei la obligaţiile de

pază

a cetăţii .

4 1. 1812, decembrie 22, Buda. Adresa Consiliului Locwntenenţial către Magistratul

oraşului Timişoara, prin care infirmă măsurile restrictive privind dreptul de locuire al evreilor
in i nteriorul cetăţii şi interdicţia căsătoriei fără aprobarea judelui oraşului. Se dispune
menţinerea statutului lor conform celui deţinut în anul l 790, până la reglementarea l enerală
viitoare.

42. 1 8 1 3, februarie 1 O, Arad. Petiţia comunităţii evreieşti din Arad către vicecomitele

comitalului Arad pentru înuirirea autorităţii Şef Rabinului Aaron Chorin şi a curatorilor
sinagogali şi reinstaurarea ordinii şi liniştii in sinagogă şi comunitate, în condiţiile
neînţelegerilor interne tot mai acute.

43. 18 J 3, martie 19, Lvov. Ordinul Guberniului Galiţiei adresat districtului Bucovina

privind introducerea actelor de identitate pentm evreii cu şedere permanentă şi pentru cei cu
şedere temporară. Se aprobă propunerea districtului privind tipărirea unor formulare în care
să se înregistreze datele necesare conscripţiilor militare anuale. Actele de identitate şi

formular;;:le se tipăresc pe cheltuiala comunităţii evreieşti.

44. 1 8 1 3, aprilie 1 7, Bucureşti. Scrisoarea adresată de Ioan Gheorghe Caragea,

domnitorul Ţării Româneşti, lui Nectarie, mitropolitul Ungrovlahiei. Se cere interzicerea
'.Jentru evrei să angajeze slujnice creştine tinere. Pot fi angajate numai persoane vârstnice.
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45. 1813, Apri 1 1 8, Bucharest. The report presented to Ioan Gheorghe Caragea, princc
of Wallachia, signed by postelnic Niculai Scanavi, commissioned to examine the petition of
the native Jews, who asked that, according to the ancient custom, they were allowed to slaughter
cattle and receive an additional tax per kilogram, tax necessary to cover the community
expenditures. The prince sanctioned the petition of the native Jews.
46. 1813, April 20 May 1 O, Sighetu Marma.tiei. The project drafted by the county
assessor, Ludovic Pogâny, whom the authorities of Maramureş county had charged to pul
into effect the provisions of the 1 806 rescript concerning the regulation of thc Jews'
immigration and the expulsion of those without the required papers or means of subsistence.
He recommended the unconditional expulsion ofthe Jews immigrated after 1 806, a census of
those immigrated after 179 1 , a minimal limit for the required means of subsistence, the
interdiction to sell beverage on credit or in exchange for food, a strict evidence of the Jews
kept by census-takers appointed from among them. The county authorities sanctioned the
project and appointed a commission to take the census of the Jews in the county, presided
over by the author of the project.
-

47. 18 13, December 2, Sighetu Marmaţiei. The decision ofthe General Assembly of
Maramureş county nobility concerning the efficient collection of the Jews' taxes, under the
threat of imprisonment for those who infringed the injunction.
48. 1813, Piatra Neamţ. A document attesting that the Hevra K;idisha Society has
sold two places in the synagogue to Burăch Hirş and bis \\ife. The places, in the buyers'
possession in perpetuity, could be rented, sold or bequeathed.
49. 1 8 1 4, June 7, Buda. The Consilium Locumtencntiale instructs the Magistrate of
Timişoara town to keep the Jews settled before 1790 in the same state as they were in the
respective year. As concerned the Jews settled after 1790 those who had been paying taxes
for at least ten years would remain in town, whereas the others would be expellcd. The Jews
from thc hereditary provinces, immigrated before 1 806, would be treated like those born in
Hungary, whereas the Jews immigrated after this year would be expelled in their native
provinces.

50. 1814, September 6, Buda. The circular ofthe Consilium Locumtenentialc renewing
the 1 796 stipulation concerning the interdiction to draft ownership records in Hebrew.
51. 1814, .Jassy. The statute of the corporation of Jewish tailors. It enumerates the
moral and professional duties of the members of the guild.

52. 1815, January 2, Jassy. The inscription on the tombstone ofthe fa mous talmudist
and calligrapher, Joseph the teacher, son of Meir hacohen of Bucharest.
53. 1815, March 2 7, Timişoara. The petition ofthe Jewish community of Timişoara,
presented to the to\\n Magistrate, soliciting that the number of ninety-one Jewish families
allowed to live in town, number registered in 1789, be maintained, anu that the Magistrate
renounced his intention to reduce the number to nineteen.
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45. 1813,

aprilie 18, Bucureşti.

Adresa către Ioan Gheorghe Caragea, domnitorul

Ţării Româneşti, sellUlată de postelnicul Niculai Scanavi, însărcinat să cerceteze jalba breslei

evreilor pământeni prin care ei solicită ca, în conformitate cu obiceiurile din vechime, numa!
evreii pământeni

să aibă dreptul să taie vite şi să încaseze pentru fiecare ocă de carne o taxă

suplimentară necesară acoperirii cheltuielilor cormmitare. Domnitorul a aprobat cererea

evreilor pământeni.
.fo. 1 S l 3,

aprilie 20-mai J O, Sighetu Marmnţiei. Proiect elaborat de asesorul comitatens

Lndovic PogaH/. dia însărcinarea autorităţilor comitatului Maramureş, pentru aplicarea

pm ederilor rescriptului din 1 806 privind oprirea i migrării evreilor şi expulzarea celor lipsiţi

fle actele şi mijloacele de subzistenţă prescrise. Se propune expulzarea necondiţionată a celor

irnig;:aţi <lupă anul 1 806, conscrierea imigranţilor din 179 1 , stabilirea unui plafon minim al
mijloac<>lor de subzistenţă necesare. oprirea vânzării băuturilor pe credit sau în sdrimbnl
alimentelor, instituirea unei evidente riguroase a evreilor de către conscriptori instituiti din
mijlocul lor. Comitalul aprobă acest proiect şi instituie o comisie de conscripţie a evreilor
din comital, prezidată de autorul proiectului .

47. 1813,

decembrie 2, Sighetu Marmaţiei.

Rezoluţi a congregaţiei comitatului

Maramureş privind încasarea riguroasă a dărilor evreilor, sub pedeapsa întemniţării celor
responsabili de neîndepli1rirea acestui ordin.
48.

1813. Piatra Neam,t.

Ai.::tul prin care se confirmă că Hevra Kadişa a vândut lui

Burăch Hirş ş i soţiei sale două locuri în sinagogă, care aparţin cumpărătorilor pe veci, ei
putând să le închirieze, să le vândă sau să le lase moştenire.
49.

1814, iunie 7, Buda.

Consiliul Locumtenenţial dispune Magistratului oraşului

Timişoara menţinerea evreilor aflaţi acolo dinainte de anul 1 790 în starea în care erau în

acel an. Dintre evrei i stabili li în oraş după 1 790 să fie menţinuţi cei ce plătesc contrit uţic de

cel puţin ��ece ani, ceilalţi um1ând a fi expulzaţi. Evreii din provinciile creditare, i nigraţi

înainte de anul 1 806, vor fi trataţi ca evreii născuţi în Ungaria, în timp ce evreii i migraţi
după acest an să fie expulzaţi în provinciile lor de baştină.

50. 1814, septembrie

6,

Buda.

Circulara Consiliului Locumtenenţial prin care se

rcî1moieşte dispoziţia din 1795 privind interdicţia redactării actelor de întabulare în limba
ebraicii.
5 1 . ! S 1 4, Iaşi. Statutul breslei croitorilor evrei din Iaşi. Sunt precizate obligaţiile

morale şi profesionale ale membrilor breslei.
52.

1815, ianuarie 2, Iaşi.

Inscripţia de pe piatra tombală a vestitului talmudist şi

caligrJf, învciţătorul Josif, fiul lui Meir hacohen din Bucureşti.
53. 1 3 15, martie 2 7, Timişoara. Petiţia comunitătii evreieşti din Timişoara către
Magis:rmul orăşenesc, prin care solicită menţinerea numărului de familii evreieşti îndreptăţite
să locuiască în cetate la cifra de 9 1 , înregistrată în anul 1 789, renunţându-se la intenţia
Ma5ish1tului de a reduce acest număr la 1 9.

171
https://biblioteca-digitala.ro

54. [1815, Alba Julia]. The petition ofthe Jewish community of Alba Iulia, submitted
to the Roman Catholic B ishopric, to intercede with the Transylvanian Gubemium for the
annulment ofbishop Iosif Marton1fy's decision to pass the authority over the community to
the town Magistrate of Alba Iulia.

55. 1816, February 13, Timişoara.

The decision of the town Magistrate of Timişoara

conceming the regulation of the right to settle in town granted to Jewish families and the
evacuation of the Jews settled in town by marriage after 1 790 to the outskirts.

56. 1816, August 30, Bucharest. The memorandum (anafora) ofthe leadership ofthe

merchants' corporation, addressed to Ioan Gheorghe Caragea, prince of Wallachia, infonning
him that Leibu the Jew bought on auction a plot in St. Vineri neighborhood, on condition
that he would not build a Jewish synagogue, slaughter house or school on the respective plot.
The prince sanctioned the transaction, so that „Leibu the Jew shall own this plot of land,
with everything that is on it, in good peace".

57. 1816, October 31, iild.

The agreement made between the representatives of the

Jewish communities of Maramureş county on the regulation of the duties and rights of the
rabbi and ofhis substitute conceming the celebration ofthe religious service, the administering
of justice, the income distribution and the exarnination of the ritual slaughterers.

58. 1816- 181 7, Jassy.

Excerpts from the "Code of Callimachi" concerning the rights

granted and the restrictions imposed on foreigners in general and on the Jews in particular.
The Jews were granted the right to purchase houses and shops in towns.

59. 181 7, May 21, Vienna.

The Hungarian Aulic Chancellery informs the Consilium

Locumtenentiale of the imperial injunction forbidding the Jews of Maramureş county to
keep public houses and urging them to hasten the proceedings to put an end to immigration
and take measures against the Jews who had settled in the country after 1790. They also
forbade the Jews to purchase and own bondmen's tenures

(sesie).

60. 181 7, May, Jassy. The letter of privilege (hrisov), issued by Scarlat Callimachi,

prince of Moldavia, concerning the complaints of severa) townspeople of Botoşani against
the local Jewish community. Because the inquiry initiated by the prince had proved the
groundlessness of the accusations, he admonished the accusers and reinforced the Jews'
right over the synagogue, school and ritual bathing establishment. The Jews were granted
free access to all the wells in town.

61. 181 7, July, Bucharest. The letter of privilege, issued by Ioan Caragea, prince of

Wallachia, sanctioning the ancient privilege of the native Jews to slaughter the animals according
to the ritual prescriptions. Thc Jewish foreign subjects had to buy the ritual meat from them

and pay an additional tax, which would be used to cover the expenses ofthe native Jews' cornmunity.

62. 181 7, A ugust 29, Cluj. The Report of the administrator of Solnocul de Mijloc

county, baron Volfgang Wesselenyi, forwarded to the Transylvanian Gubernium, on thc inquiry
initiated at the request of the Jews of Crasna and Solnocul de Mijloc counties, who had
complained against Rabbi Jacob Daniel Diamant of infringement of contractual duties and
violation of the ritual laws, and in response to Chief Rabbi Samuel Moses's demand that the
rabbi be punished for insubordination. The i nquiry proved the groundlessness of the
accusations and recommended that the accusers offered the rabbi a compensation.
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54. [1815, A /ba Julia}. Petiţia comunităţii evreieşti din Alba Iulia, adresată Capitlului
episcopiei romano-catolice, prin care solicită intervenţia la Gubemiul Transilvaniei pentm
anularea deciziei episcopului losifMartonffy de a renunţa la protecţia asupra acestei comunităţi
în favoarea Magistratului orăşenesc din Alba Iulia.

55. 1 8 1 6, februarie 13, Timişoara. ReZClluţia Magistratului oraşului Timişoara
privind reglementarea dreptului de locuire în cetate a familiilor evreieşti şi evacuarea în
suburbii a celor stabiliţi în cetate prin căsătorie după anul 1 790.
56. 1816, august 30, Bucureşti. Anaforaua Stărostiei de Negustori adresată lui Ioan
Gheorghe Caragea, domnitoml Ţării Româneşti, în care se informea7.ă că Leibu ovreiul a
cumpărat la mezat un teren în mahalaua Sf. Vineri cu condiţia de a nu construi pe acest loc
sinagogă, şcoală sau măcelărie evreiască. Domnitorul a întărit actul de cumpărare pentru ca
„l cibu ovreiul să stăpânească acest loc, cu binalele ce sânt pe dânsul, în bună pace".
57. 1816, octombrie 3 1, Vad. Înţelegere încheiată de reprezentanţii comunitătilor
evreieşti din cercurile comitatului Maramureş privind reglementarea atribuţiilor şi drepturilor
rabinului şi locţiitorului de rabin în domeniul oficierii slujbei sinagogale, al dreptului de
judecată, al împărţirii veniturilor şi al examinării tăietorilor rituali.
58. 1816-18 1 7, Iaşi. Extrase din Codul Cal/imachi privind drepturile şi restricţiile
pentru străini în general şi pentru evrei în special. Evreilor li s-a reconfinnat dreptul de a
cumpăra case şi dughene îu oraşe.
59. 1 8 1 7, mai 2 1 , Viena. Cancelaria Aulică Ungară comunică Consi l iului
Locumtenenţial dispoziţia imperială privind oprirea cârciumăritului evreilor în comitatul
Maramureş şi urgentarea înaintării lucrării privind oprirea imigraţiei şi tratamentul faţă de
evreii intraţi în ţară după anul 1 790. Se interzice, de asemenea, dobândirea de sesii iobăgeşti
de către evrei.
60. 181 7, mai, laşi. Hrisov domnesc emis de Scarlat Callimachi, domnitorul Moldovei,
în legătură cu plângerile înaintate de câţiva târgoveţi din Botoşani împotriva breslei evreilor
din localitate. Întrucât ancheta ordonată de domnitor a constatat netemeinicia acuzaţiilor
aduse. domnitorul condamnă calomniatorii şi întăreşte dreptul evreilor asupra sinagogii, a
cimitirului, a şcolii şi băii rituale. Evreii au acces liber la toate fântânile oraşului.
61. 181 7, iulie, Bucureşti. Cartea domnească prin care Ioan Gheorghe Caragea,
domnitorul Ţării Româneşti, întăreşte dreptul din vechime al evreilor pământeni ca să practice
numai ei tăierea rituală a animalelor necesare alimentaţiei lor. Evreii supuşi străini să fie
obligaţi să cumpere de la ei carnea rituală, cu adăugarea unei taxe suplimentare, care va fi
folosiră la acoperirea cheltuielilor breslei evreilor pământeni.
62. 181 7, august 29, Cluj. Raportul administratorului comitatului Solnocul de Mijloc,
baronul Volfgang Wesselenyi, către Gubemiul Transilvaniei, privind anchetarea plângerilor
evreilor din comitatele Crasna şi Solnocul de Mijloc împotriva rabinului Jacob Daniel Diamant,
referitoare la nerespectarea atribuţiilor sale contractuale şi încălcarea regulilor rituale, ca şi
a cererii Şef Rabinului Samuel Moses privind sancţionarea aceluiaşi pentm insubordonare.
Ancheta dovedeşte netemeinicia acuzaţiilor şi recomandă despăgubirea acestuia de către
evreii petiţionari.
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63. 181 7, Octobcr

7,

Vienna.

Thc decision of thc Transylvanian Aulic Chancellery,

recommending the pctitioners from the Jewish community of Iclod (Dăbâca county), who

had claimed the right to seLtle i11 towns and thc free practice oftheir trade for thc Jews living

near the mililary border and in villagcs, to appeal to the Transylvanian Gubernium.

64. 1817, November 1 5, Cluj. The resolution of the Transylvanian Guvcrnium in the

conflict between the Jews of Crasna and Solnocul de Mijloc counties and Rabbi Jacob Daniel

Diamant. They sanctim1ed the proposal ofthe county administrator, Volfgang Wesselenyi, to

offcr the rabbi a compensation, adding that the inquirers bribed by the Jews had to contribute
as well.

65. 181 7, December 9, Arad.

The authorities of Arad county publish the circular of

the Consilium Locumtenentiale conceming the increase in the taxes paid by the Jews who
travel to Vienna.

66. 1817. [Bessarabia]. Excerpt from the general census taken in alt the Bessarabian

cow1ties. It mentions the Jewish inhabitants, the number offamilies and the number ofmcn

and women.

67. 1818, January 8, Jassy

The lett�r ofprivilege

(hrisov) of AJexandru

Callimachi,

prince ofMoldavia, issued in response to <he petition presented by the churchwardens of the

princely church of Piatra Neamţ. The prince decided that the Jews paid a rent of 50 lei

instead of 25 parale for the plot of land where they had built the synagogue and the ritual
bathing establishment.

68. 1818, June

7,

Bucharest.

The report drafted by vomic Dumitraşcu Racovi\ă and

vomic Iordache Slătineanul, informing Ioan Gheorghe Caragea, prince of Wallachia, that

the Sepharadi Jewish community had asked permission to build a synagogue on the plot of
land bought in Popescului neighborhood. The prince agreed, "as there is no church around

there, and a high wall wi!l surro1md the sy11agogue".

69. 1818, [after August 18}, Sighetu Marmaţiei.

The attomey general of Maramureş

county recommends the General Assembly of the county nobility to intercede with the

Consilium Locumtenentiale to rcvise the stipulations according to which the Jews were
forbidden to lease or manage aristocratic estates, because, under those circumstances, it was

very difficult for them to pay the tolerance tax and other fiscal duties.

70. 1818, October 2, Vienna. Thc Transylvanian Aulic Chancellery sanctions the

report on the regulation ofthe status ofthe Jews of Alba Iulia, presented by the Transylvanian
Gubemium, adding that the town Magistrate was bound to consult with the Jewish judge in

the matter of the distribution of the taxes.

71. 1818, November 3, Arad.

The decision of the General Asscmbly of Arad county

nobilicy, sanctioning the request ofthe Jewish tailors to freely employ journeymen; ncvertheless,

the authorities believed that, because of their religion, Jewish tailors could by no means be

allowed to join the guilds.
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63. 1817, octombrie 7, Viena.

Rezoluţia Cancelariei Aulice Transilvănene, prin care

îndrumă la Gubemiul Transilvaniei petiţionarii din partea comunităţii evreieşti din Iclod
(comitatul Dăbâca) cu cererile lor de acordare a dreptului pentru stabilirea în oraşe şi libera
prac.ticare a c.omerţului de către evreii din graniţa militară şi cei ce locuiesc la sate.

64. 18 l i, noiembrie 15, Cluj.

Rezoluţia Gubemiului Transilvaniei cu privire la

conflictul dintre evreii din comitalele Crasna şi Solnocul de Mijloc şi rabinul Iacob Daniel
Diamant. Se aprobă propunerea administratorului comitatens Volfgang Wesselenyi în vederea
despăgubirii rabinului, cu menţiunea participării la această sumă a comisarilor de anchetă,
care au încasat venituri necuvenite de la evrei.
65.

1 8 1 7, decembrie 9, Arad. Autorităţile comitalului Arad publică circulara

Consiliului Locumtenenţial privind mărirea taxelor încasate de la evreii care călătoresc la
Viena.

66. 181 7, [Basarabia}.

Extras din recensământul oficial al Basarabiei, totalizat pe

judeţe. Sunt indicaţi şi locuitorii evrei, specificându-se numărul familiilor, al femeilor şi
bărbaţilor.

67. 1818, ianuarie 8, laşi.

Hrisovul domnesc prin care Alexandru Callimachi,

domnitorul Moldovei. răspunz.fo�d la jalba epitropiei Bisericii Domneşti din Piatra Neamţ,
aprobă cererea acesteia ca evreii în loc de

25

de parale să plătească 50 lei chirie pe an pentru

terenul pe care se află sinagoga şi baia rituală.

68. 1818, iunie 7, Bucureşti.

Adresa vomicilor Dumitraşcu Racoviţă şi Iordache

Slătineanu către Ioan Gheorghe Caragea, domnitorul Ţării Româneşti, în legătură cu cererea
comunităţii evreilor sefarzi de a construi o sinagogă pe locul cumpărat de ei în mahalaua
Popescului. Domnitorul aprobă cererea „de vreme ce vreo biserică acolo aproape nu este şi în

jurul sinagogii se va ridica un zid înalt".

69. 1818, [după august 18}, Sighetu Marmaţiei.

Procurorul suprem al comitatului

Maramureş propune congregaţiei comitatense să intervină la Consiliul Loeumtenenţial pentru
atenuarea i nterdicţiei evreilor de a zălogi, arenda sau administra domenii nobiliare, întrucât
o atare dispozipe pune în pericol capacitatea acestora de a-şi plăti taxa de toleranţă şi celelalte
obligatii fiscale.

70. 1818, octombrie 2, Viena. Cancelaria Aulică Transilvăneană aprobă raportul

Gubemiului Transilvaniei privind reglementarea statutului evreilor din Alba Iulia, adăugând

obliga pa Magistratului orăşenesc de a consulta judele evreilor la repartitia impozitelor asupra
acestora.

7 1 . 1818, noiembrie 3, Arad. Rezoluţia congregaţiei comitalului Arad, prin care aprobă

cererea croitorilor evrei de a putea angaja în mod liber calfe, dar consideră inacceptabilă
includerea Jor în rândul meşterilor breslaşi, din motive religioase.
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72. 1818, November

J O,

Sighetu Marmaţiei.

The Vice Comes of Maramureş, Paul

Kaplonc7..ay, asks Vice Comes Samuel Moricz to issue a certificate proving the groundlessness
of the complaint of the Jewish community of the county against his interference in thcir
religious affairs.
73.

1819, .!anuary 11, Arad.

Thc General Assembly of Arad county nobility publishes

the imperial ordinance issued on October 30th, 1 8 1 8, which con:fined the interdiction for
Jews of leasing the aristocratic estates, excepting the fiscal assets.
74.

1819, .January 22, Vienna.

The imperial decree invalidating the bill passed in the

Transylvanian Diet in 1 8 10- 1 8 1 1 wnceming the Jews' status. The Emperor ordcred thc
authorities to take a general census of the Jews and to forward suggestiom: conceming thc
methods ofpersuading the Jews to practice crafts and agriculture, as well as concerning thcir
subordination in the commercial field.

75. 1819, February 23, Bucharest. The letter ofprivilege (hrisov), issucd by Alexandru
Nicolae Suţu, prince of Wallachia, sanctioning the appointment of Moise sin David as leader

(staroste) and hahambasha

of the Jewi:;:h community. It specifies his juridical duties and tax

exemption, adding that the other Jews "should pay their current taxes as they were settled,
and they shall not be troubled anymore".

76. 1819, May 3, Arad. The General assembly of Arad county nobilit)• publishes the

imperial injuuction conceming the duty to auction the lease ofthe aristocratic assets pledged
to the Jews.

77. 1819. May 26, Jas�y.

Excerpt from the letter ofprivilege (hrisov), issued by Scarlat

PJexandru Callimachi, prince of Moldavia, sanctioning the agreement between the former

vei voMnic

Costache Mavrocordat and the townspeople of the borough located on bis estatc,

Drăcşani, Dotuşani 1.:ounty. The Jews were granted the right to keep one or two slaughter
houses, to bake and sell bread anci pretzels, as well as rent cxemption for two synagogues,

two houses for the hahamim, a ritual bathing establishment and a cemetery outside the
borough.

78. 1819, December 7, Cluj.

Thc general table of the fiscal census of the Jews from

all the jurisdictions of the Great Principality of Transylvania.
79.

1819, Sighetu Marmaţiei.

The suggestions of the commission set up by thc

authorities of Maramureş county to regulate the Jews' right to acquire aristocratic estatcs.
The commission recornmended that the right to take under lease and the mtcrdiction to

purchase or pledge aristocratic estates remained in force and that the Jews who had already

acquired landed propeny by such rneans be dispossessed. After the Consilium Locumtenentialc

would have sanctioned the projecl conccming the expulsion ofthe Jews from thc county, the
aforcmentioned provisions were to be put into effect within 30 days.

80. 1820, March, .Jassy. Excerpt from the fiscal register (catagrafie) of Jassy town. I t

registers the Jewish tax-payers, native Jews and foreign subjects, their names and number of
heads of family, tl1eir occupation and distribution in various neighborhoods.
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72. 1818,

noiembrie

J O,

Sighetu Marmaţiei.

Vicecomitele de Maramureş, Paul

Kaplonczay, cere un atestat vicecomitelui Samuel Moricz, pri\ind caracterul neîntemeiat al
plângerilor comunităţii evreieşti din comitat împotriva amestecului său în problemele lor
religioase.
73. J 8 19

,

ianuarie

11, Arad. Congregaţia comitatului Arad publică rezoluţia imperială

din 30 octombrie 1 8 1 8, privind cestrângerea interdicţiei de arendare pentru evrei la domeniile
nobiliare, cu exceptarea bunurilor erariale.
74. J 8 1 9,

ianuarie 22, Viena.

Decret imperial privind neconfirmarea articolului de

lege adoptat de Dieta Transilvaniei din 1 8 10- 1 8 1 1 cu privire la statutul evreilor. Se dispune
conscrierea lor generală şi prezentarea de propuneri privind modalităţile înd:umării lor spre
meserii şi agricultură, precum şi asuprn subordonării viitoare 'in materie comercială.
75. 18 J 9, februarie 23,

Bucureşti.

Hrisovul dat de Alexandm Nicolae Suţu, domnitorul

Ţării Româneşti, pentru întărirea în funcţia de staroste Şi hahambaşă al evreilor din Ţara
Românească, a lui Moise fiul lui David. Swit precizate atributiile sale judecătoreşti şi scutirile
de dări acordate, iar ceilalţi evrei „numai rup.oarea lor să o dea, cum sunt aşezaţi, şi mai
mult să nu fie supl'iraţi".
76. 1819,

mai 3, A rad.

Congregaţia comitatului Arad publică dispo7jţia imperială

privind obligaţia arendării prin licitaţie a bunurilor nobiliare dobândite de evrei prin zălogire.
77. 1819.

mai 26, laşi. Hrisovul dat de Scarlat Alexandru Callimachi, donmitorul

Moldovei, de întărire a învoielii fostului mare vomic, Costache Mavrocordat, cu locuitorii
târgului de pe moşia sa Drăcşani, ţinutul Botoşani. Evreii au primit dreptul de a ţine una sau
două măcelării, de a face şi vinde pâine şi covrigi, precum şi scutire de chirie pentru două
sinagogi, două case ale hahamilor, pentru o baie rituală şi un cimitir afară din târg.
78. 1819, decembrie 7, Cluj. Tabel centralizator al conscripţiei fiscale a evreilor din
jurisdicţiile Marelui Principat al Transilvaniei .
79.

I 819, Sighetu Marmaţiei. Propunerile comisiei instituite de comitalul Maramureş

în vederea reglementării dreptului evreilor la dobândirea de domenii nobiliare. Se recomandă
menţinerea dreptului la arendare şi interdicţia cumpărării sau zălogirii, cu deposedarea evreilor
de proprietăţile nobiliare dobândite deja. După avizarea lucrării, care

a fost înaintată
Consilinlui Locumtenential, privind expnlz.area evreilor din comitat, această măsură sa fie

aplicată în termen de 30 de zile.
80. 1820,

martie, Iaşi. E>..1rns din catagrafia oraşului laşi.

Sunt specificaţi contribuabilii

evrei pământeni şi sudiţi, nwnele şi numărul capilor de familie, ocupaţia şi repartiţia lor pe
cartiere.
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81. 1820, June 18, Jassy. The letter of privilege (hrisov), issued by Mihail Grigore
Suţu, prince of Moldavia, sanctioning the appointment of Şaim, brother of Naftuli, as
hahambasha "over the entire Jewish community of Jassy and from other placcs outside the
country". The prince a Iso reinforced thc privilegcs grantcd to the haharnbasha by the "previous
princely letters of privilege". The hahambasha 's sources of income and duties were mcntioned
as well. The members of the communities were bid to obey him.
82. 1R20, September, Jassy. The letter of privilege (hrisov), issucd by Mihail Grigore
Su tu, prince of Moldavia, informing the administration of Dorohoi county that he had taken
note of the petilion fonvarded by the Jews of Dorohoi and decided that they paid the annual
tribute according to their status and rneans. He had also decided the overall tribute that the
cotire Jewish community ofthe locality was due to pay, besides which, like all the native Lax
payers, the Jews would also pay a certain tax to the state. Apart from these public duties the
prince decided that "for the rest, they shall not be troubled by any means with anything".
83. 1820, October 20, Cluj. The official note ofthe Transylvanian Gubemium presented
to the Roman-Catholic bishop, asking for informalion and documents concerning thc protest
ofthe Jews from the counties ofDăbâca, Solnocul Interior and Târnava against thc appointment
of Jacob Joseph Mendel as ChiefRabbi, conccming Joseph Raphael 's requcst to be nominated
in this office timself, and conceming the complaint of thc Jcws of Alba Iulia against thosc
who had plotted against the ncwly elected Chief Rabbi.
84. [1820, Arad}. The petition of the Jewish community of Arad presented to the
Hungarian Aulic Chancellery, soliciting that the authorities of Arad county aud the town
council of Arad removed the administrative obstacles to the crection of the new synagogue
and Jewish school, for which they h::id already purchased the plot of land and building
materials. The county authorities agreed with their project upon condition that the town
council repurchased the plot of land and the buildings belonging to the old synagogue and
the number of Jews in Arad was rcduced to the one in l 7'JO.
85. 1820, [Bucharest]. Excerpt from the register listing all the trade corporations and
cthnic groups. It registers the name and occupation ofthe members ofthe Jewish community
of Bucharest.
86. 182111821,

n.p. The general table of the fiscal census of the Jews of Maramureş

county.
87. 1821, Ju�v 3 0, Beiuş. The address of the officials ofthe Greek-Catholic episcopal
administration of Beiuş, forwarded to the president of the General Assembly of Bihor county
nobility, soliciting the rejection ofthe request of the administrator of the tax administration
office of Băiţa, Ioan Hofman, to cxpel the Jews of Beiuş because they were living too close to
the mining area.
88. 1821, September 21, Lvov. The Galician Gubernium's official note to the district
authorities of Bukovina. The Auslrian, Emperor, Francis I, ordcrcd that the Jewish rabbis
and scholars in the district were consulted to see if, in cases of divorce because onc of the
spouses had converted to Christianity, the divorce certificate, issued by a rabbi, could not be
replaced by another similar document, but which would not be issued by a Jewish religious
institution.
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81.

1820,

iuni e JR,

Ja)�i.

Hrisovul dat de Mihail Grigore Suţu, domnitorul Moldovei.

pentm înt.<irirea lui Şaim, fratele lui N;lituli, în funcţia de hahambaşa „peste toată breasla

evreilor atât din Eşi cât şi d:: pc l;i alte locuri de afară din ţară". Se menţin privilegiile

acordate hahamba�ilor prin hrisoavele domneşti de ma i înainte. Sunt rpecificate sursele de
'"!nit şi atribuţiile halrnmbaşei. Enoriaşii comunitătii su nt obligaţi .-.ă-i acorde ascultare.
82.

1820, septembrie, Iaşi. Hrisov prin care Mihai Grigore Suţu, domnitorul Moldovei,

înştiinţea:t.ă Isprăvnicia ţinutului Dorohoi că a ţinut cont de j alba breslei. evreilor din Dorohoi

şi a hotărât ca evreii să plătească birul anual după starea şi puterea lor. S-a stabilit birul pe

care trebuie să-l plătească toată breasla evreiască din localitate, pe lângă care evreii mai

contribuie, după starea lor, la salariul funcţionarilor publici şi la întretincrea suitei
domnitorului. Peste aceste impuneri, domnitorul a hotărât „cu alta să nu fie supăraţi cât de
puţin".
83.

1820, octombrie 20, Cluj.

Adresa Gubemiului Transilvaniei către episcopul

romano-catolic, prin care solicită informaţii şi acte referitoare la protestul evreilor din
comitalele Dăbâca, Solnocul Interior şi Târnava împotriva alegerii ca Şef Rabin a lui Iacob
Iosif Mendcl, la petiţia lui Iosif Rafael pentru a i se acorda lui această funcţie, precum şi la
plângerea evreilor din Alba Iulia împotriva celor ce uneltesc împotriva Şef Rabinului nou
ales.
84.

[IR20, Arad].

Petiţia comunităţii evreieşti din Arad către Camera aulică ungttră,

prin care solicită înlăturarea piedicilor administrative puse de comitatul Arad şi comunitatea
· orăşenească din oraşul Arad în calea construirii noii sinagogi şi a şcolii naţionale, pentru
care s-au achiziţionat atât terenul necesar, cât şi materialele de construcţie. Comitatul
condiţionează aprobarea de răscumpărarea terenului şi construcţiilor vechii sin::igogi de către
comunitatea orăşenească şi de o reducere a numărului evreilor din Arad la cel din anul 1 7 90.
85.

1820. [Bucureşti].

Extras din registrul în care s-au înscris toate companiile

meşteşugăreşti şi cele de profil etnic cu banii datoriei lor pe ultimul trimestru al anului 1 820.
Sunt înregistrate numele şi ocupatiile membrilor companiei evreilor din Bucureşti.
86.

182011821 f I.

Tabel centralizator al conscripţiei fiscale a evreilor din comitatul

Maramureş.

87. I 821. iulie 30,

Beiuş.

Adresa oficialil0r domeniului episcopal greco-catolic Beiuş

către judele nobiliar al comitatului Bihor, prin care solicită respingerea cererii curatorului
oficiului montanistic din Băiţa, Ioan Hofman, privind cxpulz.area evreilor din Beiuş pe motivul
apropierii de zona minieră.
88.

1821, septembrie 21, Lvov.

Adresa Guberniului Galiţiei către districtul Bucovina.

Din dispoziţia lui Francisc I, împăratul Austriei, se cere să fie consultaţi rabinii şi învăţaţii
evrei din district, dacă în cazul unui divorţ pricinuit de convertirea la creştinis� a unuia
dintre so{i, actul de divorţ, eliberat de rabin, nu ar putea fi înlocuit cu un alt act de aceeaşi
valabilitate, dar care să nu fie emanaţia unei instituţii de cult mozaic.
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89.

1821.

Excerpt from the description of Wallachia, written by Fram;ois Recordon,

former secretary ofprince Ioan Gheorghe Caragea. It comprises accounts concerning the life

and customs of several Jewish communities and their relationships with the Romanian milieu.
90.

1822, January 23, Buda.

The official note of the Hungarian Aulic Chancellery.

addressed to the Consilium Locumtcncntiale, soliciting the removal of thc obstacles to the
erection ofthe new synagogue in Arad. Thc other petitions ofthe Jewish community conccming
the interdiction to display the merchandise in tents at the weekly fairs and their overburdening

with fiscal duties werc to bc solved by the authorities ofthc tax administration office of Arad,

to whom the Jcws W(;re subordinated.
91.

1822, February 12, Arad.

The decision of the General Assembly of Arad county

nobility conccrning the erection of a Jewish school before the new synagogue. The petition of
the Jewish cornmunity concerning the interdiction to display the merchandise in tents at the

weekly fairs was handed over to the Consilium Locumtenentiale, and, as concerned the

excessive taxation, they ordered an o.ffi cial inquiry.
92.

1822, March 22, Arad.

The petition drafted by twelve Jews of Arad on behalf of

their community, submitted to the Vice Comes of Arad, soliciting temporary commercial
freedom on the occasion of the annual and weekly fairs, until the Consiliurn Locumtcnentiale
adopted a final resolution in this respect.
93.

1822, July 3, Arad.

The petition of the Jewish community of Arad, addressed to

the county inquiry comrnission, showing that il was more important to give priority to thc
erection of a new synagogue instead of a Jewish school teaching in Hungarian, German and
Hebrew. They argued that it \vas enough if they employed a German teacher and another of
Hebrew and religion, as the wealthy could employ private tutors and, generally speaking,
Jewish children could attend the already existing schools.
94.

1822, June 1 7, Bucharest. The circular addressed by the Wallachian Govemment
(ispravnici). The authorities had sanctioned the request of the

to the county administrators

leader ofthe native Jews ofBucharest that, according to the ancient custom, bis commissioner,
who traveled in the counties to administer justice in the Jewish comrnunities and to collect
the taxes, was handcd a written authorization, issued by the

vei cămăraş. The most serious
vei cămăraş and, in

cases that did not come within his p1ovince would be investigated by the

case people were not satisfied Y.ith his decision either, they could resort to the Assembly

(divan).
95.

1822, June.

Excerpt from a responsum by Rabbi Moshe ben Pinchas on the

remarriage of a Je\\ess from the town of Bârlad whose husband had been killed. Since the
husband's body had been identified, thc rabbi authorized her to marry again.
96.

1822, October 16, Timişoara.

The address ofthe town Magistrate of Timişoara to

the Consilium Locumtencntiale, asking instmction conccrning the way to round offto sixty
eight the number of Jewish fomilies allowed to liv,1: in town, number decided in 1790.
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89. 1821. Extras din descrierea Ţării Româneşti a lui Fran�is Recordon, fost secretar
al domnitorului Ioan Gheorghe Caragea. Conţine relatări despre viaţa şi obiceiurile unor
colectivită(..i evreieşti şi relaţiile lor cu mediul românesc.
90. 1822, ianuarie 23, Buda. Adresa Camerei Aulice Ungare către Consiliul
Locumtenenţial, prin care se solicită înlăturarea piedicilor din calea construirii noii sinagogi
din Arad. Celelalte plângeri referitoare la interdicţia pentru evrei de a-şi vinde mărfurile în
corturi cu prilejul târgurilor săptămânale, ca şi la încărcarea lor excesivă cu sarcini fiscale,
să fie rezolvate de către autorităţile domeniului cameral Arad, cărora le sunt subordonaţi
evreii de acolo.

9 1 . 182 2, februarie 1 2, Arad. Rezoluţia congregaţiei cornitatului Arad privind
construirea şcolii evreieşti, înainte de noua sinagogă. Plângerea comunităţii evreieşti privind
interdic(..ia de vânzare a mărfurilor negustorilor evrei în corturi la târgurile săptămânale se
recomandă spre rezolvare Consiliului Locumtenenţial, iar în privinţa încărcării excesive cu
sarcini fiscale se dispune o anchetă oficială.
92. 1822. martie 22, Arad. Petiţia a 12 evrei din Arad, în nwnele comunităţii, adresată
prim-vicecomitelui de Arad, în vederea acordării proviwrii a libertăţii comerţului în târgurile
anuale şi săptămânale, până Ia rezoluţia finală în acest sens a Consiliului Locumtenenţial.
93. 1822, iulie 3, Arad. Petiţia comunităţii din Arad către comisia de anchetă
comitatensă în vederea construirii cu prioritaie a noii sinagogi şi împotriva unei şcoli normale
cu predare în limbile maghiară şi germană, alături de limba ebraică. Se consideră suficientă
angajarea unui învăţător pentru limba germană şi a altuia pentru limba ebraică şi religie, cei
mai înstăriţi urmând să-şi angajeze preceptori particulari. În general, copiii evrei au
posibilitatea să frecventeze şcolile deja existente în ţară.
94. 1822, iunie 1 7, Bucureşti. Circulara adresată de Ocârmuirea Ţării Româneşti
către ispravnicii judeţelor. Se acceptă cererea starostelui evreilor pământeni din Bucureşti ca
vechilul său, care merge prin judeţele ţării, să judece pricinile dintre evrei şi să strângă
dările, să aibă, conform vechiului obicei, o împuternicire scrisă de Ia marele cămăraş. Pricinile
mai mari, care nu vor putea fi rezolvate de vechil, să fie cercetate de marele cămăraş şi, dacă
nici judecata lui nu va fi acceptată, să se apeleze Ia Divan.
95. 1822, iunie. Extras dintr-o consultaţie a rabinului Moshe ben Pinchas în legătură
cu recăsătoria unei evreice din Bârlad, al cărei soţ a fost ucis. Întrucât cadavrul soţului a fost
identificat, rabinul şi-a dat consimţământul pentru recăsătorie.
96.

1822, octombrie 16, Timişoara. Adresa Magistratului oraşului Timişoara prin

care solicită instrucţiuni din partea Consiliului Locumtcnenţial privind modalitatea completării

numărului admis de familii evreieşti în cetate, la nivelul celor 68 de familii existente în anul
1 790.
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Thc decisi0n of the General Assembly of Arnd county ncbility,
the pclition, si gned by kcob Becr Jacob Stdniczer and ot hcr Jcws from Arad,
for setting up a school, "il1ere t!'C)' would teach Hungarian, Gennan, Hcbrcw relig1on, cthics
and other subject-mattcrs, bcfore erccting a new synagogue.
97. 1822, Arad.

sancti oni ng

,

,

98. 1 822, 7/nrişoaru. The pctitio n of the Je'wish families of Timi�oara, presentcd to
the community lcader�hip, to interccde on their behalf with the town Magistrate to stop the
settling of Jcws emigrat ed from othcr towns, because they prcjudiced the Jcws who had been
1iving in to\m for over 70-80 years.
99. 1823, January 29, Buda. The Hungarian Aulic Cbanccllery enjoiris thc Co n siliu m
Locumtenentiale to take mcasures to stop the Jews settle closer tban seven milcs to thc
mining areas of Maramureş and Satu Mare counties, in order to prevent the traffic in preci ous
rnetals.

100. 1 823, Febn1ary J, Jassy. The letter of privilege (hrisov), issued by Io:m Sandu
Sturdza, prince of Moldavia, reinforcing the authority ofthe hahambasha Şaim over all the
Jcws in the Principality. The Jewish foreign su�j ects lost the right to have a separate slaughter
housc and their own haham. Jewish butchers were forbidden to sell meat to the Jews without
cashing the required tax.

1 0 1 . 1 823, .Ju�v 25, J.'1ssy. The letter o f p riv ilege (hrisov), issued by I o n Sandu Sturdza,
prince of Moldavia, rcgulating the rights and duties of the townspeoplc of Podu Iloaiei. The
Jews were granted the following rights: to have their own slaughter house, to slaughter
c;attle, to sell meat, bread and pretzels, to make and scll candles, to own two synagogues, t\vo
houses for the hahamim, a ritual bathi ng establishment and a cemetery without paying any
rent.
102. 1823, Ju�v 29, Lvov. The injunction of the Galician Imperial Gubernium,
forbidding sanctioning the excommunications decided by rabbis, without the agreement of
the imperial authorities. The violation of the aforernentioned imperial injanction would bring
about punitive measurcs, corporal punishment e"'"Pulsion or deposition.

Octob er 6, .Jassy. The letter of privilege (hrisov), issued by Ioan Sandu
Sturdza, prince ofMoldavia, sanctioning the petition ofthe Jews from Târgu Neamt to build
a new prayer house roade of brick �nd a l10use for the teacher, in place ofthe wooden synagogue,
humed in the 1 82 1 fire. Thc high county officials and the boyars were bid to respect the
Jews' right to pray according to their own religion.
103. 1823,

104. 1823, Decemher 1 8. JJucharest. Note by the Austrian Agency in Walachia
expressing satisfaction with the a grecment of thc German and Spanish Jew:sh communities
to remunerate the services providcd 1 hem by starnst ("chief') Anschel Breyer whorn the
<igency had appoin!ed to tlus post.
105. 1824, Ft!brua;y .!6 March 8. 162-1, C'/uj. Tht: decision '.Ji' the Transylvanian
Gubcr:1ium concrrning the complaint of the Jewish merchants ofthc Great Principality and
from abroad against the intcrdiction to disp!ay 1heir merchandise for more than three days at
the annual fain: held in the Transylvania.1 t�wns, except for the town of Cluj.
-
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97.

1822, Arad.

Rezoluţia congregaţiei comitatului Arad prin care aprobă cererea

cuprinsă în petiţia lui Iacob Beer, Iacob Steiniczer şi a altor evrei din Arad privind înfiinţarea
prioritară a unei şcoli în care să se predea l imbile maghiară, germană şi ebraică, religie,
morală şi alte discipline, înainte de construirea noii sinagogi.
98.

1822, Timişoara.

Petiţia familiilor evreieşti din cetatea Timişoarei către

conducerea comunităţii în vederea intervenţiei la Magistratul orăşenesc pentru oprirea aşezării
în cetate a evreilor imigraţi din alte oraşe, spre prejudiciul acelor evrei care locuiesc aici de
peste 70-80 de ani.
99.

1823, ianuarie 29, Buda.

Camera Aulică Ungară solicită Consiliului

Locumtenenţial luarea de măsuri pentru oprirea locuirii evreilor la distanţă mai mică de
şapte mile de localW\ţile miniere din comitalele Maramureş şi Sah1 Mare, în vederea prevenirii
speculei cu metale preţioase.

100. 1823, februarie 1, Iaşi.

Hrisov domnesc emis de Ioan Sandu Sturdza, domnitnrul

Moldovei, pentru reconfirmarea autorităţii hahambaşei Şaim asupra evreilor din principat,
care sunt obligaţi să-i acorde ascultare. Evreilor supuşi străini li se ridică l!reptul de a avea
măcelărie proprie şi habani separat. Măcelarii evrei nu au voie să vândă came evreilor fără

a lua preţul „taxiei".

101. 1823, iulie 25, Iaşi.

Hrisov domnesc, emis de Ioan Sandu Sturd7.a, domnitorul

Moldovei, pentru reglementarea drepturilor şi datoriilor târgoveţilor din Podu Iloaiei. Evreii
au dreptul să ţină măcelărie proprie, să taie vite, să vândă came, pâine, covrigi, să facă şi să
vândă lumânări, să aibă două sinagogi, două case pentru hahami, o baie rituală şi un cimitir,
fără să plătească chirie pentru ele.

102. 1823, iulie 29, Lvov.

Circulara trimisă de Guberniul Imperial al Galiţiei pentru

interzicerea aplicării excomunicărilor din comunităţile evreieşti rostite de rabini, fără
confirmarea lor de autorităţile imperiale. Cei ce încalcă această decizie imperială vor fi
penalizaţi, concediaţi din funcţie, supuşi la pedepse corporale, expulzaţi din ţară.

103. 1823, octombrie 6, laşi. Hrisov emis de Ioan Sandu Sturdza, domnitorul Moldovei,

prin care aprobă cererea evreilor din Târgu Neamţ de a construi pe locul sinagogii din lemn,

arsă în focul din 1 8 2 1 , un nou lăcaş de cult din cărămidă şi o casă pentru dascăl. Dregătorii
de ţinut şi boierii slujbaşi sunt obligaţi să respecte dreptul evreilor de a putea sluji în propria
lor credinţă.

104. 1823, decembrie 18, Bucureşti.

Informare prin care Agenţia Austriacă din Ţara

Românească îşi exprimă satisfacţia pentru acceptul dat de comunităţile evreilor germani şi
spanioli de a recompensa serviciile aduse ambelor comunităţi de starostele Anschel Breyer,
instalat în această funcţie de Agenţie.

105. 1824. februarie 26-martie 8, Cluj.

Rezoluţia Gubemiului Transilvaniei privind

plângerea negustorilor evrei din Marele Principat şi din străinătate împotriva interdicţiei de
a-şi expune mărfurile spre vânzare cu prilejul târgurilor anuale din oraşele transilvănene
mai mult de trei zile, cu excepţia oraşului Cluj .
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106. 1824,

April 5 May 14, Sâncrai.
-

The Roman-Catholic bishop of Transylvania

infonns the tax administratio n office of Afba Iulia ofthe Transylvanian Gubemium's decision
to forbid the Jewish camival

and cclebrations during the fast days of the Easter Week.

1824, .June 25, Lvov. The circular, issued by the Galician Imperial Government
conceming His Majesty s injunction to introduce in Bukovina the tax on kosher meat, lcvied
in Galicia. Only farme rs werc exempt from thc aforementioned tax.
107.

,

'

The Roman-Catholic bishop,

Ignaţiu Szcpessy
Iulia ofthe Transylvani:m Gubemium's decision
to oblige the Jews of Tăşnad to obey the authority of the new Chief Rabbi, E:z.echiel Paneth.
1 08.

1824, August 12. A lba Julia.

1nforms the tax administration office of Afba

,

August 30, Buhuşi. A document si gned by priest A'.\inte, testify i ng that he
house and an orchard ne11r the housc to the local Jewish merchants, so that the
Jcws might have a place to build 11 synagogue.
109. 1824,

had sold a

1824. September 18, Jassy. The personal record of the moneychanger �lihel
Auslrian snbject. His birth place, ethnicit}'� the ycar he had come to Moldavia, his
age, costume occupa tio n a s set s physical details etc. were all registered. Thc resoluti cn on
thc document stipulated that he either wcnt back to h.is birthplace, or adopted the status of ::
native.
1 1 1. 1824, November 5, Vrenna. The decision of the Transylvanian Aul ic Chancellery,
rejecting the proposal made by the Roman-Catholic bishop, Iosif Szcpessy, to pass the
jurisdiction over the Jews of Alba Iulia to the town Magistrate. The Transylvani an Gubernium
\V:lS charged to prevent the future conflicts between thc episcopal administration and the
Ma gistrate conccrnin g the authority over the Jewish community.
1 10.

Daniil,

,

1 1 2.

,

,

1825, January 11, Alba Iulia. The report on the town Magistrate's abuses inflicted

on the local Jewish community during the last recruitment, draftcd by the officials of the
episcopal administration of Alba Iulia and presented to the Roman-Catholic bishop.
1 13.

1825, January-September, [Focşani, Târgu Nou, Burdujeni, Her,ta]. Excerpt

from the customs tables. lt mentions names of Jcwish importers, the kind and price of their
merchandise, thc duties they paid.
1 14. 1825,

February 3, Jassy. Inscription on the tombstone of doctor Nissim,

1 1 5. J S25,

A ugust

son of

Boaz.
7,

Jassy. The letter

of privil ege (hrisov) issu.::d by Ioan S an du
sanctioning the request of the Jew losip Nahman to set up his
own school and prayer house, because he was living too far from the two synagogues in town.
The prince urged the high officials to see that the Jew would not be troubied or hindered to
"pray accordi ng to his Law".
Shudza, pri nce of:!\ toldavi a,

llu. 1826, Febr11ary 13, Jassy. The decision t;•ken by Ioan Sandu Sturd7:t, pri nce of

Moldavia, that no kws or people of other denominations, but on!y Christian natives made

and sell candles of ycllow wax, for fear that "shameful confrontations" might occur.
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106.

1824, aprilie 5-mai 14, SOncrai.

Episcopul romano-catolic al Transilvaniei

comwrică administraţiei domeniale din Alba Iulia dispoziţia Guberniului Transilvaniei de
interzicere a carnavalului şi petrecerilor evreieşti în ;-ileie de post din Săptămâna Mare.
107.

1824. iunie 25, Lvov.

Circulara emisă de Guberniul Imperial din Galiţia referitor

la ordinul împăratuhri ca taxa pe carnea caşer impusă evreilor în Galiţia să fie introdusă şi în
Bucovina. Numai agricultorii sunt exceptaţi de această taxă.
108.

l 824, august 12, A lba Iulia.

Episcopul romano-catolic Ignaţiu Szepessy comunică

admi1ristraţiei domeniale din Alba Iulia dispoziţia Guberniului Transilvaniei privind obligarea
evreilor din Tăşnad să se supună autorităţii noului Şef Rabin Ezechiel Paneth.
109.

Actul semnat de preotul M::inte prin care adevereşte că

1824, august 30, Buhuşi.

a vândut negustorilor evrei din localitate o casă şi livada de lângă casă, pentru amenajarea
unei sinagogi.
110.
austriac.

1824, septembrie 18, laşi.
Sunt specificate date privind

Fişa individuală a zarafului Mihel Daniil, supus
locul naşterii, apartenenţa etnică, anul sosirii în

Moldova, vârsta, portul, ocupaţia, proprietatea. fiziononria ş.a. Rezoluţia pusă pe act prevede
ori întoarcerea lui la locul de baştină, ori adoptarea statutului de localnic.
1 11.

1824. noiembrie 5, Viena.

Rezoluţia Cancelariei Aulice Transilvănene cu privire

la respingerea propunerii episcopului romano-catolic Iosif Szepessy de trecere a evreilor din
Alba Iulia sub jurisdicţia Magistratului orăşenesc. Guberniul Transilvaniei să vegheze l a
prevenirea în '·iitor a conflictelor între domeniul episcopal ş i Magistrat î n privinţa jurisdicţiei
asupra comunit.1ţii evreieşti.
1 12.

1825, ianuarie li, Alba Iulia.

Raportul autorităţilor domeniului episcopal din

Alba Iulia către episcopul romano-catolic privind abuzurile suferite de comunitatea evreiască
locală din partea Magistratului orăşenesc cu prilejul recrutării.
113.

1825, ianuarie-septembrie, [Focşani, Târgu Nou, Burdujeni, Herţ.a].

Extras din

tabelele de vămuire cu numele importatorilor evrei, denumirea şi preţurile mărfurilor aduse,
taxele de vamă plătite.
1 14.

1825, februarie 3, Iaşi.

Inscripţia de pe piatra tombală a medicului Nisim, fiul

lui Boaz.

1 15. l 825, august 7, Ja�i. Hiisovul emis de Ioan Sandu Sturd2'.a , domnitorul Moldovei,
prin care aprobă cererea evreului Iosip Nahman, care vrea să-şi facă şcoal;'i şi loc de
închinăciune proprie în mahalaua Sărata, întrucât locuieşte departe de cele două sinagogi

aflate în oraş. Domnitorul porunceşte dregătorilor să vegheze ca evreul să nu fie supărat sau

oprit de a-şi face „închinăciunea după obiceiul legii lui".
1 16.

l 826.februurie 13, Iaşi.

Hotăr.îrea lui Ioan Sandu Sturdza, domnitorul Moldovei,

care prevede ca numai pământenii creştini să facă şi să vândă lwnânări de ceară galbenă, iar
nu şi evreii sau cei de alte legi, pentru a evita „pricini aducătoare de mârşăvie".
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1 1 7.

1826, Fehruary 26, Jassy.

The official letter

(hrisov),

issued by Ioan Sandu

Sturd:za, prince of Moldavia, sanctioning the Assembly's memorandum

(anafora),

drafted

after the investigation ofthe litigation between spătar Andrei Başotă and the Jews ofFălticeni.
The Assembly concluded that the Jews had violated the terms of their agreement with A.
Başotă 's father, made when they had settled on his estate. The prince decided for a new
agreement, ·according to the model ofthe agreements made with other boroughs or monasteries,
''which will be strictly kept for good and all" .
1 1 8.

The decision cfthe Moldavian Treasury, taken at the

1826, February 2 7, Jassy.

request ofthe Christian bakers' guild. The authorities forbade the Jews to bake bread and sell
it to Christians. Thc Jews were excluded from the corporation of Christian bakers.
1 19.

1826, February 1 8, [Buda}.

The report forwarded by the Consilium

Locumtenentiale to the Emperor, conceming the right to live in Oradea granted to the Jews
Samuil Levi and Anton Rosenthal who had opened a store with the agreernent ofthe Chapter
ofthe Roman-Catholic bishopric. Because they had settled in town after 1 790 due to a short
term leasing contract, the authorities recommended that they bc denied permission to settle
pcrmanently in Oradea.
1 20.

The petition forwarded bythe leadership oftl1c Jewish

1826, April 8, Czernowitz.

community of Czernowitz to tlle district authorities ofBukovina. They solicited thc annulment
of the tax of 580 florins, levied on the cornmunity after the German-Israelite school ceased
its activity and the district rabbi died. In case they employed a new rabbi, the community
would pay him. The aforemcntioned tax, a great burden for the community, had no justification.
121.

1826, .May 16, Moineşti.

The agreement between the townspeople of Moineşti

borough and thc Jewish settlers, specifying the latter's rights and duties to the owner of thc
plot of land purchased to build houses and commercial establishments in the respective
borough. For the plot of land where they would build ilic synagogue, the rabbi 's house and
the cemetery they paid no rent.
1 22.

1826, June 23, Bucharest.

The official note ofthe high princely otlicials, forwarded

to Grigorie Ghica IV, prince of Wallachia, conceming the petition of thc leadership of thc
native Jews and of the Jewish foreign subjects, to turn a building behind Manuc's Inn into a
synagoguc. The former claimed that the Jewish foreign subjects be compellcd to make their
financial contribution to the enterprise. The high princely officials recommended that the
Jews be denied permission, because it was not proper to have a synagogue in the middle of
the city. The synagogue ought to be re-built outside the city, on the plot of land where there
formerly was an old synagogue, which had burned. They also believed that thc Jewish foreign
subjects could not be compelled to give money.
123.

1826, November 1 6, Arad.

The memorandum ofthe Chief Rabbi of Arad, Aaron

Chorin, forwarded to thc Court of Justice of Arad county, asking the admonishment of his
encmies within thc community, Jacob Herschl, his son, Jacob, and Jacob Becr, instigated by
thc rabbi of 6-Buda. He askcd that they be wamed to stop their attacks against him, their
accusations ofliberalism and violation ofthe religious laws, charges of which the Consilium
Locumtenentiale had officially cleared him in 1 806.
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1 1 7.

1826, februarie 26, Iaşi. Hrisov domnesc emis de Ioan Sandu SturdrA'l, domnitorul

Moldovei, prin care se întăreşte anaforaua Divanului alcătuită după anchetarea litigiului

dintre spătarul Andrei Başotă şi evreii din Fălticeni. S-a constatat că evreii au încălcat

prevederile contractuale stabilite cu părintele lui A Başotă în momentul aşe:zării lor pc moşie.

Domnitorul a hotărât alcătuirea unui nou aşezământ după modelul celor din alte târguri
„care să se păzească în veci cu nestrămutare".
lt8.

1826, februarie r, laşi.

Hotărârea Vistieriei Moldovei emisă la cererea breslei

pitarilor creştini. Se interzice evreilor să mai facă pâine spre vânzare pentru creştini. Evreii
sunt excluşi din corporaţia pitarilor creştini.
1 19.

1826, februarie 28, [Bu,la}.

Raportul Consiliului Locumtenenţial către împărat

în problema dreptului de locuire în oraşul Oradea a evreilor Samuil Levi şi Anton Rosenthal,
care şi-au deschis o prăvălie cu aprobarea Capitlului episcopiei romano-catolice. Întrucât ei
s-au aşezat la Oradea după anul 1790, pe baL.a unui contract de arendare a prăvăliei pe o
perioacL'\ limitată, se recomandă respingerea cererii lor de stabilire în Oradea.
1 20.

1826, apri/ie 8, Cernău,ti.

Cererea conducerii comunităţii evreieşti din Cemăuti

adresată autorităţilor districtuale bucovinene. Se cere desfiintarea taxei de regie de 580 florini
cu care comunitatea a fost impusă după desfiinţarea şcolii germano-israelite şi după moartea

rabinului districtual. în cazul când s-ar angaja un nou rabin, el va fi plătit de comunitate.
Taxa de regie, care apasă greu asupra situaţiei financiare a comunitătii, nu are nici ojustificare.
1 21.

1826, mai 16, Moineşti.

Învoială de aşezare, semnată de locuitorii târguh1i

Moineşti şi de târgoveţii evrei, în care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile lor faţă de
proprietarul locului pentru locuinţele şi afacerile lor în numitul târg. Pentru locurile unde se
află sinagoga, locuinta rabinului şi cimitir nu vor plăti chirie.
122.

1826, iunie 23. Bucureşti.

Adresa către Grigorie al IV-iea Ghica, domnitorul

Ţării Româneşti, semnată de marii dregători, în legătură cu jalba fruntaşilor obştei evreilor
pământeni şi sudiţi de a-şi amenaja o sinagogă într-o clădire din spatele hanului lui Manuc.
Se cere ca evreii sudiţi să fie obligaţi

să contribuie băneşte la reali7.area sinagogii. Dregătorii

recomandă respingerea cererii, considerând că nu se cuvine să fimcţioneze o sinagogă în
mijlocul oraşului. Ea să fie reconstruită în afara oraşului, pe locul vechii sinagogi, care a ars.
Sudiţii nu pot fi siliţi să contribuie cu bani la construirea sinagogii.
123.

1 826, noiembrie 16. Arad.

Memoriul Şef Rabinului de Arad, Aaron Chorin,

către scaunul de judecată al comitatului Arad, prin care solicită averti7.area duşmanilor săi
din comunitate, Iacob Hcrst.;hl, fiul acestuia tot Iacob şi Iacob Beer, instigaţi de rabinul
din 6-B uda, să înceteze atacurile la adresa sa sub acuzaţia de liberalism şi încălcarea
prindpiilor religio".sc, acuzaţii de care a fost absolvit în mod oficial de către Consiliul

Locurntenenţial în anul 1 f.06.
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124.

1826, Jassy. The lelter of privilege (hrisov), issued by Ioan Sandu Sturdza, prince

of Moldavia, inforrning the Jewish conununity of Piatra Neamţ that, having taken note of
their petition, he decided that the Jews paid the annual tribute to the state treasury and the
dues to the Govemment officials' salaries and no other fiscal duties. The tribute would be
collected by their own commissioner, who would hand it to "the district' s collector" . The
litigations concerning the tax, as welJ as other cases, would be judged like before. The letter
was issued in order to ;;make public their taxes, so that no one should cause them any trouble
anymore".

1826, Jassy. Statistica! excerpt, registering the number of Jewish taxpayers in

1 25.

the Moldavian counties and the tax they paid per semester.

182 7, March 11, Arad. The petition, signed by eighty-two representatives of the

126.

Jewish community of Arad, presented to the county investigatory commission, soliciting the
punishment of the sixteen signers of the denunciation against Chief Rabbi Aaron Chorin,
accused of having outrageously altered the religious service and of having showed favoritism
towards certain people nominated in the community offices.
127.

1827, March 14, Jas:,y. The official letter, issued by Ioan Sandu Sturdza, prince

of Moldavia, sanctioning the petition of the churchwardens ofthe princely church of Piatra
Neamţ for a raise in the rent paid by the Jewish community for the plot of land where they
had built their synagogue and ritual bathing establishment.

1827, March 26, Sighetu Marma,tiei. The decision of the General Assembly of

1 28.

Maramureş county nobility, ordering the expulsion of the Jews immigrated from Poland
after 1 8 14, except for the leaseholders, who would be tolerated until the expiration of their
contracts.

1827, April 9-1 0, Jassy. Excerpt from the memorandum (anafora) of the

129.

Moldavian boyars, who asked prince Ioan Sandu Sturdza to reinforce their right to exclusive
property over the country's lands. They claimed that Annenians and Jews were not granted
the right to purchase plots of land in towns and boroughs, and that forcigners in general were

forbiddcn to purchasc estates. The prince sanctioned the claims and endorscd thc document
with his signaturc.

182 7, April 26, Arad. The decision of the General Assembly of Arad county

130.

nobility conccming the petition of the Jewish community of Arad, who complained against
the refusal ofthe town authorities to re-purchase the building ofthe old synagogue, prerequisite
for the erection of the ncw synagogue and school. The General Assembly of the county
nobility persistcd in thcir decision and accepted only the erection of a school and the
enlargement of the old synagogue.
131.

182 7, October 1 6, [Bucharest]. The letter of privi lege, issued by prince Grigorie

G hica, attesting that thc moneychanger Hilel Manoah and his brother, [srael, had bcen exempt

from paying taxes to thc state treasury and had been grantcd sevcral privilegcs as a reward

for lhc serviccs rendcred to the princc. He urged the high princely officials to comply with
his decision.
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124.

1826, Iaşi.

Hrisov emis de Ion Sandu Sturdza, domnitorul Moldovei, pentru

înştiinţarea breslei evreilor din Piatra Neamt că, ţinând cont de jalba înaintată de breaslă, a

hotărât ca evreii să plătească un bir anual către Vistieria statului şi contribuţia la salariile

funcţionarilor publici, cu alte obligaţii să nu fie supăraţi. Birul se va strânge de împuternicitul
evreilor care îl va preda „sameşului ţinutului'·. Pricinile cc se vor ivi pentru bimri, cât şi
celelalte pricini, vor fi judecate ca şi până acum. Hrisovul s-a dat „ca să fie ştiut chipul
aşezării birului lor şi de cătră nimeni mai multă supărare să nu aibă".
1 25.

1826, laşi. E>..1ras din statistica generală a populaţiei Moldovei. Se indică numărul

locuitorilor evrei contribuabili din satele ţinuturilor Moldovei şi birul pc care-l plătesc pe un
trimestru.
126.

1817, martie li, A rad. Petiţia a 82 de reprezentanţi ai comunităţii evreieşti din

Arad adresată comisiei comitatense de anchetă în vederea pedepsirii celor 16 semnatari ai

denunţului contra Şef Rabinului Aaron Chorin, acuzat de introducerea unor înnoiri nepermise
în slujba religioasă şi de tolerarea nepotismului în ocuparea funcţiilor comunitare.
1 27.

1827, martie 14, Iaşi.

Cartea domnească emisă de Ioan Sandu Sturd7.a, domnitorul

Moldovei, prin care aprobă cererea epitropiei Bisericii Domneşti din Piatra Neamţ de a trece
la o nouă mărire a chiriei plătită de obştea evreilor pentru terenul pe care şi-a construit
sinagoga şi baia rituală.
1 28.

182 7, martie 26, Sighetu Marmaţiei.

Rezoluţia congregaţiei comitatului

Maramureş prin care se dispune expulzarea evreilor imigraţi din Polonia după anul 1 8 14, cu
excepţia arendaşilor, care vor fi toleraţi până la expirarea contractelor încheiate.
1 29.

1827, aprilie 9-1 O, laşi.

Extras din anaforaua boierilor moldoveni, prin care cer

lui Ioan Sandu Sturdza, domnitorul Moldovei, reconfirmarea drepturilor lor de proprietate
asupra pământurilor ţării. Cer ca am1enii şi evreii să nu aibă dreptul de a cumpăra terenuri
în oraşe şi târguri şi nici moşii să nu poată fi cumpărate de străini. Domnitorul a aprobat
cererile formulate şi a întărit anaforaua cu iscălitura sa.
130.

182 7, aprilie 26, Arad.

Rezoluţia congregaţiei coinitatului Arad cu privire la

petiţia prin care comunitatea evreiască din Arcld se plânge împotriva refuzului oraşului de a
răscumpăra clădirea vechii sinagogi, răscumpărare pusă drept condiţie prealabilă pentru
construirea noii sinagogi şi a şcolii preconizate. Congregaţia comitatensă menţine aceste
condiţionări şi acceptă numai construirea şcolii şi mărirea vechii sinagogi.
131.

1827, octombrie 1 6, [Bucureşti].

Carte domnească emisă de Grigorie al IV-iea

Ghica, domnitorul Ţării Româneşti , prin care se adevereşte că zaraful Hilel Manoah şi fratele
s.:'iu Israel au fost scutiţi de plata dărilor către Vistierie şi beneficiază de diferite privilegii, ca
răsplată pentm serviciile· aduse domniei. Se porunceşte dregătorilor ca dispoziţi ile
domnitorului să nu fie încălcate.
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132.

1827, [befa,r·e Octoher 19}, Tăuţi-Măghcruş.

The petition of the Jews Nathan

Herskovits and Michael Goldstein presented to the Emperor, for the rcvocation of the Satu
Mare county authoritics' decision to expel them and their familics from Tăuţi-Măgheruş
until the end of October, bccause they wcre living too close to the mining arca.
133.

1827, Novemhe;· 8, Arad. The decision ofthe General Assembly of Arad county

nobility concerning thc pdit ion ofthc Jc'i'lish commur.ity of Arad, who complained against

the to\.\11 Magistratc's decision to forbid the Jews to keep public houses, on the ground that

they could not own propertics or cnjoy civil rights in frec royal towns. · According to the
resolution ofthe tax administration office, who denied thc competence ofthe town authorities
to take such decisions, the General Assembly of the nobilitj' restored the Jews ' right to kecp
public houses and admonished the community of Arad town for abusively encroaching on
they authority.
1J4.

1 827 Piatra Neamţ. Excerpt from the pinkas of the Jewish tailors' guild,
,

concerning thcir professional, communal and moral duties. Thc members ofthe corporation

wen: bound to attend the synagogue service and take part in the morning and evening daily
prayers; they were also bound to strictly keep all the Jewish holidays. The president enjoyed
full authority over the members of the socicty.

to

135. 1 828, January 3, ./assy. The injunction ofloan Sandu Sturdza, prince ofMoldavia,
hatman Alexandru Roset, to instruct the chiefs of Jassy police to deny acccss to the Jewish

families, coming from the Moldavian lands over the Prut river and Bukovina and settling in
boroughs and in the Capital. "Those who came earlier shall be registered and the lists shall
be sent to the treasury and to the border authorities for acknowledgement".
136.

1828, January 18, Jassy.

The report on the immigration of a great number of

Jews from Russia to Botoşani, Dorohoi and Herta counties, drafted by the Austrian envoy in
Moldavia, Liehmann, and forwarded to the Austrian forcign minister.
137.

1828, January 2 1, Alba Iulia.

The official note of the episcopal adrninistration

to tl1c praepositus magnus oft he Roman-Catholic bishopric, concerning the complaint ofthc.
Jewish community of Alba Iulia against the abuses during recruitment. They asked for the
implcmentation of the Gubemium's decision to enlist men proportionally to the amount of
population registcred in the fiscal censuses.
138.

182 8 Februmy, Jasw
,

The petition of Herş Marcu sin Orenştein, merchant of

Botoşani, Austrian subject, addressed to the Austrian consulate, asking for support in his
conflict with vornic Constantin Miclescu, who claimed the payment of a debt from which he
had been exempt in 1 825 already.
139.

1 828 May 4, Jassy. Inscription on the tombstone ofRabbi Joseph David hacohen,
,

president of the Rabbinical Court and righteous leader of the community.
140.

1828 June J O, Buda. The Consilium Locurntenentiale's injunction, issued for
,

the purpose to recovering thc Jews' debts, communicated to the town Magistrate of Timişoara,

who was charged to fix and collect the tolerance tax according to the revenues of each Jewish
taxpayer.
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132.

1 8 2 7, [înainte de octombrie 19], Tăuţi-Măgheruş.

Petiţia evreilor Nathan

Herskovits şi Michael Goldstein, adresată împăratului, în vederea anulării rezoluţiei

comitatului Satu Mare de a fi expulzaţi din Tăufi-Măgheruş până la sfârşitul lunii octombrie,
împreună cu familiile lor, datorită apropierii de localităţile miniere.
133.

1827, noiembrie 8, Arad.

Rezoluţia congregafiei comitatului Arad asupra petiţiei

comunităf ii evreieşti din Arad, care se plânge împotriva hotărârii Magislratului orăşenesc de
a-i exclude pe evrei de la practicarea cârciumăritului, sub motivul că în oraşele libere regeşti
ei nu pot deţine proprietăţi şi beneficia de drepturi cetăţeneşti. Pe baza opiniei negative a
domeniului cameral, care declară incompetenţa autorităţilor orăşeneşti de a lua astfel de
decizii, congregaţia restabileşte dreptul evreilor la cârciumărit şi admonestea?ă comunitatea
oraşului Arad pentru asumarea abuzivă a unor atribuţii ce nu i se cuvin.
134.

1827. Piatra Neamţ.

Extras din pincasul breslei croitorilor evrei privind obligaţiile

lor profesionale, obşteşti şi morale. Membrii breslei sunt obligaţi să vină la sinagogă şi să
participe la rugăciunile zilnice de dimineaţa şi seara; ei trebuie să respecte riguros toate
sărbătorile evreieşti. Starostele are puteri depline în cadrul breslei.
135.

1828, ianuarie 3, laşi.

Dispoziţia domnească, prin care Ioan Sandu Sturd7..a,

domnitorul Moldovei. porunceşte hatmanului Alexandru Reset să dispună autorităţilor din
laşi să oprească intrarea familiilor evreieşti care vin în Moldova de peste Prut şi din Bucovina,
aşezându-se prin târguri şi în Capitală. „Cei veniţi mai devreme să fie înregistraţi, iar listele
să fie trimise trezoreriei şi autorităţilor lor de frontieră pentru luare la cunoştinţă".
1 36.

1828, ianuarie 18, Iaşi.

Informarea adresată de Liehmann, cancelistul austriac

în Moldova, ministrului de externe al Austriei despre venirea unui mare număr de evrei din
Rusia în judeţele Botoşani, Dorohoi şi Herţa.
137.

1828, ianuarie 21, A lba Iulia.

Adresa administraţiei domeniului episcopal către

marele prepozit şi vicar general al episcopiei romano-catolice în legătură cu plângerea
comunităţii evreieşti din Alba Iulia pentru abuzuri la recrutare. Se solicită aplicarea rezoluţiei
guberniale privind efectuarea recmtării în proporţia populaţiei înregistrate în tabelele
contribuţionale.
138.

1828, februarie, laşi.

Cererea lui Herş Marcu, fiul lui Orenştein, negustor din

Botoşani, supus austriac, către Consulatul Austriac, prin care solicită să fie sprijinit în pricina
cu vomicul Constantin Miclescu, care îi pretinde restituirea unei datorii de care se achitase
încă din anul 1 825.
139.

1828, mai 4, Iaşi.

Inscriplia de pe piatra tombală a rabinului Iosef David hacohen,

preşedintele Tribunalului Rabinic şi îndrumătorul drept al obştei.
140.

1828, iunie J O, Buda.

Dispoziţia Consiliului Locumtencntial, adresată

Magistretului oraşului Timişoara, cu privire la repartizarea şi încasarea taxei de toleranţă în
fimcfie de veniturile realizate de contribuabilii evrei, în vederea lichidării restanţelor existente.
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141. 1828, .July 15, Jaszy. The official note, addressed to the Moldavi.an Assembly

(divan),

signcd by Matei Iacovlevici Minciaki, the Russian consul general i n the Romanian

Principalities, concerning the petition forwarded by Şaim Naftulovici, hahambasha of the
Jewish cornmunity ofMoldavia, to count Teodor Pavlov.ici Pahlen, plenipotentiary president
ofthe Moldavian and Wallachian Assemblies. The leader ofthe Jewish cornmunity complained
against Alexandru Mavrocordat, forrner

cămăraş

of thc last princc, who had deposed the

county haharnim appointed by the hahambasha, thus violating his ancient rights. The Russian
consul showed that the plenipotentiary presidcnt ofthe Assemblies believcd that rabbi Şairn 's
petition is rightful and draws thc assembly's attention to solve it favourably.

142. 18:28, July 20, Târgu Mureş. The royal vicc-judge of Mure:;. district, Ladislau

Săndor, ordcrs the chief inspector of Sovata district, Moise Tamasi, to detain the Jew Herschel

of Sângiorgiul de Pădure, accused of ritual murder by the rnaidservant of the shoemaker
Sarnuil Boka.

143. 1 828, Ju�v 2 6, .Jassy. Thc tetter of privilege issued by the Moldavian Asscmbly

(divan), sanctioning thc authority anrl privileges of haharnbasha Şaim. Taking iuto
consideration the latler 's petitjon, t 1e suggestions of the Russian consul, Matei lacovlevici

i

Minciaki. and examining thc old princcly Ictters of privi.lege

(hrisoave)

conccming thc

haharnbasha's rights, they decided that Şaim remained haharnbasha over the entire Jewish
community of Moldavia, that he was exempt frorn taxation and received payment for
engagements, marriages and divorces. Thc tax paid by the Jews would cover the tribule to
the state and the hahambasha 's wages. The leaders of the comrnwtlties in thc boroughs
would be appointed by the hahambasha.

144. 1828, fbefore A'ovember J O}, A lba Julia. Thc petitiou of the Jcwish community

of Alba Iulia, presented to the Roman-Catholic bishop, soliciting his support against the
abuses perpelrated by the town Magistrate. They aske.d the follo\\ing: 1 . the number of recruits

should bc decided by the Gubernium, with the agreement ofth.� Jewish cornmunity and ofthe
Episcopal estate's administration office; 2. thc butchers' and the furriers' corporations should
give hack the sheep skin confiscated from the Jews; 3 . the litigations betwcen the Jews should

bc judged by thcir own judges and juries, but they should have the right to appeal dircctly to
�he Episcopal authoritie3, without the Magistrate 's interferencc.

145. 1828, Ncvember JO, A lba Julia. The Magistrate of Alba Iulia to\\11 exculpates

himself in front of thc Transylvanian Gubernium from thc charges brought against him by the
Jewish community and the Episcopal authoritics, by im·oking the Jews' exemption from tax on
real estates as reason for their overburdening at recmitiug, the guilds' privilegcs as motivation
for the confiscation of the sheep skius and denying the interference of the town authorities in

thc adrninistering ofjustice i n the Jewish community. He required the punishment of the members

ofthe Jewish conununity for calumny and the admonishrnent ofthe Episcopal estate's officials.

146. 1828, November 12, Buda. The official note presented by the Hungarian Aulic

Chancellcry to the Consilium Locumtenentiale, soliciting that, after the Jews of Tăuţi

Măgheruş had been expelled by the authorities ofSatu Mare county, they took similar measures
in Maramureş county against the Jews of Budeşti, living too clase to the mines of Baia Sprie
and Cavnic. The county authorities declared thernselves against the expulsion of the Jews,
who had landed property under lease or as pledge.
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1 4 1.

1828, iulie 15, laşi. Adresă către Divanul Moldovei, semnată de Matei lacovlevici

Minciaki, consulul general ms în Ţările Române, privind jalba înainlată de Şaim Naftulovici,

hahambaşa al ob�tei evreilor din Moldova, către contele Teodor Petrovici Pahlen, preşedintele
deplin împuternicit al Divanurilor Moldovei şi Ţării Româneşti. Conducătorul obştei evreilor
se plânge împotriva postelnicului Alexandru Mavrocordat, fost cămăraş al ultimului domnitor.

care a destituit hahamii din judeţe, numiti de hahambaşa, înc�lcând astfel drepturile
hahambaşei, recunoscute din vechime. Consulul rus, anitând că preşedintele plenipotenţiar
al Divanurilor consideră că este îndreptătită cererea rabinului Şaim, aduce Îh atenţia Divanului
soluţionarea favorabilă.
142.

1828, iulie 20, Târgu Mureş. Dispoziţia vicejudelui regesc al scaunului Mureş,

Ladislau Sandor, către comisarul cercual de Sovata, Moise Tamasi, privind arestarea evreului

Herschel din Sângeorgiul de Pădure, acuzat de omor ritual de către slujnica cizmarului Samuil
Boka.
143.

1828, iulie 26, laşi. Cartea adoptată de Divanul Moldovei de reconfimiare în

drepturi a liahambaşei Şaim. Luându-se în considerare jalba hahambaşei , propunerile
consulului rus Malei lacovlevici Minciaki şi văz.ându-se hrisoavele domneşti din vechime
pri"ind privilegiile hahambaşei, s-a stabilit ca Şaim să rămână hahambaşa peste toată breasla
evreiască din Moldova, să fie scutit de toate dările, să primească venit de la logodne, cununii
şi divorţuri. Din „taxia·· plătită de evrei să se achi1e birul breslei către stat şi venitul hahambaşei.
Starostii de prin târguri să fie numiti de hahambaşa.

U4. 1828, [înainte de noiemb rie J O], 'Alba Julia

Petitia comunităţ..ii evreieşti din

Alba Iulia.. adresată episcopului romano-catolic. în care solicită sprijinul acestuia pentru
înlăturarea abuzurilor Magistratului orăşenesc prin: 1 . stabilirea pe viitor a numărului de
recmţi de călre Gubemiu, cu consultarea conumităţii evreieşti şi a funcţionarilor domeniali;
2. restituirea pieilor de oaie confiscate evreilor de către breasla măcelarilor şi blănarilor: 3 .

judecarea pricinilor evreilor de către judele şi juratii lor, cu drept de apel la domeniul episcopal,
îară interventia Magistratului.
145.

1828, noiembrie 1 O, A /ha Ju/10.

Magistratul oraşului Alba Iulia se dezvinovăţeşt.e

în faţa Gubemiului Transilvaniei împotriva acuzaţiilor C:.! i s-au adus de către comunitatea

evreiască şi domeniul episcopal, invocând scutirea evreilor de contribuţia asupra bunurilor
imobiliare drept motiv al încărcării lor la recru1are, privilegiile brcslaşe ca temei al confiscării
pieilor de oaie şi negând implicarea autorităţilor orăşeneşti în judecarea pricinilor dintre
evrei. Se solicită pedepsirea membrilor comunităţii eweieşti pentru denunţ ca!omnios şi
avertii.area oficialilor domcniuh.:i episcopal.
146.

1828, noiembrie 1 2, Buda.

Adresa Camerei Aulice Ungare

către

Consiliul

Locumtencnţial, prin care solicită ca, după ce evreii din Tăuti-Măgheruş au fost expulzaţi în
totalitate de către autorităţile comilatului Satu Mare, să dispună luarea unor măsuri similare

de c.'\tre autoritătile comitalului Maramureş impotriva evreilor din Budeşti. apropiati de minei-:

de la Baia Sprie şi Cavnic. Autorităţile comitatense se declară împotriva expulzării evreilor

care deţin pământuri

în arencL.1 sau sub titlu de 7.ălog.
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147.

1828, November 15, Târgu Mureş.

The report on the circwnstances of the

arrestment of the Jew Herschel Lehel . of Sângiorgiu de Pădure, charged with ritual murder,
made hy the district chief inspector, Moise Tamasi, and handed over to the royal vice-judge,
Daniel Nagy. The om1er of the estate where the Jew was detained, count Ladislau Rhedei,

had complained to the Guhemium, asking that the police authorities apologizcd for trespassing
on his estate.
148.

1828, December I 7, Buda.

The Hungarian Aulic Chancellery asks thc Consiliurn

Locumtenentiale to take measures against the decision of thc authorities of Satu Mare county
to reduce from seven to three miles the distance to thc mining town Baia Mare to which the
Jews' settlement was pennitted.
149.

182811829, Oradea.

The fiscal census ofthe Jews of Oradea town and oftwenty

other localities of Bihor county in the military year 1 828/1 829.
150.

I 829, .January I 9, Cluj. The Transylvanian Gubernium's decision in the litigation

between thc Jcws of Alba Iulia and thc hutchers' guild, compelling the Jews to buy meat from

the butchers ofthe gui Id, who had to huy hack thc parts that the dietary laws forbade the Jews
to eat.
151.

1829, January 29, Cluj.

The Transylvanian Gubemium's decision conceming

thc hlood Iihel against the Jew Herschel Lehel ofSângeorgiu de Pădure and the complaint of
COimt Ladislau Rhedei against the poli ce of Târgu Mureş town for trespassing on his estate.
The Guhemium admonished the district chief inspector, Moise Tamasi, and the head of thc
local police, Simon Brandeker, and compelled thcm to apologiz.e to connt Rhedci. The
authorities deemed that the Jews' complaint against the ahuses was resolved hy their release
from prison after they had proved the groundlcssness of the accusations.
152.

1829, September I. Arad.

The authorities of Arad county puhlish tl1c imperial

decree forhidding the Jews to practice pham1acy in the Austrian Empire.
153.

I !J20, September 23, Jassy. The contract between the Moldavian Assemhly (divan)

and the Jewish merchant, Hasca] Haufman, commissioned to rnanufacture 20,000 new and

good sacks. The contract specifies: the deadline, the size, and the quality ofthe material for
the sacks. Half of the sum was to he paid when signing the agreement. As a pledge that the
tenns ofthe contract would he fulfilled, the merchant transferred to the Assembly the property
papers relating to two of bis shops in the town market.
154.

1829, October 8, Vienna.

The official note ofthe Aulic War Council. addressed

to the Transylvanian Aulic Chancellery, concerning the setting up of a quarantine station for
the Jewish farnil ies immigrating from Moldavia at Oituz and the agreemcnt to the proposal
forwarded by the Transylvanian General Headquarters to forhid the immigratcd Jews to stay
i n horder localities, especially in Braşov, except for those who were thc representatives of
important and accredited commercial houses.
155.

1829, December 31. Vienna.

The official note ofthe Aulic War Cmmcil, addressed

to the Transylvanian Aulic Chanccllery, communicating the divergent opinions ofthe Transylvanian
militai)' and civil authorities concerning the Wallachian Jews immigrated to Braşov.
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147.

1828, noiembrie 15, Târgu Mureş.

Comisarul cercual Moise Tamâsi raportează

vicejudclui regesc scăunal Daniel Nagy împrejurările arestării evreului Herschel Lehel din
Sângeorgiu de Pădure, acu:zat de omor ritual. Contele Ladislau Rhedei, stăpânul domeniului.
s-a adresat Gubemiului, cerând satisfacţie pentru încălcarea abuzivă a domeniului său, cu
acest prilej, de către autorii arestării.

1828, decembrie J 7, Buda .

148.

Adresa Camerei Aulice Ungare către Consiliul

Locumtenenţial, prin care solicită intervenţia împotriva dispoziţiei comitalului Satu Mare
de a reduce de la şapte la trei mile distanta fală de oraşul minier Baia Mare până la care Sl
pennite aşe:zarca evreilor.
149.

1828/1829, Oradea.

Conscripţia fiscală a evreilor din oraşul Oradea şi din 20 de

localităţi ale comitalului Bihor pentru anul militar 1 828/1829.
150.

1829, ianuarie 19, Cluj.

Rezoluţia Gubemiului Transilvaniei privind diferendul

între evreii din Alba Iulia şi breasla măcelarilor din acest oraş, cu obligarea evreilor de a
cumpăra carnea de la măcelarii breslei şi răscumpărarea de către aceştia a părţilor pe care
evreii nu le consumă din motive rituale.

1829, ianuarie 29, Cluj.

151.

Rezoluţia Guberniului Transilvaniei cu priYire la

acuz.aţiile de omor ritual. aduse evreului Hcrschel Lebel din Sângeorgiu de Pădure şi la
plângerea contelui Ladislau Rhedei împotriva încălcării domeniului său de către poliţia
oraşului Târgu Mureş. Se dispune mustrarea comisarului cercua1 Moise Tarnasi şi a directomlui
de politie Simon Brandeker pentru depăşirea atributiilor lor şi li se dispune să ceară scuze
contelui RllCd ei. Plângerea evreilor datorită injuriilor suferite se consideră rezolvată prin
eliberarea lor din arest în urma dovedirii netemeiniciei acn:zaliilor ce li s-au adus.

1829, septembrie 1, Arad.

152.

Autorităţile comitatului Arad publică dispoziţia

imperială privind excluderea evreilor de la profesia de farmacişti în Imperiul Austriac.
1 53.

1829, septembrie 23, laşi

.

Contractul încheiat de Di\anul Moldovei cu negustorul

evreu Hascal Haufman pentru confecţionarea a 20.000 de saci noi şi buni. Au fost stabilite:
termenele de livrare. dimensiunile, calitatea pânzei din care se confecţionea7.ă sacii. Jumătate
din costul sacilor s-a achitat la încheierea contractului. Pentru siguranţa respectării

contractului, negustorul a dat amanet Divanului actek de proprietate asupra a două dughene
pe care le are în Târgul de Jos al oraşului.
154.

1829, octombrie 8, Viena.

Adresa Consiliului Aulic de Război c."llre Cancelaria

Aulică Transilvăneană cu privire la stabilirea staţiei de carantină Oituz pentru familiile
evreieşti ce imigrează din Moldova şi recomandarea favorabilă a propunerii Comandamentului
Militar General al Transilvaniei de a se interzice evreilor imigraţi stabilirea în localităţile de
graniţă, cu deosebire în oraşul Braşov, cu exceplia celor ce reprezintă case de comerţ importa11te
şi acreditate.
155.

1829, decembrie 31, Viena.

Adresa Consiliului Aulic de Război către Cancelaria

Aulică Transilvăneană, prin care transmite spre decizie opiniile divergente ale autorităţilor

militare şi civile din Transilvania cu privire la evreii din Ţara Românească imigraţi la Braşov.
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156.

1829, .Jas�y.

Synagogue. It spcc ifi es

The statute ofthe charity society,

thc

·'Ncir Tamid", ofthe Shoemakers'
wds to be electcd

duties of the membcrs and of thc leader, who

every year.
157.

l 830, .fnnuary 23, Vienna. Thc resolution ofthe Transylvanian A11Jic Chanccllcry,

communicated to thc Transylva nian Aulic War Council and Gubernium, according to which
the Jews, who had fled the Principalities becausc of the plague, were allowcd to seule in one

ofthe outsk irts of Braşov town, undcr strict policc survcillance and providcd that this did noi
obstrnct the commercial traffic regulated by thc

1830, March 1-13, Vienna.

158.

revoking the i ntcrdiction to live

1830, June 1, Buda.

159.

Locumtenentialc that they havc

closer

Porte.

The Tran syl v a nian

petition of the Jews Joseph Raphael Michael
,

treaties signed with the Ottoman

Aulic Chanccl l ery rejects thc
Aron, Joseph Moiscs and Salamon Mo ises for
,

than se,·cn miles to mining arcas.

The Hungarian Aulic Chancellery informs the Consilium

r�ftased thc request

of the

authorities

of Caraş county to

reduce the number of Jews in Lugoj town. For the futurc, they decided to receive no new

Jewish scttlers without the previous agreement

of lhe Consilium Locumtenentialc.

1830, June 28, Sighetu Marmaţiei. The dccision of the General Assembly of
thc rabbis to pass judgement in othcr cascs than thosc
concern ing religious or divorce matters; the culprits would be arrested and subject to corporal
or other punishment. Thc decision was taken following the complaints of the communities
a gainst several abuses during the rabbinical visitations.
1 60.

Maramureş county nobility to fo rb id

161.

1830, Ju�v 6, Buda. The

rcsolution of the Consilium Locumtcnentialc to rejecl

the petition oft he Jews of Mara m ureş county, who complained against thc decision taken by

the county authori ties to forbid the celebration ofthe religious service outside the synagogues.

162. 1830, September 6, Jassy. Copy of the translation ofthe decree no. 6855, issued
by ::ount Teodor Pavlovici Pahlen, plenipotcntiary president ofthe Moldavian and Wallachia n

Assemblies. The decree concerns the law enacted in 1804 by the prince of Mol�via, Alexandm
Moruzi, which forbade the Jews to take under lease landcd property.
163.

1830, December 22, Jassy.

Copy of a contract, attesting that

climinar

Costache

Pelin had subleased the incomes yielded in the following three years by the inn and wine
cellar of thc small borough Podu Iloaiei to the Jews Moise Juster and Herşcu Amendiloaie.
The contract specifies the lcascholders' duties to the landlord and to the other inha bitant s of
the borough,
1 64.

as well as the landlord's dutics 1.o his

1830, Braşov

.

tcnants.

Aron Lobi 's chronicle, a ccounting the scttling oft he Jews in Braşov

and the setting up of the Jewi sh community betwcen 1 807- 1 83 0 .

1830, Bucharest. The dccision of the Chief Rabbi of Bucharest in Jitigation
and the Ashkcnazi communities of Ploieşti. The Scpharadi m had
claimed thc right to set up a separate burial society. The rabbi decided that the Sepharadim
had their own dead washermen, enjoyed cqual rights within the commun ity, paid the gabela
165.

betwcen the Scph a radi

on the basis of a mutual agreement, but they could not separate from the Ashkenazim and set
up a distinct community.

1 96
https://biblioteca-digitala.ro

1 56.

1829, Iaşi.

Statutul Societăţii de binefacere „Neir Tamid" a Sinagogii Cizmarilor.

Sunt stabilite obligaţiile membrilor şi atribuţiile conducătorului, care se alege în fiecare an.
157.

1830, ianuarie 23, Viena.

Rezoluţia Cancelariei Aulice Transilvănene, comunicată

Consiliului Aulic de Război şi Gubemiului Transilvaniei, cu privire la aprobarea aşezării
evreilor refugiaţi din Principale din cauza ciumei, sub strictă supraveghere poliţienească,
într-una din suburbiile oraşului Braşov, dar fără a împiedica exercitarea comerţului reglementat
prin tratatele încheiate cu Poarta otomană.
1 58.

1830, martie 1- 13, Viena.

Cancelaria Aulică Transilvăneană respinge cererea

evreilor Iosif Rafael, Michael Aron, IosifMoises şi Salamon Moises, de anulare a interdicţiei
de locuire la o distantă mai mică de şapte mile faţă de zonele miniere.
1 59.

1830, iunie 1, Buda.

Camera Aulică ungară comunică Consiliului Locumtenenţial

respingerea cererii comitalului Caraş privind reducerea numărului evreilor din oraşul Lugoj,

acceptând însă ca pe viitor să nu mai primească noi evrei pe domeniile camerale făni aprobarea
prealabilă a Consiliului Locumtenenţial.
160.

1830, iunie 28, Sighetu Marmaţiei

1 1 . ·nluţia congregaţiei comitalului Maramureş

prin care se intenice rabinilor judecarea şi alll:: - .1 uze cu excepţia celor referitoare la pricini

religioase sau divorţ, contravenienţii urmând a fi arestaţi şi supuşi la pedepse corporale sau

de altă natură. Rezoluţia este motivat.'\ prin plângerile împotriva unor abuzuri intervenite în
cursul Yizitatiilor rabinice în comunităţi.
161.

1830, iulie 6, Buda.

Rezoluţia Consiliului Locumtenenţial prin care se respinge

plângerea evreilor din comitalul Maramureş împotriva rezoluţiei comitatense privind
interdicţia oficierii slujbei religioase în afara sinagogilor.
162.

1830, septembrie 6, Iaşi.

Copie de pe tălmăcirea Ordinului nr. 6855, dat de

contele Teodor Pavlovici Pahlen, preşedintele plenipotenţiar al Adunărilor Moldovei şi Ţării
Româneşti. Se referă la respectarea prevederilor Aşezământului dat de domnitoml Moldovei,
Alexandru Moruzi, în anul 1 804, prin care s-a interzis evreilor să ţină moşii în arendă.
1 63.

1830, decembrie 22, laşi.

Copia contractului prin care căminarul Costache Pelin

subarendează pe trei ani evreilor Moise Juster şi Herşcu Amendiloaie venitul târguşorului
Podu Iloaiei, cu hanul şi pivniţa boierească. Sunt precizate obligaţiile arendaşilor faţă de
stăpânul moşici şi faţă de ceilalti locuitori ai târguşorului, precum şi obligaţiile stăpânului
fată de arendaşi.
164.

1830, Braşov.

Cronica lui Aron Lobi despre stabilirea evreilor în Braşov şi

constituirea comunităţii evreieşti în perioada 1 807- 1 830.
165.

1830, Bucureşti.

Hotărârea marelui rabin Haim Focşaner din Bucureşti într-o

d ispută dintr� ('omunitatea sefordă şi cea askenaz<1 din Ploieşti. Evreii sefani au pretin s
clrcptul la o org:h� 1 ',:1J ic de înmonrn!ntarc separal[t de cea askenază _ Hotărârea eslc ca se fa rzii
să

nu

aiu<'i dcdt „s(i::11or de mot1 i"" separat

să fie cu d repturi �gale la comunitate, diind

gabela în antrcpri z;1 pru1;:--o î nlcl cgere comuna: si'1 nu aibii dreptul a se despărţi unii de alţii,
spre a forma comunităţi de sine stăl<'itoare.
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166.

1830-1840, fJassyj.

The list of the leadership of the Jewish craftsmen in Jassy.

It indicates the names of the leader and ofthc members.
167.

1831, June 1 7,

Jassy. Inscription on the tombstone of Biniamin Bciniş, former

rabbi and religious judge of the Jewish community of Bârlad.
168.

1831, Ju/y 1-Janumy, 1831 [Buchares/„Jassyj. Excerpts from the Organic Statutes

concerning the status, rights and duties ofthe Jews in Wallachia and Moldavia. They reinforce

the interdiction to own inhabited estates. Jewish children enjoyed the right to attend public
schools, provided that they adopted the native costume.
1 69.

1831, September 27, .Jassy.

Translation ofthe petition ofthe Jewish conununity,

presented to general Pavel Dimitrievici Kiseleff, plenipotentiary president of the Moldavian
and Wallachian Assemblies. Protesting against the abuses perpetrated by hahambasha Şaim,
the petitioners solicited thc abolishment ofthc institution ofhahambasha and thc appointment
ofrabbis and judges, who would work for the community's welfare. The tax collected by the
hahambasha would be distributed to thc poor.
170.

1R31, Octoher 12,

Jasw The complaint of hahambasha Şaim, forwarded to

general Pavel Dimitrievici Kiseleff, plenipotentiary president oft he Moldavian and Wallachian
Assemblies, against the Jews, mostly forcign subjects, who wished to rernovc him. The Chief

Rabbi of the Moldavian Jcwry advocated Iris right to be entrusted with the lcadership of the
Jewish community, emphasizing that his family had bcen granted severa! privilcges from

times of old. The resolution ordercd the investigation of the case in order to see whether the
Jews' complaints against the rabbi were grounded or not.
171.

1831, December 3, Jas.1y.

A new petition ofthe Jewish community, addressed to

the Executive Assembly, rciteraling the claim to depose hahambasha Şaim, „unworthy'· of
his name. He had uujustly called himself head ofthe community, he didn't know the principles
of the Jewish religion, he had used his autl1ority to levy abusive taxes on his congregants.
The Jews solicited the abolishment ofthe institution of hahambasha and the freedom to elect
a rabbi and „the required doctors of the Law, who will be paid according to our means".
172.

1831, December

JO,

Jas::.y.

The complaint of the Jewish community of Jassy to

the Executive Assembly against di:tfercnt categories of taxes levied upon them and the
mercenaries' attitude towards their families. They asked to „get protection against random
executions" and to pay the „tax on wood'· like all the othcr inhabitants.
1 73.

1831, December 1 7, Jassy.

The letter addressed to the Moldavian Assembly,

1 74.

1831, December, Bucharest.

Exccrpt from the statistical table ofthe population

signed by 130 Jcws, who wished to bring a rabbi from abroad, without deposing hahambasha
Şaim.

of Bucharest. The Jews with their families and domestic personnel are registered.
175.

1832, January 1 7, Jassy.

A document signed by trcasurer Costachi Canta, attesting

the signing of a contract between the Government and the Jewish merchant Solomon Erlich,

who was granted the rnonopoly of manufacturing and selling tallow candles in all Moldavian
towns for the following year. The document specifics the terms of the contract, the rights and
duties ofthe Jewish merchant with respect to the manufacturing and selling oftallow candles.
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166.

[ 1830-1840, laşi}.

Listă cu stărostiile de meseriaşi evrei din Iaşi. Sunt indicate

numele starostelui şi ale membrilor stărostiei.
1 67.

1831, iunie

r ',

laşi.

Inscripţia de pe piatra tombală a lui Biniamin Beiniş, fost

rabin şi judecător religios al obştei evreilor din Bârlad.
1 68.

183 1, iulie 1- 1832, ianuarie [Bucureşti-laşi}.

Extrase din Regulamentul Organic

privind statutul, drepturile şi datoriile străinilor şi, implicit, ale evreilor. Se rcconfinnă
interdictia pentru evrei de a tine în posesie moşii locuite. Se legifereaz.ă sistemul de plată a
impozitelor. Copiii evrei au dreptul să frecventeze şcolile publice ale tării cu condiţia să
adopte portul localnicilor.
1 69.

1831, septembrie 2 7, Iaşi.

Jalba naţiei evreieşti adresată generalului Pavel

Dimitrievici Kiseleff, preşedintele plenipotentiar al Divanurilor Moldovei şi Tării Româneşti.
Se protestează împotriva abuzurilor comise de hahambaşa Şaim. Autorii jalbei cer desfiinţarea
hahambaşiei şi instalarea altor rabini şi judecători, care să acţioneze spre binele obştei. Taxele
strânse de hahambaşa să fie împărţite printre săraci.
1 70.

Plângerea hahambaşei Şaim adresată generalului Pavel

1831, octombrie 1 2, laşi.

Dimitrievici Kiseleff, preşedintele plenipotenţiar al Divanurilor Moldovei şi Ţării Româneşti,
în legătură cu cererea evreilor, în majoritate sudiţi, privind înlăturarea sa din funcţie. Marele
rabin al evreilor din Moldova arată dreptul său de a fi şeful obştei evreieşti, familia sa fiind
investită cu privilegii încă din vechime. Rezoluţia dispune cercetarea cazului, pentru a putea
stabili dacă plângerile evreilor contra rabinului sunt întemeiate.
171.

1831, decembrie 3, laşi.

O nouă jalbă a obştei evreilor către Divanul împlinitor,

în care se revine cu cererea de înlăturare din funcţie a hahambaşei Şaim, „nedestoinic'·
penim a purta această denumire. S-a numit conducător al obştei pe nedrept, nu cunoaşte
nonnele religiei iudaice, recurge la abuz de putere pentru ca să strângă nelegitime venituri
de la enoriaşi. Evreii cer desfi inţarea Hahambaşiei şi libertatea de

a

alege un rabin şi

„trebuincioşii pravilişti care să fie plătiti după posibilităti".
1 72.

1831. decembrie 1 O, !aşi. Jalba breslaşilor evrei din Iaşi către Divanul împlinitor

împotriva diferitelor categorii de biruri şi taxe la care sunt supuşi şi împotriva atitudiPji
arnăuţilor faţă de familiile lor. Cer să fie „uşuraţi de execuţii" şi să plătească „banii lemnelor·'
precum s-au luat de la toate naţiile.
1 73.

1831, decembrie 1 7, Iaşi.

Scrisoarea către Divanul Moldovei semnată de 1 3 0 de

evrei. Ei cer dreptul de a aduce un rabin din alte părţi, fără să-l îndepărteze şi să-l scoată din
drepturi pe hahambaşa Şaim.
1 74.

1831, decembrie, Bucureşti.

Extras din tabelul statistic al populaţiei oraşului

Bucureşti . Sunt specificaţi şi evreii, cu familiile şi slugile lor.
1 75.

1832, ianuarie 1 7,

1aşi. Act semnat de vistiernicul Costachi Canta, prin care se

adevereşte încheierea unui contract între ocârmuirea Moldovei şi neguţătorul evreu Solomon
Erlich, care va avea monopolul producţiei şi desfacerii lumânărilor de seu, pe timp de un an,

în toate oraşele Moldov•" i. Sunt stabilite condiţiile contractuale, privilegiile şi obligaţiile
negustorului evreu în legătură cu fabricarea şi vânzarea lumânărilor.
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1 76.

1832, ilpril 1 6, Jm-.,y.

TI1c ofticial note ofthe Departmcnt ofthe Interior. addressed

to Leiman Moisi, mcrchant from Dorohoi borough, iu.forming him that he was electcd in the
town council. It spccifies his dutics as lown counselor.
1 77.

1832,

May

28, Dorohoi. Thc report drafted by H1c town council of Dorohoi ,

bearing the signatures of thc Jews Iancu Oiam and Leiman Moise. forwarded to the Department
ofthe Interior.Thc authors ofthe report complained against the foreign subjects who refused
to pay taxes on different products. They solicited to reduce the tax on the galion of brandy.
1 78.

1832, August 18, Bucharest.

Thc regulations adopted by the Extraordinary

Administrative Council. Trying to solve the problems in the spirit of the previous princely
letters of privilegcs, the Administrative Council decided that all the cases of the Jews be
brought to the town's

vornic.

The taxes would be collected by four reprcsentatives of !he

Jewish communities, two Spanish Jews and two Polish Jews, elected every two years, who
would be responsiblc for their own commnnity. The hahambasha and the teachers would bc
elected from among thc native Jews. The two rcpresentatives would instrument the
disagreemcnts between thc mcmbers of the community and inform on the troublemakers.
The

Vornicia was
1 79.

callcd upon to implemcnt the provisions of the rcgulations.

1832, September 20, Bucharest.

Thc official note of

Vornicie

of Bucharest.

addressed to David Alper (Hailperin), the Jews' haham. In response to the two pctitions
forwarded by thc latter, they confirmed him i n the office of haham of the community of
Polish Jews, and granted him all the rights imd duties attiched to this position, on the basis
of a document issucd by the Jewish community. The ritual slaughterer, who had to be a
native Jew, was his subordinate. The 1wo Jews who wanted to hinder him to en1cr thcir
synagogues wcre warned by the police 10 obstruct no more. because: „a haham is frec to go to
whatever prayer house belonging to the Jcwish religion".

180. 1832, October 14, Bucharest.

The letter of the community of Spanish Jcws of

Bucharest, addressed to general Pavel Dimitrievici Kiseleff, plcnipotentiary president of the
Moldavian and Wallachian Assemblies. They protested against a verdict that compclled a

Jewish merchant to testifv in a certain case by taking the humiliation oath imposed on thc
Jews only.
181.

1832, December 1, Dorohoi.

The petition of the Je\\ish merchants of Dorohoi

presentcd to the Department ofthc Interior. They claimed to bc exempt from taxcs on selling
bcvcrage and fuel oii, as they had donc severa! works of urban improvcment on thcir own
expenscs.
182.

1832, December 15, .las.\}'-

The Ietter addressed by hahambasha Şaim to general

Pavel Dimitrievici Kiseleff, plcnipo1entiary president of the Moldavian am! Wallachi<1n
Assemblics, informing him oft he injustice done by the Moldavian Assembly. He was deposed
and the privileges granted to him and his fmnily from limes of old i n princely Iettcrs of
privilege was revoked. He wa.ntcd his position and privileges back. His claim was upheld by
all the Jewish inhabitants except the Austrian subjects.
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1 76. 1 83 2 aprilie 16, !aşi. Adresa Departamentului l\1inistemlui Pricinilor din Lăuntru
către Lciman Moisi, neguţător in târgul Dorohoi, prin care este înştiinţat că a fost. ates în
Sfatul Municipal al târgului. Sunt precizate obligaţiile sale în această calitate.
,

t 1 77. 1832. mai 28, Dorohoi. R.1portul Sfatului Or'işenesc al târgului Dorohoi. semnat
şi de evn:ii Iancu Ola riu şi Lciman Moise, adresat Departamentului Ministerului Pricinilor

din J.ăuntrn. Semn:i1.�rii se plâng împoîriva evreilor sudiţi, care refim\ să plătească taxele
impuse- pe d i ferit·� produse. Se cere reducerea cuantumului de ta"ă pe vadra de rnchiu.
I 78. 1 832, augusr 18, Bucureşti. Jurnalul Sfatului Administrativ Extraorâinar. adopwt
în şcdi nta can: a analizat plângerile obştei evreilor din Bucureşti, cu privire la neorânduielile
ce există in judecarea pricinilor dintre evrei şi în strângerea datoriilor lor către Vistieria
stalului. Unn.iri11d reglementarea situapilor în spiritul hrisoavelor domneşti care au statornicit

obliga\;ilc cncilor, Sfatul Administrativ a hotărât ca toate pricinile evreilor să fie prezentate
,·ornicului oraşului. iar pentm strân&erca dărilor c::trc stat să se aleagă, din doi în doi ani,
cc'i�e doi ingrijitori din rândul evreilor spanioli şi doi din partea evreilor Ichi, fiecare fiind
răspuru;itor pentrn breasla lui. Hahambaşa şi dasc<i.lii s;1 fie aleşi din rândul evreilor pământeni.
fng1 ÎJitorii vor cerceta neînţelegerile dintre membrii obştei, vor anunţa Agia dacă se ivesc
elemente turbulente. Vornicia Mare este chemată să ducă la îndeplinire jurnalul.

1 79. 1 �32, septembrie 20, Bucureşti. Scrisoarea adresată de Vornicia onişului Bucureşti
fui Dav1d Alper (Halperin), hahamul evreilor. Se răspunde la cele două plângeri înaintate de

haham, c0niirmându-i-se, pc baza înscrisului dat de obştea evreiască, calitatea de haham a!
Obştci En.::i lor Lchi Pământeni, cu toate datoriile şi drepturile ce derivă din această fonetic,

subordonându-i-se tăietoml ritual, care trebuie să fie pământean. Cei doi evrei care au vrut
să-l împiedice pe haham să intre în sinagogile lor au fost avertizati de Agie să nu se mai
împotrivească, deoarece „un haham este slobod a merge prin havrele de închinăciune în
legea oYreiască".

1 80. 1 832, octombrie 14, Bucureşti. Scrisoarea adresată de obştea evreilor ;panioli
din Bucureşti generalului Pavel Dimitrievici Kiseleff, preşedintele plenipo entiar al
Divanurilor Moldovei şi Ţării Româneşti. Se protestează împotriva unui verdict care obliga
pc un negustor evreu ca, într-un anume caz judiciar, să depună jurământul înjositor impus
special evreilor.
1 8 1 . 1832, decembrie I, Dorohoi. Jalba negustorilor evrei di a Dorohoi către
Dep::oaamcntul din Lăuntru. Cer să fie scutiţi de taxe pentru vânzarea băuturilor şi păcurii,
întrncâ! au efectuat pe cheltuiala lor o scrie de lucr.iri necesare pentru amenajarea şi întretinerea
târgului.
182. 1832, decen:hrie 15. laşi. Scrisoarea adresată de hahambaşa Şaim generalului
Pavel Dimitrievici KiselelT, preşedinte plenipotentiar al Divanului Moldovei şi Ţării
Rom;îneşti, prin care îl informează despre nedreptatea ce i s-a tăcut din partea Divanului
Moldovei care I-a destituit din funcpe şi din privilegiile de care se bucura în virtutea hrisoavelor
domneşti acordate lui şi familiei lui încă din vechime. Cere să fie repus în funcţie şi în
drepturile ce i se cuvin. În revendicarea lui el este susţinut de toţi locuitorii evrei, cu excepţia
celor de supuşenie austriacă.
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183. 1832, Arad. The rcsolution of the General Assembly of Arad county nobility to
hand ovcr for previous examination the statutes of thc national and confcssional school for
boys, prcscntcd by the Jewish community of Arad, to the Vice Comes Iosif Fascho.
184. 1832, Arad. The decision of the General Assembly of Arad county nobility
concerning the petition of the Jewish community of Arad to support their claim for civil
rights in the Hungarian Diet. Thc authoritics of Arad county have expressed thcir opinion
ovcr this matter on the occasion of the debates on the projcct of reorganizing public
administration.
185. 1832, Jassy. Copy of the proposals of the vice-president of the Moldavian
Assembly, prescnted to the Council, to scttle thc disscnsions between the native Jews on one
hand and thc Austrian and Russian subject Jews from Jassy on the other hand, conccming
I.he removal of hahambasha Şaim Naftulovici. He suggests the following: elections with the
participation of all the native Jews and forcign subjects; the Jews should havc the right to
decide whether thcy agreed or not with a tax for the hahambasha; thc claim of the Jewish
community to elect another rabbi than Şaim should not be ovcrlooked; the Jcwish Austrian
and Russian subjects should not have their own rabbi, pa id by them, without the govemment 's
agreement; the latter should participate in the elections together with the native Jews.
186. 1832, fJassy]. Excerpts from the statistica] lists, drafted by thc central authorities,
registering thc inhabitants of the Moldavian towns and boroughs. Thcy listed the Jews with
their familics and domestic personnel.
187. 1833, January 12, Dorohoi. The injunclion of the Administration (Isprăvnicie)
of Dorohoi county to the local administrators, to inform the pcople that the Department of
thc Interior forbade the Jews from lhe villages to sell beverages on credit to the villagcrs (the
credit should not be over 1 2 lei for the frunta şi, 6 lei for the mijlocaşi and 2 lei for the
codaşi), as thcy wcre nmning the risk to lose their money.
188. 1833, .January 24-3 J, .Jas.\y. Copy ofthe letter ofthe Jewish community of Jassy
addressed to the prince, handcd over by thc Commission set up to cxaminc the Jews ' pctition
for rcgulating thc quantum of thc tributc they wcre duc to pay to thc state treasury. They
askcd that the authorities decided the overall annual tax levicd on all thc Jcws of Jassy,
native Jews and foreign subjccts, which should cover all thc categories of fiscal duties to the
state, and that the collection of the tax be leased for one or for threc years according to the
aulhorities' will. The copy was signcd by vornic Lupul Balş, assessor Suţu and spătar Veisa.
189. 1833, February 7-1 0, Jas.�y. The official note of the Department of the Interior
to the Moldavian Department of Forcign Affairs (Postelnicie), asking to draw the attention
of the consulates to wam the Jewish foreign subjects of the Principality that on Sundtys,
holidays and other Christian festivals thcy had to close their shops, complying with the
ancient customs and traditions, which all the inhabitants ofthc country were bound to respect.
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183. 1832, Arad. Rezoluţia congregaţiei comitatului Arad, prin �are înainteaz.ă spre
examinare prealabilă vice-comitclui losif Fascho statutele şcolii naţionale şi confesionale de
băieţi, prezentate de comunitatea evreiască din Arad.
184. 1 832, A rad. Rezoluţia congregaţiei comitatului Arad, prin care răspunde cererii
comunit.1ţii encicşti arildene privind sprijinirea la Dicta Ungariei a petiţiei pentru dobândirea
drepturilor cct<'lţencşti. Comitatul Arad şi-a înaintat opinia în acest sens cu prilejul dezbaterii
proiectului reDrganizării administraţiei publice.

i 83 2. laşi. Propunerile generalului P. D. Kiseleff pentru rcglementarl.!a
iscate între evreii pământeni, pe de o parte, şi evreii supuşi austrieci şi ruşi
din Ia:;.l. pe de alt1, în problema schimbării hahambaşei Şaim Naflulovici. Se propune alegerea
halwmbaşci c11 participarea tuturor evreilor pământeni şi sudiţi: evreii să fie lăsaţi să decidă
dJcci snnt de a;;ord cu înfiinţarea unei dări ln folosul ! :ahambaşiei; cererea obştci evreieşti de
a aleg.:: un nit rabin decât pe Şaim nu poate fi respinsă; evreii supuşi rnşi şi austrieci, fără
voia ocârmui rii, nu pot avea un alt rabin pe cheltuiala lor; ei să participe la alegere împreună
cu eueii piimânteni. Se limitca7.ă îndatoririle hahambaşei numai „întru împlinirea slujbelor
duhovniceşti a credinţei evreilor'".
1 85.

nc.întelegerilor

1 86. 1832 /laşi}. Extrase

din evidenţele statistice întocmite de autorităţile centrale
numărul locuitorilor din principalele oraşe şi tâ rguri ale Moldovei. Sunt înregistraţi
şi evrei i rn familiile şi slugile lor.

privill(l

,

187. 1 833, ianuarie 1 2, Dorohoi. Ponmca Isprăvniciei ţinutului Dorohoi către
privighetorii de ocoale, să facă cunoscut obştei Ordinul Departamentului din Lăuntru că se
inter.âce evreilor orandari de prin sate să dea băutură pe datorie sătenilor mai mult de 1 2 lei
fnmtaşilor. 6 lei mijlocaşilor şi 2 lei codaşilor pe an. Cine nu respectă ordinul riscă să rămână
păgubaş.
1 88. 1833, ianuarie 24-3 1, laşi. Copia scrisorii obştei evreilor din Iaşi către· c.omnie
transmisă prin Comisia de cercetare a jalbei evreilor privind stabilirea taxelor pe c.ire le au
de plătit căire Vistieria statului. Se cere ca stăpânirea să aşeze o taxă unică şi gencrnlă pe un
an pentrn toţi evreii aflaţi la laşi, păm<1nteni şi sudiţi, ca din această taxă să se plătească toate
categoriile de df1ri; încasarea taxei să fie arendată pe un an sau pc trei ani, după vointa
stăpânirii . Copia este autentificată de membrii Comisiei şi semnată de Lupu Balş vornic,
Şuţu, comis :1sesor şi Veisa, spătar.

18':1. 1833. februarie 7-1 O, laşi. Adresa Departamentului Treburilor din Lăuntru către
Moldovei. Se cerc să se pună în vedere, prin consulate, tuturor sudiţilor din
principal, ca în zi lele de duminică, praznice şi alte sărbători să ţină dughenele închise.
supunându-se obiceiurilor şi rânduielilor ce se păstrevză din vechime de către toţi locuitorii

Postelnicia

tări i .
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1 90. 1833, April 2, Jassy. The addrcss of the presidents and leaders of the Jewish
communitics, informing the police of Jassy town that they had come to terms with the bulchers,
who undertook to sell them enough kosher meat during the fast days, provided that they
agreed with a raise in the price ofthis product for this period. The police and thc administration
decided that the price were not too high, in order not to rendcr more difficult the financial
situation ofthe Jewish inhabitants.
1 9 1 . 1 833,

May 8, Jassy. The petition signed by

149 Jcws, Austrian subjccts of Jassy.

asking the Austrian consulate to interccde that they paid their taxes apart from the native
Jews. The sum of 24, 1 8 9 lei they had to pay according to the princely letter of privilege was
to be distributed among them, to each according to his means and position. They solicited
the annulment of the tax on meat, whose price would be scttled according to the contract of
the buyer-slaughterer. Besides the aforemcntioned fiscal duties, each vineyard owner would
pay a tax on vincyard, cach merchant, a tax on barrel and each tavcm owncr, a tax on every
litcr of beverage he sold.
192. I 833, August 6, Bucharest. The letter ofthe Jewish entrepreneur. Moise, addressed
to general Pavel Dimitrievici Kiseleff, plenipotentiary president of thc Moldavian and
Wallachian Asseml1Jies. He asked pennission to open a silk factory, which would be profitable
for the country; for thc enterprise he needed no support. except for the authorization to rcnt
the empty plot of land behind his house, for which he undertook to pay thc landlord an
annual sum of I 00 lei.
1 93. 1 833, A ugust 1 6, Jassy. The petition of Herşcu Şmil, forwarded to the
Administrative Council of Moldavia, soliciting authorization and exclusive right to open a
„printing house for Jewish books", in order not to i mport Jewish religious books anymore.
The state was also i nterested not to Jose the money that were taken out of the country to
i mport the respective books, most necessary to the Jews.
194. 1833, {after October 25}, Jasw The petition ofthc Jewish community, presented
to thc Administrative Office ul the Department of the Interior. The Jews asked permission to
set up a Jewish printing house, which would be to the advantage both to the Jews and to the
country.
195. 1833, November 30, Bucharest. The report of the Justice Department of the
Interior ( Vornicia din Lăuntru), handed over to Pavel Dimitrievici Kiseleff, plenipotentiary
president of the Moldavian and Wallachian Assemblies, on the conflict betwcen thc Jewish
community of Bucharest and Rabbi David Hailperin, about whom it was said to have got to
this position by devious means, by forging thc text of the contract with the native Jews.
196. 1833, December 31, Jassy. The report on the petition ofthe "Jewish Nation" for
opening a printing house for Jewish books in Jassy drafted by the commission of book
censorship in the Moldavia n Principality and forwardcd to the State Secretariat. Thc
commission supportcd the Jews' requcst, showing thal lile pri vi legcs grantcd to Gheo rgh e
Asachi and lo othcr printi ng houses could nat bc an obstaclc to t he sctti ng up or a Jcwish
printing house. They recommendcd that the Jews employed a specialist, subordinatcd to thc
censorship, who would manage thc activity ofthe printing 110use. The Secretariat dccided for
an agreement between the Jews and aga Asachi.
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1 90. 1833,

aprilie 2, Iaşi.

Adresa cahalilor şi epitropilor de bresle evreieşti prin care

încunoştinţează Agia oraşului Iaşi că s-au învoit cu mi'lcelarii ca, în zilele de post. aceştia să
le dea came caşer suficientă, sporind, în timpul postului, preţul la acest sortiment. Rezoluţia
Agiei şi Eforiei prevede ca adaosul de preţ să nu fie prea mare, pentrn a nu îngreuna situaţ !a
materială a locuitorilor evrei.
1 9 1 . 1833,

mai 8, Iaşi.

Adresă, semnată de 1 49 evrei supuşi austrieci din Iaşi, prin

care solicită consulatului Austriei ca, în legătură cu taxele ce au de plătit, să fie deosebiţi de
evreii pământeni şi să se rep:irtizeze suma de 24. 1 89 lei pe care o au de plat'\, conform
hrisovului domnesc, fiecăruia după a\·erea şi meseria sa, să se desfiinţeze taxa cărnii şi preţul

ei să se aşeze după cum are cumpărătorul căsăpiilor în contractul său şi, afară de aceste

obligaţii, fiecare stăpân de vie să plătească pentm vie, negustorul să plăt�ascii taxa pc butoi

şi cârciumarul pentru litrul de băutură pe care-l vinde.
1 92. 1 833,

august 6, Bucureşti.

Scrisoarea adresată de întreprinz.c"itorul evreu, Moise,

către generalul Pavel Dimitrievici Kiseleff, preşedintele plenipotenţiar al Divanurilor Moldovei
şi Ţării Româneşti. Cerc încuviinţare pentru deschiderea unei fabrici de mătase „care va fi
de mare folos ţării'". Pentru rcali7..area acestei întreprinderi nu are nevoie de nici un sprijin,
decât de acordarea terenului aflat în dosul casei sale, pentru care se obligă să plătească
proprietarului o chirie anuală de I 00 lei. Solicită o audienţă pentru a putea expune personal
planurile sale.
193. 1833,

august 16, Iaşi.

Jalba. lui Herşcu Şmil către Sfatul Administrativ al Moldovei

prin care solicită aprobare şi drept exclusiv pentru deschiderea unei „tipografii de cărţi
evreieşti'·; astfel nu va mai fi neces:iră importarea cărţilor evreieşti de rugăciune. Statul este
i nteresat să nu se scoată bani în afara ţării pentru importarea acestor cărţi necesare evreilor.
1 94. 1833,

[după 25 octombrie}, Iaşi.

Jalba breslei evreilor către Departamentul

Administrativ al Lucrărilor din Lăuntm. Evreii solicită o autorizaţie pentru înfiinţarea unei
tipografii evreieşti, care va aduce multe foloase atât evreilor, cât şi ţării.
195. 1833,

noiembrie 30, Bucureşti.

Raportul Departamentului Vorniciei din Lăuntru

către Pavel Dimitricvici Kiseleff, preşedintele plenipotenţiar al Divanurilor Moldovei şi Ţării
Româneşti, despre conflictul dintre obştea evreilor din Bucureşti şi rabinul David Hailperin,
despre care se afinnă că m fi obţiitut această funcţie pc căi necinstite, prin falsificarea textului
de contmct cu evreii localnici, nemulţumind obştea evreiască.
196. 1 833,

decembrie

31,

laşi.

Raport prezentat de Comisia de cenzură a cărţilor

tipărite în principatul Moldovei către Secretariatul de Stat, în problema cererii „na\.iei evreieşti'·

de a deschide la laşi o tipogralie pentru tipărirea de cărţi evreieşti. Comisia susţine cererea
evreilor, arătând că privilegiile obţinute de Gheorghe Asachi şi de celelalte tipografii nu pot
fi un i mpediment pentm înfiintarea unei tipografii a evreilor. Se impune angajarea de către
evrei a unei persoane specializate şi subordonate cenzurii, care să controleze activitatea
tipografici. Rezoluţia Secretariatului prevede stabilirea unei înţelegeri dintre evrei şi aga
Asachi .
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197.

I 833, December, Bucharest. The official note of the Department of the Interior

presented to �he State Secretariat. Thcy communicate thc proposal forwarded by general
Pavel Di mitrievici Kiseleff, plcnipotentiary president of the Moldavian and Wallachian
Assemblies, to solve the problems within t11e Jewish community. He suggcsted gathering a
commiUee to elect a ncw rabbi, with the participation of the Jewish foreign subjecls as well.
198.

1833, Arad.

Chief Rabbi Aaron Chorin's petition to the Emprror, soliciting to

preserve t11e rights and status of the Jewish community afler Arad was declared free royal
town and to check thc town authoritics' attempts to deprive the Jews of thc right to live in
town, to imposc �ettlement taxes aml to force them to sell their houses at a price dccided by
the town authorities.
199.

1833, Bucharest.

Memorandum addresscd to Iorgu Bibescu, high official in the

public administration, showing that most of the native Jews and Jewish foreign subjccts
wished to keep David Hailperin as rabbi over the Jews of Bucharest. Those who wantcd his
removal were severa! mcmbers of thc lcadership, who were using the community revenues
for their own benefit, and severa! foreign subjects, followers of haham Haim, who did not
contribute to the community incom�. Foi clearing up the situation lhey required elections.
200. 1834, January 4, Bucharr?st. The report ofthe Justice Department ofthe Interior
(VcJrnicia din Lăuntru), presented to general Pavel Dimitrievici Kiseleff, plenipotentiary

president of the Moldavian and Wallachian Assemblies, in reply to the genera l 's resolution
on the Jews · memorandum, forwarded at the end of December, 1 83 3. The report emphasized
that it was impossible to organize elections for the new Jewish haham because certain Jewish
foreign subjects had refused to come to the office to bc registcred in the clection lisls. The
complaint against the leadership that they used the community revenues for thcir 0\\11 benefit
\VdS groundless.

201.

1834, [bejore tlpri/], Ja::sy.

Excerpl form t11e. r.�.:.c morandum handed over by

assessor Nicolae Suţu to general Pavel Dimitrievici Kiseleff, plenipotentiary prcsident ofthe
Molclavian aud Wal lachian Asscmblies, concerning the implemenlation of the provisions of
the Organic Statutes in Moldavia. He mentions thc measures taken in the Principality to
recover the tax arrears of thc Jews.
202.

1834, June 28, Târgul Nou [V/ădeni, Mihăilenij.

The complaint oft he Christian

and Jcwish townspcople ofTârgul Nou, handed over to the administration of Dorohoi connty,

ag::iinst Ncculai Hristodor, who pretended to be the owner or oversecr of the borough aad
oppressed and abused thcm (arrested, beat thcm. etc.), in order to force thcm to pay dilfcrent
taxcs, contrai)' to their previous agrecments with the landlord.
203.

1834, September 4-1 /, Jas5y.

TI1e Councirs decision, endorsed by princc Mihail

Sturdza, forwardcd to t11e Dcpartment ofthe Interior. communicating tllat, in order to solve the
dissensions witltin tlle Jewish community concerning t11e office of hahambasha, and on tlle
basis of tlle provisions oft11e Orga1tic Statutes, the govemment decided to abolish the institulion
ofhahambasha and lhe revenues attached to this office. The Jewish community was authorized
to elect the rabbi, whose duties were limited "to the rcligious service of tlle Jewish faith". The
cases conceming the litigations belween the Jews would be further on brought to the courts of
justice. The appointment of the newly elected rabbi was to be sanctioned by the prince.
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1 97. 1 833, decembrie, Bucureşti. Adresa Departamentului Vorniciei din Lăuntm al

Ţării Româneşti către Secretariatul de Stat. Se comunică propunerea generalului Pavel
Dimitiievici Kiseleff, preşedintele plenipotenţiar al Divanurilor Moldovei şi Ţării Româneşti
pentm soluţionarea neînţelegerilor din cadrul obştei evreieşti. Se propune organizarea unei
adunări pentru alegere a unui nou rabin, Ia care să participe şi evreii supuşi străini. Alegătorii
se vor înregistra pe o listă la Vornicie.
1 98. 1833, A rad. Petiţia Şef Rabinului Aaron Chorin, înaintată împăratului, prin

care solicită menţinerea drepturilor şi statutului comunităţii evreieşti după declararea Aradului
ca oraş liber regesc, respingându-se i ntenţia comunităţii orăşeneşti de a-i priva pe evrei de

dreptul de locuire, de a le impune taxe de şedere şi de a-i obliga la cedarea caselor la un preţ
estimat de autorităţile orăşeneşti.
199. 1 833, Bucureşti. Memoriu adresat lui Iorgu B ibescu, demnitar în administraţia

publică, în care se arată că majoritatea evreilor pământeni şi sudiţi sunt pentru menţinerea
lui David Hailperin în funcţia de rabin al evreilor bucureşteni. Cei care vor înlăturarea lui

sunt epitropii, care administrea:ză incorect veniturile comunitare şi câţiva sudiţi, adepţi ai

hahamului Haim, care nu coutribuie la veniturile comunităţii. Pentru lămurirea siluatiei se
cere organizarea de alegeri.
200. 1 83./, ianuarie 4, Bucureşti. Raportul Departamentului Vorniciei din Lăuntru

către generalul Pavel Dimitrievici Kiseleff, preşedintele plenipotenţiar al Divanurilor Moldovei
şi Ţării Româneşti, în care se răspunde la rezoluţia generalului asupra memoriului evreilor
d� la sfârşitul lui decembrie 1 83 3 . Se arată că alegerile pentru noul haham al evreilor m1 au

putut avea loc deoarece anumiţi euei sudiţi refu:ză să se pre7jnte la Vornicie pentrn a fi
cercetaţi în vederea trecerii lor pe lista alegătorilor. În ceea ce priveşte reclamaţia la adre!.a

epitropilor, că nu ar administra corect veniturile obştei, ea este neîntemeiată.
20 1 . 1834 [înainte de aprilie,

Inşi}.

Extras din memoriul adresat de asesorul Nicolae

Suţu generalului Pavel Dimitrievici Kiseleff, preşedintele plenipotentiar al Divanurilor
Moldovei şi Ţării Româneşti, cu privire la aplicarea in Moldova a prevederilor Regulamentului
Organic. Sunt relatate măsurile luate pentru recuperarea restanţelor contribuţionale ale evreilor
din principat.
202. 1 834, iunie 28, Târgul Nou [Vlădeni, Mihăileni}. Jalba târgoveţilor creştini şi

evrei din Târgul Nou, adresata Isprăvniciei ţinutului Dorohoi, prin care se plâng împotriva
lui Neculai Hristodor, care se pretinde posesoml sau vechilul târgului, care săvârşeşte
numeroase abuzuri împotriva lor (arestări, bătăi etc.), pentru a-i sili să-i plătească diferite
taxe, contrar înţelegerilor pe care le aveau cu proprietarul.
203.

1834, sep tembrie 4- 1 1 . laşi. Anaforaua Sfatului Moldovei, cu rezoluţia

domnitorului Mihail Sturd:za, prezentată Departamentului din Lăuntru. Se informeaz.ă că

ocârmuirea a hotărât, pentru aplanarea neînţelegerilor din cadrul comunităţii evreieşti în
legătură cu funcţia de hahambaşa, şi pe temeiul prevederilor Regulamentului Organic,

desfiintarea hahambaşiei şi a vemturilor cuvenite ei. Obştea evreiască este îndreptăţită să-şi
aleagă rabinul, îndatoririle lui mărginindu-se „numai întru îndeplinirea slujbelor duhovniceşti
ale credinţei evreilor". Cercetarea litigiilor între evrei revine tribunalelor judecătoreşti. Rabinul
nou ales urmea:ză a fi confirmat de domnitor.
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October

204. 1834,

20,

Jas.�v. Inscription on the tombstone of Shlomo thc scholar,

gm1t singer, son of Itzhac the teachcr.

Fehrunry

205. 1835,

9-1838,

Fehruary, Arad.

The statutes of Lhc Holy Fraternity

(Chcvra Kadisha) of Arad.
206.

J R55, A1arch 3, Dorohoi. The pctition of sevcral Jewish Austrian subjecrs

of

Dorohoi town, prcsented to the Austrian consulate, soliciting their intercession with thc
Moldavian Department of Foreign Affairs

(Postelnicie)

to maintain thc system of separate

taxation for the foreign subjects. To compel them to conuibute to the collect ivc taxation,

imposed on thc native Jcws, was a measure extremely prejudicial to their intercst5'. The
resolution of thc State Secretariat recommended the i nycstigation of thc case by the

"Department of Finances".
207. 1835,

March 15, Buchnrest. The petition of the Jews ofBucharest, who owned a

prayer hom;e .n Foişorul de Foc, presented to Alexandru Dimitrie Ghica, prince of Wallachia.

They complained against a court clerk, who had built a house next to the synagognc "causing
very m1.1ch troublc" to the Jews.

The prince ordered that thc Dcpa:tment ofthe Interior investigated thc case.
208. 1 835,

Afarch 20, .Jassy.

The official note of the Moldavian Trcasury, aduressed

to the Department of Foreign Affairs

(Postelnicie),

concerning the petition of thc Jewish

Austrian subjects of Dorohoi to be exempt from contributing to the col lective lax le\'ied on
the native Jews of the borough. The Trcasury asked the Department to infonn thc Ausuian

consulate that all Jewish forcign subjects, from all thc boroughs, had to comply with the
system of collective taxation, in order to facilitate the tax collecting and to easc the situation

ofthc poor. Their complaints against these measures would not be taken into consideration.
209. 1 835,

April

2,

Bucharcsl. The contract betv.·een Leibu the Jew and t hc

churchwardens of St. Vineri Church, according to which the former took under le<1se a plot
of land in St. Vineri ncighborhood, on condition that he paid 2 . 50 lei per year to thc priests
and to the church, and that he did not build a synagogue, Jewish school or slaughter house.
2 10. 1835, April 30,

JJucharest. The written proposal, signed by the Austrian subject,

Iancul Friedman, presented to Alexandru Dimitrie Ghica, prince ofWallachia, to manufaclL!rc
gunpowder, a craft h:! mastered quite well. The prince dcc;ded that the Dcpartmcnt of :he
Interior "took note of the content of this petition".
2 1 1. 1835, Aiay 14,

fJassyj. The address no. 7978 of the Departmcnt of the Interior,

forwarded to the Court of Justicc

(logofeţia Dreptăţii).

They recommend them to take note

of the law forbidding the Jews to takc under lcase landed property and to enjoin the local
j udges not to validate such contracts.
2 1 2. 1835,

May 26, Hârlău. The petition of severa) merchants, addressed to Mihail

Sturdza, prince of Moldavia, to restorc the ancient custom, stated in the old princcly letters
of privileges to organize four fairs cvery year, besides the Tuesday m arkets. The Jews
complained that since the cuslom had becn dropped thcy \vere severely in�poycrished and the
inhabitants of the suburbs were deprivcd of what they needed. The prince's resolution was
favorable to thc Jewish merchants' petition.
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204. 1834, octombrie 20, Iaşi. In�cripţia de pe piatra tombală a învăţatului Şlomo,

mare cântărei, fiul învăţătorului Iţhac.
205. 1 835, februarie 9-1838, februarie,

Kadisha), din Arad.

Arad. Statutele Confreriei Sacre (Chevra

206. 1835, martie 3, Dorohoi. Jalba unor evrei supuşi austrieci din oraşul Dorohoi,

prin care cer Consulatului Austriei să intervină la Postelnicia Moldovei pentru a fi menţinut

sistemul de plată separată a dărilor de către sudiţi, fără ca ei s:'i fie obligaţi să contribuie la

plata colectivă a taxelor i mpuse evreilor pământeni, măsură ce ar aduce mari prejudicii
intereselor lor. Rezoluţia pusă pe jalbă de Secretariatul Statului prevede cercetarea cazului
de ciitrc „Departamentul Finansului".
207. 1 835, martie 15, JJ'ucureşti. Jalba adr·�sată lui Alexandru Dimitrie

Ghica,

domnitorul Ţării Româneşti, de evreii bucureşteni, care aveau casă de rugăciune la Foişorul

de Foc. Se protestca7ă împotriva unui grefier de judecătorie care şi-a 7jdit o casă lipită de
s inagogi L aducând „multă supărare'· evrei lor. Rezo lutia domnitorului dispune ca

Departamentul din Lăuntru să cerceteze cazul.
208. 1835. martie 20, laşi. Adresa Vistieriei Moldovei către Departamentul Postelniciei

în legătură cu jalba evreilor supuşi austrieci din Dorohoi, prin care solicită scutirea lor de

l<lxa colectivă impusă evreilor pământeni în târgul acel a . Se cerc a se comunica Consulatului

Austriac că toţi evreii sudiţi din toate târgurile trebuie să se supun;) sistemului de plată
co:Cctivă a taxelor impuse evreilor pământeni, pentru a facilita astfel încasa rea dărilor şi

pcntm a uşura situaţia săracilor. falbele lor împotriva acestei măsuri nu se vor lua în
considerare.
209. 1 835, aprilie 2, Bucureşti. Contract încheiat între Leibu Ovreiul şi epitropul

bisericii Sf. Vineri, prin care i se închiria7.c'i lui Leibu un teren în mahalaua Sf. Vineri, cu
condiţia să plătească, anual, câte 5 lei preoţilor şi bisericii şi să nu construiască, pe acel
teren, sinagogă, şcoală evreiasd\ sau scaun de tăiat came.
2 1 0 . 1835, aprilie 3 0, Bucureşti. Ofertă către domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica,

semnată de suditul austriac Iancu Fridman, în vederea producerii prafului de puşcă, al cărui
meşteşug îi ..::ste bine cunoscui. Rezoluţia domnitorului prevede ca Departamentul din Lăumrn
„să ia în băgare de scamă cuprinderea acestei jelbi" .
2 1 1 . 1835, mai 1 4 [laşi]. Adresa Departamentului din Lăuntru către Logofeţia

DrepLlţii . Se pune în vedere să se ţină cont de Aşezăm1întul Obştesc. care interzice evreilor

să ţină moşii în arendă şi să se comunice judecătorilor ţinutali să nu întărească astfel de
contracte.
2 1 2. 1835, mai 26, Hârlău. Jalba unor negustori evrei, adresată lui Mihail Sturdi.a,

d0mnitornl Moldovei, prin care cer să se revină la obiceiul stabilit prin hrisov domnesc, din
vechime, de a organii.a 4 iarmaroace pe an, J:n afara celor din fiecare 1j de marţi. Evreii se

p l âng că, de când nu se mai practică acest obicei, au sărăcit complet, iar locuitorii mahalalelcr
nu au cele trebui ncioase. Rezolu\ia domnitornlui este în favoarea cererii negustorilor evrei.
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2 13.

1835, Ju(v 12-1837, November 15, Timişoara.

The petition of the petty Jewish

traders of Timişoara, forwarded to the town Magistrate, soliciting the �estitution ofthc money
paid as compensation for thc tax on lands in the Jewish neighborhood: I , l 87 florins and 40
krcutzers. In the course of 47 years ( 1 787- 1 834), they had paid, in annual installments,
l l ,475 florins and 40 kreutzers compensation tax to the town tax administration office. The
Magistrate rejected their request.
2 14.

1835, [before September 15), Arad.

The petition of the petty Jewish traders of

Arad, presented to the Comes Supremus, Laurenţiu Orczy, soliciting to annul the Magistrate's
decision to move the tents, in which they were displaying their merchandise, in a hardly
accessible and remote area of the town, under the pretext that they hindered the traffic on thc
public road. The Comes Supremus declined his competence i n favor of the Consilium
Locumtenentiale.
2 1 5.

1835, October 2, Bacău.

The complaint of the Jewish community of Bacău,

submitted to the Departmcnt of the Interior, against

stolnic

Alecu, who, living next to the

synagogue built by the Jews ou that plot of land long ago, wanted to demolish it and organize
a fair. The Jews asked that the synagogue be left in that place, as they wantcd to rebuild it of
stone "to abide for evcr a school for us".
2 1 6.

1835, November 2:!, Alba Julia.

Thc list of thc marriage taxes, collected in the

districts of the Great Principality of Transylvania, recording the number of marriages, the
localities where t hey were celebrnted and the namc ofthe otriciant. The report was drafted by
Chief Rabbi Ezechicl Paneth and presented to the Transylvanian Gubemium.
2 1 7.

1836, February 5 - Ju�v 26, A rad-Buda. Thc complaint of the Jewish cmnmunity

of Arad, forwarded to thc Hungarian Paladin and to the Consil ium Locumtcnentialc, against
the restrictive measures taken by the tonn Magistrate after Arad had become a frec royal

town: the removal ofthe Jewish merchants to hardly accessible places, the expulsion of the
Jewish inhabitants who were out of tmm at thc moment when Arad was declared frec royal
town, the limitation ofthc right to sell beverages. The Consiliwn Locumtenentialc rejected
thc complaint as groundless.
2 1 8.

1836, Febn1ary

9

-

Ju(v 26, Arad-Buda.

The complaint of Chief Rabbi Aaron

Chorin, addrcssed to the Hungarian Paladin and to lhe Consilium Locumtenentiaie, againsl
thc abuses of the local authorities, who werc hindering the Jewish community's supply with
kasher meat. He asked pennission to make an agreement \\ith one of the bailiffs of the
slaughterhouses in town or to bring the kasher meat from somewhere clse. The Consilimn
Locumtcncntiale and the town Magistrate sanctioned his petition.
2 1 9.

1836, lvlarch 20, .Jassy.

A petition signed by a group of Jews of Jassy, submitted

to the Health Committee, to thc he::id of the petition department, Stoianovici, soliciting that
the Jewish homeopathist, Austrian subject, was noi expelled from the town and that his
license, suspendcd b) the Austrian consulate at thc authorities ' rcqucst, was givcn back. The
aforementioned physician had rendered many scrvices, taking care of thc ii! and helping the
poor.
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2 13. 1835, iulie 12-183 7, noiembrie 15, Timişoara. Petiţia comunităţi i evreieşti din
Timişoara către Magistratul oni.şeucsc, prin care so!icită aprobarea restituirii sumei de
răscumpărare a i mpozitului pc teren al carticmlui evreie$C, în "Valoare de 1 . 1 87 florini, 40
creiţari. pentru care, în decurs de 47 de ani ( 1 787-1 834), au plătit, în rate anuale. 1 1 .475
florini, 40 creiţari, impozit de compensaţie casei orăşeneşti. fyfagistratul respinge această
ofort,1 .
·

2 1 4. I 8 35, {înainte de septembrie 15}, Arad. Petiţia micilor negustori evrei din Arad,
adresată comitelu i suprem Laurenţiu Or:::zy, prin care solicită anularea rezoluţiei magistratuale
de mutare a corturilor în care îşi desfac mărfurile într-o zon3 greu accesibilă şi îndepărtată a
oraşului, sub pretextul că împiedică circulaţia pe drumul public. Comitele suprem îşi declină
competenţa în favoarea Consiliului Locumtenenţial.
2 1 5. 1 835 octombrie 2, Bacău. Jalba breslei evreilor din Bacău către Departamentul
Trebilor din Lăuntru împotriva stolnicului Alecu care, stând în vecinătatea sinagogii construită
de evrei pe acel loc din vechime, ncum vrea s-o dărâme ca să-şi amenajeze acolo iannaroc.
Evreii cer să fie lăsată sinagoga pe loc, ci1ci ci vor s-o reconstmiască din piatră „de a ne
rămâne in veci tot şcoală pentru noi„.
,

2 16. I835, noiembrie 22, Alba Iulia. Situaţia taxelor de cununie încasate înjiuisdicţiile
Marelui Principat al Transilvaniei, cu indicarea numărului de căsătorii oficiate, a localităţilor
în care au avut loc şi a numelui celor ce au oficiat. Situaţia e prezentată de Şef Rabinul
Ezcchicl Pancth cătr� Gubemiul Transilvaniei.
2 1 7. 1836.februarie 5-iulie 26, Arad-Buda. Plângerea comunităţii evreieşti din Arad.
adresată palatinului Ungariei şi Consil iului Locumtenenţial, datorită măsmilor restrictive
ale Magistratului după obţinerea statutului de oraş liber regesc: mutarea negustorilor e\·1ei
în locuri greu accesibile, expulzarea locuitorilor evrei care nu se aflau în oraş în momentul
declarării acestuia ca oraş liber regesc, restrângerea dreptului de vân7are a băuturilor. Consiliul
Locumtenenţial respinge aceste plângeri, considerându-le nefondate.
2 1 8. 1836, jebruarie 9-iulie 26, Arad-Buda. Plângerea adresată de Şef Rabinul Aaron
Chorin palatinului Ungariei şi Consiliului Locumtencnţial despre abuzurile autorităţilor locale,
care împiedică aprovizionarea cu came caşer a comunitătii evreieşti. Solicită acordarea dreptului
de a încheia un contract cu unul din arendaşii măcelăriilor din oraş sau de a-şi aduce carnea
caşer din altă parte. Consiliul J .ocumtenenţial şi Magistratul orăşenesc aprobă cererea.
219. 1836, martie 20, Iaşi. Petitia către Comitetul Sănătăţii, „sectiajalbelor", semnată
de un grup de evrei din Iaşi, prin care se solicită ca doctorul evreu homeopat, de supuşenie
austriacă, să nu fie îndepărtat din oraş şi să i se reconfirme autorizaţia de funcţionare, ridicată
de Consulatul austriac la cererea oc;îrmuirii. Medicul în cauză a adus multe servicii în
vindecarea bolnavi.lor şi ajutorarea săracilor.
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220. 1836, June,

Bucharest.

Introduction to the charter ofthe Fratemity ofthe Jcwish

Craftsmen 's Synagogue, an association bcaring the approval ofRabbi David Hailperin ofthe
Bucharest Community.
221. 1836, Ju ly 13,

Ploieşti.

Donation act, attcsting that the brother� Israel and Leibu

sin Iacob havc bestowed on Solomon sin Avram. their sister's husband, for dowry, a part of

thc plot for house inherited from thcir father.

Thc two brothcrs and a witness signed the document.

Ju(y 20, Jassy.

222. 1836,

The petition of thc leadership of the Jewish community of

Jassy, forwardcd to the Health Commil!ce, soiiciting to keep the doctor and �nrgcon Zalman
Leibovici Fridman, chosen by the respective leadership, în the Jewish hospital. For unknown
reasons, the Committec had replaced him with doctor Blum Stern. Taking into consideration
that the Jewish doctor was paid by the lcadership, they believed that the Jews had the right to
have the doctor they chose. According to the resolution on the document, it was dccided to
hand ovcr the petit ion to the chief doctor, who, i n thc first meeting, would urge them to take
thc appropriatc dccision.
223. 1836,

The circular ofthc Departmcnt of thc Interior, communicatcd

July 24, Jassy.

to the local administrations, rcinforcing thc interdiction for the Jews to open their stores on

Sundays and on Christian holidays. 1t was a measure taken a long time ago, but the Jews d1d

not comply.

July 28, Ploieşti.

224. 1836,

A document attesting an exchange of houses, with the

adjoining plots, between the Jews Slomo ben Iacob Copci and Burăh of Ploieşti.
225.

I83fi, August 2 7,

.laS."J'·

Thc Council's decision to enact thc stipulations of the

decree issued on Novcmber 28, 1 834. conceming the new exchange rate beginning with
January 1 , 1 837. The moncychangcrs, appointed by the merchants ofthe market, were bound
to comply with the official stipulations. Other moneychangers than the authorized ones were
forbidden to exchange currency.
226. 1836,

September 4, Jas.\y.

Written pledge, by which a Jewish craftsman undertakes

to execute severa! pieccs of furniture commissioned by princess Eufrosina N. Mavrogheni.
The quality ofthe material, the model ofthe pieces, the time !imit and the cost are spccified.
227. 1836,

September / O, .Jas.\y.

The memorandum of the leaders of the Jewish

community of Jassy, forwarded to Mihail Sturd1a, prince of Moldavia. On behalf of the
"Jewish nation of thc Moldm"ian Principality'', thcy asked to grant amnesty to severa! Jews
from Tg. Ocna, sentenced to death for mocking at the Christian religion on the Orthodox
Easter night. ll was proved thal their decds could not be considered according to the articles
of law, which stipulate thc dcath penalty for thc culprits. They asked to take i nto account that
the perpetrators were drunk when thcy had committcd •·the offense".
228. 1836,

October I, [Gala,ti].

Excerpt from the lctter of privilegc

(hrisov).

issucd

by Mihail Sturdza, prince of Moldavia, stipulating severa! measures to stimulate commerce
and urban i mprovement in Gaiali tom1. The cighth articlc stipulated the limitation of the
right of the Jews to settle in this localii)'. Only bankers wearing the European costume,
merchants and craftsmen werc accepted.
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220. 1836, iunie, Bucureşti. Introducerea la statutele de funcţionare a Confreriei
Sinagogii Meşteşugarilor Evrei, aprobate de David Hailperin, rabinul comunităţii din
Bucureşti.
221. 1836, iulie 13, Ploieşti. Act prin care se atestă că fraţii Israel şi Leibu sin Iacob
dau ca zestre lui Solomon sin Avram, soţul surorii lor, o parte din terenul de casă moştenit de
la tatăl lor. Actul este semnat de fraţii donatori şi un martor.
222. 1836, iulie 20, Iaşi. Jalba Epitropiei naţiei evreieşti din Iaşi către Comitetul
Sănătăţii , prin care se cere să se accepte menţinerea în spitalul evreiesc a doctomlui şi
chirurgului Zalman Leibovici Fridman, ales de acea Epitropie. Nu se ştie din ce motive,
comitetul l-a înlocuit cu doctorul Blum Stern. Având în vedere că medicul evreu este întreţinut
de Epitropie, se crede că evreii au dreptul la medicul pe care şi-l aleg ei. Rezoluţia pusă pe
document prevede înaintarea jalbei către arhimedicul care. la cea dintâi adunare, va stărui să
se dea hotărârea cuvenită.
223. 1836, iulie 24, laşi. Circulara Departamentului din Lăui1tru către toate
isprăvniciile, prin care se reînnoieşte ordinul de interdicţie pentru evrei de a-şi tine deschise
dughenele duminica şi în zilele de praznice creştineşti. Măsura a fost luată cu mult timp
înainte, dar evreii nu o respectă.
224. 1836, iulie 28, Ploieşti. Act în care se consemnează un schimb de case cu terenurile
aferente între evreii Slomo bcn Iacob Copel şi Burăh din Ploieşti.
225. 1836, august 27, laşi. Hotărârea Sfatului Administrativ de a aplica prevederile
anaforalei din 28 noiembrie 1 834 privind stabilirea noului curs al monedei ce va intra în
vigoare începând cu 1 ianuarie 1837. Zarafii aleşi de către negustorii târgului sunt obligaţi
să respecte reglementările oficiale. Se interzice schimbarea monedei de către alţii, în afara
zarafilor autorizaţi.
226. 1836, septembrie 4, Iaşi. Angajament scris, prin care un meşter evreu se obligă
să lucreze, la comanda domniţei Eufrosina N. Mavroghcni, mai multe piese de mobilă stil.
Sunt precizate calitatea materialului, modelele pieselor, ţermenul de execuţie şi costul lucrării.
227. 1836, septembrie 10, Iaşi. Memoriul adresat lui Mihail Sturdza. domnitorul
Moldovei, de fnmtaşii obştei evreilor ieşeni, prin care cer, în numele „naţiei evreieşti din
Principatul Moldovei", amnistierea unor evrei din Tg. Ocna condamnaţi la moarte, fiind
acuzati că ar fi batjocorit religia creştinească în noaptea Paştelui ortodox. Se demonstro::z.ă
că faptele comise nu se încadrează în prevederile articolelor de legi care stipulează
condamnarea la moarte a vinovaţilor. Se cere a se considera ca circumstanţă atenuantă că
făptaşii au fost în stare de ebrietate când s-au dedat la astfel de „netrebnicii".
228. 1836,

octombrie I, {Gala,ti}. Extras din hrisovul emis de Mihail Sturdza.

privind unele m:1suri de înlesn i re a negoţului şi de î nfmmuseţarc a
stipulcaz;1 l i m i ta rca dreptului de stabilire a evreilor în această l ocali1 a t c .
N u sunt :1dmişi decât ba nc h eri i în p o rt curnpcan. comercia:1ţii şi meşteşuga ri i .

domnitoml Moldovei,
oraşului Gala( i . Art. 8
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229. 1836,

October

28

- November

15.

Târgu Mureş-Cluj.

The Transylvanian

Gubemium's rcsolution conccming the complaint of the Jews of Târgu Mureş against the
decision ofthc town council to expel al! the Jcws and stop others to setlle in town. following
the report, drafted by the town Magistrate, which revcaled that the Jews had scttl cd in town

with the authorization of the local authorities, and due to the lack of good

reasons to expel

them, the Gubernii.an decided to annul the decision of the town council, thc expulsion
remaining only for thc Jews without enough means of subsistence.
230. 1836,

,\'ovember 22, Alba Julia.

The report. drafted by Chief Rabbi Ezechiel

Paneth and prescnted to the Transylva:tian Gubcrnium, registering the rnarriage taxes collected
in the Trnnsylvanian jurisdictions, and speci(ying the number of marriages, the localitics
where they were celebrated aud thc names of thc officiants.
231. 1836, Der

emher l :-7. Jas.�v. The official note of the H i gh Court of Justicc (/I.larea

Logofefie a Dreptăţii), i nforming the C ri minal Court ofthc Moldavian
to changc the dcath sentencc of thc Jews of Tg.

Assembly's dccisicn

Ocna, accuscd of irrevercncc to the Christian

religion, into lifc prison; eventuali)', they decided that the convicts sentenced to lifc prison
would serve a three years' sentencc, whcreas thc others would be flogged.

232. [ 183 6, Arad]. The minutes of tl ie debate of the M ixed Aulic Cornmission gathercd
to decide the future organization of the free royal towa Arad, upon the futnre status of thc

Jews in town. Whcreas thc Jcwish community claimed to have the same rights they had
enjoyed up to then, the Magistrate wished to expel a part ofthe Jewish population. to abolish

their right to own real cstates, to force them to give their houses to Christian i nhabitants, and
to set up

a separate ncighborhood for the Jews. The Aulic Chancellery suggested that the

Jews authorized to live in town paid a protection tax and a special tax. The Mixcd Commission
rejccted the Magistrate's requcsts concerning the right to scttlement and to property, but
limited the Jews' right to keep taverns to the leasing of one kosher inn only.
233. 1 836,

Bacău

The statute of the mutual credit association „Ghemilat Hasadim''

of Bacău, drafted with the agreement of all the partners. It specifics the membership dues.
the sums that should be paid and the �ums that could be loaned to the members, the duties of
the leader, electcd by the members.
234. 1836,

[Bucharestj.

Excerpt from the !ist of loans of the state treasury. Amang

the creditors, who have loaned significant sums to the state, there are Hilcl Mancah and
Solomon Halfon.
235. 183 7, April 23,

Fălticeni.

The pelition ofthc guilds of Jcwish craftsmen (braziers,

coppersmiths, tinkers, glass blowers, cask makers), !.ubmitted to d1e Departmcnt of the Interior,
soliciting to elect their own leaders and leadership. The couuty administrators forccd thern

to oliey the leader ofthc tailors' guild, but they did not want to accept this any more, especially

as the respective leader did not administc1 the funds fairly. The authorities decided to settlc
the problem according to the legislation ln force.
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229.

1836, octombrie 28-noiembrie 15, Târgu Mureş-Cluj.

Rezoluţia Guberniului

Transilvaniei privind petiţia evreilor din Târgu Mureş împotriva hotărârii Consiliului
Orăşenesc Centumviral de expulzare a tuturor evreilor şi de oprire a stabilirii altora în oraş.
În urma raportului Magistratului orăşenesc privind stabilirea evreilor în oraş cu ştirea
autorităţilor locale şi lipsa de motive întemeiate pentru expulzarea lor, Guberniul hotărăşte
anularea rezoluţiei Consiliului Centumviral, expulzarea rămânând în vigoare doar pentm
evreii lipsiţi de mijloace de trai sigure.
230.

1836, noiembrie 22, A lba Iulia.

Situaţia înaintată Gubemiului Transilvaniei de

către Şef Rabinul Ezechiel Paneth asupra taxelor de cununie încasate în jurisdicţiile
Transilvaniei, cu i ndicarea numărului de căsătorii oficiate, a localităţilor în care au avut loc
şi a numelor celor care le-au oficiat.
231.

1836, decembrie 1 7, laşi.

Adresa Marii Logofeţii a Dreptăţii, prin care informea7.ă

Tribunalul Criminalicesc de hotărârea Divanului Moldovei de comutarea pedepsei cu mC "'rtea

dată evreilor din Tg. Ocna, învinuiti de batjocorirea religiei creştine, în condamnare la ocnă
pe viaţă, iar cei condamnaţi la ocnă pe viaţă să fie trimişi în ocnă pe trei a·ii; pentru ceilalţi
făptaşi să se aplice bătaia cu biciul.
232.

[1836, Arad}.

Proces verbal al dezbaterii Comisiei Aulice Mixte de organizare a

oraşului liber regesc Arad cu privire la statutul viitor al evreilor în oraş. În timp ce comunitatea
evreiască solicită menţinerea neschimbată a drepturilor deţinute, Magistratul revendică
expulzarea unei părţi a populaţiei evreieşti, anularea dreptului la proprietate imobiliară,
obligaţia cedării către locuitorii creştini a caselor deţinute, organizarea unui cartier special
pentru evrei. Cancelaria Camerală propune introducerea unei taxe de protectie şi a unei taxe
speciale pentru cei acceptaţi pe mai departe spre locuire în oraş. Comisia mixtă respinge
pretenţiile Magistratului privind dreptul de locuire şi proprietate, dar restrânge dreptul de
cârciumărit al evreilor la arendarea unei cârciumi caşer.
233.

1836, Bacău.

Statutul Asociaţiei de credit reciproc „Ghemilat Hasadim" din

Bacău, adoptat cu consimţământul întregii asociaţii . Sunt stabilite cotizatiile obligatorii,
sumele care trebuie să fie oferite de membri, suma care poate fi dată sub formă de împrumut
membrilor asociat-iei. Sunt stabilite atribuţiile starostelui ales de enoriaşi.
234.

1836, (Bucureşti).

Extras din lista de împrumuturi acordate Vistieriei statului.

Printre creditorii menţiona\i, care au acordat împrumut statului cu sume importante, se află
Hilel Manoah şi Solomon Halfon.
235.

183 7, aprilie 23, Fălticeni.

Jalba breslelor de alămari, căldărari, tinichiMi, stoleri,

sticlari şi butnari evrei către Departamentul Treburilor din Lăuntru, pentru a li se da voie să
şi aleagă starostii şi epitropii din aceste şase bresle. Ispravnicii ţinutului îi obligă să se supună
starostelui croitorilor. Meseriaşii nu mai vor să accepte să se supună unui staroste străin de

breaslă, mai ales că respectin1I nici nu administrează corect veniturile. Rezolutia prevede să
se reglementeze situaţia potrivit aşezămintelor în vigoare.
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236.

183 7, May

24,

Vienna.

The address of lhe Transylvanian Aulic Chancellery,

communicating thc Tranrylvanian Gubcrnium the imperial decrce i'isucd on May I ti, 1 837,
urging the anthorities to hastcn thc ccnsus taki ng of the Jews, decidcd in 1 8 1 9 alrcady. The
Transylvaman jurisdictions werc ordcred to stop th� settlement of ncw Jewish immigrants
and to expel thc .Jcws found guilty of v:uiom, offcnses. As concerned t he Jcws of Braşov,

those who came before 1 82.5 were grantcd the right to l ive and practice the i r l rade in town.

whereas the ac!mission of those who came latcr was to be dccided by the town Magistrate.
.
237. 183 7, !11n e 11, .Jas.\y. A proposal , forwardcd to the Administrative Council of
.

Moldavia by Şmil Moscovici aud Froim Aizicovici, to make i n twentv days thc balance

stones thc government needed. It spccifies the terms of executhn, the cost of the work and
the i nstallmmts. The Conncil agreed with the proposal and ordered the state Tn.:asury to

make the arrangcments to pay the cost of the work.
238.

183 7, .lu�y

i ./,

Jas\y. Thc memorandum (anafora) no. 1 3 369 forwardcd by thc

Department ofthe Interior to Mihail Sturd7.a, prince of Molda\'ia, concerning the petition of
the Jewish community, who had purchased a plot of land in Fălticeni bonugh. owm d by
logofăt Mihalache Cantacuzino. Bccause :he compe!lsation was vcry high, the Jews asked to

'·kvy new taxes on the business transactions madc in thcir part of the market, so that thcy
could be able to pay more easily thcir dcbt". They claimed that thc taxcs could be to the
benefit of the cntire borough. Until new rneasures werc taken, thc report was kept in file.
239.

1837, November 8, .Jassy.

Thc official note, issued by Mihail Sturd7.a, prince of

Moldavia, info,,ning Iordache Catargiu!, the administrator of Neamţ county. that the current
taxes paid by 01e rural taxpayers, by the privilege owners and by the Jews of Piatra and
l\Jeamţ boroughs wcre to be supplemented. The administrator was asked to see that no extra
money would be taken from the inhabitants.
240.

I 837, December 6,

Vienna.

The Hungarian Aulic Chancellery asks the Consilium

Locumtenenîiale to order the authorities of Satu Mare county to collect the arrears oftolerancc
tax duc by the Jews of the county - 28,4 1 6 florins and 4 kreutzers -, and to also check the
allegations 01at the leaders ofthe communitics used the collected sums for their own benefit.
241.

1837, December 13, Arad.

The instructions of the town Magistrate of Arad

concerning the organization oft he Jewish commnnity, the election arul duties oft he leadership.

the administration of the community inc0mes, the coll ecting of thc fiscal duties. thc

administering of justice, the cvidence of the community members and ofthc ncwcorners. the

rabbi 's duties.
2�2.

183 7, December 15, Mihăi leni.

Th� agrecment drafted on behalf of the Mih:lilc:Ji

borough's community - Chrislians and Jews - conceming the rights :md duties of the
townspeople to Mihail G rigore Sturdza, princc of Moldavia. The Jews were exempt from

paying rent for the ritots of iand whcre then! wcrc tl'e threc synagognes and the .itual b11thing

...:s1.ablishment.
243.

183 7, Decemher 31, Buc/rarest.

registering the itcms supplied to the

Document issued by the Ministry of Defence,

am1y by Hilcl

Manoah in 1837.
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236.

1837, mai 24, Viena.

Adresa Cancelariei Aulice Transilvănene, cu care transmite

Gubemiului Transilvaniei decretul impelial din 16 mai 1 8 37, prin care se u rgenteau"i

conscripţia generală a evreilor, ordonată în anul 1 8 1 9 . Se dispune jurisdicţiilor din Transilvania
să nu mai accepte aşezarl!a de noi imigranti evrei, iar evreii găsiţi vinovaţi de delicte să fie
cxpulza�i. În privinţa evro:!ilor din Rraşov, se asigură drept de locuire şi comerţ celor stabilili
în oraş dinainte de anul 1 82 5 , primirea celor veniti ulterior rămânând l a l atitudinea
Magistratului.
237.

1837, iunie 11, laşi.

Oferta către Sfatul Administrativ al Moldovei prin care

Şmil Moscovici şi Froim Ai7kovici se angajează să execute în douăzeci de zile pietrele de
cumpănă necesare ocârmuirii. Sunt stabilite condiţiile de execuţie, costul l ucrării şi modul
de eşalonare a plăţilor. Rezolulia Sfatului aprobă oferta şi dispune Vistieriei condiţiile de
achitare a costului lucrării.
238.

1837, iulie 1 4, Iaşi.

Anaforaua înaintată de către Depaitamentul din Lăuntru lui

Mihail Sturdza, domnitorul Moldovei, privind cererea breslei evreilor care au cumpărat partea
din teritoriul târgului Fălticeni. proprietatea spătamlui Mihalache Cantacuzino. Întmcât suma
de răscumpărare este foarte ridicată, evreii cer „să se aşeze, pe alişverişul părţii târgului lor,
venituri, ca să se poată mai cu înlc.mire plăti de suma datoriilor'·. Aceste venituri ar putea fi
în interesul întregului târg. Conform rezoluţiilor, anaforaua, până la noi măsuri, rămâne la
dosar.
239.

183 7, noiembrie 8, Iaşi.

Carte domnească emisă de Mihail Sturdza, domnitoml

Moldovei, prin care Iordache Catargiu!, ispravnicul ţinutului Neamţ, este înştiinţat de aplicarea
unui adaos la obişnuitele dări ale locuitorilor dajnici de la sate ale patentarilor, precum şi !a
taxa plătită de evreii din târgurile Piatra şi Neamţ. Ispravnicul este rugat să vegheze ca
locuitorii să nu fie supărati cu luarea vreunui ban în plus faţă de adaosul stabilit.
240.

1 83 7, decembrie 6, Viena.

Camera Aul ică Ungară solicită Consiliului

Locumtenenţial să dii!.pună comitatnlui Satu Mare încasarea restanţelor de pl<Jtă ale evreilor
din comitat pentru taxa de toleranţă, în sum.1 de 28.4 16 florini şi 4 creiţari. verificând totodată
afirmaţiile după care fruntaşii comunităţilor ar utiliza în interes propriu sumele încasate.
241.

1837, decembrie 13, Arad.

Instru.c(..iu ni emise de Magistratul orăşenesc din Arad

privind organizarea comunităţii ev:-eicşti, alegerea şi atribuţiile conducerii, administrarea
veniturilor comunitare, încasarea sarcinilor fiscale. dreptul d� judecată, evidenţCJ membrilor

comunităţii şi a celor nou-veniţi în oraş, atribuţiile rabinului.
242.

183 7, decembrie J 5. Mihiiilem.

Extras din aşezământul, alcătuit în numele obştei

târgului Mihăileni - creştini şi evrei -, privind drepturile şi obligatiilc târgoveţilor faţă de
Mihail Grigore Sturdz.a, domnitorul Moldovei, proprietarul târgului. Evreii sunt scuti(..i de

chirii pentru terenurile unde se află cele trei sinagogi, baia rituală şi cimitirul.
243.

183 7, decembrie 31, Bucureşti.

Act emis de Ministerul de Război, clin care rezultă

functfa de furnizor al armatei a lui Hilel Manoah.
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244.

[ 183 7, Timişoara].

The instructions of the Magistrate of Timişoara town

concerning the organi7..ation ofthe Jewish community, the election and duties ofthe leadership,
the administration of t11e community revenues, the collecting of the fiscal duties. the
administering ofjustice, the evidence of the community members and of the newcomers, the
rabbi's duties.
245.

1838, January 31, Bucharest.

An account published in the Official Gazette about

a Ietter of thanks addressed by the community of Spanish and Polish Jews to Alexandru
Ghica, prince of Wallachia, for his fatherly care for t1.e whole people, including the Jews.
The prince's answer reYealed his care for alt the inhabitants of the country, bis concern for
the development of commcrce and his respect "for those who dedicate themselves to such a
significant source of public welfare" .
246.

1838, Fehruary 8-21, Sibiu.

Chief Rabbi Ezechiel Paneth, Hersch Lobcl and

Benedict Baruch asked the Transylvanian Gubernium to support the claims for emancipation
presented to the Diet on behalf of the Jews of the Great Principality of Transylvania. The
Guberniwn handed over the petit ion to the president of the Diet.
247.

1838, March 12-May 1, Făgăraş-Cluj.

The Administrative Office of Făgăraş

district infonns the Transylvanian Gubernium of the uproar in Făgăraş town, caused by the
town counci l 's decision to repurchase the houses owned by the Jews at a price decided by an
evaluation commission and to cxpel all the Jews within three days, under the threat of drastic
measures against those who did not obey. The district authorities ordered the arrestment and
·
prosecution of the i nstigators and required military troops to restorc publ ic order. The
Gubernium sanctioncd the measures and admonished thc local authorities for not complying
with the previous injunctions to forbid the settlement of new Jewish immigrants and to expel
the newcomcrs. Thcy ordered to expel the Jews settled after 1 825 in the following 4-6 wceks.
248.

1838, May 12, Arad.

The Holy Fraternity (Chevra Kadisha) of Arad asked the

town Magistrate to sanction thc buying contract of a plot of land for a Jcwish hospital,
bccause the old building was on the list of buildings which were to be demolished.
249.

1838, May 25, Cluj.

The Tran sylvanian Gubernium admonished the

Administrative Office of Făgăraş district for allowing the interference ofthe town authorities
in problems of public adrninistration, which were not of their competence, occasioning thus
violent uprisings which had led to the demolition of the synagogue of Făgăraş in 1 83 6 . They
ordered that the Jews were offered a compensation for the damages, the restitution of the
building material and of the furniture of the demolished synagogue and the continuation of
the practice of the cult i n private houses.
250.

1838, May 31, Jassy.

The Council's decrec no.

93 2 .

The guilds had asked the

Jcwish craftsmen to contributc to thcir cxpenses. Mihail Sturdza, prince of Moldavia, turned
down thcir pctition, bccause the Jews werc paying taxes to the treasury and contributions to

thc community funds for thc maintenance ofhospitals and other cxpenditures, thcrcfore they

could not be compelled to take over some of thc fiscal duties of thc guilds, whose members
did nat belong to their pcople.

218
https://biblioteca-digitala.ro

244.

f1837, Timişoara}.

Instruc(.iuni emise de Magistratul oraşului Timişoara privind

organizarea comunită(.ii evreieşti, alegerea şi atributii.le conducerii, administrarea veniturilor
comunitare, încasarea sarcinilor fiscale, dreptul dejudecată, evidenţa membrilor comunităţii
şi a celor nou-veniţi în oraş. atribuţiile rabinului.
245. 1838,

ianuarie 31, Bucureşti.

Relatare, publicată în „Buletinul Gazeta Oficială'·,

despre o scrisoare de mulţumire adresată de obştea evreilor spanioli şi leşi lui Alexandru
Ghica, domnitorul Ţării Româneşti, pentru grija părintească pe care o poartă întregului
popor, i mplicit evreilor. Răspunsul domnitorului arată grija sa pentru locuitorii ţării, din
care fac parte şi evreii, preocuparea pentru dezvoltarea comerţului şi cinstirea „ce are asupra
celor ce cultivează un aşa însemn:itor izvor de obştesc folos".
246. 1838, februarie 8-21,

Sih1 u. ŞefRabinul Ezechiel Paneth. Hersch LObel şi Benedict

Bamch solicită sprijinul Gubcmiului Transilva!liei pentru rezolvarea cererilor de emancipare

înaintate Dietei în numele evreilor din Marele Principat. Gnbemiul transmite cererea
preşedintelui Dietei.
247. 1838,

martie 1 2 - mai !, Făgăraş-Cluj. Raportul OficiC1latului districtului Făgăraş

către Guberniul Transilvaniei despre tulburările provocate în oraşul Făgăraş de hotărârea
adunării comunităţii orăşeneşti privind răscumpărarea caselor de\.inute de evrei la un preţ
stabilit de o comisie de evaluare şi expulz::irea tuturor evreilor în decurs

de

trei zile, sub

ameninţarea unor măsuri violente împotriva celor ce nu se supun. Oficiolatul a dispus arestarea

şi trimiterea în judecată a instigatorilor şi a solicitat trimiterea de forţe militare pentru

menţinerea ordinii publice. Guberniul aprobă aceste măsuri, admonestând însă autorităţile
locale pentru nerespectarea dispoziţiilor din anii anteriori privind interdicţia aşezării de noi
imigranti evrei şi expulzarea celor veniţi de curând. Se dispune expulzarea în tennen de 4-6
săptămâni a celor stabiliţi în oraş după anul 1 825.
248. 1838,

mai

1 2,

Arad.

Confreria Sacră (Chevra Kadisha) din Arad solicită

Magistratului orăşenesc confirmarea actului de cumpărare a unui teren pentru construirea
unui spital evreiesc în locul vechiului edificiu, aflat pe lista clădirilor ce urmează a fi demolate.
249.

1838, mai 25, Cluj.

Gubemiul Transilvaniei admonestează Oficiolatul districtului

Făgăraş pentru că a permis amestecul forurilor orăşeneşti în probleme de administraţie publică
ce nu sunt în competenta lor, dând astfel prilej unor tulburări violente, care au dus la demolarea
sinagogii din Făgăraş, în anul 1836. Se dispune desp;\!,'llbirea evreilor pentru daunele suferite,
restituirea materialelor de construcţie şi a mobilierului sinagogii dărâmate şi continuarea
exercitării cultului în locuinte particulare.
250.

1838, mai 3 1 , laşi.

Anaforaua Sfatului Administrativ. Breslele au cemt

meseriaşilor evrei să contribuie la cheltuielile lor. Mihail Sturdza. domnitorul Mo!doveL
re�pinge cererea, deoarece evreii plătesc taxele către Vistierie şi dări către comunitate penim

întreţinerea spitalelor şi acoperirea altor cheltuieli, deci nu pot fi obligaµ să poarte !>arcinile

breslelor care nu sunt de neamul lor.
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251. 1838, May 3 1, Jassy. The Department ofthe Interior ordered the administrators
(Ispravnicii) ofthe counties to take thc appropriate measures to restrict the traffic in agricultural

products, practiced both by Christian and Jewish petty traders.
252.

1838, June 8, Târgu Neamţ.

A document attesting that the Jewish merchant

Motel had receivcd a plot of land for cemetery from Neamţul monastery to bury there the
dead persons of the '·Jewish community" .
253.

1838, .Ju(v 7, Jassy.

The official note ofthe Moldavian treasury, forwardcd to the

Administration (Isprăvnicie) of Neamţ district. They acknowledgcd that they had received
the tables listing the taxes paid by the tax-payers of Neamţ district, among which there were
also Jewish leaseholders of feudal monopolies i n villages
254.

1838, Ju(v 12, Jassy.

(orândari).

The pctition of the Jewish community of Jassy, forwarded

to the Moldavian Council , showing that the town police forbade the Jewish craftsmen to

�

work on holidays and asking permission to work at home on t e respective days, when their
shops were closed. The Jews were prornpted by the fact that they were in danger of starving
otherwise. According to the resolution on the document it was decided to do justice to the
Jewish craftsmen.
255.

1838, July 1./, Ploieşti. The new contract signed by the owner ofthe plot of land

for erecting a synagogue, rented to the Spanish Jewish community of Ploieşti in 1 806 already.
lt specifies the rights and duties oft he tenants and ofthe landlord. TI1e document was legalized
by the court of Prahova county.
256.

1838, July 18-Septemher 13, Arad.

The town council and the Magistrate of Arad

refused to sanction the buying of a plot of land for a new Jewish hospital because the Jews
were legally forbidden to 0\\11 real estates. The prerequisite was to sell the building of the old
hospital to Christian inhabitants.

1838, Ju(v 18, Jassy. The official note of the Moldavian Department of Foreign
(Postelnicie) to the Dcpartrnent of the Interior, inforrning that Moldavian Govemment

257.

Affairs

had authorized the Je\.\'i sh craftsmen in town to work on holidays at home, with the doors
closed and the shutters down. They asked the Department to order the police to allow them to
work in these conditions.
258.

1838, October 3, Vienna.

The address ofthe Transylvanian Aulic Chancellery to

the Transylvanian Gubernium, comrnunicating the imperial decision concerning the
cornplaints of t he Jews of Făgăraş. It was decided that the Jews were offered a compensation
for the demolished synagogue and that the instigators to violence and the town leaders were
brought to court. The religious service would be celebrated in a cornmunity prayer house and
not in private houses. The interdictions concerning the selling and purchasing of corn and

wood used for <1lcohol dist i ll <1tion werc to be equally imposed on <111 the people i nvolvcd in
tllis economic acrivity. J e ws or Christians. Until the forthcomi ng rcgu l ati o n of the status o f
thc Jc\\'s i n Transylvania. thc Gubemium was enjoincd Io p u l i n to c ITect thc provisions o f i hc
imperial dccrcc issucd in 1 83 7 conccrning the right to sct tle in thc country. Thc CL:lltrn l
authorities rciterated t11cir injunction to urgc the ge n era l census of the Jc\vs ordercd in 1 8 1 9
already.
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251.

1838, mai 3 1, laşi. Circulara Departamentului Trebilor din Lăuntru către

ispravnicii ţinuturilor, ca să ia măsurile necesare pentrn îngr;'idirca speculei cu produse
alimentare, practicată atât de către precupeţii creştini, cât şi de evrei.
252.

1838, iunie 8, Târgu Neam,t. Act prin care se adevereşte că negustonil cvren

Motel a pri mit un teren de la mănăstirea Neamtului ca să facă acolo cimitir, pcntm îngroparea
mortilor „obştei jidoveşti".
253.

1838, iulie 7, Iaşi. Adresa Vistieriei Moldovei către Isprăvnicia ţinutului Neamţ.

Se confirmă primirea tabelelor de plata dărilor de către contribuabilii ţinutului Neamţ, printre
care sunt mcn1io11ati şi orândarii evrei.
254.

1838, iulie 12, laşi. Jalba breslei naţiei evreieşti din oraşul Iaşi, adresată Sfatului

Ocârmuitor al Moldovei. în care, arătând că Agia orăşenească nu lasă meseriaşii evrei s<"\
lucreze în zilele de sărbătoare, solicită aprobarea de a putea lucra în zilele respective în
locuinţele lor, dughenele rămânând închise. Evreii solicită această aprobare. căci. altfel,
sunt ameninţaţ i să devină muritori de foame. Conform rezoluţiei, se cere să se facă dreptate
meseriaşilor evrei .
255.

1838, iulie 14, Ploieşti. Noul contract dat de proprictarnl terenului închiriat de

comunitatea evreilor spanioli din Ploieşti încă din 1 806 unde şi-au clădit sinagoga. Sunt
precizate drepturile şi obliga\iile chiriaşilor şi ale proprietarului. Actul este legali7..at de
judecătoria judeţului Prahova.
256.

1838, iulie 18-septembrie 13, Arad. Comunitatea or;işenească şi Magistratul

oraşului Arad refu1.ă ratificarea contractului de cumpărare a terenului pentru un nou spital
evreiesc, pc motivul interdictiei legale pcntm evrei de a deţine proprietăţi imobiliare. Se
dispune, ca o condiţie prealabilă, v;înz.area clădirii vechiului spital unor locuitori creştini.
257.

1838, iulie 18, Iaşi. Adresa Postelniciei Moldovei, prin care comunică

Departamentului din Lăuntru că meseriaşii evrei din Iaşi au obţinut aprobarea din partea
Sfatului ocâmmitor să lucreze în zilele de sărbătoare în locuinţele lor, cu uşile închise şi
obloanele trase. Roagă Departamentul să poruncească Agiei să permită evreilor să lucreze în
·
aceste condiţii.
258.

1838, octombrie 3, Viena. Adresa Cancelariei Aulice Transilvănene către

Gubemiul Transilvaniei, prin care se transmite rezoluţia imperială asupra plângerilor evreilor
din Făgăraş. Se dispune despăgubirea lor pentru sinagoga distrusă şi pedepsirea prin dare în
judecată a instigatorilor la violentă şi a fruntaşilor oraşului. Serviciul divin să se desfăşoare
nu în locuinţe particulare, ci într-o casă de rugăciuni a comunităţii. Interdicţiile privind
vânzarea şi cumpărarea cerealelor şi lemnelor folosite la fierberea rachiului să se aplice în
mod egal tuturor celor care se ocupă de această activitate economică, evrei sau creştini. Până
la reglementarea generală a statutului evreilor din Transiivania, să se aplice prevederile
decretului imperial din 1 837 cu privire la dreptul d.:! lecuire. Se urgentează înaintarea

conscripţiei generale a evreilor, ordonată în 1 8 1 9 .
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259.

1838, Octoher 11-29, Arad The petition forwarded by the Holy Fratemity (Chevra

Kadisha) of Arad to thc to\m Magistrate, reiterating the request to validate thc buying contract
of the plot of land for thc ncw hospital, and undertaking to sell the old building as soon as
there would be a buyer. The Magistrate rcfused and r�peated that thc sclling of the old

building was a prerequisite for sanctioning thc contract.
260.

1838, October 24, Bucharest. The princely decree signed by Alexandm Dimitrie

Ghica, princc of Wallachia, granting a bonus to Hilel Manoah, the moneychanger, as a
reward for thc serviccs rendered to thc state treasury.
261.

1838, November J O, [Buzău]. The report of the vice-superintendent of Buzău

district, presented to the Administration

(l<iprăv11icie)

of Saac county. He informed that a

ccrtain Jcw, a Prussian subject called Haim, had opened a factory of tar aud pitch.
262.

1838, December 1 O, Jassy. The official note of the Department of the Interior,

informing the town police of Jassy of the petition forwarded by the guild of Jewish hatters to
the Department ofthe Interior. Enjoying the privilege granted by Ioan Sandu Sturdz.a, prince
of Moldavia, in the letter of privilege issued in 1 8 2 3 , the members of the corporation asked
the authorities to forbid tltc employmem of journeymen and the practice of this trade by
craftsmen who did not bclong to thc guild. The Police agreed and advised the Department to
comply with thc pctition.
263.

1838, December 19, [Bucharest]. Information published în „Cantor de Avis"

that the lease ofthe Wallachian customs was put up at auction. Solomon Halfon and dragoman
Serafim, who becamc lcascholders oft he Wallachian customs for the period bctween Januar}
I , 1839

-

January 1 . 11-\42, won the auction.

264.

1 939, Decemher 31, Viirasdin. Appeal addressed by Samuel Mohringer, mcmber

ofthe leadcrsbip ofthe Jewish community ofVarasdin, to ChicfRabbi of Arad. Aaron Chorin,

to take over thc initiative of winning the public opinion to the cause of the emancipalion of

the Jewish people. namcly, to prcparc for the nexL mceting of the Diet lists of adhesion

signed by the county aristocracy, to raise funds by the general contribution of thc Jewish
families, to start a press campaign.

265. 1839, Brăila. Excerpt from the fiscal rcgister (catagrafie) of the inhabitants of

Brăila town. Jt registers the Jewish inhabitants of each neighbourhood, indicating their name,
age, occupation ru1d !1ealth condition.
266.

1838, Bucharest. Excerpt from the fiscal register (catagrafie) ofthe inhabitants

of Bucharest of every ne1ghborhood. II lists the Jewish inhabitants, indicating their name,
age, domicile, occupation, juridica! status (native Jew or foreign subject), and health condition.
267.

1839, March 9, [Jassy]. The report presented by the Minister offinances. Iordache

Ghica, to the Ordinary Assembly, conceming the request of thc Moldavian Jewry to merge
all the taxes the Jews had to pay into one global tax levied on the Jewish population of each
borough. The rcquest was deemed profitable and the report suggested that in each borough
each Jcw paid an annual tax of 60 lei, without any addition or reduction.
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259. J838,

octombrie 11-29, Arad.

Petiţia Confreriei Sacre (Chcvra Kadisha) din

Arad către Magistratul orăşenesc, prin care repetă cererea de ratificare a contractului de
cumpărare a terenului pentru noul spital, angajându-se să vândă vechea clădire de îndată cc
se va ivi un cumpărător. Magistratul refuză şi repetă condiţia vânzării prealabile a vechii
clădiri.
260. 1 838,

octombrie 24, Bucureşti.

Decret, semnat de Alexandru Dimitrie Ghica,

domnitorul Ţării Româneşti, în vederea acordării unei gratificaţii lui Hilel Manoah zaraful,
ca răsplată pentru serviciile aduse Vistieriei.
261. J838,

noiembrie J O, {Buzău].

Raportul subocârmuitorului plaiului Bu:zău către

ocârmuirea judeţului Saac. Se aduce la cunoştinţa ocârmuirii că un evreu supus prusac, pe
numele de Haim, a deschis o fabrică pentru „unt de naft", catran şi smoală.
262. 1838,

decembrie

J O,

laşi.

Raportul Agiei laşi privind jalba breslei cuşmarilor

evrei, care au cerut reglementarea activităţii meseriaşilor cuşmari, conform prevederilor
hrisovului dat de domnitorul Ioan Sandu Sturdza în anul 1 82 3 . Agia a dezbătut cererile
breslei şi a propus Departamentului din Lăuntru spre confirmare inţcr.licerea practicării
meseriei de cuşmar şi de angajare de calfe pentru cei care practică această meserie fără să fie
atestaţi şi care nu sunt înscrişi în registrele breslei.
263. J 838, decembrie J 9 [Bucureşti/. Ştire apărută în „Cantor de Avis'· despre scoaterea
1:1 licitaţie a arendării vămilor Ţării Româneşti. Arenda a fost câştigată de Solomon Halfon

şi dragomanul Serafim pentru perioada l ianuarie 1 83 9
264. J838,

decembrie

3 1,

-

l ianuarie 1 842.

1'i1rasdin. Apel adresat de Samuel Mohringer, membru al

conducerii comunităţii evreieşti din Vcuasdin, către Şef Rabinul de Arad, Aaron Chorin,
pentm a prelua conducerea unei i ni ţiative de câştigare a opiniei publice pentru cauza
emancipării evreilor, pregătindu-se pentru dicta următoare liste de adeziuni, semnate de
nobilimea din comitale, propunând adunarea de fonduri din contribuţia generală a familiilor
evreieşti şi declanşarea unei campanii de presă.
265. 1838,

Brăila.

Extras din catagrafia locuitorilor oraşului Brăila. Sunt înregistraţi

locuitorii evrei pe cartiere, specificându-se numele, vârsta, ocupat-ia, starea civilă şi starea
sănătăţii lor.
266. J838, Bucureşti. Extras din Catagrafia locuitorilor oraşului Bucureşti, pe cartiere.

Sunt excerptaţi locuitorii evrei, cu menţionarea numelui, vârstei, domiciliului, profesiei,
statutului juridic de pământean sau sudit, a stării de sănătate.
267.

1839, martie 9, /laşi}. Raportul prezentat de ministrul finantelor, Iordache Ghica,

la Obşteasca Obişnuită Adunare, privind cererea na(ici evreieşti din Moldova ca dările pentru

evrei să fie unificate într-o taxă globală pe fiecare bîrg. Considcnîndu-se cererea a li întemeiată,

se propune unificarea dărilor, urmând ca în fiecare t<hg fiecare evreu să plătească o taxă

anuală de 60 de lei, fără vreun adaos sau vreo scădere.
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268. 1839, March 11-18, Jassy.

The memorandum (anafora) ofthe Ordinat} Assembly,

forwarded to Mihail Sturdza. prin ce of Moldavia, concerning the uni.fi cation of the taxes paid

by the Jews in evel}' Moldav ian borough. lbey al so asked to deny access to Jewish newcomers
who are not craftmcn. Thc prince s:mctioned thc proposals of thc General Assembly.

269. 1839, April 1 2, .Jassy. Thc Department ofthc Interior orders the Administrat ion
(Jsprăvnicie) of Suceava county to take measures to stop thc Jews without occupation to enter

thc country. The Adrrdnistration communicated the injunclion to the border wards.
270.

1839, June-.!u�v

../,

.Jas.\y.

Thc adminstrative Councirs me:norandum and the

instructions sanctioncd b)' Mihail Sturdw, prince ofMoldavia, conceming "thc investigation
of thc vagabonds of whatever origins and the stopping of the Jewish invasion" into the
country.
271.

1839, [June 7), Brăila.

The pctition ofthe Jewish conununity of Brăila, submitted

to the authorities of Brăila county. They showed that they had to rebuild the synagogue,
which „was completely ruined". For starting the works, it was necessary to know the plans

that were lying at th!,= town engiueer. The Authorities agreed with the request. .
272.

1839, June 19, Jas:-.y

Administration

(lsprăvnic:ie)

Thc official note o f the Moldavian treasury t o the

of Suceava county, informing of the complaint of the Jcwish

craftsmen of Fălticeni borough against certain forcign craftsmen, who did not comply

with

thc statute of thc corporation and rcfused to come to tcrms with them. They rcquested thc

expulsicn ofthe troublemakcrs. Thc trcasury asked the administration to investigate thc case
and communicatc their conclusions.
273.

1839, August 12, Jas.,y.

The report of the court of Ja<;sy conceming the petition

of the mcrchants Israel of Jerusalem and Mihail Daniel of Jassy, soliciting to validate a
contract <ittcsting the sel l ing of severa! shops in Fălticeni borough and the donation of 50
florins per year to a charity socicty in Jerusalem.
2 74.

1R39, A ugust 25, Fălcii:. An identity paper of native Jew, issued by the
(Jsprăvnicie) of Fălciu county, for the Jew Marcu sin Herscu, leaseholder in

Administration

Simineşti villagc.
275.

1839, September 4, Jassy.

Thc petition ofthc leadership ofthe Jewish community

of Jassy. presented to t!1c Moldavian Administrative Council, asking pennission to purchase
a plot of land for hospital from boyar Mihail Cantacuzino. The govcrnment had warned the

Jews that they had to build an establishmcnt to hospitalize and care for the i:l people of their

communily. Thc resolution disposed thc Health Committee's notification in order to investigate
thc mattcr.

276.

1839, September 28, Târgul Neam,t.

Tbe complaint ofthe inhabitants of Târgul

Neamţ, presented to the High Council ofMoldavia, against those who had allowed thc erection
of several buildings on the market place

and prejudiced the merchants and commerce of the

locality. Among the pcople who signcd the petition there werc many Jews. Thc resolut ion on

thc document dccided the investigation ofthe casc aud recommcnded to take measnrcs against

any attempt at diminishing the markct place. The merchants wcre due to pay the rent to the
monastery, the owner of thc place.
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268.

1839, martie l 1-18, Iaşi.

Anaforaua Obştcştei Obişnuitei Adunări către Mihail

Sturdza, domnitorul Moldovei, privind unificarea pe fiec;ire târg într-o singură taxă, a dărilor
plătite de evreii din târgurile moldoveneşti. Se cerc totodată oprirea intrării în ţară a evreilor
de peste hotare care nu au vreo meserie. Domnitorul aprobă propunerile Obşteştei Adunări.
269.

1839, aprilie 12, laşi.

Ordinul Departamentului Treburilor din Lăuntru către

Isprăvnicia ţinutului Suceava să ia măsuri pentm oprirea intrării în ţară a evreilor îară profesie.

Isprăvnicia transmite această dispoziţie supraveghetorilor ocoalelor de graniţă.
270.

1839, iunie-iulie

4,

laşi.

Anaforaua Sfatului Administrativ şi instrucţiunile

alcătuite pentru „cercetarea vagabonţilor de toată naţia şi oprirea năvălirii jidovilor în ţară'",
aprobate de Mihail Sturdza, domnitorul Moldovei.
271.

1839, [iunie 7}, Brăila.

Cererea obştei cvreil<.ir din Brăila către ocârmuirea

judetului Brăila. Se arată necesitatea refacerii sinagogii, care „s-a învechit cu totul". Pentru
începerea construcţiei, trebuie să se cunoască planurile care se află la inginerul oraşului

Ocârmuirea pune o rezoluţie favorabilă pc cererea obştei evreilor.
272.

1839, iunie 1 9, Iaşi.

Adresa Vistieriei Moldovei către Isprăvnicia tinutului

Suceava, în care se infom1ează despre jalba meşterilor evrei din târgul Fălticeni împotriva
unor meşteşugari străini care nu respectă hotărârile aşezământului lor, neînvoindu-se cu ei
în practicarea meseriilor. Cer înlăturarea din localitate a elementelor turbulente. Vistieria
roagă isprăvnicia să cerceteze cazul şi să informeze despre constatările făcute.
2 73.

1839, august 12, Iaşi.

Raportul judecătoriei din Iaşi despre cererea negustorilor

lsn:el din Ierusalim şi a lui Mihail Daniel din laşi, pentru a li se autentifica un zapis de

veşnică vân7..arc a unor dughene din târgul Fălticeni şi de donaţie de câte 50 de galbeni pc an
la Cutia Milei din Ierusalim.
274.

1839, august 25, Fălciu.

Bilet de identitate de pământean completat de Isprăvnicia

ţinutului Fălciu pe numele evreului Marcu sin Herşcu, arendaş în satul Simineşti.
275.

1839, septembrie 4, laşi.

Jalba epitropiei natiei e\'reieşti din Iaşi, adresată Sfatului

Administrativ al Moldovei, ca să aprobe cumpărarea unui loc de la boierul Mihail Cantacuzino,
pentru a construi spitalul lor. Înalta ocâm1uire pusese în vedere evreilor că trebuie să-şi
construiască un spital unde să fie adăpostiţi bolnavii lor. Rezoluţia dispune ca să fie informat
Comitetul Sănătăţii spre cercetarea cazului.
276.

1839, septembrie 28, Târgul Neamţ.

Jalba locuitorilor din Târgul Neamţ către

Sfatul Administrativ al Moldovei împotriva celor care au permis ridicarea unor constn1'.-ţii
pe locu] afectat târgului, aducând astfel mari prejudicii negustorilor şi negustoriei în localitatt:.

Printre semnatarii jalbei sunt şi numeroşi evrei. Rezoluţia prevede cercetarea cazului şi luarea

de măsuri ca terenul să nu fie micşorat, negustorii urmând să plătească chirie mănăstirii,
proprietara locului.
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277. 1840, February 14, Buc:harest. The official note of the Department of Justice
( MJrnicie ) infonning the leadership of the native Jcws that, following their report, they had
,

notified the authorities of Prahova, Buzău and Râmnicu Sărat counties of their decision to

appoint the secretary Izdrail Klein to take a census ofthe Jews from the respective counties
and drawn up fiscal registers

(catagrafii). The Jewish leadership would pay the expenses

because the incomes are beneficiai for the community.
278.

1840, February 1 7, [Jassy].

Excerpt from the tables drafted by lhe administration

ofthe Moldavian counties, recording the taxes paid by the Jews in 1839. They were sanctioned
and centralized by the state treasury.

279. 1840, March 3, Craiova. The bill signed by D. Serghiad, who undertook to pay

the Jewish tinkers, Leibu and Marcu, who mended the steeple of St. Ilie's church of Craiova .

The church"'·ardens could not cover all the expenses.
280.

1840, March

J O,

Jassy. The official note of the Department of the Interior,

infonning the administration of Jassy tO\m of the petition of the Jew Meier Leizerovici,

submitted to Mihail Sturdza, prince ofMoldavia, to authorize the setting up of a pasta factory
in Jassy. The authorities were required to solve the petition according to the regulations in

force.

28 1 .

1840, April 30, Jas.,y.

The Ietter of privilege

(hrisov) issued by Mihail Grigore

Sturdza, prince of Moldavia, deciding the ta.xes that the native Jews and the Jewish foreign

subjects of Jassy were due to pay in the respective year. He granted exemption for the sum of

350 ducats, so that the Jews were able to cover some of the expenses ofthe community and to

upkeep the schools and the Jewish hospital .
282.

184 O, May 11, Jas�y.

Inscription o n the tombstone o f Ieşaiahu, the famous rabbi

1840, May 16, Jassy.

The official note of the Moldavian treasury, informing the

of the Jewish community of Jassy, son of the leamed Itzhac Hacohen, the rabbi of Jassy.
283.

Administration

(Isprăvnicia) of Suceava county that the Jewish 1easeholders of the feudal
monopolies în villages (orândari) of Paşcani had complained against the fact that they were
compelled to pay the taxes together '\\ith the other orândari of the land and therefore they

"suffer much abuse". The Jews asked pennission to distribute the sum between them and pay
the taxes separately. According to the resolution on the document, the Administration was
asked to take note of the Jews' requests.
284.

1840, June 27, Bucharesl.

Excerpt from the report ofthe head ofthe Department

of the Interior, conceming LlJ.e centralized data of the censns taken in 1838. It mentions the
number of Jewish families in Wallachia, in each county and in Bucharcst.
285.

1840, July 6, Ploieşti.

A document issued by the town council for the Jew Leibu,

one of the five inheritors of the Jew Moise Blangu, at whose request the Council had set up a

conunission that divided into five equal shares a house and a plot of land bequeathed to
them.
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277. 1840. februarie 1 4, Bucureşti. Adresa Vorniciei oraşului Bucureşti, prin care se
comunică epitropilor evreilor pământeni că, în unua raportului lor, s-au trimis dispoziţiile la
judeţele Prahova, Bu7ău şi Râmnicu Sărat privind alcătuirea catagrafiei evreilor de către
grămăticul Izdrail Klein, care va pleca în acele judeţe. Choltuielile vor fi suportate de epitropia·
evreiască, căci venitul încasat de la evreii înregistraţi este în folosul comunităţii.
278. I 840.februarie 1 7, [Iaşi}. fa1ras din tabelele alcătuite de isprăvniciile ţinuturilor
Moldovei privind taxele plătite de evrei pe anul 1 8 3 9 . Tabelele au fost avizate şi centrali?atc
de Vistieria statului.
279. 1840, mlirtie 3, Craiova. Notă semnată de D. Serghiad, prin care se angajează să
plătească el meşterii tinichigii evrei. Leibu şi Marcu, care învelesc cu tablă turnul bisericii
Sf. Ilie din Craiova. Epitroµia bisericii nu are posibilitatea să acopere toate cheltuielile necesare.

1840, martie J O, laşi. Adresa Departamentului Trebilor din Lăuntru, prin care
transmite Eforiei oraşului laşi cererea evreului Meier Leizerovici către Mihail Sturdni,
domnitorul Moldovei, pentru aprobarea deschiderii unei fabrici de fidea în oraşul Iaşi. Eforia
este rugată să rezolve cererea potrivit reglementărilor în vigoare.
280.

28 1. 1840, aprilie 30, Iaşi. Hrisov domnesc, emis de Mihail Grigore Sturd:za,
domnitorul Moldovei, pentru stabilirea dărilor ce urmează a fi plătite de evreii pământeni
şi sucliti din Iaşi pe anul în curs. Se acordă o scutire pentru suma de 350 galbeni pentru
acoperirea diferitelor cheltuieli comunitare şi pentru între(inerea şcolilor şi a unui spital
evreiesc.
282. 1840, mai 11, laşi. lnscriptia pe piatra tombală a lui Ieşaiahu, rabinul vestit al
obştei evreilor din laşi şi al ţării, fiul învăţatului lţhac Hacohen, rabinul �aşilor.
283. 1840, nwi I C, Iaşi. Adresa prin care Vistieria Moldovei înştiinţează Isprăvnicia
ţinutului Suceava că evreii orândari din Paşcani se plâng că ci, fiind impuşi la plata dărilor
la un loc cu ceilalti orândari ai ţinutului, pătimesc ,,îndestule asupriri". Evreii cer aprobare
să-şi repartize7..e ei între ei, în mod separat, dările. Confom1 rezoluţiei, l�ră\nicia este rugată
să ţină cont de cererile evreilor.
284. 1840, iunie 27, Bucureşti. Extras din raportul şefului Departamentului din Lăuntru
privind datele centrali:zate ale recensământului din anul 1838. Se specifică numărul familiilor
evreieşti în Ţara Românească, pe judeţe şi în oraşul Bucureşti.
285. 1840, iulie 6, Ploieşti. Înscris emis de Sfatul orăşenesc pe numele evreului Leibu,
unul din cei cinci moştenitori ai evreului Moise Blangu; la cererea acestora, Sfatul a instituit
o comisie care a trecut la împărţirea în cinci părţi egale a unei case şi a unui loc rămas lor
moştenire.
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286. [1840, Arad}. Thc synagoguc statutes of the Arad community, stipulating the
costume and behavior of thc congregants in the synagogue, the celebration of the religious
service and marriage ceremony, the taxes and the sermons.

passed in the Hungarian Diet and
They werc granted
the right to livc in every locality, except the mining areas, to establish factories, to learn
and practice crafts and conunerce, to employ journeymen of their own denom inat ioa to
own p ropcrt ies in the towns wherc t hcy had e1tjoycd this right previously. Thc Jcws would
be compelled to havc a family name and first n ame, to register the bi rths in regislers kcpt
by the rabbis and to use for contracts and other documents the official languagcs of the
country instead of Hebrew.
287.

{1 840, Bratislava}. The article of law

29

sanctioncd by the Emperor, concerning the regulation ofthe Jews' status.

,

288. 1840, [Jas:,y]. Excerpt from the statistica I list ofthe inhabitants ofthe Moldavian
counties and Jassy town. It rcgistcrs thc births, marriages and deaths among the Jcwish
population in 1 840.

289. 1841, .January 4, Bucharest. The pctition of thc community of native Jews of
Bucharest, submitted to the Administration of Bucharest city. They askcd that, according to
the stipulations in force and to the agenda adopled to regulate the activity of the Jewish
community, accorcling to which the Jews had to elect the leadcrs every two years, they were
allowed to organize elections for a new leadership, as they were dissatisfied with the old one.
They asked that only the native Jews participatcd in the elections and that the authorities
confirmed the pcople elected by thc community.
290. 1841, .January 1 7, Bucharest. The petition of the native Jews of Bucharest
forwarded to Alexandrn Dimitrie Ghica, prince of Wallachia. The Jews asked him to confirm
the new leader elected by them, because the opposite party, supported by several foreign
subjects, seemcd to have got the support of the Department ofthe Interior. Traditionally, the
foreign subjects didn't take part in thc leader 's clection. They wanted to keep Mendcl Vizner,
who, holding this position for eight years, had perpetratcd many injusticcs and abuses, which
the native Jews were not willing to stand anymore. The prince decided that the Department
of the Interior informed on the case.

1841, January 28, Bucharest. The answer of the Bucharest Administration to
the approaches of the Department of lhe Interior for keeping Lhe leader supported by the
foreign subjects. Referring to the provisions of the Organic Statutes and on the basis of the
stipulations in force, the authorities showed that thc forcigu subjects did not have the right to
vote as long as they did not pay taxes to the state, were not members ofthe local corporations
and did not comply with the rnlcs of these institutions. And it was well known that the
respective foreign subjects lived outwards the laws ofthe state. On these grounds, the authorities
supported the leader elcctcd by the native Jews and mentioned the name of the 179 Jews who
had voted for David Maer, asking thc Department ofthe Interi cir to confirm him in office „to
calm down and pacify this community" .
291.
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286. [ 1840, Arad]. Statute sinagogale ale comunităţii din Arad, care reglementează
îmbrăcămintea şi comportarea credincioşilor în sinagogă, desfăşurarea serviciului religios,
oficierea căsătoriilor, taxele percepute, regimul predicii.
287.

[1840, Bratislava]. Articolul de lege XXIX, adoptat de Dieta ungară şi confirmat

de împărat, privind reglementarea statutului evreilor. Se acordă drept de locuire în toate
localităţile, cu excepţia celor miniere, drept de înfiinţare a fabricilor, de învăţare şi practicare
a meseriilor şi comerţului, de angajare a calfelor din propria confesiune, de a deţine proprietăţi
în oraşele în care au avut acest drept şi înainte. Evreii vor fi obligaţi la purtarea de nume de
familie şi prenume, la înscrierea naşterilor în matricole de către rabini şi la folosirea, în
contracte şi alte acte, a limbilor oficiale ale ţării în locul limbii ebraice.
288. 1840, [Iaşi]. Extras din statistica locuitorilor din ţinuturile Moldovei şi ai oraşului
Iaşi. Sunt consemnate naşterile, căsătoriile şi decesele din rândul populaţiei evreieşti pe anul
1 840.
289. 1841, ianuarie 4, Bucureşti. Jalba obştii evreilor pământeni din Bucureşti către
Vornicia oraşului. Cer ca, în virtutea aşezămintelor în vigoare, cât şi a jurnalului adoptat
pentru reglementarea activităţii breslei evreieşti, care prevăd alegeri de epitropi ai breslelor
din doi în doi ani, să poată organiza alegeri de noi epitropi, fiind nemulţumiţi de cei vechi.
Cer ca la alegeri să participe numai evreii pământeni, nu şi sudiţii, iar Vornicia să confirme
pe cei aleşi de obşte.
290. 1841, ianuarie 1 7, Bucureşti. Jalba obştei evreilor pământeni din Bucureşti către
Alexandru Dimitrie Ghica, domnitorul Ţării Româneşti. fa.Teii cer să fie confirmat noul
epitrop ales de ei, deoarece partida adversă, susţinută de câţiva sudiţi, se pare că a obţinut
sprijinul Departamentului din Lăuntru pentru menţinerea epitropului . Este împotriva
obiceiului pământului ca sudit.ii să participe la alegerea de epitrop. Mendel Vizner, care
având această funcţie de opt ani, a comis multe nedreptăţi şi abuzuri, pe care evreii pământeni
nu mai vor să le suporte. Rezoluţia domnitorului prevede ca Departamentul din Lăuntru să
informeze asupra cazului.
291. 1841, ianuarie 28, Bucureşti. Răspunsul Vorniciei oraşului Bucureşti la demersul
Departamentului din Lăuntru pentru menţinerea în funcţie a epitropului susţinut de sudiţi.
Cu referire la prevederi le Regulamentului Organic şi în virtutea aşezământului î n vigoare,
Vornicia araUi că străinii nu au dreptul de alegător atâta timp cât nu plălesc dările către stat
şi nu intră în corporaţiile locului, supunându-se regulilor acestor instituţii. Se cunoaşte că
sudiţii în cauză trăiesc cu totul în afara legilor statului. Pe acest temei, Vornicia susţine pe
alesul evreilor pământeni şi menţionează numele celor I 79 de evrei care au votat pentru
David Maer, cerând Departamentului din Lăuntru să-I confirme în funcţie „spre potolirea şi
odihna obştei acestei naţii".
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292. 1 841, May 1 7, Timişoara. The petition of the Jewish community of Fabric
neighborhood, handed over to the Magistr<Jtc of Timişoara, askbg for bis agreement with
the reconstruction of the two synagogues - the Ashkenazi and thc Sepharadi. Tht:y also
wanted to make a Ioan, neccssary to start the works. The building expenses would bc covered
�rom half of the incomes resulted from the doubling of the gabela on meat.
293. 1841, May 26, [Jassy]. Excerpt from the nominal list of the tenants of several
monasteries in Moldavia, drafted by the Department of the Interior, on the occasion ofpassing
a new law conceming the quantum ofthe annual rents. lt mentions thc names of Jewish tena.nts.
294. J 841, May 29, Jassy. Thc circular of the Department of the Interior, enjoining
the local administrative authorities to stop Jewish petty trnders to buy food from villages and
sell it in boroughs. It enumerates the measures to be taken against this activity. becausc only
in this way they could prevent speculation and rising ofprices, detrimental both to villagers
and burghers
295. 1841, May 29, Jassy. The official note of the Health Committee, in reply to the
address ofthe administration of Jassy town concerning the request of the Jewish comm\rnity
to purchase a plot of land at thc end of Târgul de Jos Iane, in order to build a hospil<ll. The
Conunittee sru:ctioned li.le Jews ' request. The resolution on the document prescribed that thc
Jewish community was informed of their decision and to take over the building projcct.
296. 1841, may 29-.June 2, Bucharest. Thc official note of the Bucharest Administration
to the leaders of the community of native Jews, asking them to comply with the stipulations
of the Department of the Interior, issued at the request of scveral Jews to appoint ten Jews five commissioned by one leader, five by the other - to draft a list of all the Jews entitled to
vote. The leadership's answer showcd that, due to certain dissensions, the list could not have
been drafted. They asked the authorities to convoke the ten Jews in orcter to draw up the list
at the administration's office.
297. 1841, June 8, Bucharest The address of the leadership of the community of
native Jews to the police, mentioning that, according to the rules, they had informed the
auth_orities of the Jewish foreign subjects who entered or lefi the Capital.
298. 1841, June 22, Jassy. A document by which Mihalache Cantacuzino confirmed
that he had sold a plot of land to the Jewish community, to build a hospital. The Assembly
also validated the document.
299. 1841, October 5, Fălticeni. The statute ofthe guild of Jewish tailors of Fălticeni.
lt speci:fies the professional, communal and financial duties of the members. They were
bound to obey the leader and the leatiership. The foreigners' come in tO\m could not practice
their trade without the members' agreement.
300. 1841, November 2 7, B u cha rest. The note of thc Health Commission to the
professional organi:zation ofthe pharmacists, informing them that they could receive recipes
signed by doctor Iulius Barasch. He had presented properly bis diploma to the Commission.
301. 1841, December 5, Bucharest. A letter signed by Dr. Iulius Barasch, relating bis
impressions about Bucharest and the life ofthe Jewish community in the Wallachian Capital.
The addressee is unknown.
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292. 1840,

mai

1 7,

Timişoara.

Petiţia comunităţii evreieşti din cartierul Fabric către

Magistratul oraşului Timişoara, prin care solicită aprobarea pentru reconstruirea celor două
sinagogi - una pentru aşchenazi şi alta pentru sefarzi - precum şi pentru contractarea unui
împrumut necesar începerii lucrărilor. Cheltuielile de construcţie vor fi acoperite din jumătatea
veniturilor provenite din dublarea gabelei pe came.

mai 26, [laşi}.

293. 1841,

Extras din lista nominală a chiriaşilor unor mănăstiri din

Moldova, întocmită de Departamentul din Lăuntru, cu ocazia adoptării unei noi legi privind
cuantumul chiriilor anuale ce urma să fie plătit. Sunt menţionate şi numele chiriaşilor evrei.
294. 1841,

Circulară, emisă de Departamentul din Lăuntru către toate

mai 29, laşi.

isprăvniciile, prin care se dispune oprirea precupeţilor evrei şi neevrei în a cumpăra alimente
la sate şi a le aduce spre vân7.are în târguri. Sunt prevăzute măsurile ce trebuiesc luate în
acest scop, întrucât numai astfel se va pune capăt speculei şi creşterii preţurilor la alimente,
care păgubesc atât pe locuitorii satelor, cât şi pe cei din târguri.

mai 29, laşi.

295. 1841,

Adresa prin care Comitetul Sănătăţii răspunde la adresa

Eforiei oraşului Iaşi privind solicitarea naţiei evreieşti de a cumpăra un teren în capătul
uliţei Târgul de Jos, pentru a-şi construi un spital propriu. Comitetul aprobă cererea evreilor.
Rezoluţia pe document prevede ca naţia evreiască să fie înştiinţată de această hotărâre şi să
preia planul după care să-şi zidească spitalul.
296. 1841,

mai 29-iunie 2, Bucureşti.

Adresa Vorniciei oraşului către epitropii Obştei

Evreilor Leşeşti Pământeni, în care se cere respectarea prevederilor Departamentului din
Lăuntru, alcătuite la cererea unor evrei, ca să fie numiţi zece evrei, adică cinci din partea
unui epitrop şi cinci din partea celuilalt care să facă o singură listă cu toţi evreii cu drept de
vot. În răspunsul Epitropiei se arată că, din cauza unor neînţelegeri, o atare listă nu s-a putut
alcătui. Se cere ca Vornicia să convoace cei zece evrei pentru întocmirea unei astfel de liste
chiar în sediul Vorniciei.

iunie

297. 1841,

8,

Bucureşti.

Adresa Epitropiei Obştei Evreilor Pământeni către

Agie, în care precizează că a informat corect autorităţile cu privire la evreii străini intraţi şi
ieşiţi din Capitală.
298. 1841,

iunie 22, laşi.

Zapis prin care Mihalache Cantacuzino confirnlli că a vândut

un teren obştei evreilor, pe care Sl:'l -şi construiască un spital. Actul a fost întărit şi de Divan.
299. 1841,

octombrie 5, Fălticeni.

Statutul breslei croitorilor evrei din Fălticeni. Sunt

precizate obligaţiile profesionale, cele obşteşti şi materiale ale membrilor. Breslaşii sunt
obligaţi să asculte de staroste şi de efori Străinii veniţi în localitate nu pot practica meseria
fără învoirea bresl.1şilor.
30 11 . 1841,

noiembrie 2 7, Bucureşti.

Adresa Comisiei medicale, prin care organizaţia

profesională a farmaciştilor este înştiinţată că pot fi primite reţetele semnate de doctorul în
medicină Iulius Barasch. El a prezentat Comisiei diploma sa, după regulă.
301. 1841,

decembrie 5, Bucureşti.

Scrisoare semnată de Dr. Iulius Barasch, în care

îşi împărtăşeşte impresiile despre Bucureşti şi viaţa colectivităţii evreieşti în Capitala Ţării
Româneşti. Adresantul este necunoscut.
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302.

1841-1843, Jas:,y.

Excerpt from the tist of the incomes of the Metropolitan Scat

and ofthe Bishoprics of Roman and Huşi. lt mentions the rents pai} by the Jewish mcrchants.
303.

1842, April 7, Vienna. The decree ofthe Transylvanian Aulic Chancellery ordering

the Transylvanian Gubcrnium to annually prescnt the !ist of Transylvanian Jcws willing to
emigrate to the Turkish provinces.
304.

1842, June 9, Jassy.

Gheorghe Asachi"s petition handed overto thc Administrative

Council, asking that thc Jcws were not allowed to open their own printing house for religious

books, because, according to the regulations in force, only the printing house of lhe
Metropolitan Scat and that of the „Albina" I nstitute, led by him, were authorized to function
in Jassy until 1 847. On these grounds, he undertook to print the Jewish books himself.
305.

1842, June 26 1843, Janumy 21, Cluj. The dccision of the commission nppointed
-

to examine the pctitions submitted to the Transylvanian Diet to hand over the Transylvan.ia.n
Jew's petition for civil rights to the commission of public administration refonn. The same

comm.ission was presented the petition o f the Jew; of Alba Iulia, soliciting to pass under the
jurisdiction of lhc Roman-Catholic Episcopal authorities, without the interference of the
town Magistrnte. The pctitiou of the Jewish merchant losifVojtitz for annulling thc monopoly
of the merchants' corporation and for removing the obstacles they set to commercc was
handed over for examination to the Gubemiurn, for the purposc to grant the petitioner the
right to open a permanent store in Cluj .
306.

1842, September 2 1 , Jassy.

The petition o f the „Albina" Institute, signed by

Gheorghe Asachi, submitted to the State Secretariat, soliciting the appointment of a specialist

to censor the Jewish books printed at „the printing house ofthis nation, functioning within

the framework ofthe „Albina" Institute'". Two books that were to be reprinted were prcsented
to the censor. Accord.ing to the resolution on the document. Mihail Vitlimescu was appointed
in this office, as „he knows Hebrew and is bound to serve the interests of the govemment".
307.

1842, Octomber - November 3, Vienna. The official note ofthe Aulic War Council,

asking the Transylvanian Aulic Chancellery to take punitive measures against the Protestant
priest Francisc Gădri of Sffintu Gheorghe, who had allowed Sara Nagy's conversion to Judaism
and celebrated her marriage with the Jew Ignatz Katzander. One also asked them to prevent
the settling of a growing number of Jews in the military border localities. In its turn, the
Transylvanian Aulic Chancellery urged the Guberniurn to take measurcs with this respect.
308.

1842, October 28, Bucharest.

The Jews: Leibn the coppersm.ith and Avram the

house painter, complained to the police against the leadership of thc Polish Jews, who had
asked the authorities to expel from the Capital the Jewish Jcatbcr cutter Avram. Thc two
guaranteed the good behavior of the aforcmentioned craftsman, brought by them „to cover
the boyars' carriages" .
309.

1842, November 13, Jas.�. The

petition of the owner of the Jewish printing

house functioning within the framework of Gheorghe Asachi 's institution, forwarded to Mihail
Sturdza, prince of Moldavin, soliciting the appointment of an unbiased ccnsor, bccausc the
onc in office, if not bribed, made false reports on the forthcoming books and denounced thcm
to the ecclesiastic court. According to the resolution OD the document, the administrative
Council was charged to examine 1he case.
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302.

1841-1 R43, laşi.

Extras din evidenţa averilor aducătoare de venituri Mitropoliei

şi episcopilor de Roman şi Huşi . Sunt menţionate şi chiriile plătite de negustorii evrei.
JOJ.

I 84:...', aprilie 7, Viena. Decretul Cancelariei Aulice Transilvănene către Guberr;it1l

Trnnsilvaniei, prin care se dispune înaintarea anuală a listei evreilor arddeni doritori să

emigreze în provinciile turceşti.
304. 18..J2, iunie

9, laşi.

Adresa către Sfatul Administrativ al Moldovei prin care

Gheorghe Asa\.:hi cerc să nu li se aprobe evreilor deschiderea unei tipografii proprii penuu
tipărirea carţilor lor religioase, deoarece, conform legilor în vigoare, până în anul 1 347 în

Iaşi au a11tor;zatie de funcţionare doar tipografia Mitropoliei şi cea a Institutului .,Albina"
cc· ndt15'i c.lc ci. Pe acest temei, s-a a ngajat el la tipă rirea cărţilor evreieşti.
305.

18·12, iunie 26- 1843, ianuarie

2 1, C!i,,j. Rezoluţia comisiei pentru examinarea

iJ11ngerilGr adrcsc: te Dietei Tr1nsilvaniei, prin care transmite petiţia evreilor <irdeleni pentrn
d1 cp t11n cetăţ eneşt i comisiei însărcinate cu dezba terea reformei administraţiei publice.

Aceleiaşi c o mi si i i se transmite şi petiţia evreilor din Alba Iulia pentr.i trecerea lor sub

juri,:;di;:ţ;a cx.:: lusivă a domeniului episcopal romano-catolic, fără intervenţia Magistratuh1i

orăşenesc. Peti ti ;:i negustomlui evreu IosifVojtitz, privind anularea monopolurilor şi piedicilor
bresJ;:işe in caka c omerţul u i se recomandă Gu bcrniului spre examinare, în vederea acordării
,

pentm solicitant a dreptului d� deschidere a unei prăvăl ii permanente la Cluj.
306.

1 842, septembrie 21, Inşi.

Adresa Institutului „Albina'' semnată de Gheorghe

Asachi, c:ittre Secretariatul de Stat, prin care solicită 1mmirea unei persoane avizate care să

cenzureze cărţile evreieşti tipărite la „tipografia acestei limbi ţinută de Institutul Albina".

Sunt înaintate spre cenzură două cărţi ce urmează a fi retipărite. Conform rezoluţiei puse pe

adresă, a fost numit Mihail Vitlimescu, care „cunoaşte limba ebraică şi este dator să slujească
interesele ocârmuirii".
307.

1842, octombrie 19-noiembrie 3, Viena.

Adresa Consiliului Aulic de Război

către Cincclaria Aulică Transilvăneană, prin care solicită măsuri pentru pedepsirea parohului
reformat Francisc GOdri din

Sfântu Gheorghe, pentru că a îngăduit trecerea Sarei Nagy la

iudaism şi a oficiat c;'isătoria ei cu evreul lgnatz Katmnder. Se cere, de asemenea, împiedicarea

creşterii 1rnmi\rnlui evrei lor în localităţile din graniţa militară. Cancelaria Aulică
Tran� ih ii ncană urgrnteazc1, l::i rândul ei, luarea măsurilor gubemiale în acest sens.
JUR. 1842,

octombrie

28,

Bucureşti. Jalba către Agie prin care Leibu arămarul şi

Avram ;�ugravul se plâng împotriva Epitropiei Evreilor Leşeşti, care cere îndepărtarea din

C<'pital?. a cu rel arn lu i evreu Avram. Autorii jalbei dau chezăşie de bună purtare pentru acest
meseriaş, adus d:.: ei „ca să îmbrace caleştile boiereşti".
309.

1 842 noiembrie
.

1 3,

laşi. Jalbă adresată de proprietarii tipografiei evreieşti de

pC' lângă tipog rafia lui Gheorghe Asachi, lui Mihail Sturdza, domnitorul Moldovei, în care

ca LU1•1irea unui -:enzor nepărtinitor pentru tipografia lor, căci cel în funcţie, dacă nu i se dă

miti\, fax referate mmcinoase despre cărţile care urmeaz.ă a fi tipărite şi îi denunţă la Tribunalul

Biseri::esc. Confonn rezoluţiei puse pe act, Sfatul Administrativ urmează să cerceteze cazul.
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Cluj. The report on the situation of the kosher slaughterhouses

3 10.

1842, November 1 6,

3 1 1.

1842, November 28, Jassy.

in town, dra\\n up by the Magistrate of Cluj town and presented to the Transylvanian Gubemium.

The letter of Filaret Apamias, thc spiritual head of

the Metropolitan Court, addressed to the State Secretariat, asking to appoint in thc office of
censor of the JeM.sh books a non-Jew who had good knowledge both of thc dogmas of the
Jewish religion and of the Christian fa ith, because only such a person could enjoy the
Metropolitan's confidence and be impartial. He asked that one copy of the JeM.sh books
printed at the JeM.sh printing house be handed over to the Metropolitan Seat's library.
3 1 2.

1842, December 19, .Jassy.

The instructions of the State Secretariat conceming

the duties of the censor who examined the content of the JeM.sh books printed in Jassy or
imported from abroad. The censor was appointed by the authorities and paid by those who
�:ditcd the books.
3 1 3.

1842, Decemher 29, Jassy.

The petition of the owners of the JeM.sh printing

house in Jassy, submitted to the State Secretariat ofthe Moldavian Principality, complaining
against censor Mihail Vitlimescu. Because the Jews had not bribed him, he infonned the
authorities that the book

Sharei Zion

contained passages that denigrated Christianity. The

information was false, the book was also printed in Russia where the censorship was rnuch
more rigorous than în Moldavia. The authors ofthe petition asked pem1ission to sell the book.
3 1 4.

[1842, Cluj}.

The petition forwarded to the Transylvanian Diet of Cluj on behalf

of the Jews of the Great Principality, reiterating the claims presented to the previous Diet of
Sibiu in 1 837- 1 83 8 : civil rights and the right to live in all the Transylvanian jurisdictions
and towns, access to corporations and commercial socictie:;, the right to purchase tenures in
villages and plots of land in towns, a similar status with the non-aristocratic inhabitants of
the count.ry. In exchange, they undertook to set up schools and other useful institutions, to
undergo a process of Magyarization and to fulfill all the public duties. Advocating thcir
claims, they resorted to the spirit oftolerance, the anteccdents in other countrics, the recent
law passed i n the Hungarian Diet, the positive outcomes of emancipation for the morality
and social integration of the Jews.
3 15.

1843, February 18, [Craiova}.

The letter of doctor Leibu, the doctor of the

Giurgiu quarantine station, addressed to the Quarantine Committee. He asked the support of
the Committee and of the Departmen1 of the Interior in order that he got pa id for the period
betwcen the January 1-20, when he was doctor in Craiova. The town authorities paid bis
sala!)' only up to January 1 Oth. The resolution on the document ordered that the doctor was
paid rightful.
3 1 6.

1843; March 1, Craiova.

Excerpt from the register of stores and houses owned

and rented by St. Ilie's Church of Craiova. Among the tenants there were many Jews.
3 17.

1843, March 2, [Jassy].

The official note of the State Secretariat, asking thi.:

Department of the Interior to inform the Jews of their decision that the vineyards they had
bought had to be sold v.ithin a year. According to the

Code of Ca/limachi ,

since 1 8 1 6 the

Jews were forbidden to own vineyards, but they did not comply M.th the stipulation. The
Department ofthe Interior enjoined the local administrative authorities and the Administration

(Isprăvnicia) to take measures for the implementation ofthe provisions
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of the law.

3 10 . 1842, nniembrie 16, Cluj. Raportul Magistratului oraşului Cluj către Gubemiul
Transilv::m.iei cu privire la regimul măcelăritului caşer pentru evreii din oraş.
3 1 1 . 1842, .'10iembrie 28, laşi. Scrisoarea adresată de Filaret Apamias, preşcdir.. t ele
duh°' niccsc al Tr ibu nalul u i Mitropoliei, către Secretariatul de Stat, în care cere ca în Ji.mctia
de cen1or al r,;i:ţiloi: evreie9ti să fie numit un neevreu, bun cunoscător atât al dogmelor
rcligi;;i moz.aic..: . cât şi al religiei creştine, întrucât numai o astfel de persoană se poate bucuriJ
de încr �1cre:1 \1itropoliei că va proceda nepărtinitor. Cere depunerea a câte unui exemplar
din c;1 rp k ti pf: i t e în tipografi<1 evreiască, la bibliuteca Mitropoliei.
pri v w

312. !8-+2,

decembrie 1 9, laşi. Instrucţiunile elaborate de Secretariatul de Stat cu
l<L abl i6atiile cenzornlui c,1re controlează ::onj.ir.utul căqilor evreieşti tipărite la la�i

�au 1 1 11pc•1tat� din străinătate. Cenzoml este numit ne ocârmuire şi va fi plătit de cei cc.re dau
car(it'! la ti par.

J 1 3 . 1842,

delembrie 29, laşi. Jalba proprietarilor tipografiei evreieşti din laşi către

Secrel arinlul de Stat al Principatului Moldovei împotriva cenzorului Mihail Vitlimescu, care,

neprimind de la evrei mita cemtă, a denunţat ocânnuirii cartea religioasă Şarei Ţion, afirmând
ar conţine pasaje defăimătoare la adresa creştinismului. I nfonnaţia nu corespunde
<Jdevămlui: cartea circulă şi în Rusia, unde cenzura este mult mai severă decât în Moldovcl.
Se ecre aprobarea pentru difuzarea căqii.
di

3 14. [I R./2, Cl11J]. Petiţia rdresată Dietei transilvănene de la Cluj, în numele evreilor
din Marele Principat, în care se reiau cererile prezentate la dieta precedentă de la Sibiu din
1 837 /1 838: acordarea dreptului de locuire şi a drepturilor cetăţeneşti în toate jurisdic\ iile şi
oraşele Transilvaniei, primirea în b1esle şi societăţi comerciale, drept de dobândire a sesiilor
iobăgeşti şi a terenurilor din oraşe, asigurarea unui statut similar cu cel al locuitorilor nenob1li
ai ţirii Se promite, în schimb, întemeierea de şc0li şi alte instituţii utile, maghia· izarea şi
îndeplinirea tuturor obligaţiilor şi sarcinilor publice. Se invocă, în argumentare 1 acestor
cereri, spiritu l de tolerantă, precedentele din alte ţări, recenta lege adoptată de Di �ta ungară,
efectele po7jtiv:: ak emancipării pentm moralitatea şi integrarea socială a evreilor.
3 1 5. 1843. februarie 18, [Craiova]. Scrisoarea adresată de doctorul Leibu, medicul
carantinei din Giurgiu, către Comitetul Carantinelor. Cere sprijinul Comitetului ca, împreună
c·1 Dcp.ut? ri1entul din Lăuntru, să se facă demersurile necesare ca să i se acorde drepturile
b:incsti pentru perioada 1-20 ianuarie, când a mai funcţionat ca medic la Craiova. Magistratura
oraşului î1 plăteşte pe nedrept leafa doar până la data de 1 O ianuarie. În rewluţia pe document.
se dispune ca doctorului să i se acorde drepturile băneşti care i se cuvin.

3 16. 1 843, ma�tie 1, Craiova. Extras din registrul de evidenţă a prăvăliilor şi caselor
stăpânite şi închiriate de biserica Sf. Ilie din Craiova. Printre chiriaşi sunt menţionaţi şi
1mmeroşi cHci .

.3 17. 1 843 martie 2, [laşi}. Adresa Secretariatului de Stat, prin care se cere ca
Departamentul din Lăuntru să facă cunoscut evreilor că viile pe care le-au cumpărat sunt
obligaţi să Ic vândă în termen de un an. Interdicţia pentru evrei de a avea în proprietate vii a
fost introdusă încă din 1 8 1 6 de Codul Callimachi. Legea nu a fost respectată. Departamenml
din Lăuntru a comunicat tuturor isprăvniciilor şi administraţiei luarea măsurilor de rigoare
pentru aplicarea prevederilor legii.
,
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3 1 8. 1 843,

April

12,

Vienna.

Thc official note of the Imperial Aulic Chamber to thc

Transylvanian Aulic Chancellery, ordering the removal of the Jews from lara area, because
they were too close to the gold mines and the authorities were alarmed of the illegal trade in
precious metals. To tolerate the Jew Martin Hersch, at his landlord's request, would create a
precedent for the maintenance of the Jewish population in area.
3 1 9. 1 843,

April 15, Jas.\y.

The petition of the townspeople of Jassy. handed over to

prince Mihail Sturdza, asking him not to authorize the crection of the Jewish hospital in the
middle of the tO\m, and to take the samc measures as in the case of St. Spiridon hospital.
built outside the town. It was dccided to build the hospital somewhere else and that the Jews
tried to break the contract made with thc owner of the plot of land.
320. 1 843,

May 5, Bucharest.

The bill of the Extraordinary Administrative Council,

passed in the meeting on May 5, 1 84 3 , comprising seveal stipulations concerning the
organization and functioning of the community of native Jews of Bucharest and their
re!ationship with the authorities.
321. 1 843,

July

3,

Bucharest.

The report on the agreement with Hilel Manoah, to

change 1 0,000 ducats into small silver currency of five and three kreutzers, necessary for a
normal money circulation in Wallachia, drafted by the Treasury Department and presented

to Gheorghe Bibescu, prince of Wallachia.

322. 1843, July 12, Jassy. The official note ofthe Department ofthe Interior, informing

the authorities of Jassy's town that they had authorized the erection ofthe Jewish hospital on
the plot of land purchased from
323. 1 843,

July

15,

spătar Mihalachi

Bucharest.

Cantacuzino.

Copy of the official note of the State Secretariat to the

Depattment of the Interior, communicating prince Gheorghe Bibescu 's decision conceming
the election procedure and the duties of the Polish Jewish community leadership. The
leadership was not granted the right to depose the chiefs and the hahams, who might thus
lose their prestige in the eyes ofthe congregants. Nevertheless, in case of abuses, the leadership
was cntitled to resort to the authorities for organizing new elections.
324. 1 843,

July

3 1,

Alba Julia.

Chicf Rabbi Ezechiel Paneth asks for thc Roman

Catholic bishop's intercession with the provincial authorities to confirm the judge Salamon
Hersch and the cornrnittec elected by the Jews of Solnocul Interior county to manage U1e
communal affairs, to distribute the fiscal duties and to administer justicc in thc comrnunity.
The Jews of Alba Iulia and the countics of Crasna and Dăbâca have already appointed such
officials.
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3 18.

1843, aprilie 1 2, Viena.

Adresa Camerei Aulice către Cancelaria Aulică

Transilvăneană, pentru îndepărtarea evreilor din zona lara, datorită apropierii de regiunea
minieră auriferă şi pericolului comerţului ilicit cu metale preţioase. Tolerarea pe mai departe
a evreului Martin Hersch, solicitat1 de stăpânul său de pământ ar oferi un precedent pentru
menţinerea locuirii evreieşti în zonă.
3 1 9.

1843, aprilie 15, Iaşi.

Jalba orăşenilor din Iaşi către Mihail Sturd7.a, domnul

Moldovei, de a nu pem1ite evreilor să-şi zidească spitalul în centrul târgului, ci să

se procedeze

ca şi cu spitalul Sf. Spiridon, care a fost clădit în afara oraşului. Se hotărăşte căutarea unui

alt loc pentru 7idirea spitalului, iar în privinţa terenului cumpărat, evreii să caute să desfasă
contract ul încheiat cu proprietarul .
320.

1843, mai 5, Bucureşti.

Jurnalul Sfatului Administrativ extraordinar, adoptat în

şedinţa din 5 mai 1 843 . Îndeplinind rezoluţia pusă de Gheorghe Bibescu, domnitorul Ţăni
Româneşti, pe jalba celor 267 de evrei leşeşti, luând în considerare proiectul înaintat de evrei

şi Regulamentul din 1832, Sfatul Administrativ a alcătuit un nou Regulament de organi?.,are
şi funcfionare a Obştei Evreilor Păm<înteni din Bucureşti. S-a precizat că obştea evreiască
este subordonată Vorniciei Capitalei; conducerea obştei se alege din doi în doi ani de către
reprezentanţii sinagogilor şi ai caselor de mgăciune: starostele, hahamul, împreună cu ceilalţi
şase aleşi şi confirmaţi de �„!ini sterul din Lăuntru, se îngrijesc de buna funcţionare a
aşezămintelor evreieşti, cercetează pricinile ivite între evrei şi răspund de aplicarea tuturor
preveclerilor fiscale şi administrative ale autorităţii de stat privind evreii.
321.

1843, iulie 3, Bucureşti.

Raportul Vistieriei către Gheorghe Bibescu, domnitorul

Ţării Româneşti, despre înţelegerea făcută cu Hilel Manoah de a aduce monedă mică de
argint, de câte cinci şi trei creiţari. în valoare de IO.OOO de galbeni, necesară pentru o normală
circnlaţie monetară în Ţara Românească.
322.

1843, iulie 12, Iaşi.

Adresa Departamentului Trebilor din Lăuntru, prin care

comunică Eforiei Oraşului Iaşi că s-a încuviinţat construirea spitalului pentru naţia evreiască
pe locul cumpărat de la spătarul Mihalachi Cantacuzino.
323.

1843, iulie 15, Bucureşti.

Copie după adresa Secretariatului statului către Departa

mentul din Lăuntru. Se comunică rezoluţia lui Gheorghe Bibescu, domnitorul Ţării Româneşti,
asupra raportului Secretariatului privind adoptarea unui proiect de jurnal pentru reglementarea
activităţii Obştei Evreilor Leşeşti din Bucureşti. Domnitorul a pus o rezoluţie pe respectivul
raport, cerând ca adunarea alegiitorilor să fie prezidată de vornicul orăşenesc, pentru încredinţarea
că se va păzi buna orânduială la alegeri. Domnitorul nu s-a declarat de acord cu dreptul acordat
proistoşilor de a înlătura de Ia sine putere starostii sau hahamii, „căci cu aceia se ridică orice
respect ce li se cuvine acestora'". În caz de nevoie se va solicita aprobarea Departamentului din
Lăuntru de a organiza noi alegeri pentru înlocuirea starostilor şi a hahamilor nedoriţi.
324.

1843, iulie 31, A/ha Julia.

Şef Rabinul Ezechiel Paneth solicită episcopului

romano-catolic sprijinirea în fata autorităţilor proYinciale a cererii de confirmare în funcţie

a judelui Salamon Hersch şi a juraţilor aleşi de evreii din comitatul Solnocul Interior pentru

administrarea treburilor comunitare, repartizarea sarcinilor publice, judecarea pricinilor dintre
evrei în primă instanţă. Asemenea dregători funcţionează deja pentru evreii din Alba Iulia şi
pentru cei din comitalele Crasna şi Dăbâca.
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325. 1843, Septemher 23, Alba Julw. The report of thc estate adIP.inistrator of Alba
Iulia, Ştefan Orban, prest:nled to the Transylvanian Roman-Cathotic bishop, Nicolae Kov:its,
concerning the procedurc of clecting and confirming the Chief Rabbi of thc Transyl"anian
kwrf, the; part play�<l by lhe Episcopal authorities in the proceedi ng and with respect to
cases judged by rabbinical courts J rid c<;rricd to thc ecclcsiastic court. The report conveys
several details conceming the specificity of the divorce procedure i n thc casc of the
TraIJsylv<inian Jews and thc relationships betwecn thc Sepharadim and thc Ashkenazim.
326. 1843, October 14, [.Jas.�v}. "Improved" instructions by thc Special Administrative
Council, providing that the wealth and profession ofever)' Jew in Jassy should be invest1gated.
Thosc who are unable to prove they p• <!cticc a profession or trade, or possess a capital, shall
he ratrd tramps. Every Jew who secures approval to stay in town shall be issued an identification
card for life. Jews without identification shall be arrested and regarded as tramps. Similar
mcasures apply to Jcws in all Moldavian towns.
327. 1843, October 1 4, [Jassy]. The administrative Council's decision conveyed to
the Department of the Interior concerning the duty ofthe furriers' guild ofBotoş:mi to accept
the Jewish furriers on condition that 1 hc) contribute to the guild's ex-pcnses. Thc Jewish
furricrs are not entitled to employ tJtristian j.1urneymen.
328. 1843, December 29, Ciuf At the request of tl1e Transylvanian Gubcmium. the
Comes Supremus of Solnocul Interior county, count Paul Bcthlen, reports that the office of
judge ofthe Jews has no antecedents iu thc country. Nevertheless, he was for the confinnation
of Salamon Hersch as judge of the Jews.
329. 1843, Nuşfalău - Şimleu/ Silvaniei. Thc memoranda ofthe Jewish communitics
of Nuşfalău and Şimleul Silvaniei handcd ovcr to the authorities of Crasna county, deuying
the acws1tions of disobedience brought by Chief Rabbi Ezechicl Pancth. Thcy adv0cated
that the tcacher Beniamin Hartman w1s compl!lcnt to cclebr:·, :e the religious service and
marriage ceremonies and accused the Cilief Rabbi that he had r cfused to receivc the 1 eacher
for examination and confim1ation. Thc employment of a ritual s!aughterer without the Chicf
Rabbi's agreemcnt and the refusal te pay his salary were motivated by the faci th:it Ezechiel
Paneth did not fulfill his duty of paying the annual visit to the community.
330. I844, March 12, Jassy. Thc petition ofthe represcntatives ofthe Jewish community
ofJassy, submitted to l'vfihai Grigoric Sturd:za, prince ofMoldavia, soliciting the confinnation
of Jtzic, son of Marcu, as leader of the community. Thc latter was also chargcd to keep thc
civil regi&ters (mitrice).
331. 1844, March 15, Şimleu/ Sili aniei. The report on the investigation ofthc dispute
betwcen Chief Rabbi Ezcchiel Pancth and the Jcwish communities of the county, dra1led by
the authorities of Crasna county and forwarded to the Transylvanian Gubernium. The
communities were recommended to obey their Rabbi and to cmploy religious oflicials aud
ritual slaughterers only with his agreement. In exchange, they recommended the rejection of
the Chief Rabbi's clairn to fine the culprits.
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325.

1843, septembrie 23, Alba Julia.

Raportul inspectorului domenial de Alba Iulia,

Ştefan Orban, către episcopul romano-catolic al Transilvaniei, Nicolae Kovats, cu privire la
modalitatea alegerii şi confirmării Şef Rabinului evreilor ardeleni, atribuţiile episc0pale în
această privinţă, ca şi în domeniul apelului proceselor judecate de scaunele rabinice. Se oferă
detalii privitoare la specificul proceselor de divorţ la evreii din Transilvania şi în privinţa
raporturilor între sefarzi şi askenazi.
326.

1843, octombrie 1 4, [laşi}.

Instrucţiunile „îmbunătăţite'' ale Sfatului

Administrativ Extraordinar referitoare Ia cercetarea situaţiei materiale şi profesionale a fiecărui

evreu aflat în laşi. A.cei ce nu pot dovedi că practică vreo meserie sau negoţ, ori că dispun de
capital. cad

în categoria de vagabonzi. Fiecare evreu care obţine încuviinţar�a de a rămâne

în oraş v;i primi un bilet de identitate, valabil pe toat.:1 viaţa. Evreii care vor fi găsiţi îară bilet

vor fi arestaţi şi socotiţi vagabonzi. Măsuri similare în legătură cu evreii se aplică în toate
târguri le Moldovei.
327.

1843, octombrie 15, [laşi}.

Hotărârea Sfatului Administrativ, transmisă

Departamentului din Lăuntru, privind obligaţia breslei blănarilor din Botoşani de a-i ţrimi

pe

blănarii evrei, cu condi\ia ca ci să participe la cheltuielile breslei respectivei meserii.

Blănarii evrei nu au dreptul să folosească în slujba lor calfe creştine.
328.

1843, decembrie 29, Cluj.

Comitele suprem al comitatului Solnocul Interior,

contele Paul Bethlen, raport�Jză Guberniului Transilvaniei, la solicitarea acestui for, că funcţia
de jude al evreilor nu are antecedente în comital. Cu toate acestea, el se pronunţă pentru
confirmarea, în caiitate de jude a'. evreilor, a lui Salamon Hersch.
329.

l 843, Nuşfalău - Şimleu/ 5,'i/voniei. Memoriile comunităţilor evreieşti din Nuşfalău

şi Şimleul Silvaniei către autorită\ile comitatului Crasna, prin care resping acuzaţiile de

nesupunere aduse de Şef Rabinul Ezechicl Paneth. Se susţine competenţa şi calificarea
învăţătorului Beniamin Hartman de a oficia slujba religioasă şi cununiile, imputându-s.: Şef
Rabinului refuzul de a-l primi spre examinare şi confirmare. Angajarea de tăietor ritual fără
aprobarea Şef Rabinului şi neplata obligaţiilor faţă de acesta din urmă sunt motivate prin
neîndeplinirea de către Ezechid Paneth a îndatoririlor sale de vizitare anuală a comunităţii.
330.

I 844, martie 12, Inşi.

Petiţia reprezentanţilor obştei evreilor ieşeni către Mihail

Grigorie Sturdza, domnitorul Moldovei, prin care cer confirmarea lui Iţic, fiul lui Marcu, în
funcţia de conducător al obştei, care
33 1 .

să păstreze şi registrele de stare civilă.

1844, martie 15, Şimleu/ Silvaniei.

Raportul autorităţilor comitatului Crasna

către Gubemiul Transilvaniei privind anchetarea diferendului între Şef Rabinul Ezechiel
Paneth şi comunităţile evreieşti din comital. Comunităţile au fost îndrumate la supunere şi la
angajarea oficianţilor de cult şi tăietorilor rituali numai cu asentimentul Şef Rabinului. Se
recomandă, în schimb, respingerea propunerii Şef Rabinului ca cei vinovaţi de nesupunere
să fie pedepsiţi prin amenzi .
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332. 1 844, March, [Jas.,y/. A tiocument issued by Mihail Grigoric Sturdz.a, prince of
Moldavia, invalidating the proposal of the Ordinary General Assembly to forbid the Jews to
seH bevcrage aud fo0d in boroughs. The commercial activity of the Jews in boroughs was to
tl;c advaatagc of the i1;habitants and of thc country and, tbercfore, he decided that Lhe
interdiction be pul into effcct only in villages.
333. 1 844, March 1 2
1'vfay 1 6, Buda-Sighetu A,farmaţiei. The Consilium
Locumtenentialc ordcrs the rc-publishing of the decrecs issued in 1 786, 1 802 and 1 843
concerning the interdiction to get married for young Jcws who were nat able to present a
school certificate. The authorities of Maramureş county cornrnissioned the judgcs of the
county nobili!} with the re-publishi ng of the injunction, adding that only the rnbbi or his
substitute were authorized to celebrate marriages.
-

334. 1R44, April 3, Jassy. The petition ofthe Jewish tinkers, handed ovcr to the High
Council of Moldavia, for regulating the organi7..ation of tbe corporations according to tbe
gcncrally acknowledged statutory principles.
335. 1844, April 26, /Jassyl. The Jaw passed in the General Ordinary Assembly and
sanctioned by Mihail Grigore Stur•J?.::, i:innce ofMoldavia, forbidding the Jews to sell bevcrage
and market food in villages. Thc kws w»n1d not be granted the right to scttle in villages: thc
Jews who did not own public houses had to leave the village within three months, whercas
those who had renta! contracts had to move to boroughs within a year.
336. 1844, .June 13, .Jassy. The memorandum (anafora) nr. 40 1 3 , drafted by the
Department of Justice (logofeţia Dreptăţii) and handed over to Mihail Sturdza, princc of
Moldavia, conceming the oath that thc Jews were compelled to take in court, what they had
to say and the oath's text. The act was approved by the High Resolution of June 1 4, the same
ycar.
337. 1844, July 1 8 -A ugust 4, f.!m·.,:v]. The report of fa.: Department of the Interior
and the Council's dccision concerning the terms according tc1 which thc Jews of Jassy were
allowed to build synagogues. If a princely letter of privilege authorized their erection, the
four existing synagogues could remain on the place where they were built. In the future, the
Je.,.,-s were allowed to erect praycr houscs only with the authorities' agreement and al 1 50
meters from Christian churches.
338. 1844, A ugust 28, Cluj. The commissioners appointed by the Magistrate of Cluj
town reported on the terms of the contract proposed by the Jews Mozes I:zsăk and Marton
Pavel, who undertook to take under lease the �own's wood of Fântânele for six years, for the
purpose to open a potash factory. They recommended to accept the proposal, as it might turn
into a good opportunity for the town's bondmen.
339. 1844, September 25, Roman. The agreement, validated by the court of Roman
county, between Marcu Grosu and the Jewish community ofRornan, concerning the ownership
of the ritual bathing establishment, the usage of the procecds obtained and the owner's
obligations regarding the repairs in due time. Seventy-five Jews signed tbe document.
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1844 martie (laşi).

332.

Ofisul emis de Milmil Grigorie Srurdza, domnitorul Moldovei,

prin i..:are respinge propunerea Obşteştii Obişnuitei Adunări de interzicere pentm evrei de a
vinde băutură şi ali mente în târguri, hotărând aplicarea acestei măsuri numai la sate.
Act i vitate:i comerciaiă

a evreilor în L:'îrguri este spre folo:;ul locuitorilor şi al ţării.

1844, mnrtie 12-nwi J 6, Buda-Sighetu Marmc,tiei.

333.

Consiliul Locumtenenţial

dispune republicarea dispozitiilor din 1 786, 1 802 şi 1 843 cu privire la interdicţia de a se
oficia cununii pentrn tinerii eyrei care nu pre7intă î11 prealabil un atestat şcolar. Comitatul
Maramureş însărcinează juzii nobiliari cu republicarea acestui ordin, adăugând că este oprită

oficierea căsătoriilor de căi re alte persoane decât rabinul şi locţiitorul său.

1844, aprilie

334.

3, Iaşi. Jalba tinichigiilor evrei către înaltul Sfat Ocârmuitor al

Moldovei. Cer reglementarea func�ionării breslei lor pe baza principiilor statutare general
recunoscute.
335.

1844, aprilie 26, [laşi].

Legea ;;doptată de Obşteasca Obişnuita Adunare şi întărită

de Mihail Grigorie Sturd7.a, domnul Moldovei, privind interdicţia pentru evrei de a vinde
băuturi şi de a face comerţ cu alimente la sate. Evreii nu ' or ave,1 drept de şedere permanentă
la sate, stabilindu-se ca cei ce nu deţin cârciumi să părăsească satul în trei luni, iar cei cu
contracte de arendare a cârciumilor să aibă termen de un an pentru mutarea lor în târguri.
336.

1844, iunie 13, Jaşi. ,Anaforaua Logofeţiei Dreptăţii, adresată lui Mihail Sturd7a,

domnitorul Moldovei, privind fonna de jurământ pe care evreii crnu obligaţi să o presteze în
faţa completelor de ju.:.!cată. Conţine cuvintele ce au a rosti jurătorii şi te:dul jurământului.
Actul s-a aprobat prin rezoluţia din 14 iunie a anului în curs.
337.

18./4, iulie 18 - august 4, /Iaşi}.

Referatul Departamentului Trebilor din Lăuntru

şi Hotărârea Sfutului Administrativ privind condiţiile în C'Jre evreii din Iaşi îşi pot 7idi sinagogi.

Cele patru sinagogi existente, dacă au fost construite pc bază de hrisov domnesc, pot rămâne

la locurile unde sunt. Pe viitor, evreii n-au voie să-şi construiască lăcaşe de cult decât cu
aprobarea ocârmuirii şi la o distanţă de 1 5 stâ1tjeni de bisericile creştine.
338.

1844, august 28, Cluj.

Comisarii instituiti de Magistratul oraşului Cluj raportează

conditiile propuse de evreii M ozes 17.săk şi Marton Pavel pentru arendarea pe şase ani a

pădurii de fog a oraşului de la Fântânele, în vederea punerii în funcţiune a unei hute pentru

fierberea potasei. Comisarii propun acceptarea ofertei, care va deschide o posibilitate de
câştig pentru colonii oraşului .
339.

1844, septembrie 25, Roman.

învoială, întărită d e judecătoria tinutului Roman,

dintre Marcu Grosu şi obştea evreilor din Roman, privi!ld proprietatea asupra băii evreieşti,
modul de folosire a veniturilor provenite din stăpânirea băii şi obligatiile proprietarilor în
legătură cu reparaţiile care trebuie efectuate cu timpul. Actul este iscălit de 75 de evrei.
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October 8, Frumuşica. The agreement between the Jewish merchants and

340. 1844,

boyar Alecu Mavrocordat to establi�h lhe Fmmuşica borough. It mentions the tenns of the
settlement contract, thc Jews' rights and duties to the boyar as well as the laUer 's obligations.
Sixty-two Jewish merchants signed the document.

October 25, Moineşti.

34 1 . 1844,

The agreement between the inhabitants of Moineşti

borough, Bacău county, and the owner of the estate, Alexandru Gheorghe Mavrocordat,
specifying the citizens' duties to the boyar. It aIso includes sever:. ' �rivileges grantcd to the
Jewish inhabitants.

Novemb er 8, Băceşti.

342. 1844,

Copy of the agreernent made between thc owners of

the estate and the Je\\ish and Christian merchants at thc setting up of Băceşti borough,
Roman county. Several stipulations mentioned that thc landowner would givc the Jcws a rcnt
frec plot of land for school, bathing cstablishment and cemetcry, and that the litigations
between the Jews would be judged by their haham. The borougb police and the Northern
Land's Court of Appeal sanctioned thc deed.
343. 1 844,

Alba Julia.

ChicfRabbi Ezechiel Paneth asks tbeadministration of Crasna

county to force the Jews of Şimleu! Silvaniei and Nuşfalău to obcy thc substitute appointed
by bim, to forbid tbe teacber Beniamin Hartman to celebrate marriages, to pay the arrcars to

tbe marriagc taxes, to employ no ritual slaughtcr without bis agreement. He also a5ks 1 hat
Iosif Heller, his substitute.

t-e exempt from public duties to the county.

344. 1844- 1845. Excerpt from thc work

Moldavia and Wa/lachia

Journey in Krakow, Galicia, Bukovinu,

signed by Raphael Sinccrus (pen-name of doctor Iuliu Barasch),

accounting and :malyzing the life-slyle oft he Wallachian and Moldavian Jcws, their cultural
ritual standard, their burial ritt:s in the first half of tbe nineteenth century.

April 2. Jassy.

345. 1845,

The trcasurer Neculai Roznoveanu's rcqucst addressed to

thc Department of the Interior, for not removing the Jewish merchanls and bandicraftsmen
from bis villages of Paşcani because they are useful for the natives. This high decision refers
to the removing of Jewish tavern owncrs from villages. The given resolution on the document
asks to advance the request in front of lhe Administrative Council.
346. 1845,

April -i, [Jas:-.y].

Application by landowncr Eufrosina Roseti to tbc

Administrative Council asking thal a princely decree to expel Jews from the villagcs should
not be enforccd on her estate of Negreşti, Vaslui County, on account that this s::nall town, shc
says, bas constantly developed thanks to their activity. The Council 's resolution provides
that the expulsion ofthe Jews be halted „in places such as small towns and fairs until further
action is considered". Tbe prince shall be notified about such situations and demonstration
shall be made that kecping the Jews in these towns is in no violation of lhe decree.
347. 1845,

April IS, !1ucharest.

A document signed by Gheorghe Bibesc11, prince of

Wallachia, confinning the appointment of doctor Iuliu Barasch as doctor of Dolj county.
348. 1845,

April 23, Bâra.

Copy ofthe agreement between aga Ioan Iamandi and the

Jewish conununity of Bâra borough. Besides the stipulations conceming the organiz.ation of

the borough and the economic relationships between the parts, it mentions the owner's duty
to give thc Jews rent-free pieces of land for school, batbing establishment and cemetery. The
cow1 of Roman validated the document signed by the Jewish inhabitants.
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340. 1844,

octombrie 8, Frumuşica. Învoiala încheiată între negustorii evrei şi boieml

Alecu Mavrocordat pentru înfiinţarea t f agului Fmrnuşica. Sunt precizate condiţiile de aşe7are
a ev rei lor, drepturile şi obligaţiile lor fată

de (12 de negustori evrei.
341. 1 844,

de boier şi obligaţi ile boierului. A ctul a fost semnat

octombrie 25, Moineşti. Învoiala dintre locuitorii târgului Moineşti. ţinutul

Bacău, C tl proprietarul moşiei Alexandm Gheorghe Mavrocord a t . Sunt precizate obligaţiile

târgoveţilor şi privilegiile acordate de p;oprietar evreilor.

noiembrie

J.ti. 1844,

negustmii

8,

[Băceşti}. Copia înţelegerii între proprietarii moşiei şi

creştini şi evrei la înfiinţarea târgului Băccşti, ţinutul Roman. Printre clauze se

prevede că proprietarul va da negustorilor evrei loc penim şcoală, baie şi cimitir, fără chirie.

iar nf'întclegc:-ile dintre evrei se vor rezolva .:k: cii tre halwmul lor. Actul a fost întărit de Agia
orăşenească şi de Divanul Apelativ al Ţării de Sus.
343.

1844, A lba Julia. Şef Rabinul Ezechiel Paneth solicită administraţiei comitatului

Crasna obligarea evreilor din Şimleul Silvaniei şi Nuşfalău să se supună locţiitorului numit
de el, să nu mai oficieze cununii prin îm·ăţăhJntl Beniamin Hartman, să-i plătească taxele de
căsătorie restante, să nu angajeze tăietori rituali fără aprobarea sa, să-i presteze obligaţiile
restante pe trei ani. Se solicită, de asemenea, scutirea locţiitorului de rabin Iosif Heller de
sarcinile publice comitatense.
344. 1844- 1845. Extras din lucrarea Itinerar in Cracovia, Gaiiţia, Bucovina, Moldova
şi Muntenia de dr. Iuliu Barasch. Descrie viaţa soci.ală, economkă şi cultual-culturală a

evreilor in Ţările Romane în prima jumătate a sec. al XIX-iea.
345. 1 845,

aprilie

2,

laşi. Cererea vistiernicului Neculai Roznova n u către

Departamentul Trebilor din Lăuntru pentru a nu fi îndepărtaţi evreii negustori şi meşteşugari

din &atele de pe moşia sa din Paşcani, întrucât ei s1mt necesari localnicilor. Hotărârea

domnească se referă la înlăturarea din sate a evreilor cârcimnari. Rezoluţia pusă pe document
pre,;ede în;iintarea cererii la
346. 1845,

din jud.

Vaslw ,

Sfatul Oc.:"irmuitor.

aprilie 4, [(laşi}. Cererea Eufrosinei Roseti, proprietara moşiei Negreşti,

prin care solicită aprobarea Sfatului Administrativ ca să nu se aplice pe

moşia ei din Negreşti hotărârea domnească de îndepărtare a evreilor din sate, deoarece datorită

activităţii lor, târguşorul Negreşti cunoaşte un pennarn.:nt proces de dezvoltare. Hotărârea
Sfatului prevede oprirea ;icţiunii- de îndepărtare a evreilor „de la asemenea locuri unde se

află târguşoare şi adunări de iannaroace până la dezlegarea ce se 'a lua". Se cere să se aducă
la cunoştinţa domnitorului aceste sihiaţii, arătându-se că nu se acţionează contra Pravilei

prin men\inerea evreilor în târguşoare.
347. 1845,

aprilie

1 8,

Bucureşti. Act semnat de Gheorghe Bibescu, domnitorul Ţării

Româneşti, prin care se confirmă numirea doctorului Iuliu Barasch în funcţia de medic al
judeţului Dolj.
348. 18./5,

aprilie

23.

Bâra.

Copia înţelegerii dintre aga Ioan lamandi şi obştea

evreiască din târgul Bâra. În afară de clauzele privind organizarea târgului şi a relaţiilor

economice dintre părti, este prevăzută obligaţia proprietarului de a pune la dispoziţia evreilor,

fără plată, locuri pentru şcoală, baie şi un cimitir. Actul semnat de târgoveţii evrei a fost
întărit de tribunalul judecătoriei Roman.
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349. 1845,

May 3, [Jassyj. Police officer Ioan larnandi's petition to the Government

for not removing the Jews from his estate Bâra, Roman county, because their commercial
activity was "profitable for the population" and for the state treasury as well. The Council
decided to agree with his request.
350. 1845,

May 8, Jassy. The complaint ofthe Jewish community of Jassy against the

overseers of the villages who hindercd thc Jewish merchants to carry on thcir commercial
activities thcre. Because the Government's injunctions affected or
of the feudal monopo!ies in villages

h•

the Jcwish lcaseholders

(orândari), the Jewish merchants asked the Governmcnt

to inform the Moldavi:m county administrations

thnt they were free to practice their trade in

villages. The Administrative Council recommended the Department of thc Interior to enjoin
the county administrative authorities not to binder the Jews to practice their trade in villages .
and to protect them against persecutions.
351.

I 845, Jvfay I I, [Rădăuţi]. Copy ofthe contract between logofăt Costache Sturdza,

the owner of Rădăuţi estatc, Dorohoi county, and the Jcwish mcrchants settled there in order
to contribute to the development ofthc borough. The agreemcnt, madc for 30 ycars, spccifies

the rights and duties ofthc Jcwish merchants. The owncr was duc to give them rent-free plots
of land for synagoguc, hospital, ritual bathing cstablislunent and cemetcry. The document,
signed by six Jewish mcrchants, was cndorsed by Aron Moise Taubcs, clerk of the Jassy court
of justice, by the town police and by thc Court of Appcal.
352.

I 845, May 15, Jas.sy. Zisu Hcrman ·s petition forwarded to the Court of Appeal of

thc Moldavian Principali!), soliciting the fair measurement of the piece of land he had
purchased near the "Jewish schools" in Jassy.
353. 1845,

June, Jassy. The official note of the Moldavian State Secretariat, handcd

over to prince Mihail Grigorie Sturdni, inforrning of the petition of the Department of the
Interior for granting the right to scule in Jassy to the Jews

orândari chased away from

villages, who owned houses and stores in the Moldavian Capital. According to the resolution
on the document, thc Jews who could prove that they owned properties were granted the
right to settle in Jassy.
354. 1 845,

July

3,

Jassy. Simha Meier's petition submitted to the Administrative

Council of the Moldavian Principality, soliciting to reject Ioan Tvec's request to be granted
the monopoly of bcer proccssing. The Jewish brewer was· grantcd thc privilcge to process
beer since 1 803, but afterwards the monopoly was abolished. Nevertheless, in case Ioan Tvec
got the privilege, Simha Meier asked to be granted priority in exerting the monopoly.
355. I845,

[before August 22j,

A /ha

Julia. Thc leadership of the Jewish community

of Alba Iulia informs the Roman-Catholic bishop of lhe death ofChicfRabbi Ezcc.:hicl Paneth
and asks for his intercession wilh the Gubernium to convoke in Alba Iulia thc delcgates of
the Transylvanian Jewry to decide thc wagcs ofthe future ChiefRabbi, to invite a disti11guishcd

!Jersonality from abroad, cndowed with intellectual qualities and proficicnt in Hebrew, German
and Hungarian, to be appointed in Lhis oftice, to elaborate the project of a high school, where
young Jews can leam to become useful to thc society.
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349. 1 845,

mai 3, {laşi]. Cererea lui Ioan Iamandi, agă, către Sfatul Ocârmuitor de a

nu fi îndepărtaţi evreii de pe moşia sa Bâra, ţinutul Roman, care prin comerţul lor aduc
„folos obştesc" şi Vistieriei statului. Rezoluţia Sfatului prevede soluţionarea cererii.
350.

l lJ45, mai 8, Iaşi. Plângerea obştei naţiei evreieşti din laşi împotriva

supraveghetorilor satelor, care nu pem1it negustorilor evrei să-şi deruleze afacerile lor prin
sate. Întrucât dispoziţiile Ocârmuirii se referă numai la izgonirea orândarilor evrei din sate,

negustorii evrei cer Ocârmuirii să încunoştiinţeze isprăvniciile ţinuturilor Moldovei că ei

sunt liberi a practica comerţul lor sătesc. Rezoluţia Sfatului Administrativ recomandă
Departamentului din Lăuntru să ordone isprăvniciilor de ţinuturi ca evreii să nu fie împiedicaţi
în comerţul lor la ţară şi să fie protejaţi contra nelegiuirilor.
351. 1 845,

mai

11,

[Rădăuţi}. Copia contractului î ncheiat pe o perioadă de 30 de ani

între logofătul Costache Sturdza, proprietarul moşiei Rădău\i, ţinutul Dorohoi, şi negustorii
evrei veniţi pe moşie pentru dezvoltarea târgului. Sunt stabilite drepturile şi obligaţiile
negustorilor evrei. Din partea proprietarului li se asigură teren gratuit pentru construirea de
sinagogă, spital, baie rituală şi amenajarea cimitirului. Actul semnat de şase negustori evrei
este întărit de Aron Moise Taubes, pravilaş din Iaşi, de agii orăşeneşti şi Divanul de Apelaţie.
352. 1845,

mai 15, Iaşi. Jalba lui Zisu Herman către Divanul de Apel al Principatului

Moldovei pentru a i se măsura corect locul pe care l-a cumpărat în laşi, lângă „şcoalele
evreieşti".
353. 1845,

iunie, laşi. Adresa Secretariatului de Stat al Moldovei către Mihail Grigorie

Sturdza, domnul Moldovei, prin care informează asupra cererii Departamentului din Lăuntru
de a avea dezlegare să dea drept de stabilire în Iaşi pentru acei orândari evrei izgoniţi de pe
la sate, care au case şi dughene în Capitala Moldovei. Conform rezoluţiilor puse pe adresă,
pentru evreii care pot dovedi că au şi au avut de mai înainte proprietăţi, se aprobă stabilirea
în laşi.
354. 1845, iulie 3,

Iaşi. Jalba lui Simha Meier către Sfatul Ocânnuitor al Principatului

Moldovei, prin care cere să se pună capăt monopolului asupra fabricării berii, solicitat de

Ioan Ţvec. Berarul evreu a obţinut privilegiul domnesc de a produce această băutură încă din
1 803, da r ulte1ior s-a ridicat monopolul asupra producerii berii. În ca zul când foan Ţvcc

obţine totuşi privilegiul solicitat, Simita Maier roagă să aibă el prioritate
monopolului.

355. 1845,

în

exercitarea

{înainte de august 22}, A lba Julia. Fruntaşii comunităţii evreieşti din

Alba Iulia anunţă episcopului romano-catolic moartea ŞefRabinului Ezecl:Uel Paneth şi solicita
intervenţia la Guberniu pentru convocarea la Alba Iulia a unei adunări a delegaţilor
comunităţilor evreieşti din Transilvania în vederea reglementării salarizării viitorului Şef
Rabin, a invitării spre a ocupa această funcţie a unei personalităţi din afara Transilvaniei,
înzestrate cu calităti intelectuale şi cunoştinţe de limbă ebraică, gennană şi maghiară, precum

şi pentm elaborarea proiectului unei şcoli superioa re în care tinerii evrei să-şi însuşească
cele necesare pentm a deveni Pti!i societăţii .
.
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356. 1845. September 25, Bucharesl. Account taken from the newspaper "Veslitoml
Românesc" about lhe reception of prince Gheorghe Bibescu and his "'1 fe. whcn thcy returnerl
in the Capital Among the delegate'> there werc ::;evcral representatives ofthe co,umunities of
Spanish and Polish Jews. Thc m·ws1>Jpcr reproduccd the excerµts from t he Scph<l iadic Chief
Rabhi's a nd of the Polish J cws' representative speeches.

357. 1845, October 6, Jassy Thc Council's memorandum (anafora) no. 2.299 prescnted
to Mi.haii Grigonc Sturd7.a. p;-ince of Moldavia, recommcnding to rci nuoducc the sy�tcm of
paying the Jewish tri bute 10 the state treasury from the tax on kosher m;::at a.• t hat was the
only way to make sure that ihe tribut� would be paid. They asked pennission to auction off
thc tax oa kosher meat. The princc sanctioned the document and asked that the Mini.str: of
F;na nce s and the Department ofthc Interior be inforrned of his decision.
,

358. 1845, No vember 14, Şi111leul Silvaniei. The decision of the General Assembly of
Crasna cou.nty nobility to take re�'.trictive meao;ures against the Jews ' imwigration: thc
expulsion of thc Jev.s 1:nmigrated afier 1 837 withi n four months, and within fifteen days of
those immigrated after 1 844; rcstr i cti ons of age and financial situation at marriage; the
interdiction to disti l l and sell spirits at retail; the landowncrs were reco mrnen dcd net to !case
public hoac;es to Jcws; to compel the fow; to fulfill all the county public duties.
359. 1845, Decemher 31, Bucharest. The letter of thc p res i de nt of the Community of
the Spanish Jews in Buclrnrest, Iau.::u Cohen, addressed to B arbu Ştirbei, the head of the
Department ofthe Interior, informing him that the community had built a new svnagogue in
Popescului n::ighhorhood arrd inviting him to be the pat ron ofthis esrnblishment, called the
Peace Synagoguc lt was important for the activii)· and prestige ofthe synagogue to be pl aced
under the patronagc of a well-kno\\11 personal it) . They askcd that thc authorities b:: informcd
ofthe setting up of the new synagogue, which was granted !he right to function frecly.
.

·

1845, Jas,\y. A list drawn up by censor Vitlimescu, includi ng tl1e Jewish hooks
in Jemsalem, Poland and other countries, and brought in Molcfavia. He considercd
t11at the respective books, examined hy him, were violating the censorship regulations and
forbade tl1eir distribution.
360.

printed

3 6 1 . 1845. Thc

fiscal census (catagra_fie) of the Jewish communities of Botoşani,
Frumuşica and Suliţa.

Hârlău, Burdujeni, Bucecea, Ştefăneşli,

362. 1846, January I, Bucharest. A note signed by Z. Carcal echi , the court's printer,
infonning the editorial staff of "Vestitorul Romanesc" that Davicion Bally, leader of the
community of Sepharadi Jews, had subscribed to this semi-official publication.
363. 1846, January 26, Braşov. The Transylvanian Jews ask count Iosif Kerncny to
elaborate a history of thc Tra'lsylvanian Jewry, a testlmony that they have becn living in thc
Principality front times of old and that thq have enjoyed severa! privileges in th� past, in
order to have solid grounds for their claims for ent<:,ncipation.
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356. J 845, septembrie 25, Bucureşti. Relatarea din ziarul „Vestitorul Românesc" despre
primirea făcută domnitorului Gheorghe Bibescu, întors în Capitală cu soţ.ia sa. Printre cei
prezenţi, se aflau şi delegaţii comunităţilor evreieşti de rit spaniol şi leşeşti. Sunt reproduse
extrase din cuvântările rostite cu acest prilej de marele rabin al izraeliţilor spanioli şi de
reprezentantul obştei evreilor lehi.
357. 1845, octombrie 6, laşi. Anaforaua Sfatului către Mihail Grigorie Sturdza,
domnitorul Moldovei, prin care se propune reintroducerea sistemului ca dările evreilor către
Vistieria statului să fie plătite din taxa încasată de comunitate pe carnea rituală. Este singura
cale de asigurare ca aceste dări să fie plătite. Se cere aprobarea pentru a vinde strlngerea
taxei la licitaţie. Domnitorul aprobă propunerile făcute şi cere să se comunice decizia
Departamentului de Finanţe şi Departamentului din Lăuntru.
358. 1845, noiembrie 14, Şimleu/ Silvaniei. Rezoluţia congregaţiei comitatului Crasna,
prin care se adoptă măsuri restrictive împotriva imigraţiei evreilor: expulzarea în termen de
patru luni a celor imigraţi după anul 1 837 şi în tennen de 1 5 zile a celor imigraţi după anul
1 844; restricţii de vârstă şi stare materială la căsătoria evreilor; interdicţia fierberii rachiului
şi a vânz.ării lui cu măsura mică; recomandarea către stăpânii de pământ să nu-şi mai arendeze
cârciumile evreilor; obligarea evreilor de a presta toate sarcinile publice comitatense.
359. 1 845, decembrie 3 1, Bucureşti. Scrisoarea preşedintelui Comunităţii Evreilor
Spanioli din Bucureşti, Iancu Cohen, către Barbu Ştirbei, şeful Departamentului din Lăuntru,
în care este infonnat că respectiva comunitate, construind o nouă sinagogă în mahalaua
Popescului. îl imită pe marele vomic a fi patronul acestui lăcaş numit Sinagoga Păcii. Punerea
sinagogii sub auspiciile unei personalităţi recunoscute este importantă pentru prestigiul şi
funcţionarea ei. Se cere să se anunţe autorităţile competente de înfiinţarea sinagogii şi de
dreptul ei la libera funcţionare.
360. 1845, Iaşi. Listă întocmită de cenzorul Vitlimescu cu cărţile evreieşti tipărite la
Ierusalim, în Polonia şi în alte ţări, introduse în Moldova. Vitlimescu, găsind conţinutul
respectivelor cărţi ca fiind neconforme cu prevederile cenzurii, a interzis difuzarea lor.
36 1 . 1845. Catagrafia breslelor evreieşti din Botoşani, Hârlău, Burdujeni, Bucecea,
Ştefăneşti, Frumuşica şi Suliţa.
362. 1846, ianuarie l, Bucureşti. Bilet semnat de Z. Carcalechi, tipograful Curţii,
prin care redacţia „Vestitorul Românesc" este anunţată că Davicion Bally, fruntaş al obştei
evreilor sefarzi, s-a abonat la această publicaţie semioficială.
363. 1846, ianuarie 26, Braşov. Apel al evreilor din Transilvania către contele Iosif
Kemcny în vederea elaborării unei istorii a evreilor ardeleni, care să dovedească vechimea
locuirii lor în principat şi drepturile de care s-au bucurat în vremurile trecute,
- ca temei al
revendicărilor de emancipare.

247
https://biblioteca-digitala.ro

364. 1 846,

Feb ruary 19, Turnu Severin. The official note of t hc

admi ni strntion of

Me hedi nţi county to the administration of Dolj county, showing that the Jew Iosif Dăma i

,

commissioncd by the Department of thc Interior, has imported '·nine measurcs and lOO
boxes of gu npowdcr rolls, which will bc sold in C zerno\\'itz and Craiova.,. Thc administration
was asked to make arrangements for the sel iing .
26, Jassy. The letter of privilege, issued by M ihail Sturdza,
sa nct ionin g thc Jcws' of Galaţi requcst to be allowed to rai se funds for

365. 1846, F2hruary
prince of Moldavia,
thc Jewi'lh h osp ital .
366. 1846, March 13,

Şimleu/ .'>"ilvaniei.

Thc decision ofthe General A.ssembly of Crasna

county nob i lity concerning thc Jews' pet iti on to otTer a compe nsa tio n instead of participating
in the public works. TI1c county authmities took note ofthe Gubcrnium's suggc stions conceming

1 hc 1 845 resolu tio n ofthe cou nty autl10rities 011 the Jews status. It was decid,�d to cxtend thc
'

time li m it for the cxpulsion of the Jews i mmigrated after 1844 to four months; thc

marnagc

restrictions werc annulkd; thc Jem wcre allowed to olfer a compensation instcad of parlicipaling

in the county public works; the authorities libcral izcd alcoholic bcverages'

distillalion.

Jassy. The petition of the landowner C. Suţu forwarded to thc
local administration not to lcvy t:.txes on t h e Jewish
merchants ncwly se Ul cd on his estatc Goleşti . Jassy county, hav i ng in view to ouildup a
borou gh . lt was dccided to inform the Administ ra ti on (Isprăvnicie) ofthe claim included in
367. 18./6, April 13,

state treasury. sol iciting to order t h e

t he petition.

April 28, Sighl'tll Marma,tiei. The delegates ofthe Jcwish communities of
officials and ofthe coun ty representatives, to
pay in the next iive ycars the sum of 23 ,626 fl orins and 32 kreutzers, their share of the
tolcrance tax's ransom due by the Hungarian Jews. The money would be co lkc ted by two
368. 1846

Maramureş county pledged , i n front of the hi gh

commissioners, appointed by them.
369. 1846,

May 2, Ploieşti.

Doctor Moriţ Barăh's petition to the Health Committee of

Ploieşt i to be appointed as doctor of the town advocating that many i nhab itants asked for
,

him. It was decided that t he doctor prcsented the contract and terms of e mployment proposed

by the peopl e who asked for
370. 1 84G,

nobility to

hi m . The

Committee could not pay him.

M�v 1 6, A iud Thc dccision oft he Genera! Asscmbly of Alba de Jos cou nty

appoint an i nquiI) commission to cxa m i ne the accusa tion s a gainst thc Jewish
alcoholic b eycragcs distillers of Gcoagiul de Sus. The county authorities were aga i nst thc
expulsion of the Jews of Vinţul de Jos and believed that it was contrary to · rati o n al policy
and humanitari an fecli ngs .
'

"

371.

1846, Afay 23, Alba Julia. Thc Jewish co mmunity of Alua Iulia orotcsted i n

press aga i nst the blood J ib el which proved tCl be a groundless prej ud ice The io st cbild, who
was looked for

,

!n

the

.

Jcws' ho1.1sc�, hacl been prc�::n�ly fot1!1d sleeping i11 his own ued.

1846. A1,�v, Bucharest. Thc petit i on oft!!.;: le-adcrship ofth� Community of nati ve
vl ot of la n d
St. Vine1i Mighborh0od te, bui l d a hospital. a Jewish school, a housc for thc haham aud ::i
372.

Polis!. Jc.w:; to thc Ad111 i nist.1ali0n of I3uclnrest a sking ix:nni ssi o n ff) p1Jrchasc <i

in

synagog1 1e They
.

spcd(r thc fina •1ciCll sourc•.:s to cover the e.{penscs of enterprise. J zra il Herş

and Hcfş Moise signed thc document.
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364.

1846, februarie 19, Turnu Severin.

Adresa Ocânnuirii jud. Mehedinţi, către

Ocârmuirea de Dolj, î n care se arată că evreul Iosef Dămai a importat, la ordinul
Departamentului din Lăuntru, „nouă măji şi

1 00 lopw·i fişicuri praf de puşcă"" care se vor

vinde în oraşele Cerneţi şi Craiova. Ocârmuirea este rugată să asigure vânzarea prin cuvenitele
măsuri.
365.

1846, februarie 25, laşi.

Hrisov domnesc emis de Mihail Sturd:m, domnitorul

Moldovei. Se aprobă cererea obştei evreilor din Galaţi de a putea strânge fonduri băneşti în
folosul construirii unui spital evreiesc.
366.

1846, martie 13, Şimleu/ Silvaniei.

Rezoluţia congregaliei comitetului Crasna,

adoptată în urma petiţiei evreilor din comital pentru răscumpărarea în bani a obligaţiilor de
muncă publică, precum şi în unna observaţiilor Gubemiului cu privire la rezoluţia comitatcnsă
din

I 845

asupra statutului evreilor. Se hotărăşte extinderea tennenului de expulzare pentru

evreii imigraţi după

1844 la patru luui, se anulează restricţiile de e<\sătorie, se acordă posibilitatea

răscumpărării in bani a obligaţiunilor comitatense şi se liberalizeaz.ă fierberea rachiului.
367.

1846, aprilie 13, laşi. Jalba adresată Vistieriei de către boierul C. Suţu, proprietarul

moşiei Goleşti, ţinutul Iaşi, pentrn a se da poruncă la Isprăvnicie spre a nu supune la dări pe

negustorii evrei aşezaţi de curând pe moşia sa, în vederea alcătuirii unui târguşor. Rezoluţia
pe document prevede să fie anunţată Isprăvnicia ca cererea cuprinsă în jalbă să fie luată în
considerare.
368.

1846, aprilie 28, Sighetu Mannaţiei.

Delegaţii comunităţilor evreieşti din

comilatul Maramureş se angajcaz.ă solemn, în faţa reprezentanţilor oficiali ai comitatului să
plătească în termen de cinci ani suma de 23 .626 florini şi 32 creiţari, ca parte ce le revine din
răscumpărarea generală a taxei de toleranţă a evreilor din Ungaria, sumă ce va fi încasată
prin doi plenipotenţiari, instituiţi din mijlocul lor.
369.

1846, mai 2, Ploieşti.

Cererea adresată de doctornl Morit Barăh către Comitetul

Sanitar al oraşului Ploieşti pentru a fi numit doctorul oraşului, fiind solicitat de mai mulţi
locuitori. Rezoluţia pe document prevede ca doctorul să trimită contractul şi conditiile de
angajare oferite de cei care îl solicită. Comitetul nu arc mijloace �ă-1 plătească.
370.

1846, mai l 6, A i11d.

Rezoluţia congregaţiei comitatului Alba de Jos, prin care se

instituie o comisie de anchetă pentru acuzaţiile aduse evreilor fierbători de rachiu din Geoagiu!
de Sus. Comi tatul se pronuntă împotriva expulzării evreilor din Vinţul de Jos şi consideră în
general această practică drept contrară ,.politicii lucide şi sentimentelor umane„.
371.

1846, mai 23, Alba Julia.

Comunitatea evreiască din Alba Iulia protestează în

presă împotriva acuzaţiei de omor ritual care i s-a adus şi care s-a dovedit şi de această dată
o prejudecată lipsită de orice temei real. Copilul dispărut, căutat de locuitorii oraşului în
casele evreilor, a fo:;t găsit, în cele din urmă, dormind acasă în patul său.
372. 1846, mai,

Bucureşti.

Jalba Stărostiei Obştei Evrt!iior Lehi !Jământeni către

vornicia oraşului Bu.::ureşti prir. care se cere :irrobarea de a se cnmpăra nn teren în mahalau<J

Sf. Vi neri, în vederea consm1irii unui spital, a unei şcoli nat1onale, a unei case pentru haham
şi a unei si nagogi. Sunt spccilic:'te sursele băncşli prin ..:are se \"UI asigurq cheltuielile necesare
realizării acestui complex de cori:'trucţii. Actul este semnat de l?.rail Herş şi Hcrş Moise.
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373.

1846, June 15, Bucharest. The official note of the town administration to the

Department ofthc Interior, informing that they had receivcd a petition from the delegates of
the conununity of Polish Jews, soliciting permission to purchase a piece of land in St. Vineri
ncighborhood, where tl1ey would build a hospital and a big synagogue, and another petition
from the rabbis of the c�mmunity, wl!o were against the leadership's proposal. The
administration supported the claims of the leadership, because they „were entitled to do
everything for tl1e community's benefit". Consequently, thcy asked the Department of the
Interior to take the appropriate decision.
37 4.

1846, Septemher 5, [Bucharest}. A contract signed by A. Hirschel, who had won

the auction organized for the construction of the Great Synagogue and of a school building.
It specifies the financial duties of the Community of Polish Jews, the owner of the future
establishments, and the duties ofthe builder. Cost.achi Nicolescu warranted for the fulfillment
of the terms of the contract.
375.

1846, September 28, Bucharest. The petition of the Christian inhabitants of St.

Vineri and Udricani neighborhoods. They asked that the Jcws were not permitted to build a
hospital and a synagogue in their suburb. The administration decided to stop the works until
the prince decided the course of action in this conflict.
376.

1846, [afler October 18], Arad The diploma acco1.ding to which Jacob Steinhardt

was appointed in the office of ChiefRabbi for life. It regulated his duties, rights, incomes and
the procedure of solving the conflicts with the community. specifying that he has the right to
resign after every three years, provided that he gives notice one year before.
377.

1846, [before November 5), Braşov. The proposals ofthe representatives ofthe

Jewish communitics of Braşov, Sfântu Gheorghe and Făgăraş held in Cluj. They suggested:
the anmial gatl1cring of an asscmbly, thc clection of a leader who would administer justice in
the community, the attempt to win on their side a deputy in the Diet, claiming the freedom to
settle in evcry locality and the abolishment of the restrictions concerning commerce, the
ChiefRabbi's incomc resulted from marriage and divorce taxes, the setting up of schools, the
maintenance of thc ritual slaughterers, cantors and synagogue personnel from their own
incomes.
378.

1847, January 2 7, Bucharest. The report ofthc Administrative Council presented

to Gheorghe Bibescu, prince of Wallachia, communicating the decision taken in the Council 's
extraordinary meeting to bring to court the case between thc "suburbanites" and the Jews,
concerning the erection of a hospital and synagogue in St. Vineri neighborhood. The prince
rejected the Council's proposal and asked that they themselves decided who was right.
:179.

1847, January 29, Bucharest. The petition of tlle representatives of the Native

Polish Jews' Community ofBucharest, signed by the leader as well, handed over to Gheorghe
Bibescu, prince of Wallachia. They asked permission to continue the construction of the
Great Synagogue and of the hospital in St. Vineri neighborhood, ceased because of tlle
Christian inhabitant's protests who were against the erection of a synagogue uear St. Vineri
and Udricani churches. The prince charged the Administrative Council to investigate the
case.
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373.

1846, iunie 15, Bucureşti. Adresa Vorniciei oraşului Bucureşti către Departamentul

Treburilor din Lăuntru. Se informează despre primirea unei cereri din partea aleşilor Obştei
Evreilor Lehi Pământe!l.i pentm cumpărarea unui teren în mahalaua Sf. Vineri, unde să se
construiască un spital şi o sinagogă mare şi a unei alte cereri din partea rabinilor acestei
obşti care se opun propunerilor a leşilor obştei . Vornicia susţine doleanţele celor aleşi, întrucât
ei au dreptul a face orice pentru folosul obştesc. În consecinţă, se cere Departamentului din
Lăuntru să ia decizia care trebuie urmată.
374. 1846,

septembrie 5 - 1 84 7, mai 4, [Bucureşti}.

Co•1tractul semnat de A. Hirschel,

care a câştigat la licitaţie luarea în antrepriză a construirii clădirii Sinagogii Mari şi a unei

clMiri de şcoală. Suni stabilite oblig!ltiile băneşti ale Obştei Evreilor Lehi, proprietara

viitoarelor stabilimente, şi angi.jamentele constructorului . Chezaş pentru îndeplinirea
prevederilor contractuale este Costachi Nicolescu.
375.

1846, septembrie 26,

Bucureşti.

Jalba locuitorilor creştini din mahalalele Sf.

Vineri şi Udricani, in care cer să nu se aprobe evreilor construirea unui spital şi a unei

sinagogi în mahalaua lor. Vornicia hotărăşte oprirea lucrărilor de construcţie până va decide

domnitorul cum să se soluţioneze acest conflict.
376.

1846, [după octombrie 18], Arad. Diplomă de instalare în funcţie a Şef Rabinului

Iacob Steinhardt pe toată durata viet.ii sale, reglementându-se obligaţiile, drepturile şi veniturile

ce i se cuvin, preocedura de rezolvare a e\·entualelor difere11de cu comunitatea, posibilitatea

de a-şi părăsi funcţia la fiecare trei ani, cn un preaviz de un an.
377. 1846,

[înainte de noiembrie 5), Braşov.

Propunerile elaborat•! de reprezentanţii

comunităţilor evreieşti din Braşov, Sfântu Gheorghe şi Făgăraş în vederea adunării generale
a reprezentanţilor evreilor ardeleni, preconizată la Cluj . Se cerc: convocarea anuală a unei

asemenea adunări, alegerea unui conducător care să judece pricinile lor interne, câştigarea
unui patron al evreilor din rândul deputaţilor dietali, înaintarea la dietă a unei petiţii care sa
revendice libertatea stabilirii în toate localităţile şi anularea restricţiilor privitoare la comerţ,
salarizarea Şef Rabinului din taxele de căsătorie şi divorţ, înfiinţarea de şcoli, întreţinerea
tăietorilor rituali, cantorilor şi slujitorilor sinagogali din veniturile proprii ale acestora.
378. 1847,

ianuarie 2 7, Bucureşti. Raportul Sfatului Administrath· Extraordinar către

Gheorghe Bibescu, domnitorul Ţării Romăneşti, în care se comunică hotărârea sa de a deferi
justiţiei soluţionarea litigiului dinîre „mahalagii" şi evrei în problema constmirii unui spital
şi a unei sinagogi în cartierul Sf. Vineri. Rezoluţia domnitorului respinge propunerea Sfatului
şi cere ca acest organism să decidă singur de partea cui se află dreptatea.
379.

1847, ianuarie 29, Bucureşti. Jalba aleşilor Obştei fa-Teilor Lehi Pământeni di'l

Bucureşti, semnată şi de starostii Izrnil Herş şi Herş Maier, către Gheorghe Bibet�cu, domnitorul

Ţării Româneşti . Se cere permisiunea de a continua lucrările de construire a Sinagcgii Mari

şi a unui spita] în cartieml Sf. Vineri, oprite datorită protestelor locuitorilor creştini, care se

opun construirii unei sinagogi în apropierea bisericii Sf. Vineri şi Udricani. Rezoluţia
domnitorului dă în sarcina Sfatului Administrativ cercetarea cazului.
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380. 1847,

February 1 6(28), Sibiu. Professor Nicolae Bălăşescu's letter, addressed to

Davicion Bally. He asked for a Ioan of 500 florins to finish the printing of bis book.
381. 1847,

April 9, Bucharest. Tl1e petition of the Jewish community fonvarded to

Gheorghe Bibcscu, prince of Wallachia. They reiterat ed their claim to be allowed to continue
lhe building of the Great Synagogue, school and hospital in St. Vineri neighborhood. The
prince pennitted the erection of thc synagogue and school, but not a hospital in Sf. Vineri
neighborhood.
382. 1847,

June 15, [Bucharest]. A receipt for 4 L' florins signed by the leadership of

the native Polish Jews ' Community and handed to Gheorghe Hronidis, who besides had
granted an interest free Ioan of

1 , 1 20 florins, to continue the works for the erection of the

Great Synagogue. The community had also purchased a plot of land of three fathoms next to
the Great Synagogue.
383. 1847,

July 3, Bucharest. A receipt signed by Ioan Eliade Rădulescu, attesting

that he had received from David Abram Bally IO imperial ducats, the price of the first
subscription to Biblioteca Universală, which was to be printed in twenty-one volumes.
384. 1847,

July 28, Bucharest. The official note of the town administration to the

leader ofthe native Polish Jews' Community, informing ofthe decision ofthe Department of
the Interior to examine the petition of the Jewish tailors to elect their own leadership, to
speak on their behalf and represent their interests. The Ieadership was asked to inform the
petitioners, whose names were mentioned in the annex, that they were expected to come to
the administration on August 4th to discuss their claim.
385. 184 7,

July 29, Bucharest. The petition ofthe native Polish Jews' Community of

Bucharest, forwarded to the Departrnent of the Interior, soliciting that the state architect
checked the resistance of the building ofthe new synagogue, because the room was planned
to host at least two thousand congregants. The Department of the Interior agreed with the
revision of the building and asked to be forwarded a report on the conclusions.

July 29, Bucharest. The official note of the Department of the Interior to
the Administration of Bucharest town, concerning the petit ion of the Community of native
386. 184 7,

Polish Jews. The Department of the Interior recommended that they organize elections for

the Ieadership of thc community as soon as possible, so that thcy could decide togcther the
statute of the new synagogue and the number of prayer houses which were to bc given up.
387.

18./7, October 13, Jassy.

The note ofthe Moldavian Health Committee to surgeon

Solomon Rcis, communicating that, as he possessed the diplomas certifying bis professional

qualification, he was officially appointed as surgeon of Tecuci county, with a salary of 1 ,500
lei per year.

388. 1847,

Novemher 9, Jassy. lnscription on the tombstone of lechiel Michel, son of

Daniel, great philantrophist and scholar of Judaism.
389.

184 7, November 19, Bucharest.

Copy of the agenda offoe Administrative Council,

anthorizing the set t i ng up of d leadership of the Jewish tailors in thc Capital, wlwse dnty wa:;
to investigate and resolve

thc litigations between tl1c membcrs and the l:ases between thcm

and tl1eir clients. The conditions of functioning and thc membcrs' duties were settled.
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380.

1847.februarie 16 (28), Sibiu. Scrisoarea prin care profesorul Nicolae Bălăşescu
500 de florini ce trebuie depuşi urgent la

îi solicită lui Davicion Bally un împrumut de

tipografia unde se lucrează o carte a sa, aflată în curs de apariţie.
381.

1847, aprilie 9, Bucureşti. Jalba evreilor către Gheorghe Bibescu, domnitorul

Ţării Româneşti. Se revine cu cererea pentru aprobarea de a continua construirea clădirilor
Sinagogii Mari, a şcolii şi a unui spital în cartierul Sf. Vineri Domnitorul aprobă cererea
pentru sinagogă �i şcoală. Nu permite construirea unui spilal în cartierul Sf. Vineri.
382.

1847, iunie 15, [Bucureşti]. Chitantă pentm 4 1 2 galbeni dată de Stărostia Obştci
1 . 1 20 galbeni,

Evreilor Lehi Pământeni lui Gheorghe Hronidis, de la care mai împrumutase

fără dobândă, pentru a putea continua lucrările necesare terminării clădirii Sinagogii Mari.
S-a mai cumpărat un loc de trei stânjeni tot lângă Sinagoga Mare.
383.

1 84 7, iulie 3, Bucureşti. Chitanţă semnată de Ioan Eliade Rădulescu, prin care

se adevereşte că a primit de la David Abram Bally zece galbeni împărăteşti, preţul primului
abonament la Biblioteca Universală, care unneaz.ă să apară în
384. I 84 7,

2 1 de volume.

iulie 28, Bucureşti. Adresa Vorniciei oraşa lui Bucureşti către Stărostia

Evreilor Lehi Părn<lnteni. Se comunică hotărâre<: Departamentului din Lăuntm, care va cerceta
doleanţa evreilor croitori de a constitui o epitropie. care să Ie reprezinte interesele. Stărostia
este rugată să anunţe jeluitorii, ale căror nume sw1t specificate în anexă, să se prezinte la
Vornicie la data de 4 august, pentm cercetarea cazului şi găsirea unei rezolvări.
385.

1847, iuiie 29, B11cur11şti. Cererea adresată de Obştea Evreilor Lehi Pământeni

din Bucureşti către Departamentul din Lăuntm ca s.1 aprobe arhitectului statului să controleze
rezistenta construcţiei noii sinagogi, demersul fiind important întrucât aici vor intra cel
puţin două mii de enoriaşi. Rezoluţia pusă pe document aprobă revizia clădirii şi cere ca
Departamentul din Lăuntru să fie infonnat de rezultatul expertizei.
386.

184 7, iulie 29, Bucureşti. Adresa Departamentului Treburilor din Lăuntru către

Vornicia oraşului Bucureşti. Referindu-se la jalba Obştei Evreilor Lehi Pământeni, se cerc
organizarea i mediată a alegerilor conducătorilor obştei, pentru ca să se hotărască împreună
cu ei orânduielile noii sinagogi şi numărul havrelor şi al caselor de rugăciuni ce urmează a fi
desfiinţate.
387.

1847, octombrie 1 3, laşi. Adresa Comitetului Sănătăţii din Moldova către

Solomon Reis, medic chirurg, prin care îl înştiinţează că, întrucât este în posesia diplomelor
care dovedesc pregătirea lui profesională, a fost numit chirurg oficial al ţinutului Tecuci, cu
leafă de

1 . 500 lei anual.

388.

1847, noiembrie 9, laşi. Iuscriptia de pe piatra tombală a lui lechicl Michel, fiul

lui Daniel, mare filantrop şi înv:'iţat în ale iudaismului.
389. I 847,

noiembrie 19, Bucureşti. Copie de pe jurnalul Sfatului Administmtiv privind

autorizarea înfiinţării unei stărostii a croitorilor evrei din Capitală, pentru cercetarea şi
împăcarea pricinilor dintre membri şi a celor ce se pot ivi cu clientela croitorilor. Sunt fixate
condiţiile de funcţionare şi obligaţiile membrilor.
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390.

184Î, Novembrr, Jas.�v.

The official note of Mihail Grigorie Sturdz.a, prince of

Moldavia, addressed to the Dcpartmcnt ofthe Interior, to stimulate the Jewish youth to adopt

the European costume.
391.

184 7,

13uchnrest. Excetpt from the pink.as of L'1.e Great Synagoguc concerning

the history of the setting up of this institution.

Bucharest. A table listing the Jewsish house owners in St. Vineri

392.

1847,

393.

1848, Jan uary 14, Bucharest.

neighborhood. The oc;cupation and status ofthc persons listed in the tables are specificei.

The official note of the Bucharest town

Administration to the Department of the Interior, communicating the l;sts �f the synagogues

that would function in thc future and those deemcd "useless", whicl': wcre to be closcd. The
l ists were draflcd with the agrccment ofthe lcadership ofthe native Polish Jcws' Cornmunity.
394.

18413, Jan11ary 19, Jassy.

The declaration ofthe Jewish booksellers, handed over

by the Jassy police to the State Secretariat. It mcntions the duties ofthe booksellers conccrning
the import and circnlation of books printed in Hebrew.
395.

1848, February 28/lv/arch JO, Bucharest.

The petition of the Jewish Prussian

subjccts, submitted to the Prussian Consulate, soliciting its intercession with thc authorities
not to closc their old synagogue in Bucharest and to be granted permission to make the
necessary rcpair works.
396.

1848, Februar;, Ploieşti.

The petition of the cornmunity of Spanish Jews of

Ploit=şti, forwarded to thc administrntion of Prahova county, soliciting to reconsider thcir

decision to send haham Aron Comfino to Călăraşi, because the Jewish community of Ploieşti
could not be deprived of bis ser..ices.
397.

1848 March 8, Botoşani.
,

The petition of thc Jewish community of Botoşani,

soliciting tJ1e suppo1t of Botoşani Administration for the im!Jlementation of the decision

according to which both the native Jcws and the forci gn subjects were compelled to pay a tax

on the merchandise brought in to\m, tax used to covcr scveral community expenses. The tax

was also necessary to arrange sevcral hospital rooms, whe:-c the native Jcws and the foreign
subjects could be tended in casc of illness.
398.

1848, March 22, Bucharest.

The injunction of the Dcpartment ofthc Interior to

the administration of Brăila county to comply with the rcgulations concerning the interdiction
for the Jews to settk in the Principatity. The Departrnent demanded to be forward�d a report
on their dccision conceming the expulsion of the Jew Avram Lebel, who was smuggling

leaches.

399.

1848, March 29, Zam.

The report ofthe Comes Supremus of Hunedoara, Ladislau

Noptsa, presented to the Transylvanian govemor, losif Teleki, soliciting to expel frorn Deva

the Jews gathered around Sigismw1d Svartz, who was spreading the egalitarian ideas of the
Pest revolution.
400.

1848, March-Apri/, Bucharest.

The petition of the Jewish Austrian subjccts to

the Austrian Consular Agency, soliciting its intercession with the authorities not to close

their 50 years old syuagogue in Stelii neighborhood.

254
https://biblioteca-digitala.ro

390.

1847, noiembrie, Iaşi. Ofisul adresat de Mihail Grigorie Sturdza, domnitorul

Moldovei, către Departamentului Treburilor din Lăuntru, în legătură cu îndemnarea tineretului
evreu de a se îmbrăca în straie europeneşti.
391.

1847, Bucureşti. Extras din pinkasul Sinagogii Mari despre istoricul înfiinţării

acestui lăcaş de cult.
392.

1847, Bucureşti. Tabel cuprinzând numele evreilor proprietari de case în mahaJaua

Sf. Vineri. Sunt specificate meseriile şi supuşenia unora dintre persoanele trecute în tabel.
393.

1848, ianuarie 1 4, Bucureşti. Adresa Vorniciei oraşului Bucureşti către

Departamentul din Lăuntru. Se comunică listele sinagogilor care vor functiona pe viitor şi
ale celor socotite „de prisos'", urmând a fi închise. Listele au fost întocmite de comun acord
cu staroştii Obştei Evreilor Lehi Pământeni.
394.

1848, ianuarie 19, laşi. Declaraţia librarilor evrei, trimisă de poliţia din laşi

Secretariatului de Stat. Sunt precizate obligaţiile pe care trebuie să le respecte l ibrarii în
legătură cu importarea şi difuzarea cărţilor scrise în l imba ebraică.
395.

1848, februarie 28/martie J O, Bucureşti. Jalba evreilor supuşi prusaci către

consulatul Prusiei, prin care solicită Consulatul să intervină la forurile competente ca să nu

se închidă sinagoga lor, care există în Bucureşti din vechime, şi să se aprobe efectuarea unor

reparaţii strict necesare.
396.

1848, februarie, Ploieşti. Jalba Obştei Evreilor Spanioli din Ploieşti, adresată

ocârmuirii judeţului Prahova. Se cere revizuirea hotărârii cu privire la trimiterea hahamului
Aron Comfino la Călăraşi, căci obştea evreilor din Ploieşti nu se poate lipsi de serviciile sale.
397.

1848. martie 8, Botoşani. Jalba obştei evreilor din Botoşani, prin care cere sprijinul

JsprJvniciei Botoşani în aplicarea hotărârii potrivit căreia atât evreii pământeni, cât şi sudiţii,

să fie obligaţi a plăti o taxă asupra mărfurilor aduse în oraş, spre acoperirea unor cheltuieli
legate de necesităţile vieţii comunitare. Achitarea acestor obligaţii este necesară şi în vederea
amenajării unor încăperi de spital, unde să poată fi internaţi, în caz de boală, evreii localnici
sau cei străini.
398.

1848, martie 22, Bucureşti. Ordin al Departamentului din Lăuntru, adresat

ocârmuirii ţinutului Brăila, în care se cere respectarea dispoziţiilor privind interdicţia stabilirii

evreilor în Principat. Se cere a se raporta Departamentului dacă s-a aprobat decizia privind

expulzarea evreului Avram Lebel. care făcea contrabandă cu lipitori.
399.

1848, martie 29, Zam. Raportul comitelui suprem de Hunedoara, Ladislau Noptsa,

către guvernatorul Transilvaniei, losifTeleki, prin care solicită expulzarea din Deva a evreilor
grupaţi în jurul lui Sigismund Svartz, care răspândeşte ideile egalitariste ale revoluţiei de la
Pesta.

1 848, martie-aprilie, Bucureşti. Jalba evreilor supuşi austrieci către Agenţia
Consulară Austriacă, pentru a interveni să nu li se închidă sinagoga din mahalaua Stelii,
400.

veche de

50 de ani.
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40 1. 18./8, April 1-4, ?est-Timişoara. The Magistrate of Timişoara town publishes
thc injunction of the revolutionary government of Pest, issned folowing the complaint of the
Jews of Timişoara against thc decision to be expelled from town within 3-8 days. Jt was
decided that thc National Guard defended the Jews ' lifc and property, otherwise the regular
army would take measures to punish the anti-Jewish persccutors.
402. 18 48. April 6, .Jassy. The official note of thc Moldavi an State Sccrt:tariat to the
Department ofthe Interior, iafonning them ofthe pem1ission granted to the Je,vi�h community
of Bacău borough to build a hospital.
403. 1848, April 9, Bucharest. The official note of the Department of the Interior to
the State Secretariat, concerning the petition ofthe Jewish Austrian and Prussian subjects for
not closing their synagogucs. Their claims were deemed to be "disrespectful". The State
Secretariat ·was recommendcd to ask thc consulates to persuade thc Jews to stop rnaking such
approaches.
404. 1848, April 13, Timişoara. The Mayor of Timişoara, Ioan Preyer, reports to the
Hungarian Paladin on the anti-Je\\ish movements and on the suspension ofthe expulsion of
the Jews until the governmcnt took a final decision concerning the petitions soliciting their
expulsion, forwardcd by the inhabitants of the town.
405. 1848, April 14, Aiud. Ştefan Kemeny junior forwards a report to the Transylvanian
governor, Iosif Tcleki, on the events in Aiud, where the Jews were sununoned to leave the
town "'ithin a few days. He asks the Gubemium's intervention to exempt from expulsion at
least the Jews settled in town after 1839 and to i mpcde the violences against thosc accepted
to live in town.
406. 1848, April 16, Cluj. The Transylvanian Gubernium enjoins the Magistrate of
Aiud town to expel the Jews settled in town after 1 837 and to prevent the abuses against
those allowed to live in to\m.
407. 1848, April 1 7, Cluj. The supreme judge of Cluj tmm, Gustav Grois, infom1s the
Transylvanian governor, losifTeleki, ofthe decision taken by thc town Magistrate and council
to e""'Pel al! the Jews from the town; the Jews settlcd in Cluj up to 1 837, within severa! days,
those settled before, within one year. They also dccided to forbid the Jews to distil alcoholic
beverages.
408. 1848, May J O, Oradea. The petition of the representatives of thc Jewish
community of Oradea, handed over to the Minister of Cults and Public Instructions, Etitvos
J6zsef, soliciting to convokc in Pest the delegates of the Jewish communitics, in order to
adopt reforrnato11· measures in the cult and in the communal organization.
409.

1848, May 18, Bucharest. Solomon Rosenthal's letter addressed to the Capital

police, announcing the setting up of a carriage service between Bucharest and prince Gheorghe
B ibescu 's Băneasa estate. The police a!,'Teed and ordered that the decision was announced by
drumming and published in press.
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401.

1848, aprilie 1-4, Pesta-Timişoara.

Magistratul oraşului Timişoara publică ordinul

guvernului revolutionar de la Pesta, emis în urma plânge1ii evreilor timişoreni împotriva
obligării lor la părăsirea oraşului în termen de

3-8 zile. Se dispune apărarea vieţii şi averii

evreilor de către Garda naţională, iar în caz contrar se pune în vedere intervenţia armatei
regulate şi pedepsirea celor vinovaţi de acte antievreieşti.
402.

1848, aprilie

6,

laşi. Adresa Secretariatului de Stat al Moldovei către

Departamentul din Lăuntru, prin care comunică aprobarea dată naţiei evreieşti din târgul
Bacăului ca să-şi construiască un spital.
403.

1848, aprilie 9, Bucureşti.

Adresa Departamentului Trebilor din Lăuntru către

Secretariatul Statului, în legătură cu cererile evreilor supuşi austrieci şi prusieni de a nu li se

închide sinagogile. Cererile sunt considerate a fi „necuvi incioase". Se recomandă
Secretariatului să intervină la consulatele de care aparţin respectivii evrei, pentru a fi opriţi

a mai face astfel de solicitări.
404.

1848, aprilie 13, Timişoara.

Primarul Timişoarei, Ioan Preyer, raportează

palatinatului Ungariei despe agitaţiile antievreieşti şi despre suspendarea măsurilor de
expulzare a evreilor până la rezoluţia guvernamentală asupra cererilor înaintate în acest sens
de locuitorii oraşului.
405.

1848, aprilie 14, A iud.

Ştefan Kemeny junior raportează guvernatorului

Transilvaniei, Iosif Teleki, despre evenimentele de la Aiud, unde evreii sunt somaţi să
părăsească oraşul în decurs de câteva zile. Se solicită intervenţia Guberniului penţru a-i
salva de la expulzare măcar pe evreii stabiliţi în oraş după anul

1 837 şi împiedicarea violenţelor

împotriva celor admişi să locuiască pe mai departe în oraş.
406.

1848, aprilie 16, Cluj.

Gubemiul Transilvaniei dispune Magistratului oraşului

Aiud expulzarea evreilor stabiliţi în oraş după anul

1 837 şi împiedicarea violenţelor împotriva

celor admişi să locuiască pe mai departe în oraş.
407.

1848, aprilie 1 7, Cluj.

Judele suprem al oraşului Cluj , Gustav Grois, raportează

guvernatorului Transilvaniei, Iosif Teleki, despre rezoluţia Magistratului şi a comunităţii
orăşeneşti privind expulzarea tuturor evreilor din oraş: a celor stabiliţi la Cluj până în

1 837

în termen de câteva zile, iar a celor aşezaţi în oraş înainte d e anul menţionat î n tennen d e un
an. S-a decis, de asemenea, interdicţia fierberii rachiului de către evrei.
408.

1848, mai 1 O, Oradea.

Petiţia reprezentantilor comunităţii evreieşti din Oradea

către ministrul cultelor şi instrucţiunii publice, J6zsef Eotvos, prin care solicită convocarea
la Pesta a unei adunări a delegaţilor comunităţilor evreieşti în vederea adoptării unor refonue
în domeniul cultului şi al organizării comunitare.
409.

1848, mai 18, Bucureşti.

Înştiinţarea prin care Solomon Rosenthal anunţă Poliţia

Capitalei că a înfiinţat o cursă de trăsuri, care circulă între Bucureşti şi moşia de la Băneasa

a domnitorului Gheorghe Bibescu. Costul transportului în zilele de sărbătoare este · de un

sfanţ, iarîn zilele de lucru şaizezi parale bune. Rezoluţia Poliţiei Capitalei prevede informarea

locuitorilor despre existenţa unei astfel de curse prin darabane şi presă.
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410.

I848, May 20, Timişoara. The circular of the Roman-Catholic bishop of Cenad,

J6zsef Lonovic� addressed to the clergy, asking the priests to preach tolerance towards the
Jews amongst their parishioners, with the purpose to avoid outbursts of hatred.
411.

1848, May 24-.!une 3, Birghiş-l?!:iyu Vechi.

An inquiry initiated by the authorities

of Alba de Sus county, conceming a baptized Jew of Ighişu Vechi, Iosif Grecu, who participated
i n the Romanian National Assembly of Blaj, and, after his retum, stirred the villagers to
disobedience to the authorities and landowners and advocated the idea of Transylvania 's
union with Moldavia and Wallachia.
4 12.

1848, June 2, Bucharest.

The Jewish doctor Louis Mandl, secret agent of France

i n Wallachia, handed to Ion Ghica, delegate ofthe revolutionists, a reconunendation to general
Aupick, the French ambassador in Turkey, in which he asked the ambassador to support the

Romanian delegate in bis cndeavor to counteract the attempts of the czarist government to
obstruct the reformatory measures in Wallachia.
413.

1848, June 9121, Islaz.

Excerpts from the Revolutionary Proclamation and

Program conceming the emancipation of the Jews and their mobilizing for the revolution 's
defence.
414.

1848, Junc 20, Cluj.

The Transylvanian Diet, gathered în Cluj, answers the

complaint of the Jews of Cluj against the Magistrate's decision to expel them and forbid
alcoholic beverages' distillation. The injunctions were suspended until the forthcoming general
regulation of the status of the Jews in Hungary and Transylvania.
415.

1848, June 22, Bucharesl.

The official note of the administration to the police,

informing of the complai nt of the leader of the Polish Jews against his coreligionists, who
had forced severa) members ofthe Ieadership to rcsign, and abusively evcn had them arrested.
The authorities were asked to free the leaders and to investigate the discontents within the
Jewish community.
4 1 6.

1848, June 30, Jassy.

Inscription on the tombstone of Meşulem Zalman, the late

president of the Rabbinical Court of the Jewish community of Bucharest.
4 1 7.

1848, Junc, Bucharest.

Excerpt from the pinkas of the Great Synagogue,

conccrning the population's rebellion against prince Gheorghe Bibescu, who abdicated and
left the country, and the Jews ' rebellion against their leaders.
418.

1848, July 14, Bucharesl.

The decree of the prO'\isional govemment, appointing

the Town Council of Bucharest. Hilel B. Manoah was one of the recommended members of
the council.
4 1 9.

l 84fl, July 18, Bucharest.

The addrcss of the Department of the Interior to the

Town Council, informing that thc painter C. D. Rosenthal was commissioned to erect an Arc
of Triumph i n thc Capital in honor ofthe Sublime Porte's expected commissaries.
420.

1848, Ju�v 26, Giurgiu.

The letter of C. D. Rosenthal to C. A. Rosetti accounting

the course ofevents at the people 's assembly in Giurgiu, gathered to elect a deputy to Bucharest.

He tells him that he was commissioned to make the pasha's portrait and informs him of the

disposition of the Giurgiu population, praising the Romanian people's qualities.
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4 1 0.

1848, mai 20, Timişoara. Circulara episcopului romano-catolic de Cenad, Iosif

Lonovics, adresată clerului, prin care îi cere propovăduirea în rândul enoriaşilor a ideii de
toleranţă faţă de evrei, în vederea prevenirii unor noi răbufniri de ură.
411.

1848, mai 24-iunie 3, Birghiş-Jghişu Vechi. Ancheta oficialităţilor comitalului

Alba de Sus împotriva lui Iosif Grecu, evreu botezat din lghlşu Vechi, participant la Adunarea
Naţională românească de la Blaj, care, după întoarcerea sa, a îndemnat sătenii la nesupunere
fată de autorităţi şi stăpânii de pământ şi a propovăduit ideea unirii Transilvaniei cu Moldova
şi Ţara Românească.
4 1 2.

1848, iunie 2, Bucureşti. Scrisoarea de rccomandare dată de medicul evreu Louis

Mandl, agent secret al Franţei în Muntenia. lui Ion Ghica - delegat al revoluţionarilor - către
generalul Aupick, ambasadorul Franţei în Turcia, în vederea acordării unui spriJin delegatului
român în demersul său de a contracara acţiunea guvernului ţarist de împiedicare a măsurilor
de reformare a regimului politic în Ţara Românească.
4 1 3.

1848, iunie 9121, Islaz. Extrase din Proclamatia de la !::;laz şi din Programai

Revoluţionar referitoarr. la emanciparea israeliţilor şi la mobilizarea lor, alături de ceilaJti
cetăţeni, pentrJ apărarea cauzei revolutiei.
4 1 4.

1848, iunie 20, Cluj. Dieta Transilvaniei, întrunită la Cluj, răspunde petiţiei

evreilor din acest oraş irnpotri\•a rezolutiei magistratuale de expulzare şi de interzicere a
fierberii rachiului. Aceste dispozitii sunt suspendate până la reglementarea generală, prin
lege, a statutului evreilor din Ungaria şi Transilvania.
4 15.

1848, iunie 22, Bucureşti. Adresa către Poliţia Capitalei din partea Vorniciei. Se

informează despre plângerea făcută de starostele israelitilor lehi împotriva coreligionarilor,
care au constrâns unii epitropi să demisioneze din funclie. arestându-i în mod abuziv. Se
cere eliberarea celor arestaţi şi cercetarea cauzelor care au provocat noi nemulţumiri în obştea
evreiască.

4 1 6.

1848, iunie 30, laşi. Inscripţia de pe piatra tombală a lui Meşulern Zalman, fost

mare rabin şi preşedinte al Tribunalului Rabinic in obştea din Bucureşti.
417.

1848, iunie, Bucureşti. Însemnări din pinkasul Sinagogii Mari despre răscoala

bucureştenilor împotriva domnitorului Gheorghe Bibescu, care a abdicat şi a părăsit ţara şi

despre revolta evreilor împotriva conducătorilor lor.
4 1 8.

1R48, iulie 14. Bucureşti. Decretul Guvernului Provizoriu de numire a Sfatului

Orăşenesc Bucureşti. Printre membrii recomandaţi se afla şi Hilel B. Manoah.
419.

1848, iulie 18, Bucureşti. Adresa Ministerului Trebilor din Lăuntru către Sfatul

Orăşenesc privind împuternicirea pictorului C.D. Rosenthal de a se ocupa de ridicarea unui
arc de triumf în Capitală, în onoarea Comisarilor Înaltei Porţi, a căror sosire este aşteptată.
420.

1848, iulie 26. Giurgiu. Scrisoarea adresată de C. D. Rosenthal către C. A Rosetti ,

în care relatează despre desfăşurarea adunării populaţiei de la Giurgiu pentru alegerea unui

deputat în Adunarea Constituantă, care unna să fie convocată la Bucureşti. Descrie starea de

spirit a locuitorilor, elogiind calităţile poporului român. Îl informea?.ă că va face portretul lui
Soliman Paşa.
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421. 1848, A ugust 2, Bucharest. The decree by which the Wallachian Princely
Lieutenancy granted Romanian citizenship to Constantin David Rosenthal.
422. 1848, A ugust J O, Bucharest. Davicion Bally's letter, addressed to the editor-in
chiefofthe newspaper „Pruncul Român", announcing the amount ofhis financial contribution
for the support of the 1 848 Revolution.
423. 1848, A ugust J O, Bucharest. The letter sent by Davicion Bally's wife to the
newspaper "Pruncul Român". She offered a patriotic gift of 60 lei for the support of the 1 848
Revolution.
424. 1848, A ugust 1 9, Bucharest. B. I. Popper's appeal to the Jewish population of
the Capital to support the 1 848 Revolution.
425. 1848, August 23, Bucharest. The official note of the Minister of Foreign Affairs
to the Minister of Internai Aifairs, informing of a petition forwarded by the Jewish Prussian
subjects, who wished to have their own synagogue. The Minister of Forcign Affairs, Voinescu
asks to be approved the petition because ''it would be irnproper to li mit anybody in his faith 's
practice".
426. 1848, A ugust, .Jassy. Excerpts from the program elaborated by Mihail
Kogălniceanu and entitled "The Wishes ofthe Nat ional Party in Moldavia", conceming the
frec practice of religicn and the tuming of the Jews into citizens useful to the state.
427. 1848, A ugust, Bucharest. The decree signed by the members of the Princely
Lieutenancy, conceming the granting ofcitizenship to all the foreigners settled in the county
who paid taxes and were not under foreign protection. They were granted tl1e right to vote
and to be elected.
428. 1848, September 2 7 October 3-4, Bucharest. The official note of Minister C.
Crciuiescu to the Department of the Interior, communicating the content of the petition of
the representatives of the Jews to reintroduce the gabela annulled by the revolutionary
government, because otherwise they would not have enough money to cover the community
expenses. The Administration had decided to restore the order abolished by the ''disbanded
government", but concerning the gabela a decision would be taken only after al! of thc
"Polish Jews" were consulted.
-

429. 1848, October 22. Excerpts from the lists drafted by the repressive authorities,
comprising narnes of people suspect to have taken part in the 1 848 Revolution in Mehedinţi,
Ialomiţa, Râmnicu Sărat counties. Severa! Jews are also mentioned.
430. 1848, November 24, Bucharest. Excerpt frorn the list drafted by the repressive
authorities, comprising the narnes of the members of the National Guard set up during the
1 848 Revolution. Jewish names are also mentioned.
431. 1848, [Bucharestj. A marriage proposal: Aron, son of lţic Halevi, proposes
Chanta, daughter of David, to be his wife, and specifies his financial and moral duties to bis
future wife and the dowry he was to receive.
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421. 1848, august 2, Bucureşti. Decretul Locotenenţei Domneşti a Ţării Româneşti
privind naturalizarea lui Constantin David Rosenthal.
422. 1848, august 1 O, Bucureşti. Scrisoarea adresată de Davicion Bally redactorului
ziarului „Pruncul Român", în care comunică suma oferită de el în sprijinul revoluţiei din

1 848.
423. 18./8, august 1 O, Bucureşti. Scrisoarea soţiei lui Davicion Bally, adresată ziarului
„Pruncul Român". A oferit un dar patriotic de 60 lei pentru sprijinirea revoluţiei.
424. 1848, august 19, Bucureşti. Apel semnat de B. J. Popper către populaţia evreiască
din Capitală, pentru sprijinira revoluţiei din 1 848.
425. 1848, august 23, Bucureşti. Adresa ministrului „celor din afară" către ministrul
„celor din lăuntru". Informează despre o cerere a evreilor sudiţi ai Prusiei, care doresc a avea
o sinagogă proprie. Ministrul „celor din afară", I . Voinescu, cere să se aprobe evreilor supuşi
prusaci dreptul la o sinagogă, pentru că „nu ar fi de cuvinţă a se strămtora nimeni în excrsiciul
religiei sale".

1848, august, laşi. Extrase din programul elaborat de Mihail Kogălniceanu sub
titlul „Dorinţele Partidei Naţionale în Moldova", referitoare Ia libertatea cultului şi Ia
transformarea israeliţilor în cetăţeni folositori statului.
426.

427. 1848, august, Bucureşti. Decret semnat de membrii Locotenenţei Domneşti privind
acordarea dreptului de pământean tuturor străinilor stabiliţi în ţară, care plătesc impozite şi
nu se află sub protecţie străină. Au drept de alegător şi de a fi aleşi.
428. 1848, septembrie 2 7-octombrie 3-4, Bucureşti. Adresa şefului Vorniciei C.
Creţulescu, către Departamentul din Lăuntru. Se informează despre conţinutul raportului
prin care reprezentanţii israeliţilor lehi cer reînfiinţarea gabelei, desfiinţată de guvernul
revoluţionar, fiindcă altfel nu au fonduri necesare pentru acoperirea cheltuielilor comunitare.
Rezoluţia Vorniciei prevede restabilirea ordinii răsturnate de „desfiinţatul guvern", dar în
problema gabelei se va lua o hotărâre după consultarea tuturor „israeliţilor lehi".
429. 1848, octombrie 22. Extrase din listele întocmite de autorităţile represive,
conţinând numele persoanelor bănuite că ar fi luat parte la revoluţia din 1 848 în judeţele
Mehedinti, Ialomiţa, Râmnicu Sărat. Sunt menţionaţi şi câţiva evrei.
430. 1848, noiembrie 24, [Bucureşti}. Extras din lista întocmită de autorităţi cu numele
membrilor Gărzii Naţionale, constituită în timpul revolufiei din 1 848. Sunt menţionate şi
nume evreieşti.
431. 1848, Bucureşti. Cerere în căsătorie. Aron, fiul lui Iţic Halevi, îi propune lui
Chanta, fiica lui David, să-i devină soţie, specificând obligaţiile sale materiale şi morale faţă
de viitoarea sa soţie şi dota pe care urmează să o primească.
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•'32.

1849, March 24, Bucharest.

Thc decision of the inquiry commission appointed

tu investigate the people suspect of participating in the revolution, according to which the

banker Hilel Manoah, who was accused of having sponsored thc members ofthe revolutionary

govemment, was declared innocent.
433. 1 849,

June, Bucharest.

The agenda passed in the extraordinary mecting of the

Administrative Council, in which they had analyzed the request of the Polish Jcws. Russian
and Austrian subjects, to be granted the right to elect their own leaders and leadership, apart
from the native Jews. The Administrative Council, taking note ofthe rccommendation of the
Russian consul and of the Austrian Agency, favorable to the claims of the Polish Jcws,

sanctioned their request to elect their 0\\11 leadership, but emphasized that the foreign subjects

were due to collaborate with the native Jews in matters conceming the budget and in settling
the gabela. They suggested that thc Department ofthe Interior handed over the agenda to the
governrnent.
434.

1849, July 28, Szeged.

The bill passed in the Hungarian Parliament conceming

the granting of civil and politica[ rights to the Jews, the regulation of mixed marriagcs and

the convocati.on of the rcpresentativcs of the Jewish communities for the refom1 of the cult

and ofthe communal structures.
435.

1849, December 13, Ploieşti.

The official note ofthe Administration of Prahova

county, announcing the village authorities that, according to order no.

1 1 965 issued by the

Department of the Interior, the Jews were expelled from villages, except for those who paid
their taxes and owned plwn-tree orchards, alcoholic beverages' distilleries and marketed
various produc.1s.
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432. 1849, martie 24, Bucureşti. Hotărârea Comisiei de cercetare a celor amestecaţi
în fapte revoluţionare; acuzaţiile aduse bancherului Hilel Manoah că ar fi ajutat cu bani
membrii guvernului revoluţionar sunt declarate ca nefondate.
433. 1849, iunie, Bucureşti. Jurnalul adoptat de şedinţa Sfatului Administrativ
Extraordinar, care a analizat cererea evreilor lehi de supuşenie rusească şi austriacă ca să
aibă dreptul de a-şi alege staroşti şi epitropi proprii, separaţi de pământeni . Sfatul
Administrativ, văzând şi recomandarea consulului rus şi a Agenţiei Austriece în favoarea
revendicărilor evreilor lehi de supuşenie străină, aprobă ca evreii sudiţi să aibă starosti separaţi
de obştea evreilor pământeni, dispunând însă ca ei să conlucreze cu pământenii la cercetarea
socotelilor şi alcătuirea bugetului, la stabilirea gabelei ş.a. Se propune Departamentului din
Lăuntru să supună jurnalul aprobării Căimăcămiei.
434. 1849, iulie 28, Seghedin. Legea adoptată de Parlamentul ungar privind acordarea
drepturilor civile şi politice pentru evrei, reglementarea căsătoriilor mixte şi convocarea
unei adunări a reprezentanţilor comunităţilor evreieşti, pentru reformarea cultului şi a structurii
comunitare.
435. 1849, decembrie 13, Ploieşti. Adresa isprăvniciei judeţului Prahova, prin care
anunţă comunele că, în conformitate cu Ordinul nr. 1 1 965 al Departamentului din Lăuntru,
evreii sunt izgoniţi din sate, cu excepţia celor ce îşi plătesc dările şi ţin live7J de pruni, fabrici
de rachiu şi fac negoţ.
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Gyulesenek Iromimykonyve, Sibiu, f.a.
- Istoria evreimii arădene, Tcl Aviv, 1 996.
·

-

- Istoricul comunităţii cultului israelit din Ploieşti de la I 6901 906 destinat Expozifiunei Generale Române din Bucureş1i,
1906, Ploieşti, 1 906 .
- Dumitru Ivănescu, Populaţia evreiască a oraşului Iaşi în
perioada 1 755- 1860, în „SA", I, Edit. Hasefer, 1 996, p. 28-5 1 .
- Izvoare de demografie istorică, II, Bucureşti, 1 987.
- ., Înfrăţirea'', organ al Uniunii Evreilor Pământeni
Bucureşti, 1 9 1 3- 1 9 1 6, (Bucureşti).
- Jakab Elek, Kolozsvar tortenete, III, Budapesta, 1 888.

,

- Judisches Lexikon. Ein enzykloptidisches Handbuo::h des
;adischen Wissens, in vier Bănden, Jiidischer Verlag, Berlin,
1 932.
- I. Kara, Tipăriturile ebraice fn România până în anul 1 900.
Listă bibliografică, în „Kiryat Sepher'', Ierusalim, 1 970, 45,
nr. 2 , p. 287-298.
- I. Kara, Inscripţii funerare ebraice din judeţul Botoşani .
Piatra Neamt, 1 970.
- I. Kara, Rabini şi învăfa,ti din laşii de altădată , în „RCM·,
1 97 1 , nr. 244, p. 7.
- I. Kara, Câteva manuscrise mre în biblioteci moldoveneşti,
Bucureşti, 1 974.
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Kara, Podu Iloaiei
Kara, I. E.

Ka ra, OEB

Kara. Contribuţii

Kassner
Kaufman, Evreii

Kaufman, Gabela

Kaufman

Kleinmann 1 973
Kovacs 1 922
Kuller 1 997
Lakatos
Lakos 1 9 1 2
Laszlo 1 966

Low
Lowy 1 890
MA

Madgearu, Agrarianism

Maizner

- lţic Kara, Podu Iloaiei. File din istoria unui Şte11 ··
moldovenesc, Edit. Hasefer, Bucureşti, 1 990.
- l. Karn, Stela Cheptea, Inscripţii ebraice, Iaşi, 1 994.
- ltic Kara, Obştea e vreiască din Bacău , Edit. Hasder,
„

Bucureşti, 1 995.
- ltic Kara, Contribuţii la istoria obştii evreilor din Iaşi.
Cuvânt înainte de prof. Mihail M. Cernea, Edit. Hasefer,
Bucureşti, l 997.
- Solomon Kassner, Originea evreilor bucovineni, în „Sn.
A.". 1 928, vol. I, p. 3 1 -37.
- Joseph Kaufman, Evreii luptători în revolu,tiunea românilor

din anul 1848 sau o pagină din istoria evreilor români. Schiţe
istorice, biografice, Piatra, 1 900.
- Joseph Kaufman, Gabela şi celelalte taxe ale Co111unită,tilor
israelite din Vechiul Regat, în „Sn. R", Anul II, nr. l , 1 927.

p. 19-2 1 .
- Joseph Kaufman, Cronica comunităţilor israelite dinjudeţul

New11t. Cuprinzând hrisoave, documente, inscrip/ii. fotogmjii
etc., l-11. Piatra Neamţ, 1928- 1 929.
- Aharon Kleinmann (ed.), Margitta es videke zsi d6sagimak
sorsa. Emlekkon_w, Ierusalim, 1 973.
- Kovacs Alajos, A zsid6sag terfiJgla/asa Magyarorszâgon ,

Budapesta. 1 922.
- H. Kullcr, Opt studii despre istoria evreilor din România,
Bucureşti, Edit. Hasefer, 1 997.
- Lakatos Otto, Arad tortenete, !-II, Arad, 1 88 1 .
- Lakos Lajos, A varadi zsid6 1ag tortenete hifele.,· leve/tari
adatok alapjim, Oradea, 1 9 12.
- Laszlo Emo, Hungarian lewry: Settlement and Demography
(rom 1 735-38 to 1910, in „Hungarian Jewish Studies'', New
York, 1966, p. 6 1 - 1 36.
- Leopold Low. Zur neueren Geschichte derluden in Ungarn .
Budapesta, 1 874.
- Lowy Mor, Skizzen zur Geschichte der Juden in Temeswnr,
Seghedin, 1 890.

- Manualul administrativ al Principatului Moldovei
cuprinzătoriu legilor şi dispozi,tiilor introduse în ţară de la
anul 1832 până la 1855 şi orânduite de o comisie din înaltul
ordin al Înălţimii Sale Principelui Domniloriu al Moldovei,
Grigore A. Ghica W, I-II, laşi, 1855- 1 856.
- Virgil Madgearu, Agrarianism, capitalism, imp eria lis111.
Contribuţiuni la studiul evoluţiei sociale româneşti . Institutul
de arte grafice „Bucovina" I. C. Toroutiu, Bucureşti, 1 936.
- Maizner Janos, A ko/ozsvari orvos-sebeszi tanin tezet
torteneti vazlata, Cluj, 1 890.
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Marki

Mărieş. Supuşii
Mărieş, lmp. Catagr.

- Marki Sandor, Aradvarmegye es Arad szahad kiralyi varos

w1'enete, II/2, Arad, 1 895.
·
-- Stela Mărieş, Supuşii străini din Moldova în perioada J 781 /8'{ţ2 , laşi, Universitatea Al. I. Cuza, 1985.
:
_ Stela Mărieş, Importanţa catagrafiei din anii 1824-1825,
în �S.A.'", I, 1 996, p. 5 1 - 1 30.

Massof, Bally

A1 C. J. G.

- Ioan Masoff, Davicion Bally, revoluţionarul de la

48,

Cultura poporului, /Bucureşti/, /193 8/.

- Afonografia Comunităţei israelite din G�laţi din cele mai
vechi timpuri până în prezent. Lucrare prezentată la expoziţia
jubil i ar ă . Anul jubil i a r 1 90 6 , G a l a ţi, Tipo-Litografia
„Moldova".

M. N. Cr.

- - Gr. Millea, Contrib uţii la demografia m un icipiului
Bucureşti 1831-1930, /Bucureşti/, 1 9 3 3 .
- Meşteşugari şi negu,tători din ţinutul Craiovei. Documente

M6zes

- M6zes Tcrez, Evreii din Oradea, Bucureşti, Edit. Hasefer,

A;JZsO

- Magvar-Zsid6 Okleveltar, Budapesta, I-XVIII, 1 903-1 980.
- .4 tegnap varosa. A nagyvaradi zsid6sag emlCkkonyve. Tel

Miilea

1 666-1865,

Bucureşti, DGAS, 1 957.

1 997.
Nagyvarad 1 98 1

Aviv, 1 9 8 1 .

Neamţu 1 996

- Gelu Neam(:u, Jews and .Jewish Question in /he Revolution

of /848 in Transylvania, în „Studia Iudaica", 1 990, V, p. 1 681 74.
Negruţi, Date noi

Negruţi, 1 984

- Ecaterina Negruţi-Munteanu, Dale noi privind structura

demografică a târgurilor şi oraşelor moldoveneşti la 1832, în
Populaţie şi Societale. Studii de demografie istorică, Edit.
Dacia, Cluj, 1 972, p. 2 39-259.
- Ec:.'.erina Negruţi, Satul moldovenesc în prima jumătate a
secolului al XIX-iea. Contribuţii demografice, laşi, 1 984
(Universitatea Al. I. Cu:t.a Iaşi).

Negruţi, Rolul evr.
Neigebauer, Leipzig
Neigebauer, 1 854- 1 856
Neofit, Înfruntarea

Neumanu

- Ecaterina Negmţi, Rolul evreilor în formarea târgurilor

din Moldova, în „S.A.", I, 1 996, p. 1 3 9-1 5 3 .
- D r Joh. Fred. Neigebauer, Beschreibung der Ma/dau und
Walachei, Leipzig, 1 848.
- J. F. Neigebauer, Die Donau Filrstentilmmer /„ ./, Breslau,
1854-1 856.
- Neofit, Cuviosul. Înfruntarea Jidovilor. Asupra Legii şi

a

ob iceiurilor lor, cu dovediri din sfânta şi dumnezeiasca
scriptură, atât din cea veche, cât şi din cea noao f. „}. Acum
întîiu, întru acesta şi chip tipărită„ . În laşi, de Ieromonahul
Chir Macarie„ . Şi de Gherasim Ierodiacon Tipograff. 1803,
209 p.
- Victor Neumann, Istoria evreilor din România, Timişoara,
1 996.
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Platon, Pop. evr.

- Ernest Neumann, The ChiefRabbinate in Alba Iulia between
I 754 and 1879. Organization and Development, în „Studia
Judaica", 1 996, V, p. 102- 1 1 5 .
- Jacob I. Nicmirower, Ochire asupra istoriei comunităţii
israelite din laşi , Conferi nt ă„ . B ucureş ti, Tipografia
„Speranţei", 1 907, 40 p.
- Jicchak Perri Friedmann, A marosvilsarhelyi zsidosag
tortenete, Tel Aviv, 1 977.
- Pctri Mor, Szilagyvarmegye monogrilphiaja, I - I V,
Budapesta, 1 90 1 - 1 902.
- Gheorghe Platon, Popula/ia oraşului laşi de la jumătatea
secolului al XVIII-iea până la 1859, în Popula,tie şi societate,
voi. I, p. 259-345.
- Gheorghe Platon, Populaţia evreiască din târgurile şi

Podoleanu, /PER

oraşele Moldovei la mijlocul secolului al XIX-iea. Raport
numeric, pondere economică, în „S.A '', III, 1998, p. 160- 177.
- S. Podoleanu, Istoria presei evreieşti din România, I, 1 857-

Neumann E. 1 996

Niemirower, Ochire

Perri
Petri 1 90 1 - 1 902
Platon, Populaţia

Popa
Potra, D./.O. B.
Potra, Ist. han .

„P.R."
Prodan

Protocol l 809- l 8 l0

Protoco/ 1 837- 1 838

Protocol 1 84 1 - 1 843

Racovită
Răduţiu, Gyemant

Răduţiu , Gyemant 1 995

1 900, Edit. Bibliografia, Bucureşti, 1 938.
- Traian Popa, Monografia oraşului Târgu Mureş, Tiârgu
Mureş, 1 932.
- George Potra, Documente privitoare la istoria oraşului
Bucureşti. 182 / -1848, Bucweşti, Edit. Academiei, 1 975.
- George Potra, Istoricul hanurilor bucureştene, Bucureşti,
Edit. Ştiinl-ifică şi Enciclopedică, 1 985.
-- „Pmncul Roman" (Bucureşti), 1 848.
-- David Prodan, Supplex /ibel/us Valachorum, Bucureşti, Edit.
ştiinţifică şi enciclopedică, 1 984.

- Az Erdely Naro-fejedelemseg MDCCCJX-dik Esztendorăl
MDCCCX-dikrtt alta/ nyujtatott es Szent Jakab Havanak 9dik napjatol fogva Kolosvar varossaba11 folytatva tartatott
orszagos gyiJJesenekjegyzokon.we, Cluj, 1 8 1 1 .
- Erdely nag>fejedelemseg 183 7 - dik esztendoben aprilis 1 7
e n Nagy Szeb e n szabad kir<ilyi varosban h irdetett
orszaggyulesenek jeg>1zokonyve, Sibiu, f.a.
- Az erdelyi nagyfejede/emseg ,\ hozza vissza kapcsolt reszek
harom nemes nemzeteinek Kolozsvâr szabad kiralyi varosaban
1841 es ev november 15-dik nap}an kezdodott orszag_zya/esekrol
keszitettjegyzokonyv, Cluj, 1 84 1 - 1 843 .
- Racoviţă (Ortensia), Dic,tionar geografic al .Judeţului
Bacău, Bucureşti, 1 895.
- Aurel Răduţiu, Ladislau Gyemănt, Repertoriul actelor
oficiale privind Transilvania tipăriie în limba română 1 7011847, Bucttreşti, Edit. ştiinţifică şi enciclopedică, 1 98 1 .
- Aurel Răduţiu, Ladislau Gyemant, Repertoriu! izvoarelor
statistice privi nd Transilvania 1 690-1847, Bucureşti, Edit.
Univers Enciclopedic, /1995/.
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-- „Revista Cultului Mozaic" din R. P.R. (Bucureşti).

„R.C.M."

din

1 956 -

1 995 „Re�litatea Evreiască".

- - Recensământul din 1850, Transilvania, Cluj-Napoca, 1996.
- Francois Recordon, Lettres sur la Valachie, observations
sur cette province et ses habitants, ecrites de 1815 a 1821,
avec la re/afion des derniers evenements qui y ont eu lie11.

Recensământul
Recordon

Paris.

182 1 .

- M . Reifer, Ausgewăhlte historische Schriften. Dokumenten

Reifer

Sammlung, Cernăuţi, 1938.
- ,,Revista Israelită" (Bucureşti), 1 886- 1 892; 1 908- 1 9 10.
- „Revista istorică", Serie nouă, Bucureşti, i 990.
- „Revista Medicală Română'". Societatea naţională de

„ R.J. "
„R. Ist."
„R.M:'

medicină generală. Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale
din România, Bucureşti. Între 1 954- 1 99 1 apare sub titlul „Viaµ

medicală" (Bucureşti).

- Regulamemele Organice ale Valahiei şi Moldovei, I,

R. O.

Bucureşti,
Romaşcanu.

Zărăfia

1 944.

- Mihail Gr. Romaşcanu,

Zărăfia Michel Daniel, Bucureşti,

Tipografia I. N. Copuzeanu,
Rosetti,

Cenzura

Rosetti,

Un proces

193j.

-- Radu Rosetti,

Despre cenzura în Moldova. Cenzura sub
Grigore Ghika şi desfiinţarea ei, Bucureşti, 1 907.
- Radu Rosetti. Un proces de sacrilegiu la 1836 în Moldova,
Bucureşti,

1 909.

Roth

- Cecil Roth,

„ S . A. ''

-- „Studia et Acta Historiae Judaeorum Romaniae" (Bucureşti),

Histoire du peuple juif, I,

Oxford,

1 980.

I-III, 1 996- 1 998.
Sapira,

- Israel Sapira,

/CP

(1 889), p. 5-66.

Schaser

Istoricu/ comunităţii din Ploieşti,

în

AS/, 3

-- A ngelika Schaser,

Die Juden Siehenbargens von

zum 18. Jahrhundert,

în „Siidost-Forschungetf" (Miinchen),

16.

bis

1 990, p. 57-94.
Schein,

Calumnia

- Lazăr Schein,

Calwnnia luării sânge/vi. Istoria ei în

5 ( 1 882-1 883), p. 53-84.
- E. Schwarzfeld, Evreii sub zaveră, în „ A.I . " (1 884-1 885),
p. 1 3 -34.
.

România,

în „ A I",

Schwarzfold E.

1 884-1 885

Schwarzfold E. ,

Aşezămintele - Elias Schwarzfeld, Aşezămintele evreilor din Moldova în
veacul al )..VI-I iea şi jumătatea veacului al XIX-iea. Studiu
istoric,

Schwarzfeld

E., Evreii

Evreii din Moidova sub Condica
C'alimache, Studii istorico-juridice, în „AI", 1 1 ( 1 888-1 889),

p.
Schwarzfeld E., E.R. O.

în „AI", 8 ( 1 885-1 886), 2-40.

- Elias Schwarzfeld,

7 1 -98.

- Elias Schwarzfeld,

Schwarzfeld E.,

Ist. evr.

Evreii din Moldova sub Regulamentul

„AI·', 1 3 ( 1 890- 1 8 9 1 ), p. 1 45-169;
1 4 ( 1 8 9 1 - 1 892). p. 1 9 1 -223 .
- Elias Schwarzfeld, Din istoria evreilor în Rumânia, în „ AI" ,
1 9 ( 1 897- 1 898), p. 43-83.

Organic.

Studiu istoric, în
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Schwarzfeld E.,

- Elias Schwarzfeld, Din istoria evreilor. fmpopularea,

Schwarzfeld M . , Bally

reimpopularea şi întemeierea târgurilor şi târguşoare/or în
Moldova, Bucureşti, 1 94 l .
- Moses Schwaufeld, Davicion Bally (1809-1884), Biografie,

Schwarzfeld, M., Ochire

în „AI", 9 ( 1 886-1 887), p. 1 -30.
Moses Schwarzfeld. Ochire asupra istoriei evreilor în România

Schwarzfeld M. 1 888

Schwarzfeld M., Vechimea

din cele mai vechi timpuri până la jumătatea veacului al
XIX-iea, în „AI", 10 ( 1 887-1 888), p. 1 9-72.
Moses Schwarzfeld, Excursiuni critice asupra istoriei
evreilor din România de la început până la mijlocul acestui
veac, Bucureşti, 1888.
- Moses Schwarzfeld, Vechimea. Originea evreilor români imigraţiunile - chemarea evreilor în ţară. Date statistice, în
-

„A S. I.'", II, 1 888, p. 1 7- 1 1 7.
- Moses Schwarzfeld, Dr. Iuliu Barasch (iunie 1815-30 aprilie
) 863). Omul. Opera. Bucăţi alese din operele sale , Bucureşti,
1 9 18.
Schwarzfeld W., Iosef David - Wilhelm Schwarzfeld, Iosef David Cohen din Zvolevi, în
„A.I.", 1 1 ( 1 888), p. 204-205 .
Schwarzfeld W., Convertiri - Wilhelm Schwarzfeld, Convertiri la creştinism în Moldova,
în ,,A S.I.", III, 1 889, p. 154- 1 56 .
Schwarzfeld W. Instrucţia
- Wilhelm Schwarzfeld, Instrucţia la evreii din laşi , în „A.I.",
12 (1 889-1 890), p. 2 1 -4 1 .
Wilhelm SchwarLfeld, Învăţaţi şi scriitori evrei în laşi din
Schwarzfeld W. , Învăţaţi
timpurile cele mni vechi până în zilele noastre. Schiţă istorică
culturală, în „A. I.'', 1 3 ( 1 890/1893), p. 2 1 -4 1 .
Schwarzfeld W. , Cercetări
- Wilhelm Schwarzfeld, Cercetări epigrnfice, în „A.I .", 1 7
( 1 895-1 896), p. 50-62.
Simon 1 936
- Simon Laszlo. A zsid6kerdes a magyar reformkorban (1 7901 8./8), kiilănăs tekintettel a nemzetisegre, Debre(in. 1 9 3 6 .
Singer
- Singer Jakab, Temesmegye es a zsid6k polgarositasa,
Budapesta, 1907.
- S inger Jakab, A temesvari zsidok az 1 848-39-iki
Singer 1 9 1 4
szabadsagharcban , Timişoara, 1 9 14.
- S ingcr Zoltan (ed . ) , Volt egyszer egv Des, Bethlen,
Singer Zoltan 1 970
Magyar/apos, Retteg, Nagy !fonda es kornyeke , Tel Aviv, 1 970.
Raoul Siniol, Cahal Grande. O mărturie dispărută din
Siniol, Cahal
trecutul evreilor spanioli din Bucureşti , Iemsalim, I 979.
- Raoul Siniol, A1omente se/arde. Cu prilejul jubileului de
Siniol, Momente
250 de ani al comunită,tii se/arde din Bucureşti. Prezentare
M.H. Bady, Iemsalim, 1 980.
- Raal Siniol, Portrete şi schi,te se.farde , Iemsalim, I 98 1 .
Siniol, Portrete
- „Sinai'' - Anuar de studii iudaice (Bucureşti), 1 928- 1 93 3 .
„Sn.'·
- „Sinai'· - Revista pentm studii iudaice, Iaşi. 1 926, Bucureşti,
„Sn. R."
1927 .
Schwarzfeld M.

-

-
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Sombart,

Die Juden

- Werner Sombart,

Die Juden und das Wirtschaftsleben,

Berlin, 1 9 1 2.
„Sp. "

- „Spicuitorul Moldo-Român" Jurnal scienti.fic, literar şi

Stein, 1 93 1

- Stein Mor,

Stern 1 979

- Naftali Stern (ed.)

industrial, laşi, 1 84 1 , 1-2.

Szatmâri zsid6k utja, Satu Mare, 1 93 1 .
Nagybânya es videke mârtirjainak

em/ekkonyve, B'nai
Studia Judaica
Şuţu,

Notiţe

Brak, 1 979.

- „Studia Judaica'·, Cluj-Napoca, I-VII ( 1 9 9 1 - 1 998).
- Nicolae Şuţu,

Notiţe statistice asupra Moldovei . Traducere

şi adăogiri de Teodor Codrescu, laşi, 1 852.
Szongott 1 90 I

- Szongott Krist6f,

monographiaja, I-III,
Taganyi-Rethy-Pokoly-Kadar, 1 900-1 905

-

Kadar J6zsef,

S zamosujvâr szah. Kir. varos

Gherla, 1 90 1 .

Taganyi Karoly, Rethy Laszlo, Pokoly.J6zsef,

Szolnok - Doboka varmegye monographiaja,

I-VII, Dej, 1 900- 1 905.
Taţomir

Contribuţiuni la studiul evreilor ţa element
producător în economia naţională. Fenomenul distribuţiei
topografice a populaţiunei evreieşti din România , Bucureşti,

Thirring

- Thirring Gusztav,

- Eugen Taţomir,

1 937.

koraban,
Tufescu,

Târguşoarele

Târguşoarele din Moldova , Bucureşti, 1 94 1 .
Magyar-Zsid6 Lexikon, Budapesta, 1 929.
Urechia, O statistică a ţerei româneşti din 1820,

- Victor Tufescu,
- Ujvari Peter,

Ujvari
Urechia,

Magyarorszâg nepessege II. J6zsef

Budapesta, 1 938.

O statistică

- V. A.

Bucureşti, Tipografia Academiei Române, 1 887.
Urechia, Sema

- V. A. Urechia, Sema Vistieriei Moldovei din 1818, Bucureşti,

Tipografia Academiei Române, 1 887.

- V. A. Urechia, Istoria Românilor, voi. I-XIV, Bucureşti,
1 89 1 - 1 902.
- /Emil Vârtosu (ed.)/ I. Heliade-Rădulescu. A cte şi scrisori

Urechia
Vârtosu

adunate şi publicate de Emil Vârtosu, Bucureşti,

Edit. Cartea

Românească, 1 928.
Venetianer

- Venetianer Lajos,

A magyar zsid6sag tt5rtenete, Budapesta,

1 922.

Voledi II

La Roumanie et Ies Juif�·. Avec 65 tab /eaux
statistiques dans le texte, une carte et trois planches hors
texte, Bucureşti, IV, Socec, 1 903.
- Vardi Voledi, Oraşul de pe Bistriţa, II. Tel Aviv, 1 989.

Wesselenyi 1 83 3

- Wesselenyi Mik16s,

Wexler

- Sami Wexler,

Verax 1 903

„,'VR.''"

- Verax,

- „Vestitorul Românesc" (Bucureşti), 1 843- 1 850.

Ba16teletekrol, Bucureşti, 1 83 3 .
Contribuţie la monografia Comunităţii
evreieşti din România, Editată de cercul tineretului sionist
pentru studii ebraice în folosul susţinerii acestui cerc, f.a.

Xenopol,

La question

- A. D. Xenopol,

La question israelite en Roumanie, 1 902 .
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Xenopol 1 9 1 0
Zanc, E.S.
Zuckermann, Amintiri

- A.D. Xenopol, Istoria romdnifor din Dacia Troiană, IX.
I�i, 1 9 10.
-- Gheorghe Zane, Economia de schimb în Frincipatele
Române , Bucureşti, 1 930.
- L. Zuckennann, Amintiri din trecut, .S'ituaţia comunităţii
din Bucureşti în anii 1831-1875, Bucureşti, 1 898.
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LISTA PRESCURTĂRILOR

a.
AC

- anul
- Arhiva Centrului pentru studiul istoriei evreilor din
România

ACA

- Arhiva comitatului Arad

ACAT

- Arhiva Cancelariei aulice a Transilvaniei

ACL

- Arhiva Consiliului Locumtenenţial al Ungariei
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1.

1801, febmarie 6, Chef.

Decretul imperial din 3 ianuarie 1801,

publicat de Gubemiul Transilvaniei, privin d reglementarea
comerţului ambulant practicat de evrei în toate provinciile
Imperiului Austriac. Acesra este permis doar în zilele de târg, iar
în afara acestora doar în sate şi localităţi orăşeneşti mai mici,
unde nu se află negustori înzestraţi cu privilegii.

1 80 1 , februarie 6, Cluj
1038 - 1 8 0 1 .
Sacrae caesareo regiae, et Apostc,Jicae Ma,jestatis, Archiducac Austriae, Magni Principis
Transylvaniae, et Siculorum Comitis &c.
Domini Domini Nostri, Clementissimi Nomine!
Salutem, & Gratiae Caesarco-Rcgiae incrementum! Meltoztatott 6 Felsege ezen

folyo esztendonek Januarius 3

dik

napja alatt ki botsătott Rendelese ăltal kegyelmesen meg

hatârozni, hogy ezen tul az hăzonkent folytatni szokott kereskedesben, e kovetkezendo rend
szorossan meg tartassek, hogy tudni illik, rninden affele 6 Felsege Orszăgai ban lakozo
keresztcn yeknek, ugy szinte, a Magyar Orszăgi, es hozza tartazando Birodalmakban 1
tartozkodo, es Contributiot fizet6 Zsidoknakis ez Hazâban minden Orszagos szabad
Sokadalmakban magok Portekajokal el adăs vegett hăzonkent el hordozni szabad lcgycn . A

Sokadalmakon kiviil pedig ez a szabadsăg az aftele kerengo Kereskedoknek, tsak a
Falukan, es kissebb Mezo Vârosokon, a hol regularis Kereskedok telepedve ninlsenek, meg
engedtetik, a nagyobb Vârosokon pedig, a mellyekben valosagos Kereskedok laknak,
szorossan meg tiltatik. A Nemet Orszăgi Zsidoknak pedig meg engedtctett, hogy okis
Sokadalmakban , Sâtorjakot fel âllithassâk, es Portekâjokat, ha valaki ăltal hivatatnak az
hăzokhazis el adas vegett el vihessek. A mint ezeket az 6 Felsege Rendelesenek ide zârt
maga

massăbol

Kegyelmetek . bOvebben

Kegyelrneteknek, hogy ezen Rendelest veven
publicâltatni, es a ne

talan

meg

lăthattyâk.

Parantsoltatik

azt a magok a szokott mod

tehăt
szerent

ottan talăltando affele kerengo Zsidokat, es bozză hasonlokat

szorossan meg inteni el ne mulassâk, hogy magokat ezen szentseges Rendeleshez t6sten t
alkalmaztassak, mert kiilomben az. illyen dolgokban szokott Confiscationis Btin tetessel
tognak illctOdn i. Sic facturis allefata Sua Majestas henigne propensa manet.
Principatlls Transylvaniae Gubemio. Claudiopoli die
Tipăriturii. J\N, D J Sibiu, F<l. Brukenthal, Qq 1 3 8.

61° Februarii A. 1 80 1 .

E

Regio Magni

[Traducere: ]

1 038. 1 80 1 .
Î n numele Maiestăţii Sale sacre cezaro-crăieşti ş i apostoiice, Arhi duce a l Austriei,
Mare Principe al Transilvaniei şi Comite al secuilor, domnul nostru preagmţios!
Salut şi spor al hrraţiei cezaro -c r::li cş ti ! A binevoit Maiestatea Sa să hotărască cu

de 3 ianuarie a anului curent, ca de acum înainte să se
in legătură cu negustoria care se
o amr:ni lor: că se cuvine 1 se şl i cft, precum toţ i locuitorii

îndurare, prin ordi11ul emis în ziua

respecte, cu stri cteţe, ac�astă um1ăcoare reglementare

obişnuia

a se face pe la

.:: :J se!�
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creştini din ţările Maiestăţii Sale, tot aşa şi evreii din Ungaria şi cei din teritoriile anexate1,
care plătesc contribuţie, au dreptul să-şi poarte mărfurile în orice târg liber al ţării spre a le
vinde pe la casele oamenilor. Drepturile negustorilor ambulanţi, ce îşi comercializează
marfa în afara târgurilor, se exercită numai în sate şi în târgurile mai mici, unde nu există
stabiliţi negustori de profesie înzestraţi cu privilegii, iar în oraşele mai mari, unde locuiesc
negustori propriu-zişi, se interzice cu stricteţe acest lucru. Evreilor veniţi din provinciile

germane li se permite şi lor să-şi ridice corturile în târguri şi să-şi poarte mărfurile pe la
casele oamenilor spre a le vinde, dacă sunt chemaţi de cineva, aşa după cum binevoitorii
noştri domni pot observa mai pe larg din copia anexată ::iici a ordinului Maiestăţii Sale. Se
ordonă, deci, domniilor voastre ca, preluând acest ordin, să-l faceţi cunoscut pe căile uzuale
şi să nu evitaţi a-i pedepsi cu Stricteţe pe evreii pribegi de acest fel sau pe alţii asemenea, ca
în acest mod să se conformeze imediat acestui înalt ordin, altfel vor fi pedepsiţi cu
confiscarea mărfurilor, care se aplică în astfel de situaţii. Procedând astfel, Maiestatea Sa vă
va rămâne binevoitoare. De la Gubemiul Regesc al Marelui Principat al Transilvaniei. Cluj ,

6 februarie 1 80 1 .

1 Se referă la Croaţia, Slavonia, Dalmatia, Partium (comitatelc Arad, Bihor, Satu Mare şi
Maramureş), precum şi la Banat (comitatele Caraş, Timiş şi Torontal). Comitatele Crasna şi Solnocul
de Mijloc, districtul Chioar, precum şi comitatul Zărand, au fost incluse în prima j umătate a secolului
al XVIII-iea în principatul Transilvaniei. Ele au fost revendicate de dieta ungară în perioada
premergătoare revoluţiei de la 1 848, fără a se obţine însă aprobarea Curţii pentru această reanexare.

2.

1801, martie 5, Buda.

Adresa Consiliului Locumtenenţial

Regesc al Ungariei către administraţi.a camerală din comitatul
Timiş cu privire la plângerea comunităţii evreieşti din Timişoara
împotriva

contribuţiil or

suplimentare

excesive,

în

afara

contribuţiei ordinare, a dării capului şi a taxei comerciale, pe care
o prestează anual casei orăşeneşti.

1 80 1 , martie 5, Buda
Nr. 3308 de dato 5-tae Martii 1 80 1
Temessiensi Regii Camerali Administrationi
Sacratissirnae etc. intimandum:
Instantia Judaeorum Temesvariensium Regio-Camerali huic Administrationi de dato
7-ae August 1 799 Nro. 1 1 928 ab bine transposita diserte perhibet, illos de eo questos fuisse,
quod praeter et ultra ordinarium contributionis quantum sibi anno 1 784 in 595 fiorenis de
benigno jussu Regio impositum Tributum item a Capite, et titulo questus quotanni ad
Cassam Civitatis pendendum peculiariter adhuc 597 florenos Aerario Camerali, quin
depensionis hujus titulus constet, inferre teneantur; adeoque ut ab hac solutionc immunes
praestentur, supplices extitisse. Ex hoc jam consequitur: relationem Regii Cameralis hujus
Administrationis de dato 1 8-ae Junii a.p. hanc in rem horsum praestitam provocatamque ip
ca gremialis sui

Solutorii

Officii

informationem de eo,
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quod videlicct Comitatus

Temessiensis Judaei a paritate aliorum in reliquis duobus Banaticis Comitalibus degentium
Judaeorum Contributioni

suhjecti,

ejectataque pro illis et quidem in

Comitalu

68

florenorum, in Civitate, 595 Horenorum Contributio quanto Contributionali Comitatus et
Civitatis adjecta fuerit, quaesitis, et scopo praeattacti supplicis minus cohacren.:. Cum

borum loco id tantum modo elucuhrandum fucrit, utrum judaicae Cornmunitatis exposilio,

quod eadem praeter et ullra praecitatarn 595 florenorum Contributionem per modum

solitarn, perque hanc itl!rum Cassae militari ad
83000 .fio1enorum defectus inferendam, praetcr item et ultra

accessorii Cassae Civitatis inferri
supplemenlum Contributio11is

Capilalcm Taxam ex quaestu secundum Banaticum Systema Cassae Civitatis pendendam,
reipsa adhuc 597 florenos praetcrca Aerario Camerali pendt-"fe teneatur? Subsistat, vei minus?

Cum proinde nec in Soluto1 ii Ofticii Temessiensis, neque etiam in Regio Cameralis
hujus Adrninistrationis relatione ulla hac de re facta sit mentio, bine Eadem Adrninistratio
idipsum ritc elucubrandum, stantequc recurrcntium judaeorurn expositione, in eo etiam
informationcm praestandam habebit, qualinam sub titulo et quo anno questionata 597
florenorurn solutio constabilita fuerit?
Budae 5-ta Martii 1 80 1 .
Copie. Arh.

Naţ. Magh. Budapesta, AFM, E 82, pachet 7-10, Nr 3308/ 1 80 1 .

[Traducere:]

Nr. 3308 din 5 martie 1 80 1
Către administraţia camerală regească din comitatul Timiş
Se comunică în numele preasacrei etc.
Petiţia evreilor din Timişoara, trimisă administraţiei camerale regeşti de acolo sub 7

august 1 799, nr. 1 1928, arată că ci sunt nemulţumiţi că, pe lângă şi în afara contribuţiei

ordinare care li s-a impus prin porunca regească milostivă în anul 1 784 în cuantum de 595

florini, drept dare a capului şi comercială plătibilă anual în casa orăşenească, au fost
obligaţi să mai plătească încă 597 de florini erariului cameral, fără a se preciza motivul şi
scopul acestei plăţi. Ei solicită scutirea de această plată.
De aici rezultă că cererile şi scopul acestei suplici se contrazic cu raportul
Administraţiei camerale regeşti din

1 8 iunie anul trecut, înaintat aici în această problemă, în

care se făcea referire la infomiarea oficiului său intern de plăţi, că anume evreii din
comitatul Timiş sunt supuşi contribuţiei la fel ca evreii locuitori în celelalte două comitale
bănăţene, impunându-Ii-se anume 68 florini pentru cei din comitat şi 595 florini contribu!ie
pentru cei din oraş în cadrul cuantumului contribuţional care revine comitalului şi oraşului.
Rămâne deci de lămurit aici dacă e adevărată sau nu afirmaţia comunităţii iudaice conform
căreia aceasta, pe lângă şi în afara contribuţiei amintite de 595 florini, obişnuită a se presta
în favoarea casei oraşului pentru acoperirea lipsei de

83 .000 de florini supliment de

contribuţie la casa militara precum şi a taxei capului şi a celor obişnuite a se plăti din negoţ
casei orăşeneşti, confonn sistemului din Banat, e.>te obligată la plata a încă 5 97 florini
erariului cameral.
Cum însă nici în raportul oficiului de plăţi timişan, nici în cel al administraţiei
camerale regeşti nu există nici o menţiune în acest sens, aceeaşi administraţie să lămurească

limpede dacă afirmaţia evreilor este valabilă şi să prezinte informare sub cc titlu şi în ce an

a fost stabilită plata celor 597 de florini în discuţie.
Buda, 5 martk 1801 .
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3.

1801, aprilie 8, Bucureşti.

Informarea lui Michael Merkelius,

consulul austriac la Bucureşti, către superiorul său din Viena,

despre cazul unui evreu, supus austriac, acuzat că ar

fi

ucis un

creştin în prima zi de Paşte. Plebea, tributară prejudecăţii că
evreii folosesc sângele creştinilor în scopuri rituale, s-a dedat la
atacuri violente, locuitorii evrei devenind victimele unor grave
maltratări. Alexandru Constantin Moruzi, domnitorul Tării
Româneşti a intervenit personal pentru restabilirea ordinii.

Dermalen babe ich die Gnade Euer Excellenz bey einern besonderen bedenklichen
Urnstand allwo das Agentie Personale selbst nicht ganz sicher ist, nur in moglicher Kurze
zu berichten, dass bey einern Gallizischen Juden und k.k. Unterthan den 5 ten dieses als
ersten Ostcrtag cin hiesiger Wallach gegen Abend sich krank gerneldet, welcher

im

am

Dienst

des besagten Juden war, und gestem ist derselbe gegen Abend todter in der B ehausung des
Juden ohne vorher gemachter Mcldung befunden worden und nach heutiger gemachter
Visitation sollen einige Stiche an seinem Leibe zu sehen gewesen seyn, welche aber nicht
fiir tootlich befunden worden sind. Aust diesem Todesfall weil selbiger eben an den
Osterfeyertagen sich ergeben hat, der hiesige Pobel daraus geargwohnt, dass die Juden von

des todtgefundenen seinern Blute einen jiidischen Gebrauch gemacht hatten 1 • Wodurch

heute gegen Mittag unter dem Pobel gegen die Juden ein Aufstand erreget worden ist, wozu

sich noch die Amauten und Wachten gesellet haben und also ein allgemeiner Alarm
2
entstanden ist , die Juden ohne unterschid k. Russischen und Tiirkischen Unterthanen
3
wurden durd1 diesen Auflauf ăusserst rnisshandelt , ich sammt dem Agentie - Personale
nallmen unsere Zuflucht zu der Polizey Direction und da verschiedene von den Juden
ăusserst misshandelt wurden, so forderte ich durch den Herm Gandi und Herrn Briinebarbe
4
zur Herstellung der Ruhe selbsten auf, verschiedene von den Juden

den Herm Fiirsten

haben sich bey mir und den Herrn Agentie Beamten mii grosster Lebensgefahr gerettet und
der Herr Fiirst ist selbst incognito mit einer starken Bedeckung auf dem Platz gewesen, um
diese Rotten zu zerstreuen, welcher eben bey rneinern Quartier nach Hofe zuriick gehet,
wohin

ich rnich

augenblicklich

verfiige,

urn dem Herrn Fiirsten

die

dringendeste

Vorstellungen hieruber zu ma.eben, wovon ich Euer Excellenz das Waitere nachtragen
5
werde Merkelius.

Publ. în: Hurmuzaki, XIX/2, p. 92.

[Traducere:]
Îmi iau permisiunea de a informa Excelenţa Voastră despre un caz, doar pe scurt,
căci faptele sunt încă nedovedite şi nici reprezentanţa noastră nu este sigură de adevărul lor.
Este vorba de un evreu galiţian, supus

KK, la care s-ar fi prezentat în ziua de

5 curent (fiind

prima zi de Paşte), spre seară, un român de aici, care a fost în slujba e\'Teului în cauză,
spunând că este bolnav.
Iar ieri, spre seară, respectivul a fost găsit mort în locuinţa evreului, care nu a
anunţat cazul. În um1a cercetărilor făcute astăzi, se spune că s-ar fi descoperit unele
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împunsături pe corpul cadavrului, care însă nu par a fi de natură să fi cauzat decesul. Din
acest caz de deces plebea de aici a tras concluzia că din sângele celui ucis evreii ar fi
îndeplinit un obicei evreiesc1, fapt pentru care astăzi spre prânz, a izbucnit o adevărată
revoltă contra evreilor, la care s-au alăturat arnăuţii şi oamenii din pază, creându-se, astfel,
o panică generală2. Evreii, fără deosebire de supuşenie, fie austriacă, rusească sau turcească,
au fost victimele unor maltratări grave3. În această situaţie, eu, împreună cu ceilalţi membrii
ai reprezentanţei noastre, am fugit la poliţie şi, întrucât mulţi evrei au fost maltrataţi, l-am
rugat prin intermediul domnului Gandi şi al domnului Briinebarbe, pe însuşi domnul Prinţ4
să intervină personal pentru restabilirea ordinii. Cu riscul vieţii am reuşit eu şi funcţionarii
Reprezentanţei să salvăm diferiţi evrei. Domnul Prinţ a venit şi el la faţa locului, incognito,
cu o escortă serioasă pentru a împrăştia mulţimea. El se întoarce acum, pe lângă cartierul
meu, la reşedinţa sa unde, momentan mă grăbesc să mă duc pentru a informa urgent pe
domnul Print despre cele întâmplate.
Despre această convorbire am să informez, ulterior, pe Excelenţa voastră. Merkelius.

1 Una din acuzaţiile aduse evreilor de-a lw1gul timpurilor a fost că ei omoară creştini pentru a
le lua sângele pe care-l întrebuinţează la prepararea „turtei" pa�cale. În legătură cu pozitia unor
oameni de ştiinţă români în problema acestei prejudecăţi este relevantă, printre altele, cartea
doctorului Virgil Ciobanu (doctor în teologie şi medicină) intitulată Omorul ritual din punct de vedere
istoric şi medical. Autorul lucrării conchide: ,,Istoria ne arată că acuza de omor ritual a fost totdeawia
o armă îndreptată împotriva unor oameni de alte convingeri, atunci când nu li se puteau imputa alte
crime" (,C iobanu, p. I 00). Pentru alte luări de poziţie în problema omorului ritual, vezi doc. 1 7.
,
- In legătură cu desîuşurnrca acestor evenimente, N. Iorga reproduce o corespondentă din
Arhiva românească a Companiei grecilor din Sibiu în care sunt astfel relatate cele întâmplate: ,J,a
27.03 (stil vechi) s-a aflat un creştin ucis în casă evreiască: bănuială de omor ritual. În ziua aceea a
fost mare tărăboi din partea multimii . De dimineaţă până seara au fugărit pe evrei ca pe iepuri şi ca să
se opreascr1 tulburarea norodului s-au rânduit zapcii ca să adune pe evrei unde s-ar găsi şi să-i
păzească la aga şi în această socoteală s-au scos evreii de la popor, căci i-ar fi ucis pe toţi·' (Iorga, St.
şi doc„ XII, p. 1 39- 1 40, doc. CCLXXXV). V. A. Urechia scria în lftoria Românilor": În ciuda
nereligiozităţii, câţiva amatori de jăfuire au izbutit să provoace în numele bisericii într-o zi o ceată de
lume care intrând prin casele evreilor au comis unele prădăciuni, ba şi ucideri ori rimiri, îndată, ce e
dreptul, înfrânate de Agie, Spătărie şi de domnitor". (Urechia, VIII, p. 20-2 1 ).
3 Un istoric german, contemporan cu respectivele evenimente, afirmă că printre evrei au fost
1 2 8 de morţi şi răniti (cf. „Fr. ", IV, 1 8 82, p. 1 75 ). Această cifră este reluată şi de Urechia, VIII,
.
p. 2 1 ).
4 Domnitorul Alexandru Constantin Moruzi, domn al Ţării Româneşti, în a doua domnie,

1 799. febr. 28 - 1 80 1 . oct. 8.

5 Vezi şi doc. 4 şi 5 .
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4.

1801, aprilie 13, B11crm,rti. Adresă prin care . marele aga
Caragea îl informează pe Alexandru Constantin Momzi,
domnitoml Ţării Româneşti, despre jalba a doi negustori evrei,
jefuiţi de localnici în timpul agitaţiilor antievreieşti din 8 aprilie.
Rezoluţia domnească dispune pedepsirea imediată a
răufăcătorilor.

Preaînălţate Doamne!
Marcu fişăcciu cu jalbă către măria ta şi Solomon ovreiu ciubucciu ot Poarta din Jos,
amândo raele, viind la plecata slugă măriei tale au arătat că în zarva ce s-au făcut cu evreii1 •
le-au călcat şi casa şi prăvălia, m ai întâi un Decu cc este de la Zimnicea aici şi un Caraion
tufecciu şi le-au luat lucrurile cele care prin foae Ie-au arătal supt iscălitura lor, care s-au
alăturat într-această plecată anafora. Şi au zis Solomon că arc şi mărtor: Ia aceasta pă un
Nicolae bulug-paşa i pă un lanache nefer dă la Agie. S-au trimis de s-au adus şi numitul
Dccul, unul dintr-aceşti pârâţi, şi cercetându-se de faţă cu pârâţii, cu totul s-au apărat Decul
că intm nimic nu este la ştirea lui pâra ce fac asupra-i pârâşii ovrei, că nici că au luat
niscaieva lucruri de-ale lor, nici măcar că au intrat în casa şi prăvălia lor. S-au cerut după
aceasta de s-au adus şi numitele m.:l\rturii şi de faţă cu pârâtul Decu i cu săitariul tufecciilor
lui Sterie, au dat mărturie Nicolai bulug-paşa că într-acea zi când s-au întâmplat turburarea
cu ovreii, fiind la caffeneaoa ce este aproape de prăvălia lui Solomon, pârâşul, mai întâi au
văzut ieşind din prăvălia ciubucciului pă Decul dinpreună şi cu Caraioan, pârâţii şi
ducându-se în sus. După care şi trimiţând îndată după dânşii pă săitariul Savei bimbaşa ce
să afla şi el acolo de faţă, ca să-i întoarcă să-i întrebe ce au căutat la ciubucciu, de au intrat'
şi de au luat ccvaşi; şi n-au vmt să se întoarcă nici să arate cc au luat, zicând că poruncă au
avut de au intrat; iar ce Iucmri va fi luat nu ştie. Aşijderea şi mai susnumitul Ianache,
ncforul Agiei, au stăruisit că într-acea zi, aflându-:;e cu frate-său Ia cârciuma lui A:na!.tase
Cotei, s-au pomenit cu pârâţii amândoi care i-au zis că ce şade, fiincă este plea[şcă] şi că
este poruncă de a se face iam:1 lucrurilor evreeşti, şi luându-l şi pc dânsul s-au dus până la
pră vălia ciubucciului şi numai Decul şi Caraioan au intrat în prăvălie, iar el numai ce au
şezut în uşă. Şi Decul cu Caraioan din lăuntn.1 luând pă ciubucciu i I-au dat în mâna lui şi au
zis du pă acesta la Agie. Şi pentru ca să nu se supere ovreiul de către cineva, l-au luat dă
acolo de l-au dus în caffeneaoa numitului Nicolae bulug-başa. carele l-au ascuns de l-au
scăpat; iar pe Decul şi Caraion, după ce au ieşit din lăuntrul prăvăliei ciubucciului, l-au
văzut pă Decul că ţinea supt giubeaua lui lucruri, dar cc, nu ştie, fără numai întrebând pe
Decul, i-au spus că au luat 6 zarfuri dă argint. Aceste mărturii auzind Decul, au rămas făr
de cuvânt dar tot să apăra că nu este la ştirea lui. Şi s-au dat pă seama săitarului să-l ducă la
tufecci-başa să-I scoaţă din steag şi să-I aibă la opreală, că unul ce acolo s-au găsit. Cu toate
acestea, întrebându-se pârăşii Solomon şi Nancu ovreii de pot încredinţa prin jurământ în
sinagoga lor că mai întâi Dccul şi Caraion au intrat în prăvălia lor şi că le lipsesc de atunci
cele care prin foac le arată, şi au răspuns că primesc jurământ şi aşa, după a lor primire
făcându-se pitac către hahambaşa şi către stareostea de ovrei cu zapisul Agii, s-au orânduit
pârâşii de au săvârşit jurământ după obiceiul lor, după pliroforia cc au dat în scris starostea.
De care nu lipsii a înştiinţa mării talc şi cum să vă găsi cu calc de către preaînalta
înţelepciune a mării talc.
Leat 1 80 1 apr. 1 5.
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Vei agă Caragea
[Rezoluţia domnească:]
Io Alexandru Constantin Moruzi voevod i gospodin Zemii

Vlahscoe. Poruncim

domnia mea dumitale biv vei post[elnic] Ienachc epistatule al Cămărăşii, luând de la
tUfeccei-başa pe acest Decu, să-l trimiţi la puşcărie unde, de va mărturisi singur lucrurile
până în 24 de ceasuri şi le va da după foaia pe care au jurat-o ovreii, slobozindu-se din
puşcărie să să facă numai surghiun, izgonindu-se din ţară afară; iar nemărturisind de sineşi,
judecătorii puşcării să-i facă tot felul de stenahovii, ca să mărturisească, de care să să facă
acum mai nainte şi toată averea lui zapt spre împlinirea pagubii şi apoi să să trimită atunci
la ocnă făr de soroc. Să se facă porunca domniei mde de a să aduce şi Caraion. Leat 1801
apr. 1 6.
Orig. A.N., Mss. 43, f.

273 v-274 r.

1 Ve1i în acest sens doc. 3.

5.

1801, mai 9, Bucunşti.

Haportul marelui aga Caragea către

Alexandru Constantin Moruzi, domnitorul Ţării Româneşti,
despre noi agitaţii

antievreieşti declanşate de un „holtei"

amestecat şi în zarva de la începutul lunii aprilie. Răspândind

calomnia ci evreii

ar

fi comis

„noi

asasinate

în

rândul

locuitorilor creştini", a îndemnat popula�a să iasă cu arme şi
ciomcge împotriva evreilor Domnitorul dispune ca „agitatorul

netrebnic" să fie trimis la ocnă.

Vei aga Caragia raportea7.ă lui vodă, în

9 mai 180 1 , despre un Gheorghe Condoragiu

holteiu din mahalaua Răsvan, care Gheorghe după ce dintru început s-a cunoscut, după

perigrafia lui, că a fost şi el amestecat şi aţâţător la zarva ce s-a întâmplat cu evreii 1 şi după
ce nu conteni şi după împrejurul agiei presărând vorbe cu scornituri de minciuni şi aţâţător

de fapte primejdioase, apoi după plisoferia ce luai alaltă-seară, unindu-se cu alţi trei
asemeni ca dânsul, au mers în mahalaua Tabacilor şi făcându-se el că este agiescu, au
presărat vorbe că i s-au poruncit de domnie să dea în ştire ca să iasă cu toţii, care cu arme,
care cu ciomege asupra ovreilor să-i răpue. zicând că şi ei ar fi răpus un creştin coconaş din

hanul Niculescului şi pe un copil de 6 ani şi două fete ce au fost slujnice la ovrei, urmând o

faptă ce este înpotriva neamului omenesc, care este vrednică de o nemilostivă pedeapsă. Şi
aducând cri pc numitul înaimea plecatei Măriei-Tale slugi, n-a tăgăduit că au mers în
Tabaci, dar pricinui zicând că un Stoian Sârbu Tab;icu au fost cel mai mare pricinuitor şi că

Stoian au mers înpreună cu dânşii de au presărat aceste vorbe, ce le arăt mai sus, şi de

dânsul a fost şi el îndemnat, căci el mersese ca să se cinstească cu ceilalţi tovarăşi ai lui şi,

întâlnindu-se cu Stoian, el i-au îndenmat de au mers înprcllllă, iar nu că au mers înadins
pentru aceasta. Am adus şi pe Stoian la Curtea gospod, unde era faţă şi d-lui biv-vei
postelnic Alex. Eraclie, epistat cămărăşiei, şi punându-se Stoian de faţă cu numitul
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Gheorghiţă, s-a cercetat şi Stoian Tabacu cu totul s-a apărat zicând că nimic nu este la ştirea
l u i. Atuncea răspunse Gheorghiţă că rău a zis pentru Stoian şi că de frică au arătat. Iar
pentru dâns ul au mărturisit că au greşit, cerând ertare vinci lui, de care nu lipsii a în�tii nţa
măriei-talc. Şi de vreme ce numitul Gheorghiţă Condoragiu s-au arătat de agicscu, ca pe un
întărâtor odihnei norodului, spre înfrânarea şi altora ca dânsul. să fie luminată ponmca
măriei-tale, ca să se pedepsească strnşnic, după cum va fi bunăvoinţa măriei ta le, şi anii
măriei-tale să fie de la D-zeu mulţi şi fericiţi. 1 80 1 , mai 9.
-

[Alexandru Moruzi hotărăşte:]
Vina acestui Gheorghe Condoragiu după netrebnicile lui um1ări prea mare este, după
care i se cădea pedeapsă cu viaţa lui. Dar de această dată îl hotărâm la osânda ocnei, lară
soroc. Pentru care şi orânduim pe sluga Domniei melc care ridicându-l de aici în pază să-l
ducă la ocna Slănic, unde straşnic poruncim cămăraşilor, să-l băgaţi în osânda ocnei, de
unde să îngriji\i foarte a nu scăpa sau cu vreun 1nijloc a se slobozi, că înşivă veţi fi în locu-i.
1 80 1 . mai 9.
Publ. în: Urechia, VIII, p. 2 1 ş1 Brociner, Chest. isr., p. 1 8 6- 1 87 .

1

Vezi î n acest sens doc. 3 ş i 4 .

6.

1801, iulie 23, Sighet11 Ma1maţiei. Petiţia comunităţii evreieşti
din Sighetu Marmaţiei către autorităţile comitatului Maramureş
pentru acordarea dreptului de exerci1are a meseriei sale
croitorului Şmil Kan, în pofida opoziţiei breslei croitorilor. Se
motivează prin faptul că de patru ani comunitatea nu are un
croitor.

180 1 , iulie 23, Sighetu Marmaţiei
Tekintetes Nemess Vânn e gye!
Az alâbb irtt Szig eth i zsid6 Communitas alâzatossan follyamodik az erânt h og y mar
negy esztend�je, midon S zigct11i Mqjzcs Hers zsid6 szab6 meg halâlozoll, a ki az cgesz
zsid6 Communitasnak mind uj ruhâkat vart., es mind fol dozasok.kal oket tarto tta, mar most
pedig ezen fent ncvezett Communitas ennek meg halâlozâsâtol fog va minden Szabo
mesterembcr nelktil vagyon, mivel felesege is ennek ferhez ment, es SzigetrOJ maga lak,1.sat
ell vâltoztatta mas hel l yre es a mesterseget se fol yta ttya ; mely a Communitasnak mind
ezekre nezvc tetcmess fogyatkozâsokra vagyon, annyival inkâbb, h og y amely zsid6 szab6k
i tten S ziget11en laknak 3-man azok is tiibn yire a Nemclek, cs Magyarok szârn{rra szoktak
dolgozni es a zsid6sag mar maga szâmara e szerent zsid6 szab6t se talâlhat, melyben nagy
,
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fogyatkozâsa vagyon . Esedez azert alăzatossan mivel nevezett Mojzes Hers szab6 zsid6nak
a legenye fele most is itt Szigethen vagyon, Portiot es Tollerantiat fizet, de mestersegetbl el!
vagyon tiltva a CzehWl ărtatlanul, ezen Smil Kân zsid6 szab6 a zsid6 Communitas szâmara
dolgozni engedtessen meg nekiek ugy hogy tsak a zsid6sâg szâmăra legyen szabad nekie
dolgozni, nem mâsoknak1 mely erânt alăzatossan esedezven maradtunk a Tekintetes Nernes
Vărmegyenek alăz.atos szegeny szolgăi
Szigethi Comrnunitas zsid6sâg
Szigeth, Die 23 Juli 1 801
[Verso:] Ezen Instantia kozoltetik a Szab6 Czehvel a felelet vegett.
[Sig.:] Szigeth Die 23 Juli 1 80 1
RAcz Peter
FO Kirâly Bir6 m. p.
Orig. AN, DJ Baia Mare, ACM, Fd. 45, pachet XVI, nr. 47, f. 21 r-v.
[Traducere:]

Onorat nobil comital!
Subsemnata comunitate evreiască din Sighetu Marmaţiei se plânge cu umilinţă
datorită faptului că după ce de patru ani a decedat croitorul evreu din Sighet, Moises Herş,
care a croit haine noi pentru întreaga comunitate evreiască şi a reparat cele vechi,
comunitatea sus-nurnită este lipsită de un croitor, mai ales că şi soţia celui decedat s-a
rerăsătorit, a plecat din Sighet şi îşi exercită meseria în alt loc. Acest lucru este spre mare
pagubă comunităţii, deoarece cei trei croitori evrei, care locuiesc aici la Sighet, obişnuiesc
să lucreze mai mult pentm nemţi şi maghiari, iar evreimea nu îşi poate găsi un croitor evreu
propriu, ceea ce e un mare neajuns. Drept urmare, comunitatea se roagă cu mnilinţă ca Şmil
Kan, calfa fostului croitor evreu Moises Herş, locuitor în Sighet, unde plăteşte porţie şi taxă
de toleranţă, oprit însă de la exercitarea meseriei sale de către breasla croitorilor, să
primească aprobarea pentru a lucra în favoarea comunităţii evreieşti şi numai pentru ea, nu
şi pentru alţii 1 . Cu care rugăminte umilă rămânem slugile sărace şi supuse ale onoratului
nobil comital
Comunitatea evreiască din Sighet.
Sighet, 23 iulie 1 80 1
[Rezoluţie:] Această petiţie se comunică breslei croitorilor spre a-şi da răspunsul.
Sighet, 23 iulie 1 80 1
Petru RAcz (m.p.)
jude regesc suprem

1

Pentru antecedente, vezi /MER, W2 , p . 242-243, nr .

154.
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7.

1801, septembrie 22, Arad.

Comitatul Arad publică dispoziţia

Consiliului Locumtenenţial privind interdicţia exportului de
cupru efectuat de evrei.

1801, sept. 22, Arad
250. Fel olvastatotl es hirdetletell a Tekintetes M.M.K.H. Tanătsnak K. kornyek
rendelese 28 1 92. Hivatalosan ki mondatotl az hogy a kiilso orszăgi, nevezetessen pedig
Galliciai Zsid6k Magyar Orszâgba

a regi rezet meg veven, kiilso orszâgokba ki vinnek,

onnan pedig a Felseges Kints Târnak azokba teu eltserelesekkel nem kiss kâr tetetoonek, a
F.M.M.K.H. Tanăts a vegeu hogy az orszăgb61 leendo rez kihozatala irănt melly ugy is măr
a feliil erkezeu rendelesek szerint tiltva volna szoros vigyăzăssal legyen hogy az

alta! a

Zsid6knak Magyar Orszâgba a rez mcgvehetese es ki vivese kemeny biintetes alatt tiltassek
a megyenek ăltal tetetik de dato 22-a September 1 801 .
Orig.

AN, DJ Arad, ACA,

nr.

250/1 802.

[Traducere:]

250. Se dă citire şi se publică circulara

nr.

28192 a onoratului

Consiliu

Locurntenenţial Regesc ungar. S-a constatat oficial că evreii din străinătate, mai ales din
Galiţia, cumpărând cupru vechi în Ungaria, îl duc în străinătate şi prin aceasta se

pricinuieşte Fiscului regal o pagubă deloc neglijabilă. În 22 septembrie 1 80 1 , Consiliul
Locumtenenţial Regesc ungar dispune comitatului o strictă supraveghere privind exportul
de cupru care, conform dispoziţiilor mai înalte, este oricum interzis. astfel încât evreilor

să

li se oprească sub pedepse aspre cump.'lrarea şi scoaterea cuprului din Ungaria.

8.

1801,

Iaşi. Carte domnească emisă de Alexandru Neculai

Suţu, domnitorul Moldovei, privind confimrnrca în funcţie

a

starostilor ale şi de evrei. Se cere să se dea ascultare în toate
acestor conducători chemaţi să „pii.zească dreptate a evreilor" şi
să transmită „poruncile gospocl". Starostele este scutit de „toate
dările şi angăriile ".

1 801
Noi Alexandru Neculai Suţu Voevodă1 , cu mila lui Dumnezeu domn Ţării Moldovei
Scriem Domnia me la toţi jidovii din Târgul. . .

2

Vă facem ştire că pe obiceiul ce aţi

avut şi mai înainte, am făcut staroste pe unii dintre voi, anume3.

„

pe car:ile Domnia me am

făcut milă şi l-am iertat :a să-i fie scutit capul lui de toate dări le şi ;mgăriile. fiindcă să
la această slujbă ca să vă păsească dreptatea voastră4.
Deci

vă

află

,
poruncim să căutaţi întâi să-l cunoaşteţi ca pe un statorste cap între voi şi

să-i daţi cinsle ce i se cade, apoi şi la cele ce va da învăţătura din poroncile gospod prin
porunca isprăvnicilor de ţinut să-l ascultaţi între toate, căci care nu s-ar supune poroncii pc
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unii ca aceia să se pedepsească cu pravila legii noastre5 pe fieştecare după vina sa şi toată
rânduiala stărostii să păzească şi el pc orânduială şi de toţi voi să fii păzită. Într-alt chip să
nu fie.
Aceasta poruncim.
1 80 1
L. P. gospod.
(ss) Alexandru Neculai Şuţu Voevod
lordachi Canta vei logofăt
Copie. A.N., DJ Iaşi, Condica lit. K.

369,

f. 1 . Publ. în Codrescu, IV, p. 125-1 26.

1 Alexandru Suţu, donmitorul Moldovei, 1 80 1 iunie 28 - 1 802 sept. 1 9.

2

Locurile libere

numirii unui staroste.

urmau a fi completate pe hrisovul care se trimitea la târguri cu prilejul

3 Starostii erau conducătorii laici ai comunităţii. La laşi au lwicţionat trei starosti; în alte
oraşe, în foncţie de numărul evreilor, unu sau doi. Se alegeau odată pe an, după sărbătoarea paşte�ui,
<le către membrii influenţi şi notabili ai comunităţii Persoanele care urmau să fie alese erau de regulă
recomandate de hahambaŞQ, iar după alegere numele lor se înainta domnitorului spre confirmare; se
emitea un hrisov domnesc dat la mâna starostelui. Ca şefi ai com'Jllităţii şi reprezentanţi ai lui
hahamba.şa avt:au libt..-ră intrare la Părcălăbiile şi lsprămiciile judeţelor respective, pn:cum şi la alte
autorită\.i pen<ru apărarea intereselor evreilor. Starostii nerealeşi sau fiii şi rudele lor influente formau
frunt�ii cdmunităţii. Odată cu desfiinţarea Hahambaşiei (doc. 203) s-au desfiinţat şi Stărostiile. În
locul ace�'lora veniră cu aceleaşi atribuţii epitropii şi cahalii ca reprezentanţi aleşi şi recuno�uţi de
ocârmuire în mod oficial. (Cf. E. SchwarzfeU , Aşezămintele. p. 1 0- 1 1 ) .
4 Subliniind semnificaţia faptului că în acea�tă circulară starostii sunt nwniţi de donmitor
„păzitori ai dreptăţii", E. Schwarzfcld enunţă ipoteza că în lumina unei atar:i aprecieri se poate
c011ch.:de că influenta starostilor a fost ,,în dl!Se cazuri destul de marcantă". În virtutea acestei
confirmări oficiale, starostii decideau ele sumele ce trebuiau impuse evreilor pentru achitarea dărilor
faţă de stat şi acoperirea cheltuielilor comunităţii. Ei răspundeau de „catagrafierea" populai.iei
evreieşti. (E. Schw.m:feld, Aşezămintele, p. 1 O). Ei administrau averea comunitătii.
5 Comentând această atribuţie a starostilor de evrei, J. Condurachi subliniază existenţa
.
dreptului comunităţilor e\Teieşti la jurisdicţie proprie (Condurachi, p. 97).

9.

1802, 111artie 1 1, Bucureşti. Raportul marelui cămăraş, Iancu
Suţul, către Mihail Constantin Suţu, domnitorul Ţării Româneşti,
despre cererea breslei evreilor pământeni din Capitală. Evreii
solicită aprobarea domnului pentru majomrea „gabelei", venit
din care acoperă salariile hahamului şi ale dascălului, precum şi
celelalte cheltuieli necesare vieţii comunitare. Aprobarea
domnitorului a fost semnată la 14 martie.

Prea[înălţate doamne] 1
Breasla evreilor pământeni de aici au dat jalbă Măriei tale că pentru rânduielile legii
lor au dânşii haham şi dascăl cu cheltuială şi !)lată de leafă de la breaslă, a căror leată şi
cheltuială, neavând mijloc într-alt chip a o purta, au avut obicei, precum să urmează şi la
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toate alte politii unde să află ovrei cu lăcuinţa, dă da fieşcare ovrei la oca de came ce
cumpără pentru mâncarea lor câte o para mai mult, care para se adună la un loc, numindu-o
aceasta gabelă1, din care această să plăteşte lefile hahamului şi a dascălului. Dar fiindcă
acum într-această vreme, după cum toate altele dă obşte nu sunt în starea cheltuielilor cca
veche dă mai nainte, aşa s-au înmulţit şi cheltuiala breslilor şi nu să ajung cu acea para a se
împlini trebuinţele breslii şi fiindcă cu toţii de obşte voesc şi primesc a să mai face adaus
acestei gabele care, măcar că la alte ţări şi politii plătesc câte trei parale şi mai mult, dar ci
s-au aşezat şi s-au mulţumit a fi aici câte două parale, adică cu o para mai mult de ceea ce

era mai nainte. Asupra cărui aşe1..ământ şi învoire a lor au cerut ca să li se dea şi un luminat

senetul Măriei tale de întărire; pentru care s-au dat lun1inată ponmcă Măriei tale Ia Cămară.

ca să să facă cercetare de este cu ştirea tuturor jalba aceasta şi de o cer aceasta pământenii

cu toţii sau nu, să dea Măriei tale pliroforie;

am urmat luminatei Măriei tale porunci şi
cu toţii de obşte

strângMid pe starostea şi pă toţi ovreii pământeni3 la Cămară, am cercetat şi
mi-au dat pliroforie şi prin cuvânt de

faţă că, neputând întâmpina într-alt chip cheltuielile

trebuinţelor ce are breasla într-această vreme, au primit şi s-au întocmit însăşi ei dă sineşi
între dânşii, cu sfatul şi bunăvoinţă a tuturor, să facă un adaos acestii gabele, adică să dea
fiteşcare câte două parale la ocaoa de carne, făcând mare rugăciune ca să li să întărească
această învoire a lor şi cu luminat senetul Măriei tale. Deci cum că este obicinuită această
gabelă şi la alte locuri în toate politiile unde lăcuesc ovreii, această este ştiută şi înălţimii

tale: cum că trebuinţa cheltuelilor s-au mai înmulţit şi nu poate fi în stare cea veche de mai

nainte, aceasta este iarăşi cunoscută şi adevărată; aşişderea cum şi că o cer aceasta toţi

pământenii de obşte pentru însuşi folosul şi trebuinţele breslii lor, iarăşi m-am pliroforisit
făr de îndoială de ta toli. Pentru care să binevoeşti, !nălţimea ta a le face această facere dă

bine pentru odihna lor spre a le da şi o luminata Măriei tale întărire asupra învoirii lor, ca să

fie următori adică toţi evreii ce sânt racle a păzi acest obicei al gabelii lor, de a da fiştecare
la ocaoa dă carne două parale. Iar porunca şi hotărârea cea desăvârşită rămâne la

bunăvoirea Înălţimii tale.

1 802 m art i e ! t

lancul Suţul

Io Mihail Constantin Suţu voevod i gospodar. Dă vreme ce din bună voia lor au

făcut breasla ovreilor pământeni cu toţii acest adaos al gabelii lor, întărim şi domnia mea dă

a li se urma şi a li să păzi nestrămutat acest aşezământ, spre a da adică toţi ovreii raele acele

două parale la ocaoa dă carne, fiind pentru însăşi trebuinţa cheltuielii şi a orânduielii breslei
lor. 1 802, martie 14.

Copie A.N. MSS 44, f. 1 68r - 1 68v.

1 Mihai Suţu, domn al Ţării Româneşti, 1801 oct. 8-1 802 mai 19.

2 Gabela - erupea sa u taxa - , o contribuţie indirectă plătită de evrei pe tăierea vitelor ş i păsărilor

caşer; servea ah antique pentru înlreţinerea şcolilor, spitalelor şi azilului de bătrâni şi infimu sau mai
bine zis pentru întreţinerea cultului şi a aşezămintelor de binefacere; se aproba comunităţilor prin
hrisoave domneşti. Se cunosc în acest sens hrisoavele special emise de domnitorii Mihai Racoviţă

(1 764), Grigore Alex. Ghica (1777). Const. Alex. Ipsilanti (1799). De fapt, aproape toate hrisoavele
domneşti de confinnare în funcţia hahambaşilor şi starostilor aveau prevederi în acest sens. Vezi şi doc.
8 1 , 100,185. În legătură cu neînţelegerile între evreii pământeni şi sudiţi în problema gabelei, vezi
deciziile domnitorilor

(Kaufman,

care

dădeau dreptul numai evreilor pământeni să încaseze gabela (doc.: 45, 6 1 )

Gabela). În legătură cu desfiinţarea şi remfiinţarea gab.:lei pentru evreii din Ţarn
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Românească, vezi doc. 428. În anumite hrisoave şi legi organice precum Regulamentul Organi c, ş.a.
preciw că din această taxă se plătesc şi birurile către stat. (Vezi în acest sens doc . : 1 43. 1 68, 1 78, 3 57).
3

se

J . B . Brociner observă că documentele emise de autorităţile româneşti la începutul secolului

al XIX-iea folosesc cu regularitate termenul <le „evrei pământeni", disociindu-i astfel de evreii sudiţi
sau de supuşii străini în genernl. (Brocincr, Chest. isr. , p. 209).

10.

1802, i11niP, 1 O, Vi"ena. Camera aulică montarustJca şi
monetară face publică Elispoziţia Cancelariei aulice regeşti
ungare către toate comitatele cu oraşe libere regeşti miniere
privind interdicţia pentru evrei de a se aşeza la o distanţă mai
mică de şapte mile faţă de astfel de localităţi.

1 802, iunie 1 0, Viena
6077
Die koniglicbe hungarische Hofkanzlei hat auf diessortiges Ansinnen im Weege der
Hohen Hungarischen Staathalterei den Bacser Comital wegen Ubertretung der hochsten

Verordnungen 1 , wodurch es den Juden verbothen ist, sich innerhalb sieben Meilen den

koniglichen freien Berg-Stădten zu năhem, nebst all jenen Comitaten in deren Bezirke sich
derlei

koniglichc

freie

Bergstădte

befinden,

unter

grosster

Verantwortung

dahin

angewiesen, dass in Gemăssheit der oberwăhnten htichsten Verordnungen die Juden in der
bestimmten Entfemung von der koniglichen Bergstădten abgehalten, und ihnen keine
Uberschreittung der festgcsetzten Entfemungs Grănze gestattet werden sollte.
Dem k.k. Inspectorat-Oberamt wird nun von diesem durch die k.k. hungarische
2
Hofkanzlei ergan gene Anordnung zur Wissenschaft h iemit verstăndiget •
Von der k.k. Hofkammer in Mtinz und Bergwesen. Wien den 10-ten Juni 1 802.
Copie. Arh. Nat. Magh. Budapesta, ACL, CSS, pachet 92,

nr.

6077/ 1 802.

[Traducere: ]
6077

Cancelaria aulică regească ungară, la sesizarea adresată de înaltul

Consiliu

Locumtenenţial ungar comitatului Bacica, din cauza încălcării preaînaltelor dispoziţii 1

privind interdicţia pentru evrei de a se apropia la mai mult de şapte mile de oraşele libere

regeşti miniere, a dispus tuturor comitatelor în cadrul cărora se află astfel de oraşe libere

regeşti miniere ca, sub cea mai mare responsabilitate a lor, să ţină evreii, în conformitate cu
preaînalta poruncă amintită mai sus, la distanţa stabilită
nu admită nici o încălcare a limitelor stabilite.

faţă de oraşele regeşti miniere şi

să

Oficiul suprem de inspecţie ce7.aro-crăiesc va fi înştiinţat tot acum despre ordinul
emis de Cancelaria aulică ungară cezaro-crăiască2 •
De la Camera aulică cezaro-crăiască în probleme monetare şi miniere,
Viena, 10 iunie 1 802.

1

Prima măsură în acest sens a fost adoptată de împăratul Leopold J, în anul 1 693, pentru

oraşele miniere din Slovacia de a�tăzi. Ea a fost extinsă asupra principatului Transilvaniei la 19
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ianuarie 1 700. Maria Terezia stabileşte în decembrie 1 748 limita de locuire la şapte mile. Măsura este
confirmată în edictul de tolerantă ioscfin din 1 783 şi în articolul de lege 38/1790. Vezi: MZSO, II, p.
3 1 5, nr. 282; !MER, II/2. p. 256, nr. 1 64; p. 354, nr. 237; Carmilly 1 995, p. 90-9 1 , 143.
2 La semnalările repetate r.le Oficiului monetar şi montanistic din Baia Mare privind
nerespectarea acestei restricţii şi amestecul evreilor în comerţul ilicit cu metale preţioase, măsura este
republicată de Consiliul Locumtcnenţial în 1 5 noiembrie 1 8 1 4, nr. 24852, 2 octombrie 1 8 1 7, nr.
28994, 14 mai 1 822, nr. 1 2 1 20 (ACL, CSS, pachet 202-204). Vezi şi doc. nr. 87 ( 1 82 1 ), 99 ( 1 823),
1 32 ( 1 827), 1 46 şi 148 ( 1 828).

11.

1802, "oi�mbrie 8, Arad. Comitatul Arad publică dispcuiţia
normativă p rivind neadmiterea la căsătorie a tinerilor evrei care
nu au absolvit şcoala naţională (elemeutară). Cei deja căsătoriţi
să fie obligaţi la frecventarea şcolii, indiferent de vârstă. Rabinii
care oficiază astfel de cununii interzise vor fi pedep siţi.

1802, noiembrie 8, Arad.
1 8368. Azon zsid6 Ifftak kile meg a Nationalis Iskolât1 nem tanultâk, es meg
hâzasodni kivânnânak, addig oszve ne adassanak, mig azon Iskolât hogy tanult.ak he nem
bizonyityâk, es azok is kik mar meg hâzasodtak, es az emlitett Nationalis IskolaL nem
tanultâk, most ezen idejekben tanulni kenszerittessenek, azon zsid6 papok ��dig, kik az
illyen tanulatlan zsid6kat oszve pârositottăk, mint a Felsobb Rendeleseknek meg szegoi
meg biintetessenek, melly is a megyei zsinor mertekeiil de dato 3 I -a August I 802
megkiildetik.
Gcneralis Congregatio de dato 8-ae Novembris 1 802.
Orig. AN, DJ Arad, ACA nr. 99811802.

[Traducere:]
1 8368. Acei tineri evrei care nu au frecventat şcoala naţională1 şi ar dori să se
căsătorească, să nu fie cununaţi până când nu vor certifica absolvirea acelei şcoli, iar cei
deja căsătoriţi, fără a fi frecventat şcoala naţi onală amintită, să fie obligaţi să înveţe acum,
la vârsta la care se află. Preoţii evrei, care mnună astfel de evrei neinstruiţi, să fie pedepsiţi
ca unii ce încalcă înaltele dispoziţii2. Aceasta se trimite comitalului în 31 august I 802, spre
a servi ca normativ.
Congregaţia generală din 8 noiembrie 1802.

1 Se referă la şcoala elementară pregimnazială.

2

Vezi !MER, Il/2, p. 322. nr. 223 şi p. 343-345,
Galiţia şi în Ma.rnmureş, în anul 1 789.

Iif.

228 pentru dispoziţii similare aplicate în
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12.

1 802, decembrie 1, Bucunşti.

Carte domnească prin care

Constantin Alexandru Ipsilanti, domnitorul Tării Româneşti,

confirmă că evreul Tală fiul lui Nuşăr din judeţul Râmnic

bene ficiază în continuare de scutire de dări pe vin, s tupi,
rachiu, pivniţă ş . a.

Lui Tală sin Nuşăr, ovrei ot sud Slam Râmnic, carele _fiindcă au a\ut milă prin cărţi
domneşti a fi apărat de rândul dăjdilor Visterii i de alte angarii şi podvezi, veri câte vor eşi
de la Visterie, cum şi drepte bucatele sale scutite, vinul de vinărici, stupii i râmătorii dă
dijmărit i rachiul de vamă şi de căminărit., asemenea să scutească şi o pivniţă de toate dările
1
şi orânduelile i de alte angarii ce dau alte pivniţe. I s-au dat cartea Mării Sale lui vodă prin

care i s-au înnoit şi i s-au întărit milele ce să coprinde mai sus ca

nestrămutat.

să i să păzească

1 802 dechemvrie 1

Orig. BAR, mss. rom. 242, p. 1 6 1 .

I Constantin Alexandru Ipsilanti, domnul Ţării Româneşti, 1 802 aug. 1 8 - 1 806 aug. 12.

13 .
Miercuri,

1802, decembrie 22,

laşi. Inscripţia de pc piatra tombală a

rabinului Iechezkiel, bărbat de seamă, învăţător în ale legii, fiul
învăţătorului Moshe Chaim.

22 decembrie 1 802, 27 K.islev 5563

Aici odihneşte un bărbat de seamă, învăţătoml în ale legii, învăţ.atul domn rabin
Iechezkiel, fiul învăţătorului nostru, domnul Moşe Chaim, decedat în a treia zi de Hanuca

(5) 563 după computul mic. Fie-i sufletul cuprins în legătura vieţii [veşnice) .
Publ. în: Kara l.E., p. 37-38.
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14.

1803, ianuatie 26, Sighetu Marmgţiei. Raportul
de
autorităţile
Comitatului Maramureş

instituite

cornme1
privind

reglementarea neînţelegerilor din cadrul comunităţilor evreieşti
din Comitat referitoare la atribuţiile rabinului Juda Kan şi ale
locţiitorului său, Mendel Stern. Prin înţelegerea încheiată sânt
delimitate atribuţiile şi veniturile rabinului şi locţiitorului în
domeniul

judecării

pricinilor,

al

oficierii

căsătoriilor,

al

pronunţării divorţului, al vizitării anuale al comunităţilor, ca şi
succesiunea lui Mendel Stern în funcţia de rabin.

Tekintetes Nemes Vărmegye!
A mult 1 802-k Esztendoben November 29-k napjân kezdooott s azon Holnapnak s
Decembemek is kovetkezo napjân tartatott Koz Gyiilesben a 2267-k szam alatt meltoztatott
a Tekintetes Nemcs Vârmegye benntinket kegyesen a vegre ki botsâtani, hogy az ezen
Megyeben lakoz6 L.Jid6 Communitas kozott fenn foly6 s Instantiâjukban oovebben ki teu
versengest, banitlsâgos egyczes âltal el inteznok. Ennek veghez val6 vitelere leg elt)bb is
minden Jârâsban lakoz6 Zsid6sagnak el0re, e foly6 1 803-k Esztendoben Januariusnak 26-k
napjât teven Terminusul e napon Szigeth Vârossâban oszve gytijtOtttik, kilrnek leg elobb is
mind a ket reszrol be nyujtott Instantiakat s a Tekintetes Nemes Vârmegyenek azokra teu
kegyes Vâlaszokat felolvasvan, meg magyarâzvân mi vegre botsâj tottunk· legyen ki,
el�jekbe adtuk kik elOtttink sok mindentele vetelkedeseket, szemre val6 hânyasokat teven
annyira mentek, hogy nem hogy eggyessegek, hanem meg nagyobb verscngest kezdettek
inditani, igy azert a legjobb m6ddal Ic tsendesi tven oket, mind azfrt hogy a Felek
gondolkozhassanak, mind pcdig mi ktilonoson is oket az eggyessegre vihesstik, e Targynak
tovâbbi Folyamatyât a kovetkezo napra halasztottuk. Mâsnap tebăt ujjra oszve gytileke:.>:ven
mint hogy mind kozonscges z>szve szollâsokb61, mind pedig ktilonosi.in teu
beszelgetesekbOl eszrevetttik, hogy az egesz vissza vonâsnak, cziv6dâsnak fobb oka a
Szollosr0l1 be hozatott Rabbinus es a Marku Unokâja Mendel Stern, kit nemellyek
Rabbinusnak akamânak tenni, legyen azert a nevezett ket Szemelyt is magunk cleibc
âllitottuk, s ezeket is kihalgatvan, utolyâra az egessz Communitas, ez alabb ki teu
Eggyesscgre lepett ugy mint 1 -es A negy Jârâsok âltal SzOltosrOl meg bivatott orng Rabbi
Juda Kan a Nemes Vârmegye hatârozâsa szerent, mind az ot Jârâsbeli zsid6sâg meg
eggyezesevel az egesz Megyc Rabbijâvâ tetetelt, ennek manuducti6ja alatt.
2-o Ezutân az oreg Rabbi ut.ân Szemelynek tetctett Mendel Stern, de ncm Rabbi
hanem Moritzedig titulussal, es ennek fogja kotelessegeit is tellyesiteni, ez a sz6 Moritzedig
annyit tesz magyar nyelven, a Hitnek uttydt mutato. Tovâbbâ meg tetetett ugyan ezen
Mcndel Stern az cgesz megyere nezve minden citi fordulhat6 Zsid6 Perckben a Rabbi utân
elso Zsid6 Bir6nak es a Rabbi koteles leszen otet minden Perekbe maga melle venni.
A mi tovâbbâ a Beneficiumokat illeti
3-or Az Rabbi fog esztendonkent a Communitas Cassâjâb61 S zâz Rft fizctest huzni,
a Morittedig pedig ugyan azon Cassâb6l btven forintokat.
4-o Az olyaten kozonseges Causakt61, a mellyek el itelesere tsak hârom S zemelyek
kivântamak, a Rabbi fel Taxat kap, a Moritzedig pcdig annyit, a mennyi a Rabbi
Competentiăjânak fele, az az abb61 a mit a Rabbi es Moritzedig kap, egy harmadres:.>:.
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5-o Ha

valamely Copulatiora maga az 0reg Rabbi ki megy, az aza-t jovo fi�etesbOI

nem koteles a Moritzedignek ad.ni semmit.

Ha pedig maga

szcmelyebe a Moritzediget kiildi

ki akkor az abbeli JOvedelernmel meg fognak osztozni, hogy a Rabbi ket harrnadreszt, a
Moritzcdig pedig egy harrnad reszt vegyen; valamint hogy az olyan Copulatioktol is
mellyen sem a Rabbi sem a MorilZedig jelen nem leszen, a harrnad

resz a Moritzedige, kct

harrnad resz pedig a Rabbije, arrol mindazonăJtal a mit az illyeten Fizeteseken feliil a
lakodalmakba ajandekba kapnak egyrnâsnak szâmolni nem tartoznak,
is osztoznak.

es igy azzal meg sem

6-o A Divortiumokert bcjovo Fizetes erânt pedig az az egygyezes, hogy rnivel ehez

a Rahbin f>s Moritzedigen kiviil ti:ibb Birâk is kivântatnak, ezeknek pedig fizetni kell ,

arnmban a� >.!lv{tlâsr61 sz6116 levclnek irâsâert is fizetni kell, de egyebb koltsegek is rneg

cshclnck, ez okb6l tehât a Rabbi az egesz Taxâb61 fizesse ki, elsoben a ti:ibbi Birâkat,
fizcsse ki az Ir6t es egyebb kOltsegeket is, a mi pcdig ezek felett a Taxâb61 rneg marad

azzal a Rabbi es Moritzedig osztozkodjanak rneg ugy hogy a Rabbi ebbOI hârornnegyed

reszt, a Moritzedig pedig egy negycd reszt vegyen .

7-o A

Jeven

a Zsid6k kozott a szokâs hogy a Rabbik rnindcn esztendoben egyszer

a

rnegyejekct jarjâk meg, ez meg engedtetett Mendel Sternnek is, de azzal a Conditioval,
hogy

egy jârâsba is addig meg ne induljon, mig azt az oreg Rabbi fel nem bejârta, hanem ha

a1. i)reg valamely Jârâsb6l mar meg tert, akkor abba a Jârâsba utânna el indulhat Mendel
Stern , ts czen Visitation alkalmatossâgâval, a ki mit

kap leg yen az ove Hogy pedig

8-o Ezcn bekcsseg cs egygyezes tart6s legyen es Mcndel Stern Moritzedignek is a

111;1ga Wkdetcsi tesere nagycbh uszti:ine legyen , meg igerte a Meg yc b el i Zsid6 Cornrnun itas

hogy ha l\kndel S tern czcn mostan nyert ujj Hivatala viselese alatt meg fogja bizonyitani
a1.t, h og y roind Tudomanyara roind pedig erk<'."ilcsere nezve, az elsoseget rneltân rneg
6rdemli, tehăt az elso iiresseget melly a Rabbinusi szekbe tărtenni fog, nekie fogja alta!

engedni.

9-o Ezen alkalrnatossâggal panaszolvan e Szigeth Varosi Zsid6sâg a S ch< chterseg

ârcndâba vett adasâb6l reaja hâram lotl rovidsegert, Marko S tern a ki azt ârend2b:. tartotta
fe l v6ven a Szigeth i Comunitastol az elso angariâra fizetett aren dât ot Rforintok 'Jan a mâr
crnlitett Scliachterseg ârendâjât a Szigethi Zsid6sâgnak âltal engedte, es e szerent ezen tul
rn:u a Szigcthi Zsid6sag fogja a Dorniniumnak az arendat fizetni.

Ezck lehâ t Tekintetcs Nemes Vârrnegye a Megyebeli Zsid6sâg koztt fel allitott
eggy.:"scgrek czikkelyei, mely eggyessegnek âllandobb voltâra a Jârâsbeli Zsid6 Birak a
zsict,·, ncp kerche egymasnak e!Ottiink kezet is adlak: es igy a zsid6<>âg kozt ez clott
u r:Jkodol t v is s za vonâsok nak egyenetlensegnek rnâr vege van, melj hellyet a barâtsag es
cgg yetertcs hozatott kozikban 2 • Arnit midon a .Tekintetes Nernes Vârmegyenek alâzatosa.t1

jdcutencnk rnely tisztelettel vagyunk.

Copie. AN, DJ Baia Mar�. ACM, Fd. 45, pachet XVI, nr. 48, f. l Or - 1 1 v.

[Traducere:]
Onorat nobil comital!
În congregaţia începută în 29 noiembrie a anului trecut 1 802 şi continuată în zilele
unnătoare din noiembrie şi decembrie, sub nr. 2267, a binevoit onoratul nobil comital să ne
împuternicească cu milostivire pentru a rezolva pe calea unei înţelegeri amiabile conflictul

din cadrul comunităţii evreieşti din Comitat, prezentat mai pe larg în petiţia pe ca.re au

înaintat-o. Pentru a rezolva această însărcinare. stabilind ca tennen, în prealabil, pentru

297
https://biblioteca-digitala.ro

evreim�a locuitoare în toate cercurile, 26 ianuarie a anului curent 1 803, ne-am întrunit în
ziua menţionată la Sighet şi am convocat comunitatea evreiască, căreia citindu-i mai întâi
petiţiile înaintate de cele două părţi şi răspunsul milostiv al onoratului nobil comitat,
explicându-Ie apoi cu ce scop am fost instituiţi, ei în faţa noastră s-au dedat la diferite
certuri şi reproşuri, astfel încât au ajuns la un conflict şi mai acut în loc de înţelegere. Drept
urmare, după ce i-am liniştit pe cât s-a putut, am amânat dezbaterea pe ziua următoare, ca
să aihă timp de gândire şi să putem mijloci o înţelegere între părţi. A doua zi, deci, ne-am
întrunit din nou şi observând din polemica lor şi din discuţiile cu ei că toată cearta şi
conflictul au ca motiv principal rabinul adus din Sz()Jlds1 şi Mendel Stern, nepotul lui
Marcu, pe ca.re unii l-ar dori rabin, i-am convocat pe cei doi în faţa noastră şi ascultându-i,
până la urmă întreaga comunitate a ajuns la următoarea înţelegere:
1 . Bătrânul rabin Juda Kan, chemat de evreii din patru cercuri de la Sz61l6s, se
instituie ca rabin al întregului Comitat, conform rezoluţiei şi sub supravegherea nobilului
comital, cu acceptul evreimii din toate cele cinci cercuri.
�- După rabinul cel bătrân va urma ca demnitate Mendel Stern, dar nu ca rabin, ci cu
titlul de nwritzedig, îndeplinind obligaţiile acestuia. Cuvântul moritzedig înseamnă
îndrumător în ale credinţei. Acelaşi Mendel Stern este instituit, de asemenea, prim
judecător evreiesc după rabin în toate procesele referitoare la evrei din întregul Comitat şi
rabinul va fi obligat să şi-l asocieze în toate procesele.
În ceea ce priveşte beneficiile
3 . Rabinul va primi din casa comunităţii un salar de 1 00 de florini renani anual, iar
moritzedi�l 50 de florini, din aceea.şi casă.
4. In procesele obişnuite, a căror judecare necesită doar un scaun de judecată de 3
persoane, rabinul va primi jumătate din taxă, iar moritzcdigul jumătate din ceea ce îi revine
rabinului, adică o treime din ceea ce primesc la un loc rabinul şi moritzedigul.
5 . Dacă o căsătorie este celebrată de însuşi rabinul cel bătrân, el nu va fi obligat să
dea nimic moritzedigului. Dacă îl trimite în locul său pe moritzedig să oficieze căsătoria,
atunci din venit 2/3 vor reveni rabinului şi l/3 moritzedigului. La fel, în urma căsătoriilor la
care nu vor fi prezenţi nici rabinul, nici moritzedigul, 1/3 va reveni moritzedigului şi 2/3
rabinului. Ceea ce va primi la cununie ca dar peste plata cuvenită nu va fi obiect de
socoteală reciprocă şi, deci, nici de împărţeală.
6. În privinţa plăţilor pentru divorţ, întrucât la acesta participă, alături de rabin şi
moritzedig, şi alţi judecători. care trebuiesc onoraţi, de asemenea e de plată pentru
redacta.rea actului de divorţ şi pot apare şi alte cheltuieli, rabinul în prealabil să plătească
din taxă pe ceilalţi judecători, pe notar şi celelalte cheltuieli, iar ceea cc rămâne să se
împartă între rabin şi moritzedig, astfel încât rabinul să ia 3/4, iar moritzedigul o parte.
7. Existând la evrei obiceiul că rabinul vizitează în fiecare an comunităţile, aceasta i
se îngăduie şi lui Mendel Stern, dar cu condiţia ca să nu pornească într-un cerc înainte de a
fi fost vizitat acela de rabinul cel bătrân, iar când acesta din urmă a revenit dintr-unul din
cercuri, Mendel Stern poate porni la rândul său acolo. Cu prilejul acestor vizitaţii, fiecare
păstrează ceea ce i se dă.
8. Iar pentru ca această înţelegere şi împăca.re să fie durabilă şi moritzedigul Mendel
Stern să fie stimulat să se perfecţioneze în ale învăţăturii, comunitatea evreiască din Comitat a
propus că dacă Mendel Stern va dovedi în cursul purtării acestei demnităţi noi, acum
dobândite, că merită întâietatea atât pentru ştiinţa cât şi pentru moralitatea sa, cu prilejul
primei vacanţe ce se va ivi în scaunul rabinal, acesta să i se încredinţeze lui Mendel Stern.
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9.

Cu acest prilej, evreimea din oraşul Sighet plângându-se datorită păgubirii sale

pri n arendarea funcţiei de şacter, Marco Stern, arendaşul acestei foncţii, primind de la
comnnitatea din �ighct arenda plătită ca primă rată în valoare de

5

florini renani, a cedat

arenda aceasta evre!mii din Sighet şi, drept urmare, de acum înainte evreimca din Sighet va
prntWtceastă arendă către domeniu.
A cestea sunt deci, onorat nobil Comitat, punctele înţelegerii stabilite în cadrul
ev reimii din Cmmtat. iar ca dovadă a trăiniciei acestei înţelegeri, juzii cercuali ai evreilor
şi-<m dat mâna în fata noastră în numele credincioşilor pe care îi reprezintă şi astfel

conflictele 5i certurile, -;are au domnit înainte în rândul evreimii, au luat sfârşit, lăsând locul
2
în mijlocul lor prieteniei şi înţelegerii . Raportân<l acestea onoratului nobil comital,
răm;rnem

1

cu profund respect.

l''Jgyszollos, loc. în comitatul Ugocca (azi Vinogradov, în Ucraina).

� Pentru antecedente, vezi: /MER,

15 .

W2, p. 329-330, nr. 222 şi p. 463-464, nr. 324.

1 803, iu11ie 18, Bucureşti. Carte domnească adresată de
Constantin Alexandru lpsilanti, domnitorul Ţării Româneşti,
ispravnicilor din judeţul Râmnic. Sesizat de o jalbă a evreilor
din Focşani împotriva episcopului de Buzău, care a interzis
măcelarilor să dea vite pentru evrei, domnitorul ordonă
ispravnicilor să ridice interdicţia şi să oblige măcelarii să vândă
evreilor câte o vită-două, evreii neavând voie să vândă came
cre�ti.nilor.

Io Constantin Alexandru Ipsilante voevod gospod.
Dumneavoastră ispravnicilor ot Sud Slarn-Rîmnic, sănătate.

V:: facem

in ştire că în trecuta lună lui maiu, dând jalbă Domniei mele ovreii de aici

ci i n uJ C1�ul Fccşani 1•

cum că nimenea din măcelari va să le taie şi să le dea came pentm

hrana lor, şi pătimesc de sânt acum patru ani din pricină că sfinţia sa episcopul Buzcului ar
fi oprit pe

măcelari cu legătură de blestem, ca pentru dânşii să nu tae came, care aceasta
mea în vreme când cumpărarea cărnii nu poate fi poprită de la nimeni,

nccrc;::ând-o Donmia
pe di;;

o parte s -au scri s porunca Domniei mele către sfinţia sa episcopul că de va fi acesta

aJevărat să facă sfinţia sa îndreptare sau de este vreo altă pricină la mijloc, să înştiinţeze
Domniei mele; pe de altă parte s-a scris porunca noastră şi către dumnealor ispravnicii ca să
faceţi cercetare cu ce cuvânt nu vor măcelarii a tăia came şi pentru ovrei, de este vreo

pn c ină la mi.iloc, sau că ITul\celarii o fac aceasta de la dânşii pentru vreun interes al lor, ca să

cen.: de la ovrei vreun osebit preţ pre vânzarea cărnii ce o vor tăia pentru dânşii? Şi
c;î1•d nu ,.a fi vreo pricină la mijloc, fiindcă după cum zicem, carnea nu poate fi poprită de
la n i meni ca un lucru trebuincios pentru hrana omenească, atunci să daţi dunmeavoastră
poatii

,

poruncă măcclMilor a tăia carnea şi pentru ovrei; acum

dar
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s-a trimis jalbă Domniei mele

iscălită de toţi locuitorii de aicea din oraşul Focşani, arătând împotrivă, că pururea au fost
2
ovreii popriţi a nu tăia came de-a valma cu creştinii , pentru citania a ce ea ce face haham u l

evreilor la tăiatul cărnurilor, pentru care atât ovreii din Focşanii Moldovei, cât şi din
Focşanii noştrii de multe ori au umblat în feluri de chipuri ca să tae măcelarii şi pentru
dânşii came de-a valma cu carnea cc se tae la scaune pentru creştini, şi nesuferind-o aceasta
creştinii, nici decum voe nu li s-au dat, şi rugându-se acum a nu slobozi măcelarii să le tae
came la scaunele ce se tae pentru creştini, ci să aibă evreii un scaun făcut de ei, a se tăia
came osebit să aibă pentru dânşii, fără a nu se da să vândă pe la creştini, mai vărtos că în
oraşul Focşanilor noştrii arată că sânt numai trei evrei şi cei mai mulţi sânt în Focşanii
Moldovei, şi mai mult pentru cei de dincolo se silesc ovreii a li se da voe şi slobozenie
măcelarilor pentru tăiatul cărnii.

Deci, pentru ca nici ovreii să rămâe isterişti de

trebuincioasa carne a hranei lor, nici locuitorilor creştini să nu le rămâe cuvânt de mâhnire
la aceasta, iată dăm Domnia mea această carte, adică să aveţi dumneavoastră a îndatori pe
măcelarii care strâng vite pentru tăiat la scaune de trebuinţă locuitorilor orăşeni, ca dintru
acele vite să vândă, cu tocmeală învoită, şi ovreilor câte o vită-două, care o va alege ovreiu,
care după ce va cumpăra-o înşişi ovreii să o tae osebit şi iarăşi ei să o cheltuiască la hrana
lor,

fără de a cumpăra creştinii de la dânşii carne dintr-aceeaşi vită;

dând însă

dunmeavoastră poruncă măcelarilor, care nu care cumva să se de pe la evrei carnea ce nu le
este lor de trebuinţă, de a o amesteca prin carnea de la scaune şi a o vinde pe la creştini, ci
ovreii după ce va cumpăra o vită-două de la măcelari să tae numai pentru trebuinţa lor şi
orice va şti să facă cu carnea cealaltă ce nu le este trebuincioasă. Ci dar aşa să urmaţi, şi fiţi
3
sănătoşi .

1 803 iunie 1 8
Publ. în: Urechia, VIII,p. 635 -636.

1 Partea muntenească, unde după presupunerea lui V. A. Urechia Ia data respectivă nu erau
decât 3 evrei (Urechia, VIII, p. 635).
2 Tăierea animalelor la evrei, dacă la început a fost o tradiţie profană, ulterior a intrat în
dogmatica religioasă, urmărindu-se, însă, şi anumite considerente de igienă. Astfel, după legea
iudaică, carnea caşer e bună şi poate fi mâncată de evrei, iar carnea treif are ceva „anonnal" în ea şi
evreului îi este interzis să o mănânce. Treif este carnea atunci când vietatea a fost tăiată într-un chip în
care a avut să sufere mult; dacă era bolnavă; dacă tăierea nu s-a făcut conform prescripţiilor. Tăietorul
poartă numele de soihet, nu se confundă cu măcelarul. Arta tăierii se învaţă la un tăietor bătrân.
Practica studiului presupune însuşirea următoarelor aspecte: a) prepararea cuţitelor; b) tăierea propriu
zisă; c) examenul intern al vitelor. Tăietorul trebuie să taie vasele cele mari de sânge ale gâtului ca
cea mai mare parte a sângelui să se scurgă, căci legea interzice evreilor mâncarea sângelui. Sângele
rămas în ţesuturi se extrage înaintea fierberii prin mijlocul sării (cf. Hârşu, Tăerea, p. 1 2- 1 5).
3 Comentând acest document, Urechia subliniază că „nu în spirit de persecuţiune erau date ase
menea porunci" (Urechia, op. cit„ p. 636). Pentru concepţiile tolerante ale donmitorului C. A. Ipsilanti,
vezi şi doc. 1 7.

•
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No.
oamenilor

Banii
unui sfert
nou de 3
luni

Liudii

Lei

1

B

2

1 803,

(Iaşi).

Extras

Condica !iuzjlor

din

cu

CONDICA LIUZILOR Ec 1 803 1

Suma
peste tot
a birului
anului
B
Lei

104

416

30

115

460

36

138

552

33

1 27

508

29

115

460

11

40

1 60

OCOLUL BERHOMETELE
Jidovii de prin satele acestui ocol
OCOLUL SIRETULUI DE S US
Jidovii de prin satele acestui ocol
OCOLUL SIRETULUI DE JOS
Jidovii de prin satele acestui ocol
OCOLUL MOLDOVEI
Jidovii de prin sate
OCOLUL ŞOMUZULUI
Jidovii de prin sate
OCOLUL MUNTELUI
Jidovii de prin sate
I Jidovii din târgul Fălticeni, Burdujeni
şi Vlădeni, care bani arătaţi îi plătesc
pe toată luna2

NIAMŢU

4

16

64

6

24

96

6

24

96

9

36

1 44

4

16

64

6

24

96

OCOLUL MUNTELE
Jidovii de prin sate
OCOLUL DE S US
Jidovii de prin sate
OCOLUL PIETREI
Jidovii de prin sate
OCOLUL MIJLOCULUI
Jidovii de prin sate
OCOLUL BISTRIŢEI
Jidovii de prin sate
OCOLUL SIRETIULUI
Jidovii de prin sate
Jidovii care plătesc pe toată luna din
târgul Petrii, Niamţu2

ROMANU

344

Cei
!ară
bir

De
cătră
cine să
scutesc

Liudi
4

3

27

86

la

evrei.

SUCEAVA

21

pnvire

cuantumul dărilor încasate de Vistieria s tatului de la locuitorii

OCOLUL DE S US
Jidovii de prin sate
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5

6

2

4

3

OCOLUL DE JOS

9

26

1 04

l3
74

44

176

Jidovii de prin sate
OCOLUL MIJLOCULUI
Jidovii de prin sale
Jidovii hrisoveliţi3 din târgul Roman,
care plătesc pe toată luna

BACĂU

OCOLUL BISTRIŢA DE JOS

2

12

48

Simon _jidov ot Turluiu,
Cerbu jidov ot Vale Sacă
OCOLUL BISTRIŢ A DE SUS

8

48

1 92

Jidovii de prin sate

3

18

72

Jidovii de prin sate

2

12

48

Jidovii de prin sate

OCOLUL TAZLĂUL DE SUS

OCOLUL TAZLĂULUI SĂRAT

Pl'TNA

·�

28

1 12

OCOLUL RĂCĂCIUNI

Jidovii ot Agiudul nou, asernine

TECUCIU

OCOLUL TÂRGULUI
Târgu! Tecuci

11

35

140

Jidovii

COVURLUI

Târgul Galaţii

18

73

292

Jidovii

TUTOVA

Târgul Bârladului

30

1 75

700

3

12

Jidovii
Vaslui
OCOLUL CRASNA
Iancu jidovul ot Moara Grecilor

VASLUI

OCOLUL FUNDULUI DE JOS

1
1
1
l

1
1
l
1

3
3
3
4
3
5
5
3

12
12
12
16
12
20
20
12

4
3

16
12

Solomon jidovu l ot Ţibăneşti

Avram ză t Şmil jidovul ot Grieşti
Bercul jidovul ot Drăgeşti
Marcul jidovul o t tam

Istrail jidovul ot Şcheea
Marcul jidovul ot Negreşti
Ilie jidovul ot

tam

Iţic jidovul ot Frănciugi
OCOLUL FUNDULUI DE SUS
Şmii jidovul o t Tansa
David jidovul ot tam
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5

6

1

2
3
3

3
12
12

16

79

316

1
1
1
2
l
1

2
7
10
5
5
4

8
28
40
20
20
16

1
1
1

12
7
8

48
28
32

1
1
4

5
10
20

20
40
80

6

24

9
9
5
4
3
5
4
3
3
4

36
36
20
20
16
12
20
16
12
12
16

4
2
4
3
3

16
8
16
12
12

42

1

l
1
1
1
1
1
1
1
1

1
l
1

1
1

5

4
Leiba jidovul ot Sohuleţi
Aron jidovul ot Băbuşa
OCOLUL STEMNICULUI
Jidovii ot Vaslui
FĂLCIU
OCOLUL CRASNII
Moscul jidov ot Curteni
Leiba ot Târzii
Solomon ot tam
Herşcu i Leiba ot Brădiceşti
Leiba ot Roşieci
Cerbu ot Dolheşti
OCOLUL MIJLOCULUI
Avram jidovul ot Mălăeşti
losup ot Burdujeni
lsac ot Urlaţi
OCOLUL PRUTULUI
lsac jidovul ot Troeneştii
Marcu ot Simineşti
Jidovul ot Falciiu
Adunarea sumelor
Jidovii ot Tărgul Huşii care plătesc
pe toată luna
GRECENII
Satele
Leiba jidovul ot Larga
CODRU
Avram jidovul ot Leova
Jani jidovul ot Tigheciu
losifjidovul ot (tam)
I ţie jidovul ot Copcuiu
Şloma jidovul ot Tigheciu
Iosif croitoru o t tam
Aron ot Hănăsănii Noi
Şoimul ot Teceni
Haimul ot Leca
Marcul o t Măcreşti
Moisă ot Hamgăş
HOTĂRNICENII
Satele
Lciha ot Moleştii
lţac ot Ocra
Solomon o t Caracuiu
Iancu ot Sărăţica
Moşcul ot tam
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5

6

4

1
l
1
1
1
1

2
3
2
2
4
4
4

3
12
8
8
16
16
16

9

51

204

Jidovii de prin sat

5

38

152

Jidovii de prin sate

6

38

152

Jidovii de prin sat

20

1 28

512

Jidovii d e prin sate

10

64

256

Jidovii de prin sate

7

45

1 80

Jidovii de prin sate

10

64

256

Jidovii de prin sate

3

19

76

Jidovii de prin sate

7

45

1 80

Jidovii de prip sate

12

77

308

Jidovii de prin sate

28

1 80

720

Jidovii de prin sate

6
146

38

152

Jidovii de prin sate
Jidovii din târgul Chişinău, Orheiu şi
Teleneştii4
SOROCA

90

360

1 00

400

1 30

520

Avram o t Grageşti

Lciba hahamul ot Galbăna
Herşcul ot trun
A \Tam ot Gang ura
Avram ot Giamăna
Meer ot Cainar
ORHEIU

OCOLUL COGĂLNICULUI

OCOLUL BOTNII
OCOLUL BĂCOVĂŢULUI
OCOLUL FAŢA BÂCULUI
OCOLUL !CHELULUI
OCOLUL RĂUTULUI DE JOS

OCOLUL CULII
OCOLUL RĂUTllLUI DE SUS
OCOLUL MĂETENILOR

OCOLUL CAMPULUI
OCOLUL NISTRULUI DE S US

OCOLUL NISTRULUI DE JOS

OCOLUL MIJLOCULUI

Jidovii de prin sate
OCOLUL NISTRULUI DE JOS

Jidovii de priAn sate

OCOLUL CAMPULUI DE JOS

80

320

80

320

Jidovii de prin sate

OCOLUL RĂUTULUI

Jidovii de prin sate

OCOLUL PESTE RĂUT

Jidovii de prin sate

304
https://biblioteca-digitala.ro

5

6

1

2

4

3

1 00

400

90

360

686

OCOLUL CAMPULUI DE SUS
Jidovii de prin sate
OCOLUL NISTRULUI DE S US
Jidovii de prin sate
Jidovii ot Soroca, asemine

HERŢA

24

1 30

520

300

Satele
Jidovii de prin sate
Jidovii hrisovoliţi din târgul Herţa4

DOROHOIU

17
19

83
88

332
352

11

50

200

13

55

220

OCOLUL TÂRGULUI
Jidovii d e prin sate
OCOLUL DE SUS
OCOLUL BAŞEULUI
Jidovii de prin sate
OCOLUL COŞULEI
Jidovii de prin sate
Jidovii care plătesc pe toată luna4

BOTOŞANI

6

46

181

81

324

81

324

350

OCOLUL TÂRGULUI
Jidovii d e prin sate
OCOLUL CÂMPULUI
Jidovii de prin sate
OCOLUL SIRETIULUI
Jidovii de prin sate
TÂRGUL BOTOŞANI
Jidovii care plătesc pe toată luna

HÂRLĂU

16

1 20

480

20

1 08

432

14

76

304

10

54

216

60

270

1 080

OC:OLUL MILETINULUI
Jidovii de prin sate
OCOLUL JIJIEI
Jidovii de prin sate
OCOLUL PRlITULUI
Jidovii de prin sate
OCOLUL COŞULEI
Jidovii d e prin sate
TÂRGUL HÂRLĂU
Briasla jidovilor
Jidovi ot târgu Ştefăneştii ce plătesc
pe toată luna

CÂRLIGĂTURA

21

1 19

476

OCOLUL DE JOS
Jidovii de prin sate
Jidovi hrisovoliţi ot Târgu Frumos
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5

1 44

6

1

2

4

3

5

6

ŢINUTUL IAŞI

25

230

920

15

1 80

720

21
21

210
210

840
840

14

1 28

512

40
12
50

90

360

367

795

1 590

OCOLUL CIUHUREI DE SUS
Jidovii de prin sate
OCOLUL CIUHURU DE GIOS
Jidovii de prin sate
OCOLUL PESTE PRUT
Jidovii de prin sate
OCOLUL TURIEI
OCOLUL BRANIŞTE!
Jidovii de prin sate
OCOLUL COPOULUI
OCOLUL CODRULUI
Jidovi
Jidovii de prin sate
Ji ovii de doue ori pe an
TARGUL IAŞI
MAHALALILE
Jidovii care plătesc pe toată4 luna5

�

Publ. în: Codrescu, VII, p. 244, 246, 248, 252, 255-257, 260, 264, 268, 269, 275,
280, 283, 285, 287; Voi. VIIl: p. 247, 250. 23 1 , 255, 257, 260. 261, 263, 265, 267, 269,
270, 272, 273, 275, 278, 279, 273, 285, 288, 291 , 293, 295, 299, 302, 304, 305, 307, 308,
3 1 1 , 3 13, 3 15, 3 1 8, 322, 325, 327, 330, 335, 336, 3 39, 344, 348, 3 5 1 , 355, 360, 367.

1 Cf. aprecierii lui Gh. Platon, Th. Codrescu

a denumit impropriu această lucrare Condica
Făcută în vederea unei noi reglementări fiscale, documentul nu cuprinde doar contribuabili ci
şi numărul oamenilor fără bir (Platon, Popula/ia, p. 272). Totuşi, în condică nu este înregistram
întreaga populaţie, ci doar capii de familie în majoritatea cazu1ilor birnici. Înregistrarea s-a tăcui pe
localităti rurale şi târguri. În cazul evreilor, cum rezultă din document, înregi.,,trarea s-a făcut pe sate
şi târguri. Ei sunt înregi�trnţi în paragraful intitulat ,,Adunarea sumelor" care apare la slărşitul
prezentării fiecărui ocol. Evreii hrisoveliţi din tii.rguri sunt menţionaţi numeric:. Având în vedere
omisiunile din condică, cifra globală pentru numărul evreilor existenţi în Moldova la data întocmirii
condicii poate fi stabilită numai cu aproximaţie. Cei aproximativ �00 capi de familie evreieşti
înregistraţi în satele Moldovei în 1 803, după unele aprecieri, reprezentau aproximativ 0,6% din totalul
populaţiei rurale (Negruţi, 1 884, p. 68).
2 Nu se indică nici numărul contribtwbililor, nici suma plătită.
3 Hrisovdiţii erau denumiţi evreii stabiliţi în Moldova pc bază de hrisov domnesc (Cf.
Urechia. Sema, p. 2). Cf. D. Fotino evreii erau împărţiţi în comunităţi pe oraşe, fi!if1lc, romunitalea
având un hrisov :;pecia!, contribuiau cu o sumă detem1i11ată la Vistieria statului (D. Fo ti no 1 85 9 . IIL
p. 340).
4 Nu este spec:iticată suma plătitit.
5 În condică sunt indicate şi breslele care nu plăteau bir. Dintre e vrei în această categorie i1,trau
evreii de supuşenie rusească şi austriacă, respectiv 57 şi 1 4 1 capi de familie (Codresru, VUI, p. 36 I ). Cf
lui Stela Mărieş, aceste cifre nu reflectă situaţia numerică a sudiţilor, în general, nici a sudi\ilor evrei .
Figurea:tA numai sudiţii diJ1. Iaşi. Lipsesc sudiţii din orc!Şele comerciale precum Galaţi şi altele; nu sunt
înregistraţi �'Udiţii de Prusia ş.a. (Mărieş, Supuşii, p. 105-106 ). ( Vez i şi doc. 24, 3 1, 80, 1 86, 361 ).

liuzilor.

,
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17 .

1 804, aprilie 1 ),

B11c11re,rti. Scrisoare prin care Constantin

,\lcxandru lpsilanti, domnitorul Ţării Româneşti, se adreseaz;i
lui Dositei

Filitti,

lămure�sd

poporul,

mitropolitul
dar

mai

Ungrovlahici,

cu

seamă

cerându-i

preoţii,

să

despre

neadevărul învinuirilor aduse evreilor că ei ar omorî creştini
pentm

a

folosi

s ângele

lor în scopuri rituale. Domnitorul

conchide că este o calomnie inventată de „netrebnici şi proşti

numai pentm a se dobândi pe sine - ş i cu nedrepte

jafuri".

Bucureşti, 1 804 aprilie 9
Io Constantin Alexandru lpsilante voevod i gospod. Zcm. Vlahiscoie.
Preasfinţi a ta părinte mitropolite 1 , fiindcă unii din locuitorii politiei Bucureştilor.
hr.lnind în cugetul lor o deşartă părer� că adică neamul evreesc ar fi omorând creştini
într-adins ca să ia sânge de Ia acel omorât2, ei pricinuiesc dintr-această planie a lor multe
netrebnicii şi turburare norodului de obşte, căci dintr-aceasta dându-se pricină la cei mai
mulţi din renciperi şi oameni proşti care voesc a face sinhisis ca să se folosească pre sineşi
cu jafuri şi hrăpiri, fac porniri asupra ovreilor, de care şi este ştiut că nici este la orânduiala

legii lor un lucm ca acesta, nici s-au găsit prin cercetare vinovaţi la acest fel de urmare. De

aceea dar, pornncim ca să faci din partea prea sfinţiei tale cărţi, atât către tot norodul de

obşte, cât şi mai vârtos către duhovnicii şi preoţii din toată politiil. care cărţi să se citească

prin biserici în văzul tuturor de obşte, adeverind şi înc1edinţând pe toţi că rlcşartă este
a ceastă planie ce hrănesc în cugetul lor, şi nici într-un chip la legea şi la nea mul ovreesc nu
el unnează o faptă ca aceasta. ci aceasta o fac, precum s-a zis. acei netrebnici şi proşti
numai şi numai a se dobândi pe sineşi cu r.edrepte jafuri, care nedreptate nu poate fi
primită, nici suferită a se auzi măcar la domnia noastră, căci nu numai nu este faptă
creştinească de vreun folos sufletesc, ci mai vârtos este şi păcat a pătimi nedreptate şi jafuri
oameni ce nu sunt vi novaţi; să îndatoreşti prea sfinţia ta pe toţi preoţii ca să-i sfătuiască
duhovniceşte, spre a l ipsi din cuget nişte păreri deşarte şi bârfeli ca acestea, căci pre unii ca
aceia straşnic se vor pedepsi de domnie mea, de care şi însuşi preoţii vor fi învinovăţiţi.
1 803 apriii e 1 93.

AN . ; mss. 49, f. 1 63 v. Publ. în: „Sn", VII, 1 93 1 . p . 1 06- 1 07.

1

Dositei Filitti, mitropolitul Ungrovlahiei ( 1 793 oct. 5 - 1 8 1 0. ian. 1 5).

' Vezi în ;:cest sens doc. 3, n . 3.
3 Dr. M. I Ialevy analizând conţinutul acestui document conchide: ,,Pitacul domnului fanariot
merită să fie pus alături de scrierile marilor spirite ale 0menirii, care au apărat pe Israel în decursul

istoriei de calomnia sângelui" (Halevy, Comunităţile, p. 1 07).
Poziţia donmitorului C. A. Ipsilanti pare a nu fi fost singulară. Cu referire la aceeaşi peri oadă,

Urechia aminteşte că dintr-o corespondenţă

a lu i

V. l'v1elinescu din Petersburg

către mitropolitul

Veniamin, din Ia şi, ar fi rezultat că o mişcare similară cu aceea din Bucureşti se pregătea şi Ia Iaş i
,,Dar se pare că mişcarea a fost potolită de mitropolitul însuşi" (Urechia, VIII, p. 2 1 ).
; .·
I
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Nu se ştie dacă scrisoarea domnitorului C. A Ipsilanti a avut vreun ecou. Ceea ce
consemnează, însă, Halery este că acuzaţii de omor ritual s-au mai repetat în anii 1 808, 1 81 2 . „Abia
sub Ioan Caragea ( 1 8 1 2- 1 8 1 9) se pare că legenda omorului ritual îşi pierdu creditul" (Halevy, loc.
cit. , p. 1 08). Această din unnă constatare a lui Halcvy se reforă la Muntenia. Relatările unor bătrâni
pomenesc de „ac uzări de sânge" la Neamţ şi în anii 1 834 şi 1 840. (,,A.S.", III, 1 889, p. 203).
Cf. informaţiilor lui M. Schwarzfeld, în prima j umătate a secolului al XIX-iea, până în anul
1 850 în Moldova au fost 9 cazuri de acuzări împotriva evreilor că ar fi comis omor ritual, iar il1
Muntenia au fost 3 cazuri (Schwarzfeld M. Ochire, p. 67; vezi şi Schein, Calumnia. p. 53-84).
.

18 .

1804, aprilie 23,

Bucure,rti. Adeverinţă pan care

Simon,

feciorul lui Leib postăvar, confirmă că a închiriat de la
mănăstirea

Sf.

Vineri

două dughene

pe

ş apte

ani.

Sunt

precizate obligaţiile pe care chiriaşul evreu şi le-a asumat faţă
de mănăstire. Actul a fost elaborat în dublu exemplar şi este
semnat cu caractere ebraice.

Adeverez prin aciastă scnsoare la sfânta mănăstire Sfânta Vineri, precum să s(ă) ştie
că mi s-au dat doao dugheni cu chirie, mie, lui Simon fecior Leibi postăvari, care dugheni
s-au făcut pe Uliţa Rusască în Târgul de Gios lângă crăşma mănăstirii Bârnova,
dându-mi-să dughenile cu tocmală pe şapte ani, începându-se de la 1 804, aprilie 23 şi până
la 1 8 1 1 , aprilie 2 3 . Adecă să aib a da la mănăstire pe fieşte care an căte doao sute patn1L'.ăci
lei, însă in douo vadeli: Wla sulă doao zăci lei la începire anului, aprilie in doaozăci şi trei,
şi una sută doaozăci lei la giumătate anului, octomvrie în doaozăci şi şasă. Care aceşti bani
să aib a-i da pe fiiştecare an la rânduitele vadeli, aducându-le eu sângur la mănăstire. Deci
volnic să nu fiu a da dughenile la alţi neguţitori, cum şi orce acaret voi face în dugheni la
sâvărşirca anilor să rărnâe a mănăstirii, necerşind nici o cheltuială de la mănăstire. Şi
urmând eu întocmai la acestea de mai sus arătate, să aib a stăpâni dughenile în pace,
nesupărat, păn la înplinire anilor. lară când nu voi fi următor, atuncea contractul acesta va
râmâne răsuflat, plătind cu toată păgubirea ce să va pricinui mănăstirii din partea mea. Şi
spre încredinţare s-au făcut doao scrisori, aceasta din partea mea la mănăstire, şi aserninea
scrisoare din partea mănăstirii la mâna mea. Şi am iscălit jidoveşte 1 •
1 804 aprilie 23.
Publ. în: „Fr." 9 iulie 1882, p. 207.

1 Doc. public at de Moses Ga�ter.
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19.

1 804, mai 18, /Ia,.-i]. Ordinul lui Alexandm Constantin
Moruzi, domnitorul Moldovei, către dregătorii ţinu nirilo r,
privin d in te rdicţia pentm evrei de a lua moşii în arendă. Se
admite numai arendarea de c arciu m i , avându-se grijă, însă, ca
arendaşii din anul în curs să nu fie p ăgubiţi.

Din slobozenia ce până acum au avut jidovii a cumpăra venituri de moşii aice în
ţară, cu care prinzând locul stăpânului moşiei şi puterea stăpânirei asupra venitului, nu
puţine asuprelnice supărări pricinuesc locuitorilor, din partea cărora şi necontenitele
plângeri se văd. Deci această urâtă urma re, ce din nebăgare de seamă nu s-au socotit , fiind

cu totul împotriva legei creştineşti şi a domniei noastre1 bună voinţă, de a ave jidovii prin
chipul acesta stăpânire asupra creştinilor, mai mult nu s-au putut suferi, ci am hotărât cu
totul să se opriască, şi jidovii cumpărători de veniturile moşiilor să nu fie2; pentru aceea dar

se poronceşte şi domniilor voastre să daţi de ştire în tot ţinutul acela şi să le arătaţi tuturor

jidovilor, că de la anul viitor, venituri de moşii să nu cumpere, căci nu vor fi îngăduiţi, afară
numai de orânzele băuturei, de care nu sânt opriţi, căutând însă domniile voastre ca şi aceşti

jidovi ce s-au aflat orândatori în anul acesta să nu se păgubiască de dreptul lor.
Publ. în: MA. II, p. 525 n. 389.

1 Alexandru Moruzi, domn al Moldovei, 1 802, sept. 1 9- 1 806, aug. 1 2 .

2 Cf. I. Condurachi, în timpurile vechi arendarea pământului de către străini a fost un fenomen
rar. Numai prin secolul al XVIII-iea, o dată cu creşterea valorii pământului, se iveşte clasa arendaşilor
străini de ţară, recrutaţi printre greci, anneni, evrei şi chiar turci. Arendările au luat în scurtă vreme
aşa proporţii, încât fanarioţii sunt siliţi să ia măsuri de restricţii. (Condurachi, p. 34). Măsura

domnitorului Alexandru Moruzi a fost strictă, totuşi, nu a fost respectată, căci ulterior s-a mai revenit
de câteva ori asupra acestei hotărâri. Vezi în acest sens doc. 1 29. La 6 septembrie 1 830 se emite un

ordin special pentru respectarea prevederilor aşez.ământului domnitorului A Moruzi (doc. 1 62). Vezi
şi ordinul din 1 4 mai 1 835 (doc. 2 1 1 ). Cf. aprecierilor lui E. Schwarzfeld, în primul rând boierii s-au
împotrivit acestor restricţii căci „văzură moşiile lor scăzând din valoare" (E. Schwarzfeld,
Aşezămintele, p. 24)

20.

1 804,

Iaşi. Extras din „anaforaua boierilor ţării " privi n d

aplicarea aşezământului

fiscal al lui

.Alexandru

Constantin

Moruzi, domnitorul Moldovei. S-a prevăzut sporirea birului
plătit de evrei pentru a uşura astfel obligaţiile birnicilor creştini.

Noi Alesandru Constantin Moruz vv. cu mila lui Dumnezeu domn ţării Moldovei

( . . . ) 4. Fiindcă jidovii, din pricina hrisoavelor ce li s-au făcut de la o vreme cu

hotărâtă dare a birului lor, să adună mulţime din toate părţile, care nimică altă nu folosesc,
decât numai că pricinuiesc în mare scumpete zahereoa, şi acei săraci dintre dânşii,

însărcinănd iarăşi pe a lor neam, s-au umplut toate tărgurilc de jidovi 1, r
ară a ave vreun
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folos de la dânşii domntea sau ţara.

găsim cu cale la această de isnovă aşăzare,

s."i se facă şi

pentru dânş ii o hotărâre cu sporire peste ceea c� dau care să se scadă din hotărita
,

somă

a

bi mlui ţării, spre uşurarea locuitorilor, la oarecare greutăţi nu prind ci căt de outin, din
2
pri cina ar.:itatelor hrisove •
Publ. în: Cocl!'cscu. I, p.

1 9-20.

1 Î nsuşi donmitorul A C. Moruzi a emis hrisoave şi cărţi donmeşti prin care .>-au acordat
scutiri de diferite taxe evreilor care au fost ch em aţi de domnie, în special, începând cu a doua
j umătate a secolului al XVIII-iea pentru dezvo!tarea târgurilor moldoveneşti. Vezi în acest sens /MER

II/2 doc.: 25 1 , 252, 255.

2 Ini\.ial Vodă a formulat în termenii următori prevederile pentru evrei: „l-'entru birul ji<lm·ilor

să se socotească de a se spori cu ceea cc se va cade spre ajutoriul şi uşurinta lăcuitorilor, iar <larea lor
să se unn eze pe fie�te care lună ca şi până acum" (Codrescu, I, p. 1 5). Re ferindu-se la acest

document, M. A Halevy subliniază că „Vodă aprobă urcarea relativă a cotei impozitelor, îm:ăt la
1 806- 1 807 citim printre socotelile domneşti: „Birul jidovilor luisoveliţi: ghenarie, fevrarie şi martie 1 1 570, 27 lei" (Halevy, Comunităţile, p. 8 1 ). Vezi şi doc. 24, 125, 268, 278.

21.

1 804, aug11st 21, Iaşi.

Inscripţia de pe piatra tombală

a

cantorului Nachum Mordechai.

Duminică, 2 1 august 1 804. Elul 5564.
Aici odihneşte domnul cantorul cel mare şi vestit, domnul Nachum Mordechai, fiul
domnului lehuda Leib, cantor în obştea sfăntă Botoşani, decedat 5 Elul

(5) 564, după

computul mic.
Publ. în: Kara, / .E. , p. 39.

22.

180.f,

.1lptembn'e 24,

faşi. Scrisoarea ;1dres at:'i de Iosif, fiul

rabinului Arit.:s levitul Horovitz din Iaşi, locuitorilor eyrei din
Hotin. Cerc să se adune bani pentru ajutorarea fostului lor rabin

Samuel, care a plecat

în

Palestina, unde s-a înglodat în man

datorii pentru a putea răsc•.1mpăra evreii aflaţi în captivitate.

Pa�ea, pace invoc eu de doue ori de la Dumnezeu din cer care vă va binecuvi'lnta de

o mie de ori asupra onoarei marilor domni notabili, poporul Dumnezeului lui Abraham,
renum iţii în �ati locucsc în oraşul Chotin şi pe lângă ei rabinii cei mari, inveţătoml de

dreptate şi onorabili lor unicii aleşi poporului, fiii lui Abraham, !sac şi Iacob.
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După ce ve salut cred a ve aduce aminte de onor, marele rabin etc. sfănta onoare a
numelui seu, domnul Samuel, strălucească-i lumina, care era rabinul locului în comunitatea
voastră şi acum şade în Ţion, în sfăntul oraş Zefath (reclădească-se în curând), aţi nesocotit
amintirea sa; nu vi-a venit înainte d-a întări stabilirea sa în sfănta ţară. Şi dej a şi a trecut cea
mai mare parte din anii sei în suferinţă şi în mari neajunsuri, şi pumnul nu-l poate sătura pe
marele leu: şi nici ca să-l scape de datoriele câte le datoreşte din causa rescumpărărei
mul\imei de prizonieri cari li s-a întâmplat. Nici pentru a-şi întări sufletul seu şi casa sa,

adică soţia sa şi în ţara sfântă n-are nică un căştig. Auzind ne doare inima cum aţi uitat şi aţi

părăsit pe cel pios şi nu ve aduceţi aminte de virtuţile şi dreptăţile sale săvârşite în Israel,

care mulţi ani v-a fost conducătoml pe adeverata cale şi norma după care să meargă
comunitatea, dar unde e mila voastră? Se poate oare să părăsiţi pe acel pios? Şi prin mare

îndurare Dumnezeului nostru care ne resplăteşte adevărata milostivire am luat în împrumut
de Ia bogaţii noştri din oraşul nostru Iaşi oarecare sumă de bani şi îi am trimis, pentru a-şi
susţine sufletul seu şi sufletele casei sale. Acum ve trimit un om credincios, marele om
credinciosul rabin predicator, domnul Beniamin (străluciască-i lumina) aducătorul acestei
scrisori, pentru a strânge şi a aduna obolul sfânt care o va dărui fiecare din toată ţara. Deci
deşteptaţi-ve şi aveţi milă d-a da fiecare câte un

dar mare

şi să se scrie in condică toate,

darul fiecăruia, după binecuvântarea ce-i a da Dumnezeu. Să nu se refuse pe aducătorul
acestei scrisori cu dute şi vino, căci pomana care ve vine înainte e sfântă, să nu o amânaţi.
Asemenea să nu se facă, ferească Domnul, mai multă cheltuială de cât venitul.
Marturii îmi sunt cei de sus şi adeverinţă-mi este tatăl din cer că mi s-a făcut milă de cel

pios, fiindcă am vezut şi am auzit zicându-i:e că ginerele seu, preaînveţatul rabin domnul
Semaia Sega!, nu dispune de timp din causa prea marei nevoi, întreţ in erei sale, an1 trimes
pe aducătorul acestei scrisori. Întăriţi aceste cuvinte ale mele în orice loc va veni : şi sunt
foarte sigur de dreptatea şi umanitatea voastră că veţi face mult mai mult pentru susnumitul
marele şi piosul rabin, dreptatea lui să fie interpretul nostru şi a întregului Israel, amin.
Eată cuvintele acelui care vorbeşte în numele virtuţii a Aceluia care ajută mult.
2
(ss) Iosif, fiul rabinului Aries levitul Horovitz 1 , rabin al oraşului Iaşi •
Publicat în: ,.Rl", 1 5 oct. 1 886, p. 569-570.

1 Iosif, fiul rabinului Aries levitul Horovitz, a decedat la 18 ianuarie 1 807. Vezi doc. 28.
2 M.A. Halery atrage atenţia că scrisoarea este tradusă cu multe greşeli, totuşi, conţinutul in

esenţă este respectat. (Halevy, Comunităţile, p. 7 1 ) .
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23 .

1805, aprilie 1 7,

B11ctmşti.

Hrisov prin care Constantin
Româneşti, îl numeşte pc.

Alexandru Ipsilanti, domnitorul

Ţării

David staroste şi hahambaşa

al evreilor din întreaga Tară

Românească, căruia trebuie să i se supună evreii pământeni şi
străini deopotrivă. Sunt reconfirmate privilegiile din vechime ale
breslei evreilor şi ale conducătorilor lor. Pricinile cele mici ce vor
avea evreii între ei să le judece s tarostele lor, iar cele mari pe care
nu le-a rezolvat staros tele să le judece marele cămăraş.

Dat-am acest domnesc al nostru hrisov lui David pre care l-am făcut domnia mea
staroste de ov rei şi este şi hahambaşa 1, ca să aibă breasla ovreilor şi cu starostea lor
privileghiurile ce din vechime au avut prin hrisoavele fraţilor domni de mai înainte. adică
starostea împreună cu toţi ovreii să fie apăraţi de toate alte orândueli ce vor eşi peste an în
ţară, f'ară de numai ruptoarea lor să o dea, cum s-au aşezat, şi mai mult să nu fie supăraţi
Pricinile cele mai mici ce vor avea ovreii intre dânşii să le judece starostea, şi cele mai mari
şi cari nu sânt odihniţi pc judecata lui să le judece dumnealui vel cămăraş. Aşişderea şi casa
starostelui să fie apărată de fumărit şi de alte or.îndudi, cum şi de dijmărit i vinăriciu pe
drepte bucate ale lui să nu plătească. Şi când strânge banii dăjdiei de la ovrei să ia starostea
după obiceiu de nume câte bani 30 pentru osteneala lui. Care fiindcă este şi hal1arnbaşa, si\
ia de tot ovreul casnic câte taleri unu pe an şi alte venituri ce se numesc ale hahamului.
după orânduiala şi obiceiul lor. Asemenea, să ţie ovreii şi povcrnile ce le-au anit făcute pe
cheltuiala lor în Bucureşti, pe locul cc li s-a dat de la donmic şi sinagoga lor. Deci, după
cererea ce prin jalbă· au făcut donmiei mele starostea, atât pentru a se păzi orilnduiala
bresl e i cât şi pentru a lui aj utor, după ale sale slujbe, ne-am 1nilostivi t şi adăugăm şi aceste,
adică pentru pricinile ovreilor fiindcă sânt orânduite a se căuta de starostea lor, şi cari nu se
vor odihni pe judecata lui să le judece dumnealui vel cămăraş2, de aceea să nu se amestece
zapcii mari şi mici ai târgului la pricinile, judecăţile ce vor avea ovreii cu ovreii între dânşii .
Aşişderea să aibă starostea în dreptul său atât pe ovreii pământeni, cât şi pe cei strciini ce
vin, să-i aibă în ştiinţa sa, ţiind catastif curat pentru toţi de obştie.
Şi fiindcă starostea are 2 prclvălii drepte ale sale, în care se află şi cu şederea, să aibă
dar în locul scutirii casei, apărarea acelor două prăvălii de fumărit şi de alte orândueli. Să ţ ie şi
o cârciumă în care se vinde vinul ovreilor, scutită şi apărată de fumărit, de cămină rit de vamă
de toate alte orândueli ce vor fi pe alte pivniţe. Să ţie starostea şi un "ier la via sa, om sm1in şi
făr-dc prici nă de dăjdie, scutit şi apărat de rândul dăj diilor visteriei şi de alte orândueli.
Pentru care poruncim şi la toţi ovreii, S<l dea starostii supunerea şi ascultar(',a cea
. cuviincioasă şi să-l protimisească oriunde şi întru toate locurile, ca pc tm staroste şi
hahambaşa al lor. Iar acel ce se va arăta împotrivi tor, neurmător şi nesupus, să i se facă
căzută dojană, urmându-se întru toate după obiceiul ce s-au urmat şi până acum. Şi am
adeverit hrisovul acesta cu însăşi domneasca noastră iscălitură şi pecete şi cu credintă3 .
1 805, aprilie 17.
.

.

,

.

.

Publ. în: Urechia, XI. p . 278-279.

1

Comentând semnificaţia acestei investiri în fw1cţie, M A Halevy sublinia că astfel

,.starostele din Bucureşti de\•enise de fapr reprezentantul autorizat al .tuturor evreilor din Ţara
Romanească: la Focşani, la Craiova, la Ploieşti, el intervine direct ln afacerile obştei, numind
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pretutindeni câte un vechil de staroste. Breasla a avut de suferit de pe urma acestui cumul de puteri.
Starostele se manifestă în repetate rânduri ca un fel de tiran şi abuza de multe ori de autoritatea sa"
(Halevy, Comunităţile, p. 92). Vezi şi doc. 3 5 .
2 Cf. precizărilor lui E. Schwarzfeld în problemele de judecată care nu se rezol vau la nivelul
stărostiei, evreii tăceau apel la marele cămăraş, sau ministrul de finanţe, căci, contrar l egilor şi
obiceiurilor pământului ei depindeau de ministrul de finanţe şi nu de logofătul dreptăţii sau de Divan,
ca ceilalţi locuitori din ţară. Cât priveşte neînţelegerile dintre evrei şi creştini evrei i se supuneau şi ei
legilor ţării şi se înfăţişau pentru judecată în faţa tribllllalului oficial (E. Schwarzfeld, Evreii, p. 77).
3 David va îndeplini funcţia de staroste până în anul l 8 l l. În legătură cu succesiunea lui vezi
documente l e 39 şi 75.
,

24.

1805, octombrie-1806, septembrie, Iaşi. Extras

din

raportul

Vistieriei statului: rezultă suma birurilor plătite către stat de
evreii hrisoveliţi din principalele târguri ale Moldovei .

7 Birul jădovilor hrisovulişti. Cifertul întâi�. pe trei luni de la ză întăiu octomvre
până la sfărşitu lui dechemvre 1 805 : însă 700 (lei) târgu Eşii, 1 40 târgu Orheiului, 70
Romanul, 306 Herţa, 1 10 Niamţu, 60 Huşii, 81 Târgu Frumos, 460 Chişinău, 1 . 085 patru
târguri ot Soroca, 290 Făltict:;ni, 65 Fănzărenii, 30 Piatra, 65 Bacău, 80 Vlădeni, 1 10
Burdujenii, 1 1 0 Dorohom. I IO 'l'elineşti, 1 30 Ştefăneşti, câte 4.00 l lei pe luTk'i. 12.003 .
Cifertul al doile, dela ză întâiu ghenar pân la sfârşitul lui mart 806, asemine. Al treilea, l -iu
april - 30 iunie, câte 392 1 lei lunar. 1 1 . 763 . Cifertul al patrule, pe trii luni: iulie, avgost şi
săptemvre, asămine 1 •
Publ. în: Iorga, DIFE, p. 75 .
-

1 Pentru primele două trimestre ale anului l 807, datele înregistrate retlectă scăderea <lărilor l a
1 1 .570,27 lei tr im. I ş i la 1 1 . 363 Ici trim. IL Dar în ultimele două trimestre se v a ridica la aproape
1 7 .OOO lei în fiecare trimestru (Cf. N. Iorga, op. cit. p. 89). M. Schwarzfeld arată că din 1 81 O datează

o înţekgere dintre antreprenorul taxei şi capii com uni tăţii din Iaşi din care rezultă că ci trebuia :J1
depună comunităţii 3 5 .550 lei, din ca�e 9000 lei aparţineau VistiLTiei statului, re stu l fiind destinat
pentru trebuinţele comunităţi i şi binefacerii. Tot din aceşti bani se acop en:au şi celelalt e dări
extraordinare pretinse de stat (M. Schwarzfeld, Vechimea, p. I O l ).
Dar în condica vistieriei Moldovei din anul l 8 1 6, se redă o situaţie mai completă,

contabilizându-se următoarele: în ţinutul Suceava în 129 de sate au fost înregistrate Y202 evrei birnici
un trimestru al anului, 27.378 lei; evreii hrisoveliţi din Fălticeni,
Burdujeni şi Vlădeni au plătit 1575 lei; în judetul Neamţului în 120 de sale 6584 de birnici au plătit
24.367 lei, evreii hrisovdiţi tără specificarea numărului figurează cu 700 lei ; în ţinutul Roman, în 78 de
sale 5824 evrei ordndari au plătit 14101 lei, iar evreii hrisavoliţi 350 lei; în ţinutul Bacăului nu sunt
înregistraţi evrei; în ţinutul Putnei, evreii orândari sunt consemnaµ cu 140 lei; în ţinutul Tecuci11lui cu 90
lei : în târgul Galaţi figurează 8 evrei cu 40 de lei;·în târgul Bârlad cu 360 lei; în ţinutul Vaslui, m 100
sale sunt înregistraţi 2970 evrei cu 8293 lei, din care 100 cu 432 lei în târgul Vaslui: în targul F"ă/ciu
evreii hrisoveliţi au plătit 125 lei; în târgul lle11ii C\Teii orândari figtrrează cu 225 lei, iar evreii
hrisoveliţi cu 1500 lei; în /inutu! LJorohoi, în 59 de localităţi sunt înregistr'"aţi 2578 evrei cu 9500 lei, iar

(toţi orândari) care au plătit, pe
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evreii hrisoveliţi cu 550 lei; în jud. Botoşani, în 48 de sale s-au înregistrat 3000 de evrei orândari, cu
JO. OOO lei, din care 347 cu 1.003 lei slint din târgu Botoşani; tot aici evrei hrisoveliţi figurează cu 20. 000

în ţinutul Hârlă11lui, sunt contabilizaţi în 66 de sale. 3420 de evrei ordndari cu 10. 350 lei din care
în târgul Hârlăului, de la evrei hrisoveliţi 400 lei; în ţinutul Cârligăturii, orândarii evrei
de prin sate figurează cu 100 lei, iar evreii hrisaveliţi cu 450 lei; în ţinutul laşilor, în 91 sate 3000 de
ordndari evrei sunt impuşi cu 9.000 lei, evreii hrisoveliţi figurează cu 3. 000 lei (Istrati, Corulica). În
sama vistieriei Moldovei, pe perioada 1 8 1 7 mai şi până la sfirşitul l unii mai 1 8 1 8; cf precizării lui V. A.
Urechia evreii hrisaveliţi sunt înregistrnţ.i cu „ câte 9. 150 lei sau pe patru llimestre 36.600 lei ·•. (Urechia,
lei;

55, cu 181 lei;

În 1 827, evreii hrisoveliţi plăteau 50. 000 lei. La ace.astă sumă se adaugă cc plăteau evreii
m:hrisoveliţi (M. Schwarzfeld, Vechimea, p. 1 0 1 ). În legătu„"ii cu suma birurilor plătite de evreii din

Sema, p. 2).

Moldova către Vistieria statului, vezi şi doc. 16 şi 278. Pentru dările plătit!! de breslaşii
Românească, vezi doc. 85.

25 .

1 806,

august

14,

Viena.

evrei din Ţara

Rescript aulic privind reglementarea

imigrării evreilor în Ungaria. Intrarea evreilor în regat este
condiţionată de aprobarea prealabilă a Consiliului Locumtenenţial
şi de paşapoarte emise de autorităţile din locul de domiciliu ante
rior. Comunităţile evreieşti sânt obligate să ţină evidenţa evreilor
imigraţi, iar cei lipsiţi de actele necesare vor fi expulz aţi pe chel
tuiala comunităţilor respective. Cei imigraţi după 1 790 şi lipsiţi

de actele şi mij loacele de trai necesare vor fi expulzaţi imediat.

24552/1425
Hofrescript
de dato 14-a August empfang 28-t August 1 806 1
Zur Hinderhaltung der seit einiger Zeil in das Konigreich Hungarn und die dazu
gehoriger;i Provinzen so hăufig einwandemden fremden Juden, dann zur nothigsten
Verminderung der in ein und andere Orten dieses Konigreichs angehăuften Judenschaft,
haben Wir nachstehendc Grundsătze zu bestimmen geruhet, und zwar in Hinsicht der zu
verhindemden Einwanderung soll
1 -tens Jeder fremdc Jude, welcher das Konigreich Hungarn, in deinselben seinen
Wobnsitz aufzuschlagen, betrettcn will, noch aus seinem vorberigen Aufenthalts-Orte hinzu
eine besondere Erlaubniss von der Koniglichen Statthalterey erwirken , weswegen von
jedem einwandemden Juden auf der Grănz Station ausser dcm den gewohnlichen Pass ein
derley Erlaubniss Schein abgefordert werden muss, womacb jeder der einen solchen Schein
·
nicht vorzeigen kann, zwiick zu weisen, derjenige aber, welcher heirnlich das Konigreich
betretten sollte, als Vagabund zu behandeln komrnt.
2-tens Soll jeder eingewanderte Jude von jener Gemeinde, zu welcher derselbe sich
gesellet, in ein besonderes Verzeichniss eingeschaltet, und jedwedes Jahr von den
belreffenden Behbrden die Conscribirung ihrer Gremial Judenschaft tiirgenohmen werden,
wornach es sich aus den diessfalligen Verzeichniissen ergeben wird, ob nicht ein odcr
anderer Jude sich heimlich in das Ki)nigreich eingeschleichen habe, welchcr sonach auf
sein Gcburtsort zuriick zu weisen seyn wird.
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3-tens Sollen denen Juden, welche der Mărkle und des Handels wegen nach

Hungarn kommen wollen, durch die Behi:irden, in deren Bezirk dieselben sich authalLcn.
von Zeil zu Zeit Păsse gegeben werden, in welchen die Ursache der Reise, dann dic Zeit der
Giilligkcit bestimmt ausgedruckt ist, ohne derley Pass aber soli kein fremder Jud iiher die

Grănzstation gelassen wcrden, im Falle demnach, dass einer den Innhalt scines Passes
iiberlretten <>ollte, wăre derselbe als Vagabund zu behandeln, iibrigens ist allen jiidischen

Gemeinden nacbdriicklich einzuschărfen, dass sie jeden ohne Erlaubniss herumstreifendcn
oder sich versteckenden Juden, unter Slrafe, der auf ihre Kosten zuveranlassenden
Zuriickwei.mng dieselben anzeigen , nnd jeden einzelnen Hauss Vater ennahnen sollcn, �ss
jede

Juden

Familie,

welche von

eiver slrâflichen Ein verstămlniss,

oder

wohl

gar

Verheirnlichung iiberwiesen wird, o.-.mnachtsichtlich die fiirgehabte B ewilligung im Lande
zu bleihen, verlieren wiirde.

ln HinsichJ aber der seit dem Jahre 1 790 eingewaruienen Juden, welche vorlăufig

mit dem Bemerken was fii r Lebcnsbehiilfe ein jeder besitze? ob derselbe mit B ewilligung,
oder hcimlich das Kooigreich bt>trettcn babe? zu beschreiben kommen ; ob dieselben

im Lande zu dulden, oder aus solchen zu weisen sind:
1 -rens, darf denjenigen Juden, welche nach dern obbemeldten Jahr 1 790 mit
B ewilligung jedoch der betreffenden Behorde in das Land gekornrnen simi, und eines
ordentlichen Nahrungszweiges geniessen, der fernere Aufenlhalt im Lande gestattel
nemlich fernein

werden; doch sind die Stădte auch fiihrohin nicht verbunden, derley Juden gegen die
Verordnung des bestehenden novellar Gesetzcs in ihren Bezirke aufzunehrnen, es wăre

im Lande umzusehen .
2-tens, Diejenigen aber, welche ohne Vorwissen der betteffenden Behorden sich im

dann diesen Juden erlaubt sich nach einem anderen Wohnsitz

Lande aufgehalten haben, oder sich fâlschlich fur Diener der geduldeten Juden ausgeben,

kein cigenlhumliches Gewerb treiben, und keine hinlănglichen Lebensmittel besitzen, oder
wohl gar, wegen unerlaubtcn Speculationen notirt sind, miissen aus dem Konigreiche
gewiesen, und denenselben zur Auswanderung ein hinlănglicher Ttrmin fcstgesetzt werden,
wobey auch noch ausdriicklich anbefohlen wird, dass sich sămrntlichc nach dem Jahr 1 790
eingewanderten

Juden

ohne

Verzug

aber

ihre Lebensweise,

dann

Einwanderungs

Bewilligung, und ihren Lebenszweig bei den betreffenden Beharden ausweisen sollen,

sonst wi.irden dieselhen in entgegengesetztem Falle alsogleich in

lhre Geburtsorte

zuriickzuweisen werden.
Welchc in seinem Weege ohnehin allgemein bekannt zu machende hochste
Verordnung Euch Lieber Gctreuen zur Richtschnur und gleichfbrmigen Anweisung cler
betreffenden Cameral Arnter kund gemacht wird2.
Copie. Arh. Naţ. Magh. Pudape�ta, AFM, E82, pachet 1 0.

nr.

245521 1 425/1 806.

[Traducere: I

24552/1425
Rescript aulic
din 14 august, primit în 28 august'

Pentru împiedicarea imigrdrii, atât de frecvente de Ia o vreme, a evreilor străini în

regatul Ungariei şi în provinciile care-i aparţin şi, astfel, pentru mi cşo rarea număruki

evreimii care s-a mărit excesiv în t:n�le din Iocalitătile acestui rcg:it, am binevoit să stabilim

următoarele princ ipi i în vederea împiedicării. imigrclrii:
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1 . Fiecare evreu străin care doreşte să-şi stabilească domiciliul în regatul Ungariei să

obţină încă de la domiciliul său anterior o aprobare specială a Consiliului Locumtenenţial şi

de aceea de la fiecare evreu imigrat se va ecre Ia graniţă, în afara paşaportului obi şnuit, o
asemenea aprobare, iar cei care nu vor putea prezenta acest act vor fi trimişi înapoi. Cei ce
vor fi găsiţi intraţi ilegal în regat vor

fi trataţi

ca vagabonzi.

2. Fiecare evreu imigrat va fi trecut într-un registru special de către comunitatea la
care s-a a.o;ociat şi în fiecare an jurisdicţiile se vor îngriji de conscrierea evreimii din cadrul
lor. Din aceste registre va reieşi care evrei s-au strecurat ilegal în regat şi aceştia vor

fi

expulzaţi la locurile lor de baştină.

3. Evreii care vor să vină în Ungaria, pentm târguri şi comerţ, vor obţine neriodic

paşapoarte de la autorităţile din locul de domiciliu, în care paşapoarte se vor specifica
scopul călătoriei şi durata valabilităţii actului. Fără un astfel de paşaport nici un evreu străin
nu va fi lăsat să treacă graniţa, iar cel care încalcă condiţiile stipulate în paşaportul său va fi
tratat ca un vagabond.

În rest,

se va dispune cu claritate tuturor comunităţilor evreieşti să

denunţe evreii care rătăcesc sau se ascund fără acte, sub pedeapsa suportării costurilor
retrimiterii la locul de domiciliu, iar fiecare cap de familie să fie avertizat că familia
evreiască, dovedită a se afla în înţelegere cu astfel de evrei sau chiar de a-i ascunde, va
pierde implicit aprobarea deţinută pentru şederea în ţară.
În privinţa evreilor imigraţi după anul 1790, trebuie în prealabil detenninat ce
mijloace de trai deţin şi dacă au intrat în regat cu aprobare sau pe ascuns, pentru a stabili
dacă urmează a fi toleraţi pe mai departe sau expulzaţi din ţară:

1 . acelor evrei care au venit în ţară după amintitul an 1790, cu aprobarea autorităţilor
competente şi dispun de mijloace de trai corespunzătoare, să li se aprobe şederea pe mai
departe, dar oraşele nici de acum înainte nu sunt obligate să primească asemenea evrei,
contrar prevederilor legilor în vigoare, şi evreilor aflaţi în această situaţie li se va îngădui
să-şi caute alt loc de aşezare.

2. evreii care s-au stabilit în ţară fără ştirea prealabilă a autorităţilor competente sau

care s-au declarat în mod fals slujitori ai unor evrei toleraţi în regat, neavând o meserie proprie
şi mijloace de trai îndestulătoare, mai mult, ar

fi cunoscuţi pentru exercitarea unor speculaţii

nepermise, vor fi expulzaţi din regat, stabilindu-li-se un termen suficient pentru a pleca.
Deci, tuturor evreilor imigraţi după 1790 să li se ceară neîntârziat să prezinte
autorităţilor competente doyezile privind mijloacele lor de existenţă, aprobarea de imigrare
şi meseria practicată, altfel vor fi expulzaţi imediat la locul de baştină.
Care preaînaltă poruncă vi se comunică în vederea publicării sale imediate pe calea
prescrisă şi pentru a o face cunoscută oficiilor camerale implicate în vederea instruirii lor
2
unitare .

1 De către Camera aulică ungară, care în 1 0 septembrie 1 806, nr. 1 4 1 82, propune Consiliului
Locumtenenţial colaborarea organelor administrative şi camerale pentru aplicarea dispoziţiilor
imperiale.
2 Consiliul Locumtenenţial publică aceste dispoziţii prin circulara emisă către toate
jurisdicţiile din Ungaria în 1 8 august 1 806, nr. 16240 (vezi o copie la AN, DJ Baia Mare, ACM, Fd.
45, pachet XVI, f 25r-27v). Circulam face referire la antecedentele din anii 1 735, 1 737, 1 769 şi 1 77 J
privind dispoziţia expulzării evreilor străini găsiţi lări\ paşapoarte şi constată numeroase încălcări care
au dus la creşterea irnigrn\ici. Plângerile adresate comisiei instituite de dicta ungară pentru
regle"mentarea comerţului, în 1 802, de către oraşele libere regeşti au reprezentat prilejul penlru
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adoptarea prezentei reglementări (vezi Low, p. 37-53). Circulara detaliază măsurile cuprinse în
decretul imperial, introduce elemente restrictive suplimentare (cuprinderea obligatorie în paşapoarte a
descrierii personale pentru prevenirea fraudelor) şi dispw1e jurisdicţiilor conscrierea imediată a
populaţiei evreieşti, cu specificarea mijloacelor de �11bsistenţă şi a aprobării de şedere pentru fiecan!
persoană. Pentru aplicarea ace.-:tor dispoziţii vezi doc. nr. 27( 1 806), 46( 1 8 1 3), 49 ( 1 8 1 4), 53 ( 1 8 1 5),
5 5( 1 8 1 6), 1 59 ( 1 830), 241 ( 1 837).

26 .

1806, septembrie 13, Iaşi. Scrisoare de

scutire de dări acordată

de Veniamin Costache, episcop şi mitropolit al Moldovei, unui

evreu care a trecut la credinţa ortodoxă.

Vcniamin 1 , cu mila lui Dumnezeu, episcop şi mitropolit Moldovei. Arătătoriul
aceştia, cc au fost din legea evreiască, cunoscând cea adevărată credinţă a noastră, au cerut
ca să fie luminat cu sîantul botez a maicii noastre biserici a Răsăritului şi după a sfintelor
canoane hotărâte catihindu-se, s-au şi botezat cu desăvârşit botez aicea în mănăstirea
Socolei de către preacuvioşia sa chir loil dul1ovnicul, numindu-să Iacov.
Drept aceia, fiindcă din vechi au fost obicei pentru aceşti veniţi din altă lege de a nu
fi supăraţi la nici o dare de bir sau avalele, poftim pe dumneavoastră cinstiţi boieri dregători
ca şi acest nou creştin, rămăind statornic în pământul acesta, să nu fie supărat întru nimică
şi va fi şi dumneavoastră pomenire. Căruia, spre încredinţare, i s-au dat la mână şi această a
noastră mărturisitoare carte ca să-i fie de adeverinţă2 •
Veniamin, mitropolit Moldovei, (m.p.) Iaşi, 1 3 septembrie, 1 806.
Orig. AN., Documente istorice, CLXXV/21 1 .

1 Veniamin Costache ( 1 768-1 846). Înscăunat ca mitropolit al Moldovei şi al Sucevei în 1 803.
Cu o întrerupere între 1 806- 1 82 1 se află în această funcţie până în ianuarie 1 842.
2 Condica pentrn botezaţi . . indică pentru oraşul Iaşi, în anul 1 8 1 9, 57 de evrei care au optat
pentru convertirea la creştinism. (Doc. st. p. 320-350). În legătură cu situaţia convertirilor, W.
Schwarzfeld avansa ideea că „cele mai multe călcări religioase le făceau cei din clasele de jos·'; în
familiile fruntaşe unde instrucţia copiilor era o regulă generală, evlavia era una din condiţiile esenţiale
ale educaţiei, datinele erau pe cât se poate de curate" (W. Schwarzfeld, Conveniri, p. 1 54). În acelaşi
timp, M. Schwarzfeld insistă asupra rolului pe care l-au jucat evreii botezaţi în societatea românească,
arătând că mulţi dintre aceştia au fost ridicaţi, ei sau copiii lor, la ranguri de boieri şi instalaţi în
funcţii publice (M. Schwarzfeld, Vechimea, p. 66).
.
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27 .

1 806,

noiembiie 6, Arad.

funcţionarilor

Autorită�le comitatului Arad dispun

subordinaţi

trecerea

la

aplicarea

măsurilor

privind cons.:rierea evreilor, expulzarea celor imigraţi ilegal şi
interzicerea pentru alţii de a se s tabili în comitat.

859. Foi olvastattak a Feb M.M.K.H. Tanătsnak a Megyehez botsajtou k. ktirnyek

rendelesel melly ăltal tudtăra adatik a Megyenek, mikeppen e0 Felsegc a jo rendnek
megtartăsâra

az

1 802-ben

tartott

Orszăg

Gyiilese

alkalmatossâgăval

tămasztott

panaszsz.okhoz kcppest az Zsid6k erănt kegyelmesen parantsolni melt6ztatott, hogy ezentul
a Zsid6knak az Orszăgba val6 kelese egeszben tilalmas legyen. nemellyeknek ezen Magyar
Hazăba val6 jovetcll tsak kiilOnos esetekben engedtessen meg az is ugy hogy ha lakhelyerol

j6 viseleteriil Tanu leveleket hozand es elete modgya folytatăsa modgyărol tsalhatatlan
erteket he mutalandgya valarnint szimen arrol is bizonyito levele! elo adand hogy az azon
Kcriilo Szeke i\ltal a hova le telepedni kivân 2 telepcdesre nekit engedelem aâattatolt.

Hogy pedig czen Fdscgcs intezetnek foga.nattya cs lkozOltetthessen, ne hogy

valamelly Zsid6 alatornba bt:

tsuszhasson

cs eo Felscgc

kegyelrnessen

parantsolni

melloztatott

1 -szor Hogy a Szelv1d6ki Harmintzadok ut.azo levei nelkiil ta.pa.sztala.nd6 Zsidokat

azonnal vissza utasittsa, hogy ha pedig az volna nekie, ezt azonnal rnegjegyezvfo a
Felseges Hclytart6 Tanătsnak ăltal kiildgye, mellyet ha vele volna is, be mutatni nem
akarnă azon esetre ismtt minden tekintetnel ki utasitsa, sot ha valaki affcle engedelem
nelkiil az Orszăgba fetrengeni talăltattna ugy bânodgyck vele mint k6borl6val .

2-szor

Minden Zsid6 koteleztetik az cngcdelem Ievelet azon Tanats Szeknek, a hol

k akar tclepedni bc mutatni

a Zsid6 vagy mas Kozseg clOtt

a melly be tartozik jelenteni

hogy kiiWnos lajstromba vehessek.

3- szor Mindcn Zsid6 kozseg minden Esztendoben tartozni fog a Dulo Rirăl6
Szeknek a Zsid6kat be mutatni.

4-szer Minden Zsid6k akik vagy kereskedes . vagy mas dolgaik miatt az Orszâgba be

jonnenek,

lakhelyekriil szabad meneteli

levekket mutassanak,

mellyben

szemi!Ilyes

leirâsok, utazăsoknak oka, es sikeres voltănak ideje, meg hatăroztasson. Akik a nelkiil
leendenek, azok sem a Harmintzadok, sem măs Birăll6 Szekek filtal be ne botsajtassanak,
hanem mind koborl6k nezettessenek. Melly is hogy annăl siikercsebben eszkozolletthessen
a Zsid6 Kozsegeknek hiriil adattasson, hogy tulajdon koltscgeken az eredeti helyere vissza
fog utasittatni, sot az ăltal hăg6k az Orszâgba val6 maradăsbeli j6voltokt61 m eg fognak
fosztatattni.
Ahhoz keppcst hogy minden tsalasok el mclloztessenek az orszăgban lak6 Zsid6k is
amid{)n az orszăgba fel s ală kelnek S7..abad menetelii levelel jarjanak.
Vegtere azon Zsid6k akik 1 790 esztendo utăn az orszăgba be j ottek eo Felsege
kegyelmessen parantsolni melt6ztatik, hogy azoknak nevenkent val6 egybe irăsa meg essen
es magokat az illetb Birat6 Szek eWtt be jelentven mind azon elObbeni elete m6dgyat, mind
el bot'iătăsăt cs elete tăplălăsara elegendo m6dgyăt be mutassa, kiilomben bizonyos meg
hatărozand6 iido alatt ki fog kiiszobOitettni.

EbbCii Felscges parantsokat komyekeltettni a Zsid6 Kozsegekbe părban ki adattni

olly meg hagyăssal rendeltetik, hogy azonnal a bekel t Zsid6knak nevenkent val6 jedzese
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meg tetessen, minden Zsid6nak erkOlL<;e, eletend. ,, irsa fol jegycztessen, es a vegben itt
egyben iras a Zsid6 Kozseg al.tal ala irattassek.

Wgez.tetett
Ezen

Kegyes Rendeles Megyebeli

Szolga Bir6 Uraknak zsinor rnertekiil ki

adatattvân meg hagyattik eo kegyelmeknek, hogy azon kegyes rendelesnek foganatyât a
megirtt m6d es rend szerent eszkozollyek.
Generalis Congregatio de dato 6-ae Novembris 1 806.

Orig. AN, DJ Arad, ACA, nr. 859/1 806.

[Traducere:]

859. Se citeşte circulara milostivă a preaonoratului Consiliu Locumtenenţial Regesc

ungar 1 prin care se dă de ştire comitatului că maiestatea sa, în urma plângerilor înaintate cu
prilejul dietei din 1802, şi pentru păstrarea bunei rânduieli, a binevoit să poruncească în
privinţa evreilor ca de-acum înainte intrarea lor în ţară să fie oprită cu totul, permiţându-se
totuşi unora dintre ei accesul în patria maghiară în cazuri speciale, dacă aduc de la locul de
domiciliu dovadă de bună purtare şi demonstrează fără putinţă de îndoială că au din ce îşi

întreţine existenţa, prezentând totodată aprobarea de şedere acordată de scaunul cercual al
locului unde urmează să se stabilească.
Iar pentru ca această dispoziţie imperială să poată fi pusă în aplicare şi pentru ca nu

cumva vreun evreu să se strecoare fără voie în ţară, maiestatea sa a binevoit să poruncească
cu milostivire:

1 . Ca oficiile tricesimale de la graniţă să oprească intrarea în ţară a evreilor fără
paşaport. În cazul în care prezintă astfel de paşaport, să-l însemneze şi să-l trimită
onoratului Consiliu Locumtenenţial Dacă evreul are paşaport, dar nu vrea să-l prezinte, să
fie oprit de la intrarea în ţară. iar cei găsiţi în ţară fără paşaport să fie trataţi ca nişte
vagabonzi.
2. Fiecare evreu este obligat să pre;.dnte aprobarea de stabilire a scaunului de
consil iu al locului unde urmează a se aşeza în faţa comunităţii evreieşti locale, iar aceasta
trebuie să-l anunţe autorităţilor şi să-l treacă într-un registru special.

3 . Fiecare comunitate evreiasd\ este obligată să prezinte anual scaunului cercual lista
evreilor nou-veniţi.

4. Toţi evreii care vin în ţară pentru comerţ sau alte treburi să prezinte aprobarea de
plecare de la locul de domiciliu, în care să arate descrierea lor personală, motivul călătoriei.
durata acesteia. Cei fără asemenea acte nu vor fi admişi pentru şedere nici de către oficiile
triccsimale, nici de către scaunele cercuale, ci vor fi trataţi ca nişte vagabonzi. Pentru
aplicarea cu succes a acestei dispoziţii, să se anunţe comunităţilor evreieşti că vor fi
obligate să suporte cheltuielile de retrimitere a contravenienţilor la locul de domiciliu, iar
cei care nu respectă dispoziţia vor fi ei înşişi expulzaţi.

Pentru a evita orice încălcări ale acestor dispoziţii, chiar şi evreii locuitori în ţară s.:'i

poată circula doar cu paşaport.

În sfârşit, evreii care au intrat în ţară după anul 1 790 vor fi conscrişi, conform

milostivei pomnci a maiest.:'iţii sale, astfel încât scaunele cercuale să includ,'i numele lor,

modul de susţinere a existenţei, aprobarea de plecare de la locul de domiciliu. Cei neincluşi

în conscripţie vor fi expulzaţi într-un tcnnen ce se va stabili.
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Acest ordin imperial se va publica şi se va da în copie comunităţilor evreieşti cu
dispoziţia ca imediat să se întocmească lista nominală a evreilor intraţi in ţară, să se
însemneze moralitatea şi modul de susţinere a existenţei lor, iar conscripţia să fie semnată
de fruntaşii comunităţii evreieşti.
[Rezoluţie]
Acest milostiv ordin se emite către domnii juzi nobiliari comitatensi ca un nonnativ
şi li se porunceşte să asigure aplicarea sa conform dispoziţiilor pe care le conţine2 .
Congregaţia generală din 6 noiembrie 1806.

1 Vezi nota l la doc. nr. 25 ( 1 806).
Pentru măsurile preconizate în comitatul Maramureş, vezi doc.

2

oraşul Timişoara, doc.

28 .

nr.

nr.

46 ( 1 8 1 3), iar pentru

49 ( 1 8 14).

1807,

ianuarie

rabinului,

18,

învăţatului

Iaşi. Inscripţia de pe piatra tombală
�i

cabalistului

Iosef

Isoca,

a

fostul

preşedinte al Tribunalului Rabinic, fiul rabinului şi marelui
învăţat Arie lehuda Leib Halevi Hurvitz.

Duminică, 1 8 ianuarie 1807. 9 Svat. 5567
Şi a fost Iosef în casa Stăpânului său. Aici odihneşte chivotul Domnului, rabinul.
piosul, renumitul în generaţia sa, cabalistul adevărat, spiritul ascuţit şi excelent, care a
răspândit învăţătura şi pe mulţi i-a întors de Ia păcat, mare învăţat în Israel, bărbat modest
preşedintele Tribunalului Rabinic şi îndrumător pios, stăpânPl şi învăţătorul nostru în ale
legii, rabinul Iosef lşoca 1 , fiul rabinului. marele învăţat, învăţătorul nostru, rabinul Arie
Iehuda Leib Halevi Hurviţ, care a decedat la 9 Svat, anul (5) 567. Fie-i sufletul cuprins în
legătura vieţii (veşnice)2 •
Publ. în: Kara, l E., p. 42.

1 Vezi scrisoarea adresată de Iosif Isoca evreilor din Hotin, doc. 2 1 .

2 Cf. aprecierii lui M.A. Halevy, „aureola lui Iosif lsoca a întrecut-o pe aceea a părintelui său

Leib Hurvitz care a adus hasidismul în Tările Române (Halevy, Comunităţile, p. 65, 7 1 ) .
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29.

1807, aug11.rt 18, Af'ad.
circulara

Consiliului

Autorităţile cornitatului Arad publică

Locumtenenţial

privind

interdicţia

comerţului în graniţa militară pentru evrei şi oprirea emiterii de
paşapoarte pentru evreii

din provinciile ereditare

în vederea comerţului în Ungaria.

ale Imperiului

845. FOI olvastattak es ki h irdettettek a Feo M.M.K.H. Tanâtsnak Kegyes kornyek
rendelesei ugymint:
1 6932. A zsid6knak a Katonai Szeleken levo piatzi kereskedes, killonbfele elOfordult
okokbol meg tiltatott1 , mind azon âltal az is rendeltetett ne hogy az Nemet Birodalombeli
Zsid6knak Magyar Orszagban levo piatzi kereskedesre utaz6 levei adattasson 2 melyis az
Megycnek kămyekelteles vegett ki adattatik de dato 18-ae August 1 807.
,

01ig. AN, DJ And, .A.CA, nr. 84:511807.

[Traducere:]
845 . Se dau citire şi se publică circularele milostive ale preaonoratului Consiliu
Locumtenenţial Regesc ungar:
1 6932. Din diferite motive l i s-a interzis evreilor comerţul în pieţel e din graniţa
militară 1 . De asemenea, se dispune ca pentru evreii din Imperiul German să nu se elibereze
paşapoarte în vederea comerţului în pieţele din Ungaria2 • Dispoziţie ce se trimite în 1 8
august 1 807 comitatului spre a o face publică.

1 Vezi pentru măsuri similare anterioare: /MER, W2, p. 9, nr. 9.
2 M"asura contrazice dispoziţiile din 1 80 1 (vezi doc. nr. I ).

30.

1807,

octombrie 3 1,

Cernăuţi.

Informarea

autorităţilor

di�tnctuale din C.e măuţi către Guberniul Galiţiei. Răspunzând
la un Înalt Ordin din 4 septembrie, se arată că
se află evrei proprietari de moşii,

nici

în

Bucovina nu

arendaşi cu contracte pe

termen lung.

Gubernium.
8803/306/22, 1 4 Oktober 1 807,
Bericht ddto. 3 1 Okt. 1 807.
Das Patronatsrecht auf den
.

im Pachtbesitze der Juden

befindlichen Gutern betreffend.
Zu Folge der hohen Verordnung vom 4ten v.M.Z. 33321 , womit die hbcbste
Vorschrift in Absi cht auf die Au siibun g des Patronatsrechts bei dem im Besitzc der Juden
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befindlichen Gutem, diesen heute mitgeteilt worden ist; soli man Bericht erstatten, ob sich

landesstăndliche Guter in ErbsiLz, Erbpacht, oder zeitlichen Pacht der Juden befinden.

Nachdem Juden nur in dem Falie im BesiLze eines Gutes beJa<;sen werden koonen.

wcnn sie solche noch vor der Publikazion des hochsten Hofdekretes vom 9ten Mărz 1 793 1

erbeigenthumlich an sich gebracht haben, dieser Fall aber nicht eingetreten ist, so befindet

sich auch kein Jude im Erbbesitze eines Gutes.

Nur die jiidischen Gebriider Lazar und lsaak Brunstein sind im Erbpachtbesitze der

zur Kuczermarer Staatsherrschaft geh6rigen Dorfer Granizeziti, Istensegitsch, Hadikfalva,
Molodia, Czahor, Ostritza und Horecza, welchc Giiter aber wieder christlichen lnsassen in
Pacht iiberlassen werden miissten, woruber man unterm 1 . Januar 1 . J. ZI. 39 dem hohcn
Prasidio Bericht erstattet hat.

Da nun ohnehin nicht der zeitliche Păchtcr sondcm der Erbherr dahcr dcr
Landesfii rst bei diesen Giitem das Patronatsrecht ausiibt, so dtirfte nie der Fall eintretcn.
dass das Konsistorium statt des Erhhcm1 eine Pfarre verleihen konnte.
Milbach
Czemowitz, 3 1 . Oktobcr 1 807.

Publ. în.: Reifer, p. 1 03
[Traducere:]
Informare datată 31 octombrie 1 807.
Dreptul de proprietate asupra bunurilor aflate în posesia arendaşilor evrei.

Conform înaltului ordin din 4 luna trecută, cu nr. 33321, prin care s-a transmis astăzi
înalta prescripţie privind exercitarea dreptului de proprietate asupra bunurilor aflate în
posesia evreilor, se solicită alcătuirea unei infonnări, dacă este vorba despre proprietăti
rurale sub formă de moştenire, de arendă pe termen lung sau arendă temporară.

Având în vedere că evreii pot fi lăsati în posesia unei proprietăţi numai în cazul când
au dobândit-o prin moştenire înainte de publicarea Înaltului Decret Regal din 9 martie
1 793 1 , dar întrucât un astfel de caz nu a intervenit, nu se poate afla nici un evreu în posesia
vreunei proprietăţi moştenite.

Numai fraţii evrei Lazăr şi lsaak Bmnstein sunt în posesia unor arenzi pe termen
lung în satele Grăniceşti. .. care proprietăţi trebuiau. însă, să fie predate, din nou, aren
daşilor creştini: situaţie despre care s-a raportat înaltului prezidiu la data de l ianuarie a

anului în curs cu nr. 39.
Întmcât dreptul de proprietate asupra acestor bunuri este exercitat de moştenitorul
proprietăţii şi nu de arendaşul temporar, astfel nu poate interveni niciodată o situaţie în care
consistoriul să poată să închirieze o parohie. Acest drept îi revine doar moştenitorului.
Cernăuţi, 3 1 octombrie 1 807.
Milbach

1 În virtutea Înaltului Decret Regal din 9 martie 1 793, s-a interzis evreilor din Bucovina
cumpărarea de proprietăţi rurale sau luarea de moşii în arendă (cf Reifer, p. 1 03).
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1 808, martie 1 5, Ia,ri. Extraş din Condica SHjletefor ,ri a
Familiilor Stării de Jos di11 laşi. Sunt luaţi în evidenţă şi locuitorii

31.

evrei, pământeni

şi

sudiţi,

specificându-şe

ocupaţiile

lor,

numele membrilor de familie şi numărul slugilor ţinute în casă.

CONDICA SCRIERII SUFLETELOR ŞI A FAMILIILOR A STĂRII DE GIOS DIN
TÂRGUL IAŞII. 1 808 iulie 1 5 1 •
Familii

Sunete

1
1
1

6
6

2

5

I

3

8

I

7

I

3

3
5
6

4
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
2
4
4

3
6
4
3
6
I

1

4

1
1
1
1
1
1
l
1
I
1

5
3
4
7
6
7
4
5
3
2

Scriere jidovilor
Raieli
Haim, cu soţul său Stern, 4 fii, ot Podul Vechi
Lazăr, cu fimea sa Pisa, 6 fii
Hain, cu soţul său Sura şi 4 fii
losâb argintariu, cu Mindila şi gineri-său Meir, cu soţul său
Molca. un băiet
Moisă şlicariu, cu soţul său Leia, 2 copii
Corbul crâcimar, cu Molea, 3 copii, 2 slugi
Moisă şlicariul, cu Istera şi o slugă
Iznul şi Iancu, tovarăşi, cu o slugă
Meir, cu Dobruşa, 2 copii şi un frate
.lalic, cu Balaşa, 2 fii, 2 slugi
Meir, cu Itula şi 2 slugi
Avrarn cu 2 slugi
David Figăl, cu soţul său Figa, un fiu
Hascal, cu Rifca
Avram, cu Şăina, un fiu, o slugă
Moisă, cu soţul său Basa şi 2 slugi
Samoil, cu Haina, o soră
Cotle croitorul, cu soţul său Sura, 2 fii, 2 slugi
Iosâb steclar, cu Leia şi 2 slugi
Moisă sân Lazăr. cu Leia. o fiicA
Hain, cu lslra, 4 fii
Hain jidov
Lciba Cosmariu, cu Mendela şi 2 fii
David, cu Riza şi 3 copii
Avram, cu Leiba şi o copilă
Herşcu ccpregar, cu Mindela, 2 slugi
Hain argintariu cu Saina, 3 fii şi 2 slugi
Avram, cu Ruble, 2 copii, 2 slugi
Isaac, cu Ruha şi un copil şi Riva. sora lui, 3 slugi
Hcrşcu, cu Beila şi 2 slugi
Leiba, cu Haina, 2 fii şi o slugă
Marcul precupe\ul cu Maica, o slugă ot Uliţa Mare
Iancu, cu Sura
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Familii

Suflete

1

6
3
2

1
1
1

6

1
l

4

l

3
2

1
l
1
I

1
1

3

3
7
5
3
3
1
2

l

5

1

4

1
1

5
3

49

218

1

1

2

1

3

1
1
1

6
4
4
4
4

1
1

8

1
1

5

1

4

1
1

4

1
1
1
1
1
1
1
1

5

2

6
4

3
2
3
3
3

1

6
6

l
1

3
5

Scriere jidovilor
Meir, cu Haina, 3 fii şi o slugă
Hain şi Leiba, cu Maka ot Măji
Cu soţul său Ita, Solomon
losâb, cu Ruble, 2 fii şi 2 slugi
Avmm şi Reiza, cu un fiu şi o slugă
Iancu, cu Ţire şi o fiică
Iancu, cu Doba, o slugă
Iancu, cu Haina
Leiba, cu Pisa şi un fiu
David, cu Ghitla şi 5 fii
Avram, cu soţul lche şi 3 slugi
Jidoavce văduve
Juda jidov cu Safra şi o fiică
Avram
Herşcu, cu Manca
Darii, cu Chiţa, 3 fii
Calrnan jidov
Lupu cu Hughe, un fiu şi o calfi\
Solomon Cociurna
Mihai, cu soţul său Perla, 2 fii şi o calfi\
Solomon, cu Leia şi un fiu
lochi, cu soţul său Leia şi o slugă
Izdrail, cu Sura şi 3 calfe, un ucenic
Moisă argintar, cu Freida şi 2 fii
Hain, cu Hae şi 2 fii, ot Hagioaie
Haie jidoavca, cu un fiu şi altă văduvă cu o fiică
Solomon, cu soţul său Riza, un fiu, o fată
Iancu, cu Leia, 3 fii şi o calfă
Izdrail cu Melica şi 3 fii
Isac, steclar, cu Sura şi 3 fii
Leiba tabacar, cu Ita
Lazăr chitar, cu Iuga, un fiu, o slugă
Solomon olar, cu Veila
Leiba argintariu, cu Haia, 2 fii şi 2 calfe
Meir chitariu, cu soţul său Balaşa, 1 fiu şi o slugă
David sân Meir, cu Rifca şi un fiu
Leiba olar, cu Leia
Herşcul, cu Rehle, 3 fii
lsac tabacar, cu Leiba şi o slugă
Simon tecucean, cu Istera şi un fiu
Herşcu casap, cu Reiza; -l fii
Lazăr lipţcan, cu Bune şi 4 fii
Iosab lipţcan zăt haharnbaşa, cu Beila, un fiu
Marcul, cu soţul său Mindela, 2 fii şi o nepoată
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Familii

Suflete

1

6
4

1

_
_
_
_
_
_
____

73
1
1

323
4

l

4

1

3

1

3
4

1
2
1
1
1
1
1

5
1

5
3
5
4
3
5

1
I

4

1

3
4

1
1
1
1

4
4
5

2

1

8

1
1
1

6
3
8

��9
-7����
42
-5�4
1
1
1
1

1
I
1
1
1
1
1

3
3
6
6
4
4
I
4
6
3
2
6

1

5

1

4
4

1

Scriere jidovilor
Iosâb, cu Freida, 3 fii şi lstera vădană
Solomon rachier, cu Dobruşa, 2 fii
Copel argintariu, cu soţul său Elia, 2 fii
Sapşa rachier, cu Hac şi Tovie, cu un fiu, o văduvă
Leiba zaraful, cu Feida şi 2 fii
Rubla, cu 2 fii
Saim aJâmar, cu Feida şi o calfă
Cerbul, cu Lie şi o nepoată a lor
David cărucer, cu Hilda, 2 fii
Avram stoler, cu Beila, un fiu, Nusărn stoler cu Goida
Pascal, cu Doba, o slugă
lancul precupeţ, cu Ruhla, un fiu şi Leia vădana cu un fiu
Iţic precupeţ, cu Beila, 2 fii
Herşcul, cu Sura, o fiică a lor Reiza
Avram dascăl, cu Haica şi 3 fii a lor
Lazăr alamar, cu soţul său Haita, un fiu, un ucenic
Iancu cibotar, cu Haita, un fiu şi o calfă
Solomon ceauş, cu Chizla, un fiu
losab croitor, cu Malca, un fiu şi Golda vădană
Lupul aoitoriul, cu Braina cu 2 fii
Ursul dohotar, cu Gbezla, 3 fii
Herşcul crâcimar, cu Haita
Meir pânzarul, cu Tivea şi 3 fii, o calfă cu Rifca şi un fiu al lor
Hain slicar, cu Sura, 4 fii
Isac Tighiian, cu Haina, cu o fiică a lor
Avram sân Naftule, hahambaşa, cu Sărna, 4 fii cu 2 slugi
Naftule hahambaşa, cu soţul său Lea cu 3 slugi
Itala vădană, cu vărul său Avram şi o slujnică Hene
Ursul rachier, cu soţul său Leca, ginerele lor Leiba
Dănilă, cu Craica, un fiu şi alt jidov însurat, cu soţul său,
Heea, o slugă
Leia jidoafca
Ilie rachier, cu Haca, 2 fii
Simon, cu soţul său Ghizla, 2 fii
Simon ot Cărvăsărie
Leiba rachier, cu soţul său Ita şi 2 fii
Leiba cibotar, cu soţul său Haita, 1 fiu şi 3 slugi
Leiba precupeţ, cu Hune, un fiu
Herşcul rachier, cu Heina
Froim, cu soţul său Ciurca, 3 copii şi sora-sa
Avram cu soţul său Refle, 2 copii şi soacră-sa
Rafail rachier, cu femeia lui şi 2 copii
Berla, cu 3 fii
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Familii

Suflete

1
1

5

4

1
1

5

5

1

3

1

2

1

1

3

6

Scriere jidovilor
Şaca lipcan, cu 4 fii
Leiba spiţer, cu soţul său Răiza, un fiu şi o slujnică
Herşcu rachier, cu Freida şi 3 fii
Leiba rachier, cu soţul său lstera,un fiu
Avram steclar, cu Leica, un fiu
Simon cu Dinţica
Iancu Pânniriu, cu Roşa şi un fiu
Ursul pânz.ariu, cu Surica, 3 fii şi o slujnică
Talul. cu Anita şi 2 copii
Golda vadană

1

4

1 20

523

1

5

Şmil lipţcan, cu soţul său Haita, 2 copii şi o slugă

1
1

7
3
3

Lazăr giuvaergiu. cu Rifca şi 5 fii

I

1
1
1

1

I
I

I

I
1

1

3
6
6
7

5
5
2

3
5

3
4

1

4

1
1

6
5
2

I

1

I

1
I

1

I

1

1 44
1

1
1

5

7
5
3
6
2
2
637
5

6
3

1

2

1

6

1

4

1

3

lsac pânzariu, cu Leia şi o fiică
Briaca vădană. cu 2 fii
Boroh, cu Leia şi un copil
Avram lipţcan. cu Preida, 3 fii şi o slugă
Iţic, cu Rubla cu 4 fii
Solomon lipţcan, cu Leicaşi, 4 fii şi o slugă
Mihail, cu Basa şi 3 fii
Saim lipţcan, cu Sura şi 3 fii
Moscul Leiba lipţcan, cu Ita
Avram, cu Ita şi un argat
Herşcul lipţcan, cu Irta, 2 copii, o slugă
Haia văd[u]vfă], cu 2 fii
Stere văd[u)v[ă], cu ginerele său, fiică-sa şi o slugă
Leiba şi Beila. cu soţul său şi 2 copii
Haim, cu soţul său Basa. 3 copii şi 1 argat
Rafail rachier, cu Sic şi 3 copii
Avram crâcirnar, cu Basa
Moscul cu Riza şi 3 fii
Slim făinariul . cu Mih;ila. 3 fii şi 2 fi ice
Raim prccupeţui, cu Ci o ma şi 3 fii
Iosăb croitori.ul. cu Haichi. un fiu
Avram Coner, 3 fii şi o slujnică
Moisă telial. cu Haia
Solomon crâcirnar, cu Ita
,

Simon şi Leiza, femeie-sa, cu 3 fi i
Avram. cu Ana ş i 4 fii
Leisa olariu, cu Saica şi soacra lor
Leiba şi Hae, soţul s<'lu
Iancu ciubotar. cu Ciorna, 2 fii şi 3 calfe ot Bărboi

Slim ciubotar. cu Perla,

o

calfă
calfe

Chipel ciubotar, cu Vera, 2
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Scriere jidovilor

Familii

Suflete

1
1

2

1

3

Izdrail, cu Ruble, un copil

1

3
1

Sura jidovea, cu 2 fii

1

5

1
1

5

4

1

3
4

1

3

1

3
3
21

l

1

4

Lupu şlicariul, cu Beila

Avram cu Hughe, 2 fii şi o slugă

Şaina cofetâriţă. văduvă

Avram, cu Raiza fiică-sa, 2 fii şi o slugă

Zaharia zaraf, cu Haina, cu un fiu şi o slugă
Iancul telalul, cu Dobrinţa şi o slugă

Na11man, cu soţul său Risăia şi 2 fii

Zulac. cu soţul său Haea, 2 fii

Hersul cu Răiza, muma lui Leea

Feigă vădruJv[ă], cu un fiu, o slugă
Naftule. cu Leia şi un copil

Iancu cibotar, c u 20 nemţi sudiţi

2

Ursachi, cu soţul său Ile

l

5
2

Moisă, cu Friida

1 66
1

739
2

1
1

3

Lcrcul croitoriul, cu soţul său Haie, o slugă

3
2

Leiba starostili, cu soţul său lrta

1
1

1

B orob, cu Merlo, 3 fii

Pinbas Frâncul.cu Vilda
Avram ceauş, cu soţul său Hae şi o fată
Moiscă chitarul, cu Maria. 3 slugi

1

5

1

3

Haia văduva, cu ginerele său şi fiică-sa

1

3
5

Froim, cu Leiza, cu un fiu, 2 ucenici

1
1

6

1
1

4

1

7

2

4

l
1

1
1

1

1
1
1
1

1
I

I

5

5
3
3
3
5

4
6
3
6
2
2
5

· -----

l lJ 2

838

l

6

Sain rachier, cu lstera şi o slugă

Solomon, cu Reiza, cu 3 fii şi un frate
Lupu jidov, cu soţul Figa, un copil şi maică-sa
Meir steclar, cu Dobre, 3 fii

Nusăm croitoriul, cu soţul Male, 2 fii, 3 slugi

Avram. cu maică-sa Haie, Marcu cu soţul său Rifca

Herşul doftorou, cu Rubla, 3 fii
Mihăil, cu Ruhla şi un copil
Haim, cu Raiza, un fiu
Moisă, cu Chitia, un fiu

Marcul croitorul, cu Hana, un copil, 2 slugi

Meir, cu Freida,un fiu şi o slugă
Lupul ceaus de ciocli, cu Dubre,

4 fii

losâb, cu Haie şi cu un fiu
Avram cu Perl a 4 fii
,

Scnder cepregarul cu Zinei

Hana
David dasem. cu Hacacta şi J fii

David, cu

An a m

cr01loriul. cu soţul si\u Brice. 4 Iii

327
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Suflete

1

4

Scriere jidovilor
Avrarn, cu Haia, 2 fii

Aron, cu Veica şi Wl fiu

I

3

I

6

Aron crâcimar, cu Haighe, 4 fii

1

3

Zelman cu Soce, o slugă

1

6

I

4

I

4

Moisă mahal, cu Freida, 3 fii şi o slugă

Iancu Pascal, cu lrta şi un fiu
Leizer, cu Freida, 2 fii

şi un dascăl

I

4

Leiba, cu Freida, 2 fii

1

4

Leiba ciubotariu, cu Chela, Wl fiu şi soacră-sa

1

I

Leiba, cu Rubla şi

2

Ghitla jidoavca, cu fratele ei Leiba ot Frecăţoaia

un fiu

I

2

Siumen, cu Refia

I

2

Sapsa cu Sura

1

2

Hers croitoriul, cu Merla

I

4

Simon. cu Şaica,

3

Ghetla văduva, cu o slu gă Stita, tij

1

2

I

2

I

4
1

,

un fiu şi Sura jidoavca

Moscul, cu Freida

losâb, cu Maria

Iosâb, cu Hoia şi wi frate
Zalman jidov

1

4

Avram rachier, cu Doba 2 fii ot Broşteni

1

2

Iosâb crâcimar cu Riva

1

Ruhla vădana

212

915

,

Minuil rachier, cu soţul său Zlata un fi u

I

3

I

3

Boroh pricupeţ cu !tala, un fiu

I

2

Leiba, cu Rudă

1

4

1

3
3

1
l

6

1

6

1

2

,

Moisă rachier, cu Leia, un fiu, o fiică

Lazăr rachier cu Lei.1.a. un fiu
,

Ilii cepregariu. cu soţul său Ruhrn. un fiu

S l i m hahamul, cu L ei a şi fii

Hai la şi 2 fii
Mei r pricupeţul cu Liia
Ursul rachier, cu Doba o fiica
Marcul rachier, cu

1

3

1

3

lancul dascăl, cu lstere, un fiu
Moisă cuşmariu, cu Sura

1

2

1

4

1

3

1

3

1

3

1

3

I

5

1

2

1
1

3

5

2 :>lugi

,

,

Isac pricupăţ, cu Sura, 2 fii

Moisă rc1chier, cu Haia, un fiu
Meir, cu Şaina,

un fi u

Izrail tenechegiu, cu Bălaşa, m1 fiu
Manos rachier, cu Leiba,

un fiu

Leiba steclar, cu Istcra, 3 fii
Solomon rachier, cu Sura

David rachier, cu Reiza, o fiică
Şmil cu�rnariul, cu Leia, 3 fii
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1
1
1

3
2

lsacul Leiba, cu Ita

3

Marcul rachier, cu B eila, tatul lor Avram

2

36

994

Scriere jidovilor
Isac rachier, cu Ita un fiu

�
�-_���-�-

1
1
I
I
1
1

3
2

Iancul rachier, cu Ruble,

3
3

lţic rachier, cu Rifca, un fiu

2
3

Lupul rachier, cu Sura

1

3
3
3
3

1

3

1

3

1

1

I

1
l

1
1

1

1
I
1

259

l
l

5
5

2
5

3
4

4

6

(i

3

1076
4

4
4

1

6
6
6

1
1

3
3

l

3
5
2

1

1

5
4
1
3

un fiu

Matos, cu Maria
Solomon rachier, cu Leia şi Wl fiu
Herşcul, cu Maria şi un fiu

David boiengiu, cu soţul său Saica, Wl fiu

Rafail, cu Ita şi Wl argat

Fişăl pricupăţu, cu Ruha şi o fată
Manos steclar, cu soţul său Balaşa o copilă
Samoil pricupăţ, cu Rifha şi un fiu

Marco croitoriul, cu Doba, un fiu

Iancu croitoriul, cu Rifha, 3 fii
Avram rachier, cu Rifua şi 3 fii
Nus�m rachier, cu Bni te
1 1orail rachier cu Maiia şi un copil Solomon cu soţul său Sofra
Mei r rnchier, cu Hana şi un copil
Cerbul, cu lufta, 2 fii
! ! i i . cu Şnra. 2 fii
Iar.cui _ vicupăţu. cu Ruhia, 4 fii
l'vi indil rachier, cu Ist�ra. 4 fii
! <i n cu, c u Ţivia, 3 fii
ivhm:ul cibotariu, cu It<i. un tovarăş
,

3 fii
i 5ac rachier, cu Ita şi J fii
Bercul, cu Ana
Lciba, c u Sura, 2 fii
Marcul rachier, cu Blumi, 2 fii
Lupul rachier, cu Rifca şi 4 fii
B..:ila vi'1duvă, cu

Herşcul cepregar, cu Gheila şi 4 fii
Solomon, cu Bliman şi 4 fii

David, cu Chitia, un fiu

Avram croitoriul, cu Rifca şi un fiu
Ita vădană, cu o fiică măritată
Uşer rachier, cu Haia şi 3 fii
Hescul jidov, cu Sura ot Fărădeile

Şmil pricupăţul, cu Golda, 3 fii
Şmil pricupăţu, cu soţie, un fiu şi o soră

Sura jidanca

Chiver rachier, cu soţul său Pjţe şi o fiică

379
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1
I
I
1
I
1
I
I
282

4
2
2
4
4
4
5
3

Scriere jidovilor
Leiba pricopăţu, cu Sura, 2 fii
Faibiş rachier, cu lstera
Leiba rachier, cu Riza
Şmil haham, cu Leica, 2 fii
Todoraş Botoşănean, cu Suni, 2 fii
Gheţăl pricupăţu, cu Beila, un fiu şi o slugă
Avram cojocar, cu Haina, 2 Iii
Himber fănaragiu, cu Tolţa, un fiu

1 1 70
I
4
2
3
5

Stere jidoavca, rachieriţa
Marcul dascăl, cu Haia o fiică şi Vărvara văduva
Lupu rachier, cu Maria
losâb rachier, cu 2 fii
lancul merar, cu soţul Eche. cu un fiu şi Iancu fanaragiu, cu
2
Ieha
Moisă pricopăţul, cu Ana şi o fiică
1
3
4
1
Leisă rachier, cu Sura, 2 fii
1
Şmil jidovul cracimar
David croitor, cu Sura, cu un fiu
I
3
1
David croitoriu, cu Leia, un fiu
3
4
Basa, cu 2 fii şi Sura văduva
I
Ită văduva, cu 4 fii
I
5
Rifl1a, cu 2 fii
3
Ilii olar, cu Hae, 2 fii, o slugă ot Muntenimile
1
5
1
Leiba olar, cu Sura, 2 fii, muma lor
5
David olar, cu Huluba, 2 fii
4
1
1
lancul pricupăţul, cu Rifha, un fi u
3
I
Maslo rachier. cu Beila şi un fiu
3
1
Mendel crăcimar. cu Reiza. un fiu
3
1
4
Şmil rachier, cu Ruble, 2 fii
Şmil sân Herşicul, Sura cu 5 fii
1
7
Ursul sân Leia, cu un fiu, soţul său Rifha
I
3
2
I
Leiba croitoriul, cu Blima
4
I
Avram trahtergiu, cu 2 slugi
Isac Chetrar, cu Malha, o fiică
I
3
3
1
����
�� lsac croitoriul, cu Malce

305

1260

1
1
1

3
3
4
I
3

1

5

3

Iţic rachier
Avram rachier, cu Raiza, un fiu
lancul, cu Priana, o slugă
David rachier, cu Zl ata, 2 fii
Ri fca jidoavca

Awam rnchier,

cu Răi?.a . un

Iosfib rachier, cu Rifca,

3

fiu

fii

Avram OscuL cu Hacal h o ltei u şi Ghidin j i dovu l

330
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1

7

3

Scriere jidovilor
Moisă rachier, cu Jstcra şi 5 fii
H.aim rachier, cu Maria 2 fii, 2 calfe
Herşcul, cu Haica, 2 fii şi 2 calfe
Solomon, cu Golda. 4 fii
Leizăr pricupăţu, cu Lifca 4 fi i
Zalic rachier, cu Ilie şi o fi ică
Hcrs pricupăţ, cu Ella şi 3 fii
Hers pricupăţu, cu Hae
Leizar rachier, cu Mai ca un fiu şi o slugă
Boric rachier, cu Rohla şi un fiu
Doba vădana şi Fişă! croitoriul cu Maka
Herş, cu Reze 4 fii
Solomon, cu Chita. 2 fii
Lciba, cu Sura, 3 fii ot Câcaina
Boroh, cu Irta şi un fiu
Simon, cu Franga, un fiu
Haim. cu Hae şi un fiu

2

Lupul, cu Haica

2

Leiba. cu Bcila

1

6

1

6

1

6

1

6

I

3

1

5

1

2

l

I

4
3

1

3

l

6

I

4

I

5
3
3

330

1 362

1

2

1

3

l

4
4

1
1

3

1

2

4
3
9
4

4

4

7

4
6
4

,

,

,

,

Leiba. cu Istera
Irimii, cu Ruhle, un fiu
ŞmiL cu Itala şi 2 fii
Nahman, cu Itala şi 2 fii
B oroh, cu Ruhle, un fiu

Malha
fii
Moscul, cu Rifca, un fi u
Şai n croitoml cu Sura şi 7 fii
Moisă. cu Frcida, un fiu şi o fiică
Anam. cu Haic:i şi 2 fi i
Bciumfin cu Haica şi 2 fii
Solonwn. cu

Tos, cu B d la, 2
.

Peniumân, cu S <1 i ca, 5 fi i

Ruhcla, Beila cu 2

fii

7

fi i
Saina 2 fii
Ian cu cu S oliica
Ş a in cu Rifca. 5 fii
Matos jidov
MiheL cu Ervera, 3 fii
Marcul, cu lstera
hmcul , cu Merala, 5 fi i

2

Moscu, cu Ist era

2

7
1
8
2
6
9

Herşcul. cu Leia şi 4

Aron, cu
,

,

losâb. cu Ianca,

ltic. cu Leia.

4 fi i

7 fii
33 1
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Familii

Suflete

1
355
1
1
1
1

6
1476
9
6
3

2

10
5
3
5
10
5

C u Freida Boroh, losab cu Rubl e

2

Lupul, cu Heila
Avram, cu Beila, 3 fii
Moscu, cu Beila şi 2 fii

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
379
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2

5
4
4
5
4
7
3
7
7
5
7
4
3
4
3
1 608
6
5
5

Şaim, cu S âma,

4 fii

Şmi l, cu Maria,
Şmil, cu Sura

,

2 fii şi
6 fii

5 fiice

Lupul, cu Molca, un fiu

Mihăl, cu un fiu Simon

Golda şi Ciorna, văduve, cu 3 fii
Iancul,

cu Irţa şi un fiu

Moisă, cu Leia, 3 fii
Solomon, cu Maria şi 8 fii
Boroh, cu Heita,

3

fii

Avram, cu Haita

Mindăle văduvul, cu 3 fii
Moisă, cu Haita şi 2 fii
Iancu, cu Sâma, 5 fii
Moisă, cu Zlata, un fiu
Rifca văduva, cu 6 fii
Herşcu, cu Balşic, 5 fii
Herş, cu Sura, 3 fii
Izdrai l, cu Dobriţa, 3 fii, 2 fiice
Daniil cu Irdesa, 2 fii
Dobrii şi Cusăl şi Fişăl
Lupul, Molca şi 2 fii
Marcul, cu Maria, 1 fiu

cu soţul său Sura, 4 fii
3 fii
Aron, cu Sura, 3 fii
lţi c

,

Lupul, cu lrlala,

2

Iancu, cu Sura

5
3
4
14
3
4
6
4
4
3
4
6

Moisă, cu Băra,

3

fii

David, cu 2 fii
Avram, cu Maria, 2 fii

Moisă căsap, cu Rifca,
Cernui, cu Sofia, 1 fiu

12 slugi

losâb, cu lstera, 2 fii

Lupul, cu Braica şi

4 fii
cu 2 slugi
Lazăr, cu Rubla, 2 fii
Ana vădana,

Moisă, cu Istera şi un fiu
Avram, cu Dot"al, 2 fii at Rufeni

Zalman, cu Safta şi

3 fii
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Familii

Suflete

1

4

1

Scriere jidovilor
Avram, cu 2 fii

6

Boroh, cu Sura, 4 fii

2

Leiba, cu un fiu

2

Marcu, cu un fiu

1

6

llii, cu Saica, 4 fii

1

4

Marcul ceauş di harabagii,

1

3

Smil, cu Irchila,

1

7

I

2

Marcu, cu Harca, 5 fii

402

1 724

1

3

cu Maria, 2 fii

un fiu

Avram, cu Sura, un fiu
Sămon, cu Feiga

I

7

David, cu Haia, 2 fii, altă văduvă

1

4

Leiba, cu Haida şi 2 fii

cu 2 fii

cu 3 fii

1

6

Molca vădana,

1

6

Leiba, cu Hae, 4 fii

1

4

Solomon, cu 2 fii Maria văduva

4

Marcul, cu 3 fii

1

4

Moisă, cu Istera şi 2 fii

1

4

Danilă,cu Haica şi 2 fii

4

Avram, cu 3 fii

I

4

Leiba jidovul, cu Chita, 2 fii ot Tătăraşi

1

Pascal jidovul,

1

6
2
4

I

3

losăb jidovul, cu Zaică şi

1

4

Sau!, cu Haica şi un fiu

I

Anitica jidauca

I

4

Ursu, cu Safta şi 2 fii

1

3

1

4

un fiu
cu Rifca şi 2 fii
lzdrail fanaragiu,cu un fiu Iancu
Iancu, cu Malca şi 2 fii
Marcu, cu Beila soţia sa şi 2 fii
Solomon, cu soţul său Leiba şi 3 fii
Sămon, cu Heita
Lupul, cu Rifca, un fiu

I

3

1

4

1

4

1

5

1

2

1

3

423

1 822

cu Freida, 2 fii şi Avram

Jidovul şi lsac
Mindel jidovul, cu Balaşa şi 2 fii

un fiu

Şmil jidovul, cu Sura,

Şmil jidovul,

1

4

Hers, cu Rifca,

1

3

losăb, cu Meria,

un fiu şi Mose jidovul
un fiu

1

4

Şmil. cu Ana, 2 fii

1

2

Marcul,

1
l

3

Aron, cu Rubla şi un fiu

4

losâb, cu Malha, 2 fii

1

3

David, cu Beila,

1

4

Moscu, cu Sura,

cu Sura

un fiu
un fiu şi o fiică
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1
1
1
1
1

4
4

Lupul cu Anita şi 2 fii
Iţic, cu soţu l Perla şi 2 fii

3
2

Hers, cu Haita şi un fiu

5
2

1
1
1
1
1

5
4
4
4

1

7
3

l

4

1
1
1
446
1
1
1
1
1
1

3
2
3
1 907
2
3
6
5

452

2
2
1 926

Familii

Suflete

1

5

Scriere jidovilor,

Pascal, cu Malta
Hain cu Hata şi 3 fii
Lember, cu Toma văd[u]Y[a]
lancul, cu Haia. 2 fii o slugă ot Ciurchi
Ş m il, cu Ita, 2 fii

cu Frangola, 2 fii
Solomon, cu Balta, 2 fii

FişăL

Moscu, cu soţul său, 4 fii

,

o slugă

Smil, cu Reita şi un fiu
Avram, cu Leia, 2 fii

Moscu, cu Haia, un fiu
cu Haica
Hain, cu Rubla, un fiu

Avram,

IancuL cu soţul său Haita

Leiba, cu Slima şi Tiva vădană
Solomon, cu Irina, 3 fii
Ilii, cu soţul său Maica, 3 fii
Herşcul, cu S u ra
Avram, cu soţul său Hana

Tot jidovi
Jidovi sudiţi rusăşti
Moşcul doftorul, cu soţul lui Aşche cu un fiu, 2 slugi

ot Podul Vechi
3
1

lţic rachier. cu Golta. muma lor

1
1

4

1

5

lstrul burlac
lancul croitoriu. cu Irta, un fiu, şi o jidancă văduvă
Voie jidovul, cu Maria, un fiu ot Uliţa Mare
losăb Malovici. Meir lasovici, Avram sîn Miscu, Mendel

2
1

4

Ianculovici şi Boroh Burce, toţi ot Mânjii
David, cu Varvara şi Lciva cu Freida

2

3

3

1

4
4

2

9

1
1
14

5
5
55
4

1

Nahman cepregariu, cu Masca, o calfă
Izdrail steclar, cu Caţe şi Zisul, cu fiul lor, cu soţul său Maria
Hain Lupovici, cu Doba, 2 fii
Lupu l săbier, cu Molca 3 fii, Bercul holteiu şi Moscu,
cu Leia, un fiu
Leiba jidov, cu Molca, 3 fii
Moscu, cu Fcra, 3 fii
,

Herşcul alamariu cu Sura,

o calfă, 2 fii, un ucenic ot Hagioaiei
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1
1
1
1

4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Scriere jidovilor
Naftule, cu Freida, 2 fii ot Chervăsărie
Isac pânzariul, cu Leia �i 2 fii ot (Târgul de Jos)
Moisă lipţcan, cu Reza, un copil şi un argat

7

Hoche lipţcan, cu Sura, un fiu, 4 slugi

3
3
5
3
1

Herşcu, cu Leia şi o slujnică

Leiba Satanov

3

Nusăm, cu Haia şi un fiu

David Părcovit, cu Basa, o slujnică
(DaYid Ber) Iţic jid[o]v cu Mendel, soacră-sa şi 2 fii
Sămea văd[u]v[a], 2 fii

1
1
1
36
1
1
1
1
1

4
5
3
8
5
5
4
4
4
15
2
6
4
165
3
4
5
5
3

l

3

·

�������-

Iancul, cu Freigla şi 2 fii
Simon sân Şmil, cu Rifca. un fiu şi 2 slugi
Leiba postavar, cu Maria şi un fiu
Bercul rachier, cu Frcida, 4 fii şi 2 slugi
Lupul stoler, cu Perla, 2 fii şi o slugă
Leiba Zaraf, cu Preiza. 2 fii şi soacră-sa
Nusăm lipovnic[?], cu Haina şi o fiică, o slugă ot Bărboiu
lancul steclar, cu Perla, soacra sa şi o slugă
lancul croitoriul, cu Sălca şi 2 copii
Rapoportjid[o]v cu 1 4 slugi
S olomon, cu Mihle

Boroh jidov, cu 3 fii. 2 slugi ot [Broşteni]
Marcul, cu Zlata, un fiu şi un tovarăş a lui
Heinul jid(o)v, cu soţul său Ita şi un fiu

Leiba, cu 3 fii

Nusăm, cu lcha. 3 fii
Marcul, cu Reiza şi 3 fii
Hersul rachier, cu Maria, un fiu
Moisă, cu Ita şi un fiu ot Feredeile

1
1
1
1
1
1

4
5
6
18
11
5
1

Dănilă jid[o]v

l
1
1
1
1

3

Bei la jidroJv, cu Răiza, un fiu

3

Iancu jid[o]v, cu Sura şi un fiu

5
6
5

I\ic. Sofia şi 3 slugi

1

26 l

�������-

53

Moisă steclar, cu Sura, 2 fii ot Muntcnime
Sulin cepregariul, cu Sura. 3 fii
Mihăl, cu Maria, 4 fii, ot Căcaina
Iancul. cu Perla cu 1 6 fii ş i slugi
Boroh, cu Freida.

7 fii, 2

slugi

Moisă. cu Goldana, 3 fii

Haimbcr, cu Chetrana, 2 fii, 2 slugi

Mihcl, cu Leia, 3 fii
Şain jid(o)v
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1
I
I

1
1
1
I
I

Suflete
3
4
3

6
3
5

6
2
3

7
4
2

4
3
4
3

I

5

I

3

I
I
I
I
I
I

6
6

7
6
5
4

I

2

24
1
I
I
I

104

�������-

4

7
5

6

I

4

1

4

1

4

1

5

1

3

2

9

I
I

2
lO

1

3

I

3

1

7
2

I
1

3

4

Scriere jidovilor
SUDIŢI NEMŢĂŞTI
Sâmon, cu Sura, un fiu ot Pcidul Vechi
Mendel juvaergiu, cu Leia, 2 fii
Mihel Moldul, cu Ruhle, o slugă
Marcul cepregar, cu Bran, o fiică şi 3 slugi
Smiljid[o]v, cu sluga lui, Herşul Smil
Hosie, Hain, cu Reţa, 2 slugi
lsrail vutcar, cu Sfira, 2 fii, 2 slugi
Matos telal, cu Golda
Leiba sin Suhur, cu Heta i mumă-sa
Suhur staroste de sudiţi nem\ăşti, cu Zălca, 3 fii, 2 slugi
Şmil cepregariu, cu lstra, 2 fii ot Uliţa Mare
Herşcul Bercu cu slugă
Ilii jidfo]v, cu RosH. 2 slugi
Moisă La?..ăr, cu lva şi o slugă ot Măji
Leiha Spiler, cu ldel şi 2 calfe
Hucul Solomon, cu ldel, un fiu
Şmil cabinic, cu lstra, 3 calfe
Iosăb, cu Sum, un ucenic
Mucfer,cu Perla, 3 fii şi o calfă
Avram cepregariu, cu Feiga, 2 fi i, 2 slugi
Anghel Godel, cu Haica. 4 calfe, o slujnică
Aron Sfaiţă, cu Foigăla, 2 fii, muma lor
Noisă Sitian, cu Sura, 3 calfe
Petre Leiba, cu Ruble, cu 2 fii
lţic cu Riva
ceprcgariu, cu lseidela, w1 fiu şi o slugă
Moisă Leizăr, cu Perla, 3 fii şi 7. slugi
Leiba Fligman, cu Hac, 3 fii
Herşcul Hărman, cu lstra, 2 fii, 2 slugi
Meir cibotar, cu Riza, 2 slugi
Marcul teslar, cu Malca, 2 fii
Izdrail şlicariul, cu Haia, 2 fii
Manos jid[o]v giuvaergiu şi Ilii, cu surugiu, 2 fii
Avram giuvaergiu, cu ldler, un fiu
David stoler, cu Perla, 2 fii, 3 fiice şi Gloţul cu !liza
Herşul pricupăţ, cu Leia
Iancu, cu Haica, 3 fii, 5 slugi
Iancu, cu Leica şi un fiu
Iancu argintar, cu lstra şi un fiu
Herşcul Bair, cu Blema, 3 fii, 2 slugi ot Cârvăsărie
Rifca, cu un fiu
Herşcul fanaragiu, cu Sofronia, un fiu
Lazăr, cu Chitia, 2 ncpoti
M·uwi
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1
2

Suflete
6
. 7

1
1
3

6
12
16

Familii

�������-

1

238
3
4
8

1

4

I
1
1
1
1
I

7
3
3
3
6
7
7
7
5

50
1
1

2

2
I
1
I
l

5
5

8

I

5
7

I

4

1

4

1

Scriere jidovilor
Aizic, cu Sura, 4 slugi

Haim ceasornicar cu Saica, un fiu, cu Chitla, un nepot
şi Istra ot Hagioai
Herşcul, cu Sofle, 3 fii, o slujnică
Avram Haim, cu Haica, 2 fii, 8 slugi
Volvol Leiber croitoriu, cu Haia, 2 feciori însuraţi cu
femeile lor, 4 calfe, 6 ucenici
Moscu Iţic, cu Hanţa şi un fiu
Dron Iacob, cu Ruble, 2 fii
Lciba Dobrice, cu Hindie, 3 fii
Marcul Sleizir, cu Hughine, 2 fii

Rufei, ca Haica şi 3 fii, Leia văd[u]v[ă] cu o fiică
Avram sân Marcu, cu Hae, o slugă
Leiba crâcimar, cu Ruble, o fiică
Moscu Holmari, cu Haica, o fiică
Lf!iba Merculesă, cu Sârca, un fiu. 2 slugi
Nahmar, cu Blima, 2 fii, 3 slug i, ot Târgu de Jos
Berlu, cu Rifca, un fiu, un frate, cu soţul său, 2 slugi
Zisul Cohman, cu Cuda, un fiu, un frate, 3 slugi
Haimm, cu Sora, 3 fii
Iosâb lipţcan, cu Riha, 3 slugi
Herşcul, cu Erla, 3 slugi
Jţicu postovar, cu Ghitla, 4 fii, 2 slugi
Iţic, cu lstera, un copil şi un tovarăş olog
Herş crâcimar, cu Sifle, 2 fi i 3 slugi
Haim, cu Ila, 2 slugi
Herş, cu Sama, 2 slugi
Izdrail postovar, cu Mendela, un fecior iru.urat cu ltala, o calfă
Mocos, cu un fiu şi Smil jid[o]v
Iţic, cu Beila, un fiu
,

5
3
1
3
��75--���
354�
Leiba, cu Bei la 5 fii
1
7
Moscu, cu Chitia, I slugă
I
3
Herş, cu Reiza, un fiu şi ginerite său
4
I
Simon croiL[o]r, cu 2 calfe, un ucenic
1
5
Leiba ot Broşteni, cu 2 slugi
3
losâb, cu Rifca, 3 fii, 4 slugi
9
I
Isac, cu Rifca, 3 fii
I
5
Ilii, cu Malca, un fiu, 2 slugi
I
5
Iţic lipţcan, cu Zalda, un fiu, 2 slugi
5
1
David postovar, cu Saica, o slugă
I
3
1
losâb Grosul, cu Ruble, o slugă
3
B ercul, cu Ruhlc, un argat
1
3
Ursul postovar, cv Ruhle, 3 fii, 2 slugi
I
7
2

,
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Familii

Suflete
1

1

4

2

8

1

6

1

6

1

6

1

3

1

6

I

I

3

6

������

98

470

1

4

l

4

1

4

1

5

1

4

l

10

l

l

Scriere jidovilor
Şmil jid[o]v
Nahman, cu Chit.ala, 2 fii
Meir Bogul, cu Ita, 3 fii, gineri său şi o slugă
Meir rachier, cu Sura, 4 fii
Herşul rachier, cu Staica, 3 fii, o slugă
Isac telal, cu Niha, 4 fii
Moide, cu Sârdi, un fiu ot Bârboiu
Leiba slicar cu Pcisa, 2 Iii, 2 slugi
Herşcu, cu Doba, un fiu
Lazăr, cu Ritha, 3 fii, o slugă

3
3

1

4

1

4

I

3

1
1

5

l
1

3

l

5

l

3

5

l

l

2

I

4

l

4

1

3

2

7

l

5

121

566

1

4

1

5

l

3

I

2

l

6

I

5
6
2

Z<llman. cu Sura. un fiu şi un argat
Iacob Nedrol, cu Zlata. un fiu şi o slujnică
Meir, cu Riza cu 2 fii
Leiba, cu lstra, 2 fii, un frate
Leiba, cu Chitia, şi un argat
Mihăl argintar, cu Sămalca, 3 fii, 2 slugi
Iosâb, cu Tvera, un fiu
Lciba, cu soţul său Neida, o fiică
Mihăl argintar, cu Hac, un fiu
Leiba cepregar, cu Perla, 2 fii
David jid[o]v
Smil, cu Rasca, o slugă ot Broşteni
Zălih, cu Ruhle, 2 fii, o slugă
David, cu Rihla şi un fiu
Avram stoler, cu Haica, un copil, 2 slugi
Cerbul, cu Itla. o fiică, ginerii său cu Rifca soacra-sa
Mendel Fucsur rachier
Iosâb rachier, cu Reşie, un fiu
Lupul rachier, cu Hae
Iacob Biţic, cu Freida, 2 fii
Aron Berer, cu 2 fii
Leiha, cu Mindila, un fiu
Isac rachier, cu Surn. 3 fii şi Moisă cu Lupeasa
Iancu cu Sura, 3 fi
Leiba Rabin rachier, cu soţul său Haica şi 2 copii
Moisă Iţic, cu Scina, 3 fii ot Feredeile
Bercul, cu Rifca şi un fiu
Haim cu Rifca
Izdrail cu Leia, 3 fii. o slugă ot Muntenime
Idei giuvaergiu, cu fratele său Mendel cu Braea şi Leia
soacra sa.
Marcul. cu Chitia, 3 fii şi o slugă
Avram, cu Slova
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Familii

Suflete

1

5
5

1

1

5

1

7

1

7

1

3

1

3

1

2

1

2

1

7

1

2

1

5
5

1

1
1

6
6

1

4

1

4

1

5

147

682

��������-

Publ.

în: Doc.

Scriere jidovilor
Avram, cu Liţa. 3 fii
Iosâb, cu Haica, 3 fii
losâb, cu Itala şi un fiu, soacrn lor
losiib Nahman, cu Leia, 5 fii şi slugi
Mihai, cu Henţu, 5 fii şi slugi
los.1b, cu Leiza. cu fiică
David, cu Minclila, un fiu
Haia, cu Rifha
Moisă, cu Suni
Leibber, cu Varvara, 5 fii , slugi
Moisă, cu Cheila
Leibber, cu Rifca, 5 slugi
losâb, cu Perla, 5 fii
Smit, cu Ruh lc 4 fii
Iancul, cu Leia. 4 fii
Solomon, cu hac, 2 fii
Avram, cu Molca, 2 fii ol Ciurchi
Froim, jid[o]v cu Hala, 3 fii
,

St. I. p. 243-263.

1 Co11dica Sufletelor din

1808 reprezintă o premieră, căci pentru prima dală este înserat

nwnărul total al locuitorilor şi nu numai al capilor de familie.

De aceea, cifrn totală de 3. 307 familii

ce cuprind 1 6.4 1 O suflete în oraşul Iaşi poate fi apropiată de realitate. Din această cifră, evreii
( inclusiv sudiţii) reprezentau 682 familii, cu 2.869 sutlete (lvănescu, Populaţia, p. 61). Pentru

dinamica demografică a locuitorilor evrei din Iaşi, vezi şi doc. 80, 1 25, 1 86, 288.
2 Situaţia evreilor constituie un capitol special în finalul documentului. Spre deosebire de locui
torii creştini care sunt înregistraţi pe :.1r"
dZi, în cazul evreilor nu sunt specificate strdZile unde locuiesc.
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32.

1 808, mui î 8, Cemăuţi. Rap o rt stati,; tic întocmit de
autorităţi.le districtuale din Bucovina despre numărul familiilor
evreieşti înregistrate în diverse localităţi cu ocazia conscripţiei
militare din 1807. În tabel sunt cuprinşi negustorii,
meşteşugarii şi cei din alte domenii de activitate. Agricultorii
sunt înregistraţi separat.

Sumarischer Ausweis
iiber die im Bukowinaer Kreise - ausser den Judenbauren - bestehenden Handels,
Professionisten und sonstigen derley Judenfamilien pro anno Militare 1 807
Posten
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1 2.
13.
14.
15.
16.
17.

III

II

Der Familien Wohnort

Classe

Czcmowitzer Gemeinde.
1
Banilla am Czeremosch
1
Czortorie
Hlinitza
1
Kotzman
2
Milie
35
Wischnitza
Samostie
89
Czemowitz
Hliboka
Horoschoutz
1
Lukowitza
1
Mahala
Mitkeu
1
Rohozna
75
Sadagura
Krasna
Werenczanka
207
Suma

Anmerkung
1

1

11

5

1
13

46

14

20

3

11

22

48

1
1
1
1
2
11
1
1
74
351

Suczawaer Gemeinde
18.
19.
20.
21 .

Radautz
Sereth
Moldauisch Kimpolung
Suczawa
Suma

1

1

48

9

1
1

4

7

2

41

16

94

26

6

147

lO

10
17

Recapitulation:
Bey Czemowitzer Gemeinde
„Suczawaer"
Zusammen

207

74

22

94

26

10

17

301

1 00

32

65

498
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48

Czernowitz, 1 8-ten May1 808
Kroniak.

Publ. în: Rei fer, p. 104-105, doc. XXU.

[Traducere:]

Raport sumar
despre familiile evreieşti aflătoare în districtul Bucovina, în anul militar 1807. Sunt îllregistraţi cei care practică negustoria, meşteşugurife şi alte profesiuni, în afară de evreii ţărani.
Comunitatea din Cernăuţi
Nr.
crt.

Domiciliul
familiei

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1.
12.
'
13.
14.
15.
16.
1 7.

Banila pe Ceremuş
Ciortarica
Hlimita
Cozmen
Milie
Vijnita
Sarnostie [?]
Cernăuţi
Hliboca
Horoscăuţi
Lucaviţa
Mahala
Miticău
Rohozna
Sadagura
Crasna
Verchian
Total

1 8.
19.
20.
21 .

Clasele
III

II

1
1

1
1

1

•

1
2
35

89
1
1

·

1
75
207

5

46
1
1
1

14

20

11
1

3

11

74

22

2

351

Recapitulare:
În comunitatea din Cernăuţi
În comunitatea din Suceava
Împreună

1
48

1
9

1
1
2

41
94

16
26

6
10

10
17

207
94
30 1

74
26
100

22
10
32

48
17
6

1
48
4

Total

2
13

11

Comunitatea din Suceava
Rădăuţi
Siret
Câmpulung
Moldovenesc
Suceava

Observaţii

Cernăuţi, 18 mai 1808

147

498
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1

7

Kron iak.

1 La această cifră se mai adaugă 1 34 de familii care se ocupă de agricultură, din care 30 din
comunitatea Suceava şi I 04 din comunitatea Cemăuti. Conscripţia s-a efectuat pentru stabilirea
numărului contribuabililor (Reifcr, p. 105-109). Conform infonna�ilor fornizate de Solomon Kassner,
din timpurile vechi erau în Bucovina agricultori evrei. În 1 783. evreii recent imigraţi fiind ohligaţi a
părăsi Bucovina dacă erau tără ocupaţie, au rămas, afară de cei stabi liţi de mult, numai pt.'Tsoanele
care s-au hotărât să practice agricultura sau meseriile (Kassner, p. 3 5).

33.

1 809,
Naftali

de pe piatra tombală a lui

martie 3, la,ri. lmcrip�a

Hacohen,

hahambaşa

şi

preşedintele

Tribunalului

R,1binic.

Vineri, 3 martie 1 809, 1 5 Adar 5569

Aici odi hneşte onorntul rabin. lumina cea mare,

de neam nobil , şef şi conducător în
mul ţi ani. renumitul donm Nafiali
Hacohen al lui Dunmezeu din cemri. preşed i n te le Tribunalului rabinic d i n obştea sfi n t:J laşi
şi întreaga ţant decedat Y in er i Suşan Purim (5) 569 după computul m i c . Fie-i sufletul
cuprins în legătura Yieţii [veşnice 1 1
[neamul lui]

I sra el

,

care a păstorit turma oiţelor sfinte
.

Publ. în: Kara, l . E„ p. 46.

1 Nallali, fiul lui Isac, a fost întărit în funcţia de hahambaşa al evreilor din Moldova de
în 1 789 (vezi /MER ll/2, p. 341 , doc. 225), iar la 1 799 de către
domnitorul Constantin lpsilanti (cf. Halevy, Comunităţile, p. 62-63). Pentrn activitatea lui Nafluli în
timcţia de hahmnbaşa şi în c al i tate de preşedinte al Tribunalului rabinic al obştei evreilor din laşi, vezi
şi /MER IU2 doc. 200. 20 1 , 225, 234. 24 1 . 275. 305. 308.

administraţia de ocupaţie ruseuscă

34.

U"O'J, 11oiem!•rie 6, Ce;11ăilfi. I n fo rmare adres;ită ele aut• 1ri t:iţile
di::tnctualc

Cniic ş ti

din

din

Cem:iu;1,

G aliţia

Cc.misiei

dcs rrc

comurn t;l ţi l c evreie ş ti din Sucea\•a

cic

GU\"Cmarc

dcs f<i�urnrca

şi

Siret.

Ccz, 1 ro

alegeril or

Întmcât

rn

în

Suceava

nu cxi� t:i nici un evreu localnic pregătit pen tm a candida la
func ţi a de rabin,
rabinul venit din

se

cerc prelungirea dreptului oe şedere pentru

Galiţia.

Hochli.ibliche Kais. Konigl. Regicrungs-Commission !
lndem man die un ter dem Vorsitz e des Suczawaer Stadtgemeindegerichtes am 10. d.
M . zu Vorstehern der S uczawaer J uden gcmein de erwăhnten dortigen jiidischen In sas sen
Hersch B arhcr, Isrăel Lt:nzl'r und Fl'i bi:;ch Hattn er, di e Rcchn un gsrev iden ten Salomon
Rohrlich. Juda Kramcr und Jossci Bandei, sowie a uch die gewăhl ten Judcn�ill cstcn Aron
HuLman und Rechnungsfi.ihrcr ,\bra.ham Gol dhagcn Hir die Fi l iai g cm ei n dt: zu Serei.li
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https://biblioteca-digitala.ro

·

bcstătigt, macht man einer hochlbblichen Regierungscommission unter Anschliessung des
diesfa.lligen Wahlaktes hievon mit der ehrfurchtsvollen Bemerken die Anzeige, dass da
unter den Altangesessenen jiidischen Hausvătem kein Individuum vorfindig ist, welches die
zu einem Rabbiner oder Religionsweiser erforderlichen Kennntissen und Eigenschaften
besitzt und daher dazu ausgewăhlt werden konnte, und die stimmfahigen Gemeindeglider
bei Gelegenheit des Wahlaktes sich erklărt haben, ihren dermaligen nach dem bestehenden
Judcnabschaffungs - GrundsaLzen nach Galizien mit 1 . November 1 809 abzuschiebenden
Religionsweiser Nathan Goldstein beibehaltcn zu wollen. man jetzt bei dem Umstande. wo
dic Gemeinde ohne Religionsweiser nicht besLehen kann, genotiget siehel, aur eine
neuerliche zeitliche Aufenthaltsverlangerung fiir selben bei einer Hochlbblichen
Regicrungs - Commission anzutragen.
Czemowitz, 6. November, 1 809.
Publ. în: Reifer, p. 1 14- 1 15. doc. XXIX.

[Traducere:]
Preaonorată Comisie de Guvernare Cezaro-Crăiască,
Întrucât Preşedinţia Tribunalului Municipal din Suceava va confinna la data de 1 0
noiembrie ca fruntaşi ai comunităţii evreieşti din Suceava pc numiţii locuitori evrei de
acolo. şi anume Hersch Barber, Israel Lenzer şi Feibisch Hattner şi ca revizori contabili pc
Salomon Rohrlich, Juda Kramer şi Josel Bandel, pe preşedintele ales, Aron Hutman, şi pe
contabilul Abraham Goldhagen pentru filiala comunitară din Siret, se face cunoscut
preaonoratei Comisii de guvernare prin ataşarea actului privind rezultatele alegerilor,
constatarea îndr.lzneaţă că printre evreii aşezaţi mai de mult pe aceste locuri nu se găseşte o
persoană care să posede cunoştinţe şi însuşiri necesare unui rabin sau îndrumător în ale
religiei. care să poată fi ales în acest scop.
În aceste condiţii, membri comunităţii cu drept de vot, cu prilejul alegerilor, s-au
declarat pentru menţinerea lui Nathan Goldstein, care conforn1 legislaţiei evreieşti în vigoare
trebuia tri1nis înapoi în Galiţia la data de l noiembrie I 809. În condiţiile când comunitatea nu
poate exista lară un îndrumător în viaţa religioasă, este necesar ca preaonorata Comisie de
Guvernare să acorde o nouă prelungire de şedere pentru respectivul îndrumător.
Cernăuţi, 6 noiembrie 1 809.

35 .

1 8 1 1, august 8, Buc11ro,•ti. Adresă semnată de marele logofăt,
Constantin Dudescu, în care informează Divanul Ţării
Româneşti despre cererea evreilor din Ploieşti de a avea dreptul
să-şi aleagă un nou staroste care s ;i se bucure de aceleaşi
privilegii ca şi starostele evreilor din Bucureşti, „însă staros tele
lor să fie subordonat celui din Bucureşti". Divanul aprobă, dar
fără � ;i acorde privilegii starostelui din Ploieşti.

După ponmca sl<h·itului DiYan.

cc

n i se di1 hi ace:ist;I ja!b;I a starostei de onci şi a

a l tor onci locuitori de la Plocşt i . sud Prahova. făcirnd cercet a re. , · ăzu i c;I brea sla O\Tci lor

din Buc ure şti prin hrisoave de la toţ i luminaţ ii dom ni cc se d;I
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ICJ

mfma starostei

de

onci de

aici din Bucureşti, care acum este staroste David şi este şi hahambaşa1, au aceste privilegii,
adică starostea cu toţi ovreii să fie apăraţi de toate alte orânduieli, fără de nwnai ruptoarea
lor să o dea cum sunt aşezaţi, şi pricinile de judecăţi ce vor avea ovreii întrei ei să le judece
starostea şi cu toţi ceilalţi, iar cari nu se vor odiluri pe judecata lui, să le judece dumnealui
vei cămăraşul; aşişderea şi vinăriciul, dijmăritul pe drepte bucatele lui să nu plătească, şi
când strânge banii dijrnăritului să ia de nume câte bani treizeci şi fiindcă este şi hahambaşa
să ia de ovreiu casnic câte taleri unul pc an şi alte venituri ale hahamului după obiceiul lor:
asemenea să ţie ovreii şi povemile ce le-au avut pe locurile ce li s-au dat de la domnie, cwn
şi sinagoga lor, şi se porunceşte, ca zapciii mari şi mici ai târgului să nu se amestece la
pricinile ce vor avea ovreii şi starostea să aibă în zapt atât pe ovreii pământeni, cât şi pe cei
străini ce vin, să-i aibă în ştiinţa sa, ţinând catastih de toţi; să ţie şi două prăvălii ale lui; o
cârciumă în care se vinde vin ovreilor, apărată de fumărit, de căminărit şi alte dări; să ţie şi
un vier om străin, scutit: şi ovreii să-i dea supunere şi ascultare, iar celui nesupus să-i facă
căzută dojană, urmându-se obiceiul ce s-a urmat până acum.
Îmi arată şi o carte cu let 1 805 octombrie 23, iscălită de dwnnealui vei cămăraşul. ce
au fost, ce o dă la mâna lu i lsmil Ceaprazarul, pe care îl face vechil de staroste la Ploeşti
pentru ovreii locuitori ce sunt statornici acolo, ca să păzească şi să urmeze rânduielile
hrisoavelor. Acum. prin această jall>ă. face cerere a se rândui un Moise Sticlar, să fie ales de
ovreii de acolo. care şi el este haham, cum şi starostea şi ovreii sunt primit01i de a se face şi
la Ploeşti staroste numitul Moise, căci cel dinainte, Israil, ce a fost vechil a murit şi au
trebuinţa de staroste acolo, pentm că acum s-au adăugat ovreii locuitori şi fac mgăciune ca
să se dea de slăvitul D ivan a avea şi starostea de acolo sinagogă i povcmi i prJvălii şi vii şi
si netu! slăvitului DiYan, îns;1 starostea de acolo să fie supus starostei de aici ca la pricini
care unnează a se căuta după pravilă şi legea lor, ce nu se vor putea i sprăvi de acolo. să
înştiinţeze pe starostea de aici a lua îndreptare şi povaţă spre a se păzi de acolo o bună
rân du i ală fără cusur. A cărora cerere o arăt slăvitului Divan2, ca in c c chi p se va găsi cu
cuviinţă, să am poru ncă de a le face şi sinetul slăvitului Comi tet.
J 8 1 1 august 8.
Constantin Dudcscu Vd LogotTtt
,

Publ. în : Urechia, XI, p. 79.1.

1 Vezi în a..:cst se ns doc. 23.
2 Divanul [firii Române�ti

;i

aproh�t 1.:..:n:rea 0i)�tei

evreilor din Ploie�IJ conlim1andu-l pe

Mo1st: sticlarul în fun1:\.ia de starosti! al evreilor ploieşteni. ,,Înainte de Moise era numai vechii de
staroste", comentează V. /\. Urechia - „căci tituJB.1ul era cel din Bucureşti. Logoleţia mare invocă ca
motiv împrejurarea că acum la Ploieşti s-au adăogat ((Ovrei locuitori». Totuşi, Logofoţia

subaltemisează pe noul staroste de la Ploieşti, la starostea din Bucure:,ti ( . . . ) Divanul aprobă, dar fără
să acorde niscai privilegii ori scutiri noulni staroste" (l Trechia, IX, p. 589).
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36.

181 1,

Bucureşti. Statutul Hevrei Kadişa a evreilor sefarzi. Sunt

precizate obligaţiile membrilor faţă de confraţii lor în caz de boa
lă sau deces; sunt prevăzute acţiunile de solidaritate şi de! binefa
cere cărora trebuie să se conformeze toţi membrii societăţii.

ACTUL

Noi, aleşii, bătrânii, notabili şi toţi membrii adunării sfinte din acest oraş, mari şi mici,
toţi împreună, în unanimitate, prin consimţire complectă, precisă şi fermă, conform cu ştirea
Creatorului, binecuvântat fie el, şi cu ştirea Thorei noastre sfinte, şi cu ştirea părinţilor şi
erudiţilor noştri cei sfinţi, că pentru .menţinerea rânduielii în lume şi a bunei rdllduieli din
acest oraş, consimţim a renoi societatea (Qupa) de Biqur Holim1 • care a existat de mai nainte,
deosebit de societatea sacră ce avem în Comunitatea noastră sfăntă, deşi există actul vechiu
scris şi semnat de o parte din membrii acestei adunări sfinte, de timp imrnemorial, cu multe
întăriri şi. jurăminte şi blesteme de legământ, dar, fiindcă vedem că, din acest timp şi până
astăzi, au slăit toate puterile şi, clin nefericire, mulţi se împiedecă (greşesc) şi fiecare calcă
jurământul său, în tot ceasul şi minutul, iar înţelepţii şi rabbinii noştri, amintirea lor fie spre
binecuvântarea, zic că. pentru păcatul jurământului zadarnic. Yine, ferească Dumnezeu,
resboiu în lume, aşa fiind, am văzut că este de trebuinţă a se renoi actul.
Această rânduială, coprinzând [t]oate condiţiile actului primitiv şi încă adăogiri
scrise mai jos, să înnoiască cu ajutorul lui Dumnezeu societatea noastră. Aceste condiţii să
fie definitive, precise, stabile, ca toate condiţiile puse de o adunare marc şi de un tribunal.
Aceste condiţii le vom primi cu bucurie, conform cu ştirea Creatorului şi cu ştirea
celor care jură pe adevăr, cum că nu vom trece peste ele. Pentru aceasta zicem: fraţilor.
destupaţi urechile voastre şi înţelegeţi:
Această mare miţva (faptă bună, caritabilă) ce avem să facem, cu ajutorul lui
Dumnezeu, şi avem să o îndepli ni m cu inima întreagă şi cu dor sufletesc; cu ajutom l
Numelui său. binecuvântarea lui fie asupră-ne şi milostivirea lui cu noi. spre a face
rJnduiala în oraşul acesta. precum există în toate oraşele unde sunt comunităţi israelite şi
unde fiii lui Israel s-au putut stabili.
Această ordine o primim asupni-ne, fără nici un fel de constrimgere şi nici un11ă de
siluire. ci fiecare cu bună-voie a sufletului său, suflet israelitic, perfect şi vrednic, precum
se cuvin� a fi toţi fiii lui Israd cei demni. Aceştia să vie şi să i ntre în comunitatea acestui
ordin cu condiţia perfectă şi întreagă şi ca mare faptă meritori e să fie so c o t ită lui şi
u nnaşi l or lui. Şi deoarece această mitva se numeşte hesed sel emeth (binefacerea
adevărată), tot insul care are pusă semnătura lui pe actul primitiv, de are plăcere şi
bunăvoinţă de a intra în această societate sfăntă şi a iscăli condiţiile ce avem să primim
asupră-ne, asupra sufletelor noastre şi asupra iudaismului nostru, să fie ca şi când am primit
cele zece porunci pe muntele Sinai, prin mâna lui Moşe, invăţătorul nostru, pace fie
asupră-i şi meritul său să ne apere.
Totul este făcut în virtutea actului primitiv şi în numele lui Adonai şi cu ajutorul său
vom lucra şi vom reuşi.
Art. I
Ne obligăm ca, de azi încolo, imbolnăvindu-se cineva în oraş. fie bogat fie scăpătat
sau sărdc. atât localnic cât şi oaspete (mosafir), ne obligăm noi, mbsemnaţii, a mergt> unul
din no i ziua, şi unul noaptea, spre a-l îngriji, în .:azul când n-are boală primejdioasă .
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În cazul însă când, ferească Dumnezeu, boala este periculoasă, în ceasurile de agonie
suntem datori să mergem doi inşi ziua şi doi noaptea, prin sorţ.
Şi acela care nu se pricepe la supraveghere (îngrijire) de bolnav, intendentul societăţii

(şam.aş aqupa) va fi dator să

se ducă să-i caute o persoană care să-l înlocuiască şi cel eşit la sorţi

va da banii cuveniţi ca plată a persoanei care va merge pentru el, ca să vegheze pc bolnav.

Ivindu-se vreun bolnav sărac fie localnic, fie oaspete, care n-are putere d-a cheltui şi
din lipsă de avere s-ar putea perde. ferească Dunmezeu, un suflet din Israel, sunt datori
administratorii (Pamase Azeman) d-al căuta cu medic şi medicamente până se face sănătos
şi toată această cheltuială va fi făcută din această qupa, susţinută şi întreţinută de enoriaşii
iscăliţi mai jos, precum se arată mai la vale. Prin mer;•ul acesta, se va zice despre noi, cu
ajutorul lui Dumnezeu: şi voiu depărta orice fel de boală din mijlocul nostru.
Art.

II

În fiecare an la sărbătoarea Paştelor, care va veni spre noi pentru pace, suntem datori
a pune administratori asupra acestei Societăţi, pe cei cari vor merita şi vor fi capabili pentm
această sarcină din Biqur Holim şi lor li se dă permisiunea d-a comanda pe membrii acestei
Societăţi. După ordinul lor vor poposi şi la comanda lor vor pomi.
La finele anului, aceştia vor pune alţi administratori, pe cei ce li se va părea că
merită. Acestora ei le vor preda contul detaliat al intrărei şi eşirei, pentru ca să fie descărcaţi
de Adonay şi de Israel, şi meritul lor să fie vecinic.
Art. III
Pentru cheltuielile necesitate de această Qupa, ne obligăm a da fiecare din noi,
iscăliţii de mai jos. câte două parale pe fiecare săptămână.
Afară de aceasta, de trei ori pe an: la Paşte, la Şavouth şi la Succoth vom da câte
zece parale de fiecare sărbătoare.
Pentru acoperirea cheltuielilor, se va mai face în fiecare săptămână câte o colectă.
aceasta deosebit de colecta de Purim, Roşhodeş şi la nunţi. Toţi banii strânşi se vor
încredinţa în mâna administratorului (Gabbay azeman), spre cheltuire pentrn bolnavii
scăpătaţi sau săraci, atât pentru supraveghere, cât şi pentru hrana lor, precum şi pentm
medic

şi

medicamente,

atât

pentru

săracii

localnici,

cât

şi

pentru

cei

mosafiri.

Administratorul (Gabbay azeman) este dator să aibă grijă de dânsul, aşa că să se poată zice
despre noi: că nu va fi între tine sărac, cu ajutorul lui Dumenzeu.
Art. IV
Administratorii sunt obligaţi a ţine în scris pe toţi membrii iscăliţi în această Qupa.
perechi perechi, pentru ca, în cazul când vor fi necesari la supraveghiarea vreunui bolnav.
să scoată prin sorţi unul pentru ziua şi unul pentm noaptea. Îndată ce membml a fost
înştiinţat că a eşit la sorţi, el este dator a merge sau a trimite în locul său pe altul cu plata de
la sine.
Aceasta se va face atât pentru bogat, cât şi pentru scăpătat şi sărac, fie localnic. fie
mosafir, fie pentru mic. fie pentru mare. până ce se termină eşirea la sorţi a tuturor
pe rs oa n el or şi după aceea se începe din nou rândul.

Cluar dac<i boala este uşoară. însă bolnant! n-are cine sci-1 caute, dator este fiecare

mcmbrn s;1 mcarg;i să-l î ngrijească sau sci tri m i t <i om în locul său. precum mai sus se
pomeneşte.
Ş i pace Yomi. nu Yă temet i .
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Art. V
Fiindcă, baruh aşem (binecuvântat fie numele Eternului), ni s-a părut şi am găsit
drept a face această miţva de Biqur Holim cu toată inima şi cu tot sufletul nostru, după toate
aceste vorbe, este de trebuinţă a ne gândi, departe de noi, şi la ziua morţii, că făr.1 aceasta
nu se poate, precum zice versetul : şi nimeni nu scapă de mâna mea.

„

Deşi. binecuvântat fie numele lui. avem în oraş Asociaţia (Qupa) de Hevra Quedoşa
cu Baş-Qabarul şi Pamasimii ei, însă fiindcă în zisa asociaţie (Qupa), membri sunt foarte
puţini şi nicidecum îndestul, pentrn a face cinste mortului la petrecerea lui, aşa fiind, noi,
membri semnaţi mai jos, adică : cei de la Qupa de Biqur Holim, luăm asupră-ne ca,
ivindu-se, ferească Dunmczeu, vre1m deces: bărbat, femeie. bogat, scăpătat, sărnc sau copil
de minyan, ne îndatorăm a înceta din munca noastră până-i facem cinstea: unii din noi
mergând a-i sci pa groapa. alţii a-i face coşciugul, restul a-l petrece.
Aceasta se va face atât pentru decedatul localnic cât şi pentru mosafir. Iar aceia
dintre noi. cari sunt Roheţim. avem datoria d-a îndeplini sarcina noastr<l chiar unui copil de
un an.
Decedatul fiind, ferească Dumnezeu, copil de minyan, lăsare de lucm (Bitul rnelaha)
pentru un asemenea decedat nu se face, nici prăvăliele [nu] se închid, ci numai că,
administratorul (Pamas Azeman) scoate

cu rândul trei sau patru membrii ca să meargă a-i

săpa groapa şi alţi atâţia ca să-l ducă. În acelaşi timp Pamasul Azernan al Confreriei Sacre
scoate, cu rândul, pe unul sau pe doi din membrii ca să spele pe decedatul.
Asemenea membrii aflaţi în asociaţia (Qupa) noastră şi vor dori să intre în Confrerie
ca să ia parte şi în acea miţ,1a, ajutând-o cu bani numai, deoarece fi i nd ei Cohanim, nu pot
face nici o lucrnre, totuşi sunt datori a înceta lucrul şi a veni afară, ca toţi ceilal\i, pentru că,
cum zice versetul: berov am adrath meleh: Majestatea Regală stă în mulţime.

Art. VI
Cheltuiala ce vor face Pamase azeman cu mâncare şi băutură, la ivirea vreunui
deces. această cheltuială exactă va fi plătită de baal ameth, dacă are putere. însă fără a i se
pretinde adaos pentru aceasta, fiindcă el mai are de plătit taxa de deme qevura la Hebra
Qedoşa.
Când însă baal ameth este sărnc, atât localnic cât şi mosafir, când Confreria Sacră nu

ia nimic, ba înc;i îl şi spală şi-i dă îngropăciune gratuite, atunci şi Qupa de Biqur Holim face

chcltuialii de mfmcare şi b ăutur;i din banii trunchiului ei.

Ref111:ând vreun mcmbm a împlini toate cele zise mai sus, voia este dată în mâna

Parnasilor Azcman ca să-i ia amenda. după cum se pare în ochii lor, pentru că, eh.iar dacă
cel care refuză are vreun motiv de forţă majoră, este dator să facă cunoscut Pamasului
motivul de forţă majoră.
Şi fiecare va plăti cele domi parale. Şi toate acestea vor fi cu ordinul dat de Pamas
Azeman al Confreriei Sacre şi de cel al Societăţii de Biqur Holi m.
Şi spre r<lsplata acestora, Dumnezeu, în milostivirea lui, ne va scăpa de orice nevoie

şi ne va scoate din orice strâmtoare, cu ajutorul lui Dunmezcu.

Art. VII
Ni s-a pămt membrilor acestei Societăţi că, spre a întări această Qupa, se cuvine să

lim toţi uni\i într-un mănunchiu şi să întărim spărtura acestei tovără;ii. Pcntrn accnsta am
gilsil dar de trebuinţă a da în fiecare s;}mbăl:1 un mic ospii\ (hebra). o fe rind fi�cămi mcmbm
un ou şi un pă hăre l de rachiu. ! a r cel car,� n-are putere, nu �'a da. Acest m ic dej u n îl va da

347
https://biblioteca-digitala.ro

fiecare membru, în fiecare sâmbătă, câte W1 enoriaş, până se împlinesc toţi şi apoi va începe
din nou să \ină rândul la fiecare.

Cel care nu poate de loc şi este din contră ajutat de această Qupa, atât localnic cât şi
musafir, să vie vesel, fără a da la rândul său şi, în particular, tineri voinici, cari iau asupra
lor a merge să facă groapă, chiar dacă au mijloace de a da micul ospăţ (hebra), nu-l vor da,

îi primim însă cu faţa veselă fără să dea ei micul ospăţ. Aşa se va urma cu fiii lor şi cu fiii
fiilor lor, în toate generapile, până în veci.
Asemenea cei cari vin spre a petrece pe mort şi spre a face coşciugul, şi membrii
Confreriei Sacre cari vor pune iscăliturn lor pe acest act vor fi membrii acestei Qupa, ei şi
fiii lor şi fiii fiilor lor, până în veci.
Iar cel care n-are plăcere a-şi pune iscălitura pe acest act, nu va fi membru al acestei
Qupa şi nici ospăţ va da.
Această măsură se va aplica atât la cei căsătoriţi, cât şi logodiţilor şi tinerilor voinici
a căror inimă doreşte a intra în această miţva, să vie şi vor fi cu bucurie primiţi, însă cu
condiţia precisă şi definitivă, ca toţi asociaţii, mic sau mare, localnic sau vremelnic, să stea
la ordinele Baş-Qabarului şi Gabbayimilor la serviciul ce li se va porwici să facă.
Şi refuzând vreun membru a da ascultare, Pamase Azeman au voie să-l certe şi dacă
• iar refuză şi nu vine a se desvinovăţi, şi trec cinci zile şi nu vine, Pamase Azeman îi vor
înapoia iscălitura (elimina) şi-l vor pedepsi cu hotărâre de Thora să-şi plătească amenda şi
să ia deslegare de jurământ şi astfel va ieşi din Qupa.
Şi toate acestea, confonn timpului pentru buna rânduială a lumei şi precum li se va
părea, că este drept, Baş-Qabarului şi Parnasimilor.

Art VIII
Au datoria Parnasimii ca pentru orice servitor va fi la această Qupa, ca şamaşim de
Hebra şi de Qupa, precum şi hahamul care predică la hebra (ospăţul de ouă), să le dea câte un
dar de Pesah, Savuoth şi Succoth. Darul acesta să fie potrivit, spre a face cinste atât celui care

îl dă, cât şi primitorului. Darul va fi însă nu pentru ca să-şi facă slujba cu suflet şi cu inimă.

În special, celui care ne spune în fiecare sâmbătă câteva vorbe de Thora, darul va
pentru a arăta şi a se şti că acesta o face Ieşem şamaiim pentru numele Creatomlui.

fi

Un alt cuvânt pentru care facem în fiecare zi de sâmbătă sî
anta aceasta hebra (ospăţ
de ouă), că de va fi vreun enoriaş din membrii sfintei Qupa care ar avea să facă vreo
întrebare sau cerere sau de dat vreun motiv, sau că Parnasul Azeman ar avea de adresat vreo
plângere împotriva vreunui membru asociat, sâmbătă sunt toţi la un loc şi poate astfel
fiecare să-şi adreseze întrebarea, sau să-şi dea motivul, şi să primească răspunsul sau
informaţia dorită. Şi astfel, cu acest chip, se va putea zice despre noi: şi va retrage dintre
noi ura, invidia şi cearta.

Art IX

Fiindcă a slăbit zelul pentru această mare miţva şi le vine foarte greu enoriaşilor de a

face bitul melaha la fiecare deces, fiindcă mai înainte nu erau aşa dese cazuri, pentru că mai
înainte în acest oraş de israeliţi spanioli erau foarte puţini la nwnăr, iar acum, binecuvântat
fie numele Creatorului, să nu le fie de de ochi, dinpotrivă, înrnulţiească-se şi întinză-se şi
mai mult, numărul lor a crescut, am zis: împărţim deocamdată lucrul la două divizii
(mismaroth), adică: ivindu-se, ferească Dumnezeu, vreun deces, să meargă câte o divizie
atât de qabarim (gropari), cât şi de levaya, şi a doua divizie să meargă altădată şi în modul
acesta să se urmeze totdeauna. Însă dacă inima bună a vreunuia va dori să meargă chiar
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dacă nu i-a venit rândul, poate să o facă, şi asupra lui vie bi11ecuvântarea lui Adonay.
Membrii Confreriei Sacre însă sunt datori a merge la fiecare rând, penuu că nu sunt mulţi.
Şi răsplata lor va fi îndoită de la ziditorul lumii .
•

Art. X
Zicem noi, membrii acestei sfinte Qupa, că această miţva o primim asupră-ne, spre a
o face din inimă şi din suflet, fără nici un fel de silă, a o face cu toată voinţa noastră, atât
pentru bogat, cât şi penuu scăpătat şi sărac, localnic şi musafir, cu condiţia însă, că oricare
este stabilit în acest oraş şi are afacerile lui aci, deşi necăsătorit, atât logodit, cât şi bahur
voinic sau văduv, ferească Dumnezeu, cari n-au voit să intre în această Qupa sau nu sunt
membri ai acestei Qupa, se vor ocupa de această miţva, mergând la bolnavi în
supraveghere, ducându-se afară penuu facerea groapei sau cosciugului sau pentru
petrecerea mortului şi bitul melaha şi vor avea asupra lor datoria de a stărui în această
miţva, precum se cuvine oricărui om care este din seminţia lui Abraharn, lsac şi lacov şi să
nu zică că eu nu sunt membru de Biqur Holim, ci să ştie că toţi au datoria d-a fi miştadelim
(stăruitori) în această miţva.
Şi acela care va face astfel, precum şade bine oricărui bar Israel (fiu de israelit) bun
şi noi avem datoria d-a sta într-ajutorul său, având şi dânsul vreo trebuinţă.
Dacă însă vreun enoriaş localnic sau vremelnic se va împotrivi şi nu va căta nici va
da ascultare şi nu va apleca urechia de loc nici pentru groapă, nici pentru levaya, nici cel
puţin pentru supraveghiere, nici pentru bitul melaha, acela se va socoti eşit din comunitatea
de fiu al lui Abraham, Isaac şi lacov, precum este ştiut că n-are parte în Israel, penuu un
asemenea enoriaş, n-avem nici noi, membri din Qupa, nici o datorie d-ai face onoarea lui de
loc, ci el singur să se ocupe cu el, având vreo nenorocire, care să nu se întâmple, fiindcă
această miţva este o adevărată caritate şi el având curajul d-a nu voi să ştie de dânsa, este că
a vrut să iasă din Comunitate şi a tăgăduit totul. Aşa fiind, nu vom avea nici păcat nici vină
pentru aceasta. Iar cel care dă ascultare la vorbele înţelepţilor şi bătrânilor din vechime va fi
în siguranţă.
Şi toate aceste zece articole şi rânduieli le-am primit asupră-ne cei mai jos iscăliţi cu
toată inima şi cu dragoste şi cu ajutorul lui Dumnezeu, spre a le îndeplini, ca şi cum am fi
primit cele zece porunci de pe muntele Sinai.
Şi penuu ca meritul îndeplinirii acestei miţva rabba să se împlinească asupra
noastră, versetul care zice: şi voiu depărta boala din mijlocul tău şi nu va fi femeie care să
lepede, nici stearpă, în ţara ta, şi numărul zilelor tale voiu împlini. Şi precum stă scris încă:
înghiţise-va moartea pentru totdeauna şi şterge-va Adonay lacrimele de pe toată faţa şi să se
împlinească despre noi ceea ce scrie versetul: „Şi voi cei lipiţi de Adonay, Dumnezeul
vostru vii toţi voi astăzi".
Şi toate acestea an fost aici la Adunarea sîantă din Bucureşti, în sinagoga sîantă a
spaniolilor.
Şi a fost în luna întâia (Nisan), în prima zi a lunei din anul 5571 de la Creaţiune.
2
Şi totul precis, şi limpede, şi întemeiat, şi adevărat şi confirmat .
Publ. în: BJ.

1

Biqur Holem este descris as tfel de M. Schwa1zfeld: ,.Evreii spanioli când erau dej a aci în

munăr mai mare fundaseră o societate sub numele de ,,Bikur Holem'' pent:u ajutor la caz de boală,
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dar

ca îşi slăbi curând tăria şi în locul ei se puse baza înfrăţirii sacre într-un nou angiţjarncnt comun
solemn (M. Schwarzfeld, Vechimea, p. 1 23).

2 Comentând importanta statutului şi a activităţii Hevrei Kadişa din 1 8 1 1 , Raul Si.niol
subliniază faptul că, în sistemul de organizare galutiană a comunităţilor evreieşti, rdpcctivde
socit!ti'lţi de inhumaţiw1e au avut w1 rol preponderent Hevra Kadişa a t!vreilor se/arzi din Bucureşti a
fost înfiinţată în 1 730, fiind apoi reorganizată în anul 1 8 1 1 : unindu-şi activitatt!a cu Bikur Holem.
Actul rt!înnoirii societăţii Bikur Holem - Hevra Kadişa a fost de fapt statutul care poartă semnătura a
70 dt! socictari pe un pergamt!nt înfăţişând sinagoga evreilor spanioli din anul 1 8 1 1 , cu 1 32 locuri
pentru bărbaţi. H.K. a mai fost de câteva ori reorganizată, căpătând t\J.ncţii deosebite în ritualul
îrunormântării. În această reorganizare, un rol hotărâtor a avut eruditul rabin Eliezer Pappo, venit în

Bucureşti din Saraicvo. El a modificat statutul Confreriei în anul 1 8 1 9, stabilind reguli privitoare la
ajutorarea săracilor, îngrijirea bolnavilor şi cultul morţii, care s-i-iu respectat pe tot parcursul existenţei
comunităţii sefardc (Siniol, Momenre, p. 1 1 3-1 14 şi Cahal, p. 23). Pentru ritualul înmonnântării lu
t!\Tt!ii sefarzi din Bucureşti, vezi descrierea în doc. 344.

37 .

181 1 , °'!J. Proiectul articolului de lege adoptat de Dieta Tran

silvaniei privind reglementarea statutului evreilor în Marele Princi
pat. Sunt stabilite modalităţile de practicare a cârciumăritului. co
merţului ambulant şi dreptul de lemnărit al evreilor. Celor st:1bili�
în ţară pentru practicarea agriculturii sau înfiinţarea de fabrici li se
acordă terenul necesar şi scutire de dări pe timp de şase ani. Se
pennite accesul evreilor la învăţarea şi practicarea meseriilo r şi
comerţului. Limita stabilirii în zona localităţilor miniere este
redusă la o milă. Se îngăduie înfiin ţarea de şcoli proprii şi

frecventarea şcolilor publice existente. Se desfii n ţează jurisdic�a

rabinică.

Evreii vor purta

toate

sarcinile

publice,

inclusi''

recrut1rea, şi vor 6. supuşi autorităţilor administrative locale.

Articulus XXXIX./1 81 1
De Judaeis
Praetcr Judaeos ex praescripto Apr[obatac] Const[itutionis] Edicti 8i 1 . Albae
Carolinae incolatu inquilinari cum Jibero quaestu ex lege gaudentes, aliis etiam in
Principatu commorantibus in modcrnis habitationwn suarwn locis permansio indulgctur,
his legibus: ut
I .I Licitwn i isdem nullatenus sit locorum Incolis, crga qualiacunque supellectilia, et
rcs mercimoniales, vei frwnentwn, potum in minori mensura suppeditare, et siqui
Judacorum aenopolia Dominorwn Tcrrcstriwn sibi in arendam elocata non haberent
vetitum illis erit, Crematum infra unius urnae mensuram divef\derc, qui pracscriptio huic
comravcnerint. praeter quam quod prctium divenditi Cremati restituere tcnebuntur, poena
quoque corporali afficiendi erunt. Non prohibcntur nil1ilominus pro pretio, seu quantitatc
pecuniali, ab unius urnac, vei majori ctiam suppeditandi cremati mensura competenti,
frumcntwn quoque, aut alias etiam res a talibus, qui indubii harum proprietarii
dignoscerentur, acceptare.
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2./ Judaeis Cremau uslionem exercentibus, beneficium lignationis in illa tantum
mensura admittitur, in qua pro Domestica foci necessitate a Sessione quam incolum,
legitime competil, et si pro cremati ustione ampliori lignatione indigercnt, illa ham!
admittatur verurn necessaria hoc fine ligna aut a Dominis Terrestribus, aut ab illis, qui supra
Domesticam suam necessitatem penes emtionem, vel aliam aliquam conventionem jure
lignationis gauderenl, emerc licitum est, qui autem hoc jure non gauderenl, aut sylvis
propriis destituerentur, ad praevaricationes in sylvis exercendas, praeter damni nefors
causandi refusionem, sub poena corporis afflictiva per Officiales dictanda, occasionem
suppcditare non ausinl, talesque in sylvis praevaricantes Judaei, juxta praescripturn Articuli
2
de conservatione sylvarum conditi tractentur.
3 ./ In tcgrurn equidcm erit Judacis relate ad cultus Divini exercitium, Juventutem in
lingua ipsorum vemacula instituere, in scicntiis tamen moralitatem, vitaeque socialis

modum, rationemque respicientibus, juventutem in lingua in Provincia recepta, el usitata
imhuere tenentur, et hoc fine si proles suas ad frequentandas locales vei alias in gremio
Jurisdictionis

cxistentes

Scholas

admitterc

nollenl,

proprias

etian1

scholas

juxta

Jurisdictiones erigcre non vctantur, dummodo Institutores bonorum morum, inculpataeque
vitae sinl, ct necessaria rerurn quibus juventutem imbuunt cognitione gaudeant. Libri
quoque Judaeorum morales, et Doctrinales, semper tamen Censurae submittcndi in Patria
typis mandentur, in scholis vero etiam in necessariis agriculturae notionibus exerceantur, ul
hac ctiam rationc a divagatione avocati, ad figendas stabiles habitationum sedes alliciantur.
Singulo autem semcstri, coram concementi Jurisdictionis Officiali, de exantlatis studiis, et
bono in illis progressu specimina exhibenda erunt, quosuper Officiales, ad suas quoque
3
praepositas Jurisdictiones, de tempore in tempus rclationem submittent .
4./ Dum necessitas secum ita tulerit, e Judaeis quoque Tyrones ad militiam
assummantur, nec integrum erit talibus, aliorlilll ex aliis nationibus conductione, semet e
Statu militari eliberare.
5.1 Res Mercimoniales in Civitatibus domatim circumferre, Judaeis stabiles ibidem
sedes non habentibus non licebit, nec alias privatorum domos talibus, hoc fine accedere
4
integrum crit, quam si vocati, accersitique fuerint •
6.1 Non vctantur Judaei a Dominis Terrestribus, aut Liberis Communitatibus
aenopolia penes contractus arendatitios tenere, ct in illis qualemcunque potus speciem, in
minoribus etiam mensuris venum exponere, dummodo solutio in pecunia parata praestetur,
pro frurnento vero aut aliis reculis, inter quas furtin1 sublatae nonnunquam haberi possunt,
potum suppedit.are haud ausint.
7./Judacis, qui agriculturae aut opificii cujuspiam exercendi gratia, vei intentione
erigendae utilis cujuspiam Fabricae in Principatu stabilem sedem figere vellcnt, concessum
crit, ut edocta prius morurn probit.atae, et exercendi opificii aptitudine, in Civitatibus, aut
ctiam Pagis, cum consensu Dominorum Terrestrium, e locis communibus uhi haberentur,
vei etiam a privatis crga competentem taxam certam terreni quantitatem pro habitationis
loco appropiarc sihi possint, ea tamen lege, ut semet obstrictos spondcant, quod e Provincia
haud sint emigraturi, et tales intra sex annorum dccursum a praestanda Contributione
cxempti sinl, ita tamen, ut si effluxo sex annorum spatio e Provincia excederc vellent,
integram

quae relaxata erat Contributionem

dependcre tencantur.

Fabricatio autem

quarurnvis manufacturarum ex auro, et argento Judaeis. interdicitur, et hoc fine stabiles
quoque sedes, in locis ad unum milliare a fodinis auri vel argenti distantibus ligere illis non
liccbit,

nec

in

ipsis

Fodinarum

locis

ultra

24.

horarum
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tcmpus

moram

nectere

praesummant5. Coeterum vero Judaeis jam domiciliatis omnia opificia addiscendi, et
exercendi, observatis caeteroquin editis similium ad Opificii quaestusque exercitium
admissione, localibus constitutionibus, ac etiam quaestum quoque qualicunque cum mercium
specie, etiam domatim exercendi facultas haud deneganda est, non tamen aliis, quam qui ad
modum et normam aliorum Mercatorum ad illius exercitium sufficientem facultatem se
habere demonstrare possunt.
8./ Omnes alii Judaei, qui semet aut agricultura, aut opificio, vel utili aliquo quaestu
non sustentanl, aut sustentare incapaces sunt, e Provincia eliminandi; novis vero in
Provinciam adventantibus mansio. et Incolatus non alia ratione, nec aliis indulta erit, quam
qu i ad unum alterumve praemissum vitae gestus sectandum semet obstringerent, qui hoc
facere renuerent, qua vagahundi, Statuique publico nocivi considcrandi, et tractand1 sunt. ln
rcliquo autem Judaci q ui bus juxta praemissa in Provincia pcrmru.11.'f e in tegrum erit, in
omnibus Politicis aequc ac Juridicis negotiis locali Jurisdictioni s11berunt. et sublata Albo
Carolinae sub separatae Jurisdictionis nominc veniente Compagnia Judaeorum, singuli, et
hic el alibi commorantes Juclaei, concementi suberunt Jurisdictioni, et ad onera quoque
6
publica pro ratione conditionis et virium concurrere obstricti erunt , Rabbinorum
Jurisdictione, et quae per illos in Judaeos exerceri quandoque solehat, poenas temporales
infligendi potestate, penitus cessante, Synagogas, et Scholas erigere, nonnisi demonstratis
ad hoc sufficientibus mediis, ohtcntaque via Officialium Regii Gubernii facultate, licebit, a
frcquentandis autem Christianorwn Scholis nullibi arcebuntur, Lingua demum, et vestibus
Incolis Loci ubi commorantur communibus utantur, et quisque Judaeorum proprium nomen
gerat7 .
Publ. în: Protocol 1 8 1 0 - 1 8 1 1 , p. 941 -943.

[Traducere:)
Articolul dietal XXXIX/18 1 1
Despre evrei
Pe lângă evreii cu drept de locuire în calitate de inquilini la Alba Iulia, prevăzut de
Edictul 82 din Approbatae Consti tutiones 1 şi cu beneficiul comerţului liber asigurat prin
lege şi celorlalţi evrei aflaţi în Principat li se îngăduie rămânerea în prezentul loc de
domiciliu, în aşa fel încât
I . Nu le va fi permis în nici un caz să vândă băuturi cu măsura mică locuitorilor în
schimbul unor unelte, mărfuri sau cereale şi va fi interzis evreilor care nu arendea7..ă
cârciumi ale stăpânilor de pământ vinderea rachiului în cantităţi mai mici de o urnă. Cei
care contravin acestei prescripţii, pe lângă faptul că vor fi obligaţi l;i restituirea preţului
rachiului vândut. vor fi supuşi şi la o pedeapsă corporală. Nu se opreşte însă să se
primească drept preţ pentru vânzarea unei urne sau a unei cantităţi mai mari de rachiu fie
bani, fie cereale sau alte lucruri, cu condiţia ca acestea să provină de la persoane care le
sunt proprietari indubitabili.
2. Evreilor fierbători de rachiu li se permite beneficiul lemnăritului, în măsura în
care aceasta le revine legal pentru necesităţile casnice după sesia pe care o locuiesc. Dacă
pentru fierberea rachiului au nevoie de lemnărit în proporţie mai mare, acest lucm nu li se
îngăduie, ci lemnele necesare în acest scop le vor putea cumpărn fie de la stăpânii de
pământ, fie de la cei care se bucură de dreptul de lert1Tu:1rit peste necesităţile lor casnice, prin
cumpărare sau prin vreo altă convenţie. Insă de la cei care nu se bucură de un asemenea
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drept şi nu au pământ propriu, ci exercită lemnăritul ilicit, să nu îndrăznească să se
aprovizioneze cu lemne, sub pedeapsa răscumpărăii pagubelor provocate şi a pedepselor
corporale impuse de oficiJlităţi, iar evreii care vor prejudicia

pădurile vor fi trataţi confonn

prescripţilor articolului de lege privitor la prot�jarca pădurilor .

3 . Evreilor le va fi permis să-şi instruiască tineretul în limba maternă cu privire la

exercitarea cultului divin, în schimb ştiinţele privitoare la moralitate, modalitatea vietii

sociale şi raţiune vor fi obligaţi să le predea tineretului într-o limbă folosită şi acceptată în

provincie şi în acest scop, dacă nu vor să-şi permită copiilor frecventarea şcolilor locale sau
a altora existente în cadrul jurisdicţiei, nu sunt opriţi de la înfiinţarea unor şcoli proprii pc

jurisdicţii, atâta timp cât învăţătorii sunt de o bună moralitate, au o viaţc1. ireproşabilă şi se
bucură de cunoştinţele necesare în domeniul în care predau tineretului. Cărţile de morală şi
de doctrină ale evreilor vor fi trimise întotdeauna cenzurei tiparului din ţară. iar în şcoli vor

fi introduşi în noţilUlile necesare pentru agricultură, pentru ca şi pe această cale să fie
dezvăţaţi de a mai peregrina, spre a-şi stabili locuri fixe de domiciliu. În fiecare seme�tru,

vor fi prezentate oficialităţilor jurisdicţionale competente rapoarte privind studiile efectuate
şi rezultatele lor, iar aceste oficialităţi vor înainta din timp în timp informări despre acestea

către autorităţile superioare3•

4. Când va fi necesar, se vor face recrutări şi din rândul evreilor, şi celor recrutaţi nu

li se va pem1ite eliberarea de militărie prin înlocuitori din rândul altor naţiuni.

5. Nu li se permite evreilor comerţul ambulant în oraşe dacă nu au domiciliul stabil

acolo şi, în general, nu li se îngăduie să vină la casele particulare în acest scop decât dacă
sunt chemaţi4•

6. Evreilor nu li se interzice arendarea prin contract a cârciumilor de la stăpâni i de

pământ sau comunităţile libere şi de a vinde în cadrul lor orice fel de băuturi, inclusiv în
cantităţi mici, cu amănuntul, atâta timp cât plata se face în bani, dar ei să nu îndrăznească să

vândă băuturi pentru alimente sau alte bunuri, între care pot fi unele provenite din furt.

7. Evreilor care vor să se stabilească în Principat pentru exercitarea agriculturii sau

meşteşugurilor, ori cu intenţia înfiinţării vreunei fabrici utile, li se va permite să-şi

achiziţioneze pentru locuire un anumit teren în oraşe sau sate, cu aprobarea stăpânilor de
pământ, din pământurile comune, acolo unde acestea există, sau de la particulari, în

schimbul unei taxe corespunzătoare, cu condiţia să-şi dovl:dească în prealabil moralitatea şi

capacitatea exercitării meseriei respective, declarându-se totodată obligaţi să nu emigreze

din provincie. Aceştia, timp de şase ani, vor fi scutiţi de prestarea contribuţiei, dar dacă

după acest termen vor dori să părăsească provincia, vor fi obligaţi să plătească toată suma

care le-a fost iertată. Se interzice însă evreilor fabricarea oricăror produse din aur şi argint
şi. în acest sens, nu li se pem1ite stabilirea în locuri aflate la distanţa de I milă de minele de

aur sau argint şi nici staţionarea peste 24 de ore în localităţile miniere5. În rest, evreilor deja
stabiliţi în ţară nu li se va inter.lice învăţarea şi exercitarea oricăror meserii şi nici

practicarea comerţului cu orice 'fel de mărfuri, inclusiv cel ambulant, cu respectarea

constituţiilor locale emise cu privire la admiterea la exercitarea meseriilor şi comerţului, în

condiţiile în care pot dovedi deţinerea unei averi suficiente pentru acest comerţ, la fel cum
li se cere şi celorlalţi comercianţi.

8. Toţi ceilalţi evrei, care nu se întreţin din agricultură, meserii sau vreun comerţ util şi

nu sunt în stare să facă acest lucru, vor fi expulzaţi din provincie, iar noilor veniţi li se va

permite rămânerea şi locuirea numai dacă se obligă să se întreţină prin

una

din modalităţile

arătate mai sus. Cei care refuză, vor fi consideraţi şi trataţi ca vagabonzi, nocivi statului
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public. În rest, însă, evreii cărora li s-a acordat pennisiunea rămânerii în provincie, vor fi
supuşi în toate problemele administrative şi juridice jurisdic!iilor locale şi, desfiinţându-se
Compania evreilor de la Alba Iulia, care fonna o jurisdicţie aparte, toli evreii, locuitori acolo

sau în altă parte, vor fi subordonaţi jmisdicţiilor respective şi vor fi obligaţi s..1 participe la
sarcinile publice în proporţia stării şi puterii lor '. Se va desfiinla cu totul autoritatea rabinilor.

obişnuită a se exercita asupra evreilor prin dreptul de instituire a unor pedepse. Se va pennite
înfiinţarea de sinagogi şi şcoli nwnai cu condiţia de a dovedi că deţin mijloacele necesare şi

după obţinerea pe cale oficială a aprobării Gubemiului regesc. Ei nu vor fi opriţi nicăieri de la

frecventarea şcolilor creştine. Vor folosi limba şi portul locuitorilor din localităţile de
domicil iu şi fiecare evreu va avea un nume de familie propri1i7.

1 Iată acest te>..1 de lege, care constituie principala referinţă juridică în di sputele asupra
statutului evreilor din Marele Principal al Tra nsilvaniei pâilă la 1 848:
Approbatae Constitutiones, Pars V, Edictum LXXXII
Sid6kr6l

A Sid6knak az Orszâgban val6 szabados kereskedesek es az egy Fejervărt lakhatăsok-is

selleriil meg-engedtetett s tsak hogy a Vărosok privilegiumainak, sem pedig egyeb rcndeknck ne

praejudicaljanak. [S-a îngăduit evreilor comerţul liber în ţară şi locuirea în calitate de jeleri numai la
Alba Iulia, cu condiţia să nu prejudicieze privilegiile oraşelor şi nici cele ale altor stări] cf Erd�ly, p. 272.
2 fate vorba de articolul de lege nr. XXXIV din 1 8 1 1 : Quoad Ordinem Sylvestrem (Pro tocol
1 8 1 0-1 8 1 1 , p. 933 -93 8 ) .
3 Vezi pentru comparaţie şi antecedente măsurile prevăzute în edictul iosefin din 1783 cf.
/MER, II/2, p. 25 1 -257, nr. 1 64.
4 Pentru reglementări anterioare vezi doc. nr. I ( 1 801 ) .
s Vezi pentru comparaţie măsurile din 1 802 (doc. nr. 1 0).
6 Vezi doc. nr. 38 ( 1 8 1 1 ) .
7 Antecedentele acestui proiect de articol de lege se află în lucrarea Opinia de Judaeis,
elaborată de o comi sie instituită de Dieta transilvăneană din 1 790-1 79 1 pentru pregătirea w1ei reforate
a administraţiei publice ( vezi /MER, W2, p. 385-389, nr. 263 în trad. rom. Pentru analiza ci, vezi
M1haly Spielmann-Sebestyen, în „Studia J udaica , 1 996, V, Cluj-Napoca, p. 1 1 6· 1 2 3 ). Luată în
dezbatere de-abia la dieta din 1 8 1 0-1 8 1 l , aceai.'tă lucrare este completată cu prevederile pri vitoare la
fierberea şi vânzarea rachiului, lemnărit, recrutare, comerţul ambulant, arendarea cârriumătitului,
dreptul de aşezare în ţară şi avantajele o ferite pen tru meşteşug ari , agricultori şi fabricanţi, oprirea
aşezării în apropierea oraşelor miniere, in terdicţia prelucrări i metalelor preţioase, problemele şcolare.
Gubemiul Transih'aniei intervine cu observaţii privitore la oprirea fierberii rachiului de către evrei pe
cont propriu, prevedere neacceptată de Dietă, limitarea aşezării e\Teilor în apropierea localităţilor
min iere la 3 mile (Dieta reduce distanţa la o milă), pedepsirea cclor i;e aduc prejudicii pădurilor,
oprirea comerţului ambulant doar pentru evreii străini, s upravegh erea şco li lor evreieşti de către
inspectori i de stat ai şcol i lor naţionale şi nu de către autorităţile administrative locale (propunere
respinsă de Dietă). Vezi pentru aceste dezbateri preliminare adoptării proiectului: Protocol 1 8 1 01 8 1 1 , p. 94-96, 487-488, 725, 805-806, 826-827. Pentru soarta ulterioară il proiectului de lege vezi
'
doc. nr. 74 ( 1 8 19).
"
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38.

1 8 1 1, C/rg: Proiectul articolului de lege adoptat de Dieta
Transilvaniei cu privire

la subordonarea evreilor din

Alba Iulia

faţă de autorită�le administrative şi judiciare locale.

Articulus XI
De compagnia Graecorum Cibinensiurn, et Coronensium, Bulga1is item
Alvintziensibus, et Devensibus Judaeisque A. Carolinensibus, ac Orphanorrophio Cibiensi.
Compagnia Graecorurn Cibiensium et Coronensiurn, Bulgari item Alvintzenses, ct
Devenses, Judaeique A. Carolincnses, ac Orphanolrophium Cibiniense quoad publicam
Politicam administrntionem, et praescriptas Politiae regulas. et lnstituta, Jurisdictionibus
quibus ingremiatae sunt suherunt, et in line.a Judiciali determinationibus in objecto Juridico
editis subjacehuut 1 .
Publ. în: Protocol l Sl 0- 1 8 1 1 , p. 9 1 6.

[Traducere:]
Articolul XI
Despre compania grecilor sibieni şi braşoveni, despre bulgarii din Vinţu de Jos şi
Deva, despre evreii din Alba Iulia şi orfelinatul din Sibiu.
Compania grecilor sibieni şi braşoveni, bulgarii din Vinţu de Jos 5i Deva, evreii din
Alba Iulia şi orfelinatul din Sibiu vor fi supuşi în privinta administraţiei publice, a normelor
şi instructiunilor politieneşti, jurisdictiilor în cadrul cărora se află, iar pe linie judiciară se
vor încadra în reglementările emise în problemele judiciare1 •

Pro iectul de articol de leg e încearcă să delimiteze atribuţiile administrativi: şi poliţieneşti ale
Alba Iulia asupra comunităţii evreieşti locale de dreptul de patronal exen:itat de
.:piscopul romano-catolic în calitate de stăpân de pământ al domeniului episcopal, obţinut la începutul
sei.:olului al XVIII-iea, cu toate drepturile şi prerogativele care au aparţinut ari�erior iiscu!ui
Principatului (vezi şi doc. m. 54/1 8 1 5, 70/ 1 8 1 8, 1 1 1 /1 824 şi 32511843). Proiectu l fli.I a fost confim1at
de Cwte, cf. lromanyktinyv 1 8 37, p. 66-67.
1

Magistratului din
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39.

1812, martie, Buc11re,1ti. Adresa Divanului semnat;i ele mitropo
Ignatie, banul Manolache, Isaac Ralit şi mareic vistiem.ic
Barbu Văcărescu către g1wematorul Principatelor Române din
timpul Administra�ei milit1re ruse. Informează despre plângerea
breslei evreilor pămân.T:'.i din Bucureşti împotriva numirii în
fruntea ei a unui staroste neamţ, încălcându-se astfel privilegiile
breslei dobândite încă din vechime. Se cere reinstalarea obiceiului
de a avea staroste propriu, iar de va fi „să rămâie acest neamţ tot
asupra evreilor, să fie numai asupra evreilor străini, iar nu şi
asupra evreilor pământeni".
litul

Către gheneralul Comnino1 , de la Divan
Avem cinstea a arăta Excelenţei Tale că Divanului a dat jalbă breasla ovreilor
pământeni de aici din Bucureşti, arătând că dintr-un început au avut privilegiu prin hrisoave
domneşti, cu starostea de ovrei al Ior2, păzindu-Ii-se ordn.duiala legilor, cu spitaluri de
străini, cu cutie pentru îngroparea celor săraci şi cu cutie pentru ajutorul celor scăpătaţi,
care nu numai că nu li se ajunge cheltuiala din venitul celor cutii, ci încă rămân cutiile şi
datoare din an în an, pentru căci pământenii [evrei] de cei străini nu au nici un ajutor,
fiindcă cei mai mulţi sunt sudiţi nemţeşti, ruseşti şi franţuzeşti; acum zic că s-au pomenit că
Excelenţa Sa senatorul, socotind că toţi ovreii câţi se află aici sunt supuşi breslii, le-au
orânduit pe un neamţ ca să-i stăpânească3, căruia i-au îndatorit să-i dea pc lună taleri 100,
care aceasta nu li s-au mai urmat niciodată, precum nici la alte politii, nici la Iaşi, unde sunt
cei mai mulţi ovrei, nu li s-au stricat privilegiul lor, şi să roagă ca să li se ridice .acest neamţ
de asupr<l-le, ci precum au fost de o sumă de ani cu stăpânitor staroste de ovrei, pentru care
ne-au arătat şi hrisovul Măriei Sale Constantin Vodă lpsilanti, care este unnător după alte
hrisoave mai vechi, ce zice că au văzut Măria Sa la mâna ovreilor de la domnii de mai
înainte şi cuprinzătoare spre a li se păzi privilegiul şi orânduiala lor cu starostea ce-l au, de
la ovrei, fără de a se amesteca alµ străini între dânşii Ia trebile breslei. Nu lipsim a arăta
Excelenţei Tale, ca să binevoieşti a face arătare Excelenţei Sale Domnului senatorului, spre
a li se ridica deasupră-le acest neamţ, rămânând a li se păzi privilegiul şi de acum înainte,
precum l-au avut şi până acum: de care vom avea cinstit răspuns al Excelenţei Tale pentru
aceasta, iar de va voi Excelenţa sa domnul senator să rămâie acest neamţ tot asupra
ovreilor, va fi încai numai asupra ovreilor străini, iar nu şi asupra ovreilor pământeni4•
1 8 1 2 martie
Ignatie milropolit5 , Manolache Ban,
Isaac Ralct, Barbu Văcărescu, vei vistier.
Publ. în: Urechia, IV, p. 795.

1 Hristofor Macarovici Comnino, general rus, guvernator al Principatelor Române.
Vezi în acest sens doc. 23. Acest privilegiu a fost subliniat de Schwar.lfeld în următorii
termeni: ,,Funcţiile de staroste, fruntaşi şi epitropi sau cahali puteau fi ocupate numai de evrei
2

pământeni; cei sudiţi, sau supuşi străini deşi contribuiau

la <lările taxei

puteau foncţiona ca administratori" (E. Schwarzfeld, Aşezăminte, p. 2).
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asupra vitelor şi păsărilor nu

3 În 1 8 1 1 a izbucnit un nou conflict între evreii pământeni şi sudiţi. Starostele David este
arestat şi înlocuit de către Consulatul Prusiei cu un neamţ. În urma protestelor evreilor pământeni şi

ale unor sudiţi, David a fost eliberat, dar titlul de staroste al neamţului nu s-a ridicat. Abia după

încheierea păcii de la Bucureşti ( 1 8 1 2) se vor aplana conflictele, domnitorul Ioan Carngea
confirmându-l pe Haim Herş, în 1 8 13, în funcţia de staroste. în 1 8 1 9 domnitorul Alexandru Suţu va
întări în funcţia de staroste pe Moise sin David (Halevy, Comunităţile, p. 93). Vezi doc. 75.

4 Vezi doc. 104.
5

lgnatie Grecul, mitropolit al Ungrovlahiei (1810, mai 8-18 12, august 1 8 1 2).

40.

18 12, august 2, Timişoara.

Adresa comunităţii evreieşti din

Timişoara către Magistratul orăşenesc, prin care oferă benevol
participarea membrilor ei la obligaţiile de pază a cetăţii.

LObliche Koniglicbe Freystadts Magistrat!
În Erwăgung, dass die hiesig LObliche Biirgerscbaft bey dcn gegenwărtigen
Zeitumstănden1 mit Bewahrung der Hiesigen Festung sehr belastet ist, hat sich die hiesige
Juden Gemeinde aus eigenem Antriebe veranlasst gefunden, als Mitbewohner dieser
Koniglichen Freystădte zur Erleichterung der Biirgerschaft Mitdienste zu leisten, und in
Folge dessen unterm heutigen Dato die ganze Juden-Gemeinde versammelt, und zur
diessfalligen Dienstleistung aufgefordert.
Alle sind geneigt diesem Wunsche bereitwilligst beyzutreten, da sich aber jedoch
einige geăussert haben, dass jene ohne Bărte, ohne die mit Bărte nicht gehen wollten, als
sahen sich . diese Gemeindsvorsteher veranlasset, beyde Partheyen în der Anlage sub o/c
aufzuschreiben, und Einem IOblichen Magistrat hiemit anfa.lli gsl vorzulegen.
Die unterzeichnete Juden Gemeinde unterbereitet daher Einem LOblichen Magistrat
diesen aus patriotischen Eifer und Anhănglichkeit gefassten Entschluss mit der
gehorsamsten Bitte womit Hochderselbe gnădigst geruhen wolle, diese zur Erleichterung
der Btirgerschaft anzutragende Dienstleistung nach hoch dero Einsicht zu bestimmen.
Ehrfurchtsvoll verharrenden
Eines LOblichen Magistrats gehorsamste

Richter und Geschwomer
der hiesigen Juden Gemeinde

Temeschwar den 2-t
August 1 8 1 2

Orig. ACT, dos. 2, f. 3r-v.
[Traducere:]

Onorat Magistrat al oraşului liber regesc!

Ţinând seama de faptul că onorata orăşenime de aici este foarte încărcată cu paza
cet ă ţi i în împrejurările actuale1• comu nitatea evreiască, din proprie iniţiativă, a considerat
oportun. în cal i tat ea sa de conlocuitoare a acestui oraş liber regesc, să contribuie la uşurar:!a
sarcinilor orăşenilor şi, ca unnare,

participarea Ici această obl igaţie.
Toţi au fost d� acoru

în data de mai jos,

s;'i sati sfacf1 această

a convocat membrii săi, solicitându-le

sol icitare, dar

cum unii au declarat că cei

fă ră barbă nu vor să meargă decât împreună cu cei cu barbă, conducerea comunităţii s-a
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văzut obligată să înscrie ambele partide într-o listă anexată aici, înaintată către onoratul
Magistrat.
Subsemnata comunitate evreiască înaintea?_.,1 onoratului Magistrat această rezoluţie,
adoptată din devotament şi simţire patriotică, cu preasupusa cerere de a institui această
obligaţie în vederea uşurării sarcinilor orăşenimii, după cum va considera de cuviinţă.
Rămânând cu deplină stimă preasupuşi onoratului Magistrat
Judele şi juraţii comunităţii evreieşti locale
Timişoara, 2 august 1 8 12 .

1 S e referii l a participarea trupelor austriece la campania napoleoniană din Rusia, ceea
sporit obligaţiile militare ale populaţiei pentru apărarea locală.

41.

1812, decembrie 22,

cc

a

Buda. Adresa Consiliului Locumtenenţial

către Magistratul oraşului Timişoara, prin care infinnă măsurile
restrictive privind dreptul de locuire al evreilor în interiorul

cetăţii şi interdicţia căsătoriei fără aprobarea judelui oraşului. Se

dispune menţinerea statutului lor conform celui deţinut în anul

1790, până la reglementarea generală viitoare.

Copia
31859
Prudentes ac Circumspecti nobis honorandi!
Erga remon�trationem Civici hujus Magistratus, regulationern Judcorurn relate ad
habitationern eorurn in interiori Civitatc, Civitatis Tcmesvariensis per eundcm subscriptam,
ac sub 4-ae Novembris a.c. repraesentatern hic quoque loci ratihaberi Supplicantis,
praesentibus reintimatur, cum lex articulusque 38 anno 1 790 1 diserte �tatuat, ut Judat:i,
usque futuram Legis provisioncm in L. Regiisque Civitatibus in Statu quo rnaneant, suaptc
intelligi, eosque tempore conditae hujus legis Temesvarini adcrant, eadem prorsus
modalitate qua Anno 1 790 tractaban tur, n une quoquc tractari debcre alque ita in sorLc
illorum, quorum conditionem Lex definivit, nullas singularium Jurisdictionurn innovationcs
uti praesertirn ilic est ut absque facultate Judicis nulii Judeo matrimonium i n ire liceal. in
obversurn Statuti Comitialis locum habere posse, de cetero autem cidem medio intimati
Civico Magistratui commitimr ut originalia acta quae eidem medio Intimati de dato 7-a Jul ii
1 8 1 2 No 1 6583 communicata erant illico remittat. Datum Ex. C.R.Lo. Hungarico Budae die
vigessirna secunda Decembris anno Milesimo Octinge11tesimo duodecimo celebrato.
Benevoli
Josephus Comes Brunswick m.p.
Joannes Latinovics m.p.
Carolus Ragalyi m.p.
Copia. ACT. dos. 2, f. 1 8r.
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[Traducere: ]

Copie
31859
Prudenţi şi circumspecţi, de noi stimabili!
privire la raportul Magistratului orăşenesc, înaintat în 4 noiembrie a.c., în
vederea confirmării regleme ntării adoptate asupra locu irii evreilor în interiorul cetăţii
oraşului Timişoara, se răspunde prin prezenta că, întrucât articolul de lege 38 din cuml
1
1 790 stabileşte limpede că evreii, până la o viitoare dispoziţie legală, să rămân:!i în oraşele
libere regeşti în situaţia în care se aflau la adoptarea legii, se înţelege cie la sine că cei care
în vremea respectivă se aflau la Timişoara trebuie trataţi în acelaşi fel în care erau trataţi în
anul 1 790, şi astfel în situaţia lor, definită prin l ege nici o jurisdicţie nu poate institui
inovaţii contrare rezoluţiei dietale, cum ar fi interdicţia pentru evrei de a se căsători fără
aprobarea judelui oraşului. Concomitent, se dispune prin aceeaşi adresă Magistratului
orăşenesc să restituie actele originale care i-au fost comunicate prin adresa din 7 iulie 1 8 1 2,
nr. 1 6583. Dat din înălţatul Consiliu Locumtenenţial Regesc ungar, Buda, 22 decembrie
Cu

,

1 8 12.
Binevoitori,
contele Iosif Brunswick rn.p.; Ioan Latinovics

rn.p. ; Carol Ragâlyi rn.p.

1 Vezi textul în trad. rom. în lMER, II/2, p. 354, nr. 237.

42.

1813, fabruarie 10, Arad. Petiţia comunităţii evreieşti clin Arad
către vicecomitele comitatului Arad pentru întărirea autorităţii
Şef Rabinului Aaron Chorin şi a curatorilor sinagogali şi
reinstaurarea ordinii şi liniştii în sinagogă şi comunitate, în
condiţiile neînţelegerilor interne tot mai acute.
Hochwohl Gebohmer!
Gnădiger Herr Vice Gespan

Schon

iiber ein

Jahr,

ist leider die gute Ordnung

in

unsere

Gemeinde

so

unterbrochen, class selbst in der Synagogy, der Unfug und ungtinstige Aufftihrung iiberhm1d
1
genommen • Wir hegen zwar die zuversichtsvolle Hoffn un g class durch der von Eincm
,

h och

IOblichen

Comital emannten,

wohl

IObl.

Deputation die

Ordnung

hergestellt, und aller Unfug verschrug werden wiirde. Um aber bis dahin,
die

anstăndige Ehrfurcht welch.:. daselbst unentberlich

in der

ist berzustellen,

vollstăndig
S ynagogy,
bitten

wir

unterlhănigst Euer Hoch woh l Geboh ren

wollen gnădigst geruhen den Ober-Raby, und
Kircl1en-Văter in der Activitaet ihres Amts zu bestăttigen , darnit dieselben die Ordnung in
der S ynagogy handhaben mogcn und sollen2 .
Euer Hoch wohl Gebohren P. T.
unterlhănigste Judengemeinde

Arad den 1 O-ten
Feber 1 8 1 3
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alda

[Verso:] Seiner Gnaden dem hochwohl gebohmen Herm Georg de Stanislavits Vice
Gespan des IOblichen Arader Comitats.
Unterthănigste Bittschrift von der Arader Judengemeind::.
Orig. AComA, dos. 2, f. 1 6r-v.

[Traducere:]
Preaonorat şi milostiv domn vicecomite,
Deja de peste un an, din păcate, buna rânduială în comunitatea noastră este atât de
1
mult încălcată, încât chiar în sinagogă gâlceava şi excesele au luat amploare • Noi nutrim
însă speranţa încrezătoare că, printr-o onorată comisie numită de preaonoratul comitat,
ordinea va fi restabilită integral şi toate excesele vor fi înlăturate. Pentru ca însă până atunci
să reinstaurăm respectul cuvenit pentru sinagogă, rugăm cu umilinţă onorata domnia
voastră să b inevoia scă cu îndurare să întărească pe Şef Rabin şi pe curatori în exercitarea
2
funcţiunilor lor, pentru ca aceştia să poată asigura ordinea în sinagogă .
Preaonoratei domniei voastre,
supu sa comunitate evreiască locală
Arad, 10 februarie 1 8 1 3 .
.

1 Este vorba de conflictul dintre Şef Rabinul refonnator din Arad, Aaron Chorin ( 1 766-1 844),
Şef Rabin de Arad între anii 1 789-1 844, şi o parte a comunităţii, opusă tendinţelor de Îlmoire. Vezi,
pe larg, în Carmilly 1 996, p. 1 3 -60.
2 Î n 25 februarie 1 81 3, vicecomitele Ioan Kovtics intervine în sensul solii.;itării din petiţie,
punând în vedere pedepsirea „exceselor" conform legilor sinagogale (AComA. dos. 2, f. 1 5r.).

43 .

1813, martie 1 9, Lvov.

Ordinul Gubemiului Galiţiei adresat

districtului Bucovina privind introducerea actelor de identitate
pentru eVTeii cu şedere permanentă şi pentru cei cu şedere

temporară. Se aprobă propunerea districtului privind tipărirea

unor formulare

în

care să se înregistreze datele neces are

conscripţiil or militare anuale. Actele de identitate şi formularele
se tipăresc pe cheltuiala comunităţii evreieşti.

Bukowiner Kreisamt. 9.328.
Nach dem das dem Kaiserlichen Kreisamte unter dem 9ten Oktober v. J. ZI . 35 1 07
bekannt gemachte hochste Holkanzley Dekret vom loten September v. J. ZI . 1 3763 sub § 6
ausdriicklich verordnet; Dass um dic Bukowiner Juden in den Stand zu setzen, sich liber die
Angelegenhcit in der Bukowina zu jeder Zeit und gegen jedcrmann ausweiscn, auch die
Geduldeten, von des eingeschlichenen Juden sogleich unterscheiden und einem Juden in
der Bukowina geduldeten jiidischen Familienoberhaupte deu Duldungsschein ausgesteJlt
werden soli, auf welchen sein Beschneidungsname, sein Geschlecbtsnarne, sein
Nahrungserwerb und der Ort seines Wohnsitzes, sowohl in der dcutschen, als auch in dcr
Landcssprache ausgedriickt sein muss, und welche Duldungsscheinc gedruckt sein miissen,
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um ilire Nachahmung zu verhindern, nach dem laut der Konskripzion die Zahl der
B ukowin er Judenfarnilien sich auf

754

belauft; so hat das Kais. Kreisamt nach seinen

herichtlichen Antrage vom 6ten Hornung (Februar) d. J. ZI .
Weisung sich griindenden Entwiirfe der Duldungs Scheine,

9927 von dem auf die hochste
1 000 Stiicke auf halben Bogen

von Schreibpapier in Druck legen zu lassen, und den liber den Bedarf sich erhebenden Rest
hievon auf unvorgesehenen Fall in Verwahrung zu nehmen, und nicht unnotigerweise eine
neuc Druckaufla:,\e veranstalten zu miissen. Ebenso genehmigte man den

weiteren

Krdsămllichen Antrag; von den entworfenen zeitlichen Aufenthalts S cheinen von fremdcn
JnJen u.

d.g. 600 Stiickc auf halbcn, drum von den zum Muster vorgelcgten, dem Kreisamte

unJ den Judengcmeinde Vorstanden zur Evidenzhaltung und Konfrontierung mit der

Mil itiirkonskription dienenden Familien Beschreibungen 1600 S tiicke auf ganzen Bogen

nm

Scl1rcihpapier in Druck legen zu lassen . Wegen der diesfalligen Papier und Druck

Kosten hat ctas Kaiseri. Krcisamt mit dem Tschemowitzer Buchdrucker Peter Eckhardt

eincn kontraktrnăssigcn Uebcreinkommen zu treffen und solchen nach dem gemachten
Antng fii r denselhen von der Bukowiner Judenschaft aus den Domestikal Fond Gelder im
Verhălmis

mit

den

Verteilungsbedarf,

hereinzubringen.

Dahingegen

kann

dem

krcis:1mtlichcn A11trag , sowohl clie Duldungs als auch die zeitlichen Autenthalts Scheinc

einer St.�mpelgebiihr zu unterziehen, nicht Platz gegeben werden , indem ·dies einc
offentliche, nicht soviel zu individuellen B esten dcr Judenschaft abzweckende als vielmehr

dcr S taa tsabschrifl entsprechende Anstalt ist, die B ukowiner Juden ohnehin die diesfallige

Papicr und Druckkosten bestreiten miissen, und die Entrichtung der S tempelgebiihr
gewissermassen nur wkder eine nene Familien S teuer wăre.
Lemberg.

19

ten Marz

1813.

Publ. în: Reifer. p . 1 1 6- 1 17, doc. XXX.

[Traducere : ]

Districtul B ucovina.

9. 328.

La 9 octombrie a trecutului an s-a transmis cu nr.
decret cu nr.

1 3763, din 10

3 5 1 07

districtului imper al înaltul

septembrie a anului trecut, care la paragrafu l

6 prevede:

pentru

ca evreii· din Bucovina să se poată legitima oricând şi la solicitarea oricui şi pentru a putea
fi deosebiţi evreii toleraţi de cei. infiltraţi, şi pentru ca fiecărui cap de familie de evreu

tolerat în Bucovina să i se poată elibera un act de identitate de tolerat în care să fie trecut, în
limha germ;mă şi în limba locală, numele lui evreiesc şi numele lui de familie, cu ce îşi

câştigă existen\a şi unde locuieşte, urmează să fie tipărite actele respective, pentru a

împiedica şi astfel falsificarea lor. Întrucât, conform conscripţiei, numărul familiilor
evreieşti din Bucovina se ridică la 754, unnează ca districtul imperial, conform informării
sale

din 6 feb ruarie curent,

cu nr. 9927, bazată pe înaltele indicaţii şi conform prototipului

actului de identita t e pentm cei toleraţi să tipăr�ască

1 000

de exemplare din aceste acte, pe

jumătăţi de coli de hârtie de scris, iar restul, care depăşeşte numărul aprobat, să-I păstreze
pentru cazuri neprevăzute, pentru ca să nu mai fie necesară tipărirea unei noi serii. De

as•.:menea s-a aprobat şi cealaltă propm1ere a autorităţilor districtuale privind tipărirea de

600

de acte de identitate pe jumătăţi de coli de hârtie spre a fi completate de evrei cu şedere

tempornră, şi un model de formular pentru a fi aprobat de autorităţile districtuale şi de

conducerea comunităţi i evreieşti, pentru realizarea pe coli de hârtie de scris a
formulare de eviden ţă care

să

1 600

de

conţină informaţiile necesare pentru conscripţia militară a
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familiilor evreieşti. Pentru acoperirea cheltuielilor de hârtie şi tipărire, autorităţile
districtuale vor încheia o înţelegere contractuală cu tipograful cernăuţean Peter Ekhardt.
După oferta făcută, costurile vor fi acoperite de evreimea bucovineană din fondurile băneşti
domesticale, în funcţie de posibilităţile existente.
În ceea ce priveşte aplicarea de ştampile pe actele de identitate ale evreilor toleraţi
sau cu şedere temporară, se consideră a nu fi necesară, întrucât este vorba despre o măsură
oficială, nu pentru interesele indiYiduale ale evreilor, ci pentru cele de stat, costurile căruia
sunt su ortate de evrei, iar confecţionarea unei ştampile ar însemna un nou impozit pe
familie .
Lvov, 19 martie 1 8 1 3.

p

1 În anexă la ordinul circular au fost ataşate două formulare tip: unul pentru actul de identitate
temporar şi unul pentru adeverinţa evreilor toleraţi. Acesta din unnă s-a cerut a fi completat în I.
română cu litere chirilice şi în I. germană. Formularele ataşate serveau drept model pentru autorităţile
din Cernăuţi, pentru modul cwn trebuie să fie tipărite actele solicitate (Reifer, p. 1 1 7).

44.

1813, aprilie 1 7,

Bucureşti. Scrisoarea

adresată de

Ioan

Gheorghe Caragea, domnitorul Ţării Româneşti, lui Nectarie,

mitropolitul Ungrovlahiei. Se cere interzicerea pentru evrei să
angajeze slujnice creştine tinere. Pot fi angajate numai persoane
vârstnice.

Io Ioan Gheorghe Caragea1 •
Preasfinţia ta, părinte mitropolit2. Multe necuvioase urmări ne-am pliroforisit
domnia mea că s-au întâmplat şi poate a se mai întâmpla aici în politie din pricina căci
mulţi din acei săraci, având copii sau fete nevârstnici, obişnuiesc de îi dau slugi sau slujnice
pe la ovrei şi dintr-această urmare să aşează feluri dă bănueli pricinuitoare de turburări. Şi
nu doar că proprim domnia mea de a să mai băga pe la ovrei slugi sau slujnice dintre
creştinii cei ce vor voi, rară numai ca să lipsească din mijloc orice bănuieli s-ar socoti
asupra ovreilor, poruncim ca tuturor preoţilor dă prin toate mahalele politiei să le dai
preasfinţia ta cu de-adinsul poruncă de a face şi molitfa lor cunoscută către toţi enoriaşii lor
această poruncă a domniei mele, că de astăzi înainte nimenea să nu îndrăznească a-şi da pe
la ovrei slugă sau slujnică, ori copil sau fată nevârstnici fiind, căci cel ce să va dovedi
împotriva urmând, să va pedepsi cu străşnicie ca un pricinuitor de turburare; iar di cei
vârstnici, ori parte bărbătească sau femeiască, aceia slobozi sunt a să băga pe la ovrei să le
sujească, recum această slobozenie se urmează şi prin alte ţări. Tolco pisal1 g(os)pod. 18 I 3
aprilie 17 .

p

Orig. AN., Fd. Mas. 74, f 38 V. Publ. în: Urechia, X, p. 46 şi B roci ner,

Chest isr., p.

1 Ioan Caragea, domnul Tării Româneşti, 1 8 1 2, septembrie 8-1 8 1 8 noiembrie.
2 Nectarie, mitropolitul Ungrovlahiei, 1 793, oct. 5-1 8 1 0 ian. 15.
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1 99.

3 J. B. Brociner, comentând semnificaţia acestui luisov, îl aprecia ca o recunoaştere din partea
domnitornlui că măsura este de precauţie căci „g uvernele de atunci d11pă c um se ve<le au avut
solicitudine marc pentru o armonioasă convieţuire a populaţiuni lor evreieşti şi creştineşti în aceste
ţ1lri. Toate măsrnilc de administraţie dovedesc aceasta" ( B roci ner, Chest. isr., p. 200). În acelaşi ti mp,
revista ,.Bist..-rica Ortodoxă" uprecia astfel hrismul e1nis de domnitorul C aragea : „Este curios acest
pitac domnc.�:c privitor la ovrei. Aceasta însemna că era murmur în popor că ovreii iau sânge de la
cop i i i cr !�tiuilor. Deci pentru a se cunna această bănuială, li se interzice de a-şi angaja pe copiii lor
nevârstnici ut seP:iwri la ovrei. Pita cul are aerul de a nu :i.dmite luarea de sânge de către ovrei de la
creştini ci o con�i dera ca o superstiţie, care aţâţa feluri de bănueli pricinuitoare de turburări între
creşt ini �i ovrei" (B.O., XVI, 1 892, p. 305). Pentru poziţia domnitorului C. A. lpsilanti în problema
<'morului ril'.tal. vezi doc. 17. Pentru prevederea domnitorului Constantin Mavrocordat privind
intcr1.icc:-ea pentru cvrei i din Moldova de a ţine slujnice sub vârsta de 30 de ani, vezi /MER II/l , p.

1 62, de •:. 0 %.

45 .

1813, aprilie 18, Bucure,.-ti.

Adresa

către

Ioan

Caragea,

domnitorul Ţării Româneşti, semnată de pos telnicul Niculai
Scanavi, însărcinat să cerceteze jalba breslei evreilor pământeni
prin care ci �alicită ca, în conformitate cu obiceiurile din
vechime, numai evreii pământeni să aibă dreptul să taie vite şi
să încaseze pentru fiecare ocă de came o taxă suplimentară
necesară

acoperirii cheltuielilor comunitare.

Domnitorul a

aprobat cererea evreilor pământeni.

Preaînălţate doamne,
După luminata poruncă înălţimii tale ce prin buiurdihrnă mi s-au dat la această
ali'iturntă jalbă a breslei ovreilor pământeni1 de aici din Bucureşti a o cerceta, urm:' tur fiind,
s-au înfăţoşat starostea al lor Haim, împreună cu breasla şi, intrând în teoria curgerii
pricinei. m-am pliroforisit cum că din vechime obicei era că numai breasla ovreilor
pământeni (iar nu şi străini) are voe să taie came şi să dea oricarele va cumpăra pentru

ficşi cc o:ă orcşicl! puţin ajutor la cata gabela santagă [?] cutia lor, care bani se strâng şi se
d1c l luiesc l :l toate întâmplătoarele trebuinţe ale breslci2; într-acest chip, din vechime s-au
mm::1 acest obiceiu între dânşii. Acum dar, fiindc:1 s-au adunat în Bucureşti mulţi ovrei şi
di ntre cei strcii;1i, se roagă brea sl a pământenilor ovrei ca să li se întărească acest obiceiu
d11pă cum l i s-au unm1t din vechime, adică precum mai sus să arată, ca numai ei, pământenii
sâ taie �amc. iar alt nimenea, a căror cerere este cuviincioasă. De care nu lipsii a arăta
inăltimii tale.
1 8 1 3 april 8 . 3
Niculai Scanavi, postelnic (m.p.)
[Rezoluţia domnească :]

Io Ioan Gheorghe Caragca voivod i gospodar Zemle Vlahscoe. D-ta biv vei

postelnic, epi statule al cămărăşiii. De vreme ce obiceiul tăierii de carne între ovrei aşa s-au
unn:it din vechime precum ne arătaţi printr-această anafora, întocmai dar şi aseminea

hotărâm domnia mea şi volnicim să se urmeze şi de acuma înainte, fără câtuşi de puţină
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strămutare, pentru care să dai donmia ta cuvincios nizam ovreilor după această poruncă a
domniei mele, iar pe cei ce vor fi împotrivă următori, să-i înfrânezi.
1 8 1 3 , april 1 8.
Orig. AN., Fd. Mss, 76, f. 2.

Publ. în: Urechia, X, p.

1 5 1 şi Brociner,

Chest. isr; p. 204-205.

1 Comentând sintagma, evrei pământeni " V. A Urechia subliniază că se reteră la categoria
evreilor „stabiliţi în ţară de mai mult timp, fără să putem preciza cât anume timp'' (Urechia, X, p. 42-43).
2 Vezi şi doc. 9.
„

3 Vezi şi doc. 6 1 . Pentru hotărâri similare în Moldova, vezi doc. 1 00.

46.

1813, aprilie 20-mai 10, Sighetu Marmaţiei. Proiect elaborat de
asesorul comitatens Ludovic Poginy, din însărcinarea autorităţilor
comitatului Maramureş, pentru aplicarea prevederilor rescriptului
din 1806 privind oprirea imigrării evreilor şi expulzarea celor
lipsiţi de actele şi mijloacele de subzistenţă prescrise. Se propune
expulzarea necondiţionată a celor imigraţi. după anul 1806, con
scrierea imigranţilor, după 1791, stabilirea unui plafon minim al
mijloacelor de subzistenţă necesare, oprirea vânzării băuturilor pe
credit sau în schimbul alimentelor, instituirea unei evidenţe rigu
roase a evreilor de către conscriptori instituiţi din mijlocul lor.
Comitatul aprobă acest proiect şi instituie o comisie de conscripţie
· a evreilor din comitat, prezidată de autorul proiectului.

Copia
Tekintetes Nernes Rendek!
Meltoztattak a Tekintetes Nernes Rendek az 1 790-dik esztendo utan be vândorlott
Zsid6k ki utasitâsa irânt adand6 velekedest reârn bizni, melly Kegyes Parantsolatyoknak
kovetkezeseben e Târgy irânt val6 velekedesemet kovetkezendokben terjesztem el6:
A Nagyrnelt6sagu Kirâlyi Hellytart6 Magyar Tanâts rneg az 1 806-dik Esztendo Kiss
Asszony Hava 1 8-dik napjân

16240-dik szârn alatt k6lt s a kiilso orszâgi Zsid6k

megtelepedese s megszaporodâsa meg akadâlyoztatâsât târgyoz6 Kegyelmes Parantsolattya
ket târgyak koriil foglalatoskodik:

1 -stibben a ktilfoldi zsid6k Hazânkba val6 be vândorlasa
2-or az 1 790-dik esztendot6l fogva be tsuszott s a nepnek terhere val6
Zsid6k ki utasitâsa kortik [ . . ]1
Ezen rendelesek, hogy ha j6l rneg tartatnak, Megyenk reszere i s sikeresek fognak
lenni, c supân az lâttatik rneg nâlunk rneg kivân tatni, hogy rnivel a Zsid6knak megycnkbe
val6 be csuszâsânak kozonseges uttya az hogy ok ide szolgâlatra pâlinkaf6zoknek kivâJtl,
csak ideig 6raig val6 tart6zkodas szine alatt bejoven, tlibb csztcndi)kig is ilt mulatnak.
azuta.n gazdâjok fam i l i âj âba is hclc hazasodvan, meg Lc l cpcdn ck az idcgen orszagi Zsid{J
szolgâk fogadâsa is vilăgossan âtâlyâba a fellyebbi btintctesck alatt annyival inkâbb Liltatna
meg akadâlyoztatâsa;

.

,
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el, mivel a Mcgyeben felette el szaporodott itt sztiletett Zsid6k kozott az efeleknek ugyis
boveben vagyunk; hasonl6 esetbcn vagyunk eppen a sok Daszkalokkal, es Sachcerekkel, kik
utolyara mind Arendasokkă vălnak ezen ket Titulus alatt sokan bevăndorolvan . Ezekre is
aminek okaert ha<;onl6 tilalmat tenni sztikseges volna.
Ami mar czen rendelesek mcg tartâsara vivo eszki:izi:iket illeti, tagadhatatlan az,
hogy a Zsidosăggal semmire is annyira boldogulni nem lehet, mint a feleletnek es karnak
c)nnon magokra val6 hâritâsâval, mellyet a Felsobb eli:i adott rendelesek tselekesznek. ,\
menyiben mindazonâltal a koztapasztalâs bizonyitja hogy az a mi egy kozonsegnek
fclelcttye tcrhe alatt van, eppcn azert rnivel sokokra oszlik ez a kătelezes, ritkân foganatos,
azonban azon folelet terhenek megis vegtere is csak egyre kell hârornlani, ugy lâttzik
kovetkezendă organizatio nem lenne e dologban h ellytelen:
1 -szăr Minden ollyan hellysegben, rnellyben szâmosabban vagynak a Zsid6 familiak
magokban ktilonosen, mellyekben pedig kevesebben vagynak egy nehăny kăzelvalakbm1, a
hellyeknek fekvesebol szârrnaz6 konnyebbsegere tekentettel leven, rendeltessen igy a
tehetăsi:ibb s jobb rnagaviseletti Zsid6k koztil nepseg fcljegyzojenek, kinek kotelessege az
alâbb elă adand6 es fellyebb mar a d. betti alatt emlitett feljegyzesrol rendes konyvet
tartani, ugy hogy az elkezdend() elso felj egyzes abba fundarnenturnul beiratvan, o annak
utânna, rninden sztiletendoket, rneg halâlaz6kat es ollyanokat kik akâr hâzassâg akăr mâs
okoknâl fogva oda vagy onnet elmennck, mind a ket nembăl nem ktilămben minden zsid6
Szolgâkat, szolgâl6kat, kik vagy be âllanak, vagy szolgâlattyokat el hadgyâk, s ennel fogva
a Hellysegbăl rnâsuvâ vâlto-i:nak, vagy oda szaporodnak, gondossan f�ljegyezzek. Ezen
ktilonos feljegyzesekbăl kănnyen keszithetne azutân a Zsid6 Kozonseg minden
esztendăben a parantsolt kăzonsegcs felirâst.
2-o Ezen feljegyzoknek tetessen kătelessegetil a reajok bizott hellyeken nem t-,ak
ma val6 gondos vigyâzâs, hogy egy idegen Zsid6 is rncg nem telcpedik, sem szolgâlatba
ncm âll, hanem az is hogy rninden nern esmeretes effele szemelyek irânt, azonnal jelentest
tegyenek a Jârasbeli Szolga Bir6 uraknak; elso esetben ha ezt nem cselekednek, a visza
utasitâs koltsege rnegfizetese, masodik esetbe magoknak is az orszagb61 lejendo ki utasitâsa
htintetese alatt. Hogy pedig
3-or Ok is reajok bizou ktitelessegeket vihessek, minden Zsid6k szorittassanak reâ,
hogy sztilăttytiket, holtyaikat, clrnenă s jăvo szolgâikat, ugy azok is magokat kik ujj
Hell ysegben telepednek mcg, familiâst61, be irassâk, meg hatarozand6 Testbeli Fenyitek,
vagy a K. Parantsolatban a ktilfOldi Zsid6k el utasitâsâra ki szabott btintetes alatt. Vcgre
4-szer Az effelc feljegyzesek terhe nemi nemti megjutalrnaztatâsâra, lehetne a
feljegyzoknek mersekelt fizetesL p. o. minden fără! mellyet be ir 1 0 crucifereket rendelni,
mellyet a be irat6 tartozna fizetni.

A ll-dikra
Ugy mint az 1 790-k Esztendă utânn M vândorlott Zsid6kra nezve, az a Kegyelmes
parantsolat rendelese, hogy ttistent (ugy mint a Parantsolat vetelekor 1 806-k esztendoben)
mindetele Zsid6k feljegyeztessenek, es azok az illetă Jurisdictiok elătt a. eredetek hellyerăl
val6 elbotsâttatâsokat b. elăbbeni eletek modjâr6l, magok viseletet c. elelmekre sorsokhoz
mertekben elegseges tehettsegeket ki mutassâk, s a kik egyiket vagy masikat nem
tellyesitik, ki utasittassanak.
Mivel pedig a K. Parantsolat melly 1 806-ba kăltt, ezeket akkor mindjârt tellyesiteni
kivanta, s att6l fogva, a Nagy Melt6sagu K.M.H. Tanăts engedelem levele nelktili Ktilfăldi
Zsid6kat be fogadtatni âtallyăban tiltya, vilăgos az hogy minden 1 806-k esztendă utânn be
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vândorolott Zsid6knak kikelletik mcnni, minden kifogăss nelkiil, es hogy a Tekinte tes

Nemes Vărmegyenek meg a leg kiilonosebb esetben is, tobb kedvezesekkel erântok lenni

hatalmâban mintscn annal, hogy ki menetelekre annyi idot rendeljcn, a mennyi alatt
N.M.K.M.H. Tanâtshoz val6 folyamodâsra idejek lehet; annyival is inkabb pedig, miwl a

multt 1 8 1 2-k esztendfi 28777-k szâmja alatt kollt s kiilonosen tsak a Nemes Mcgyere jott

Parantsolat a ki utasităst ujra vilagossan parantsolja.

A

mi mar az 1 79 1 -k Esztendotăl fogva 1 806-kba vândorlottakat illeli, igen nehezen

lcl 1ct fel tenni hogy keveset kiveven kozziilok eredetek hellyerol val6 elbots?ttatasokroL s
eli.ibbeni eletek modjârol s roaguk viscletcrol, bizonysâg levcleket tudjanak clO routalni,
mivel roind az ido regi, roind a regibb rendelesek feledeken ysegbe roenven, �zokra val6
szUksegeket ncro tudjâk s ha voltak is meg ncm tartottâk.

A

Tekintetes Nemes Rendek:nek

bOlts IteletetOI fii g g măr hogy az illy bizonysâg leveleknck meg szerzesenek nehezscget
tekintethe veven, sziiksegesnek fogjâk e talalni, bkel arra szoritani hogy azokat cgy be
rcndelendo hat.ar iido alatt magoknak rocgszcrezzek es be mutassâk.

A mennyibcn

mind az

âltal a fellyebb tisztelt M . H. 28777-k szărnja alatt koltl K. Parantsolat Tudositas adăs
kivanasa mellett meg ujjitoua, sot tsupân a N.M.Kir.M.H. Tanats engedelcro levelere
szoritotta az elObbi 1 806-ki norroalis P2rantsolatott, a felsobb hellyek meg nyugtatâsăra is
nem volna ugy lattszik sziiksegtrlen C.lt t0llok meg kivânni.
De ha roindjărt a Tekintetcs Neru�s Rendek ezen B izonysagoknak meg szerzese alol
oket feloldozni meltoztatnak is, annyival inkâbb atalyâban sziiksegesnek Iatszik az, hogy ha
a kiilfoldinek ide a Megyeben val6 lakasok ideje alatt val6 magok viscletek szorosson meg
visgăltasson, es igy is a ki ez alat! akâr lopâsba, akâr mas Criminalis dologba elcgyedett,
tellycsseggel meg ne szenvedtessen ; nem tsak azon nagyobb biinokre crtetOdven ez,
mellyeknek nyoma a Levi!! Târokban is meg vagynak, hanem azon lopăsokra s biinokre is,
mellyek a Jârâsokban magokban sokszor eligazittani szoktak.
Kiilonos tekintctett erdemel tovâbba megyebeli

szegeny nepiinkre nezve azon

k0n1ycl?Ilâs, hogy otel a szârnos Sid6sag minden tele hitclezesekkel szokta rontani, es
valoban koldus� 1.cnni. fe:.:tte hasznos Ienne a'lnak okâert nem tsak awn regi ket bOlts

Statutumot meg ujjitani es szorossan meg tartatni hogy se11ki i� se

51

Crudfereken felyiil italt

hitelezni, sem pedig eletet vagy FOld tenneset ital ara Fejebe a szegcny adoz6 ncptOI clvenni
vagy el alkudni ne roerjen, a rnâr ki szabott biintetesek alatr, hanem meg erdemelne a dolog

nagysâga azL is hogy a kikre a szegenysegnek illyen szokasos huzâsa. ittcn val6 eleteJr...Il i odja
meg visgâlâsâban meg bizonyosodna. azok irgalom nelkiil a MegyebOI ki utasittassanak.
A harmadik pont roellyet a Kegyelmes Parantsolat megkivân

văndorlotl

Zsid6k,

kirnutassâk,

elelmekre

val6

elcgseges,

az, hogy a be

sorsokhoz

m6rseklcu

tchettsegeiket.
Mflt6ztatott a Tekintetes Neroes Vârmegye mâr egy ki kiildottseget ez irănt is meg
halgami , cs akkor olly hatârozâst tenni, hogy 1 000 Forint ki mutatand6 Fundus nezessen
elegsegesnek. Mivel azonban ezen 1 8 1 0-k esztcndobe tetl hatârozasnak idejetOI fogva mâr
nem tsak a penz neme vâltozott3, hanem a kbmyii lallăsok is măsok, annyival inkâbb, mivel
a Tekintetes Rendek a Târgyat ujra velekedesemre bizui melt6ztattak, azon emlitett
Hatârozast Sinor merteknek nem veven,

kovetkezendokben foglalom

oszve alâzatos

velekedesemet, a kiilonos felvetesekkel mellyek fundamentumul szolgâlnak a Tekintetes
Rendeket terhelni nem akarvân.
Egy magânyos, az az nero hâzas, nem gyerm ekes Zsid6nak, ide szâmlâlvan az ad6,

es Tolerantia-beli terheket, kell elelmere esztendonkent 1 00 Rforint jovedelmenek Ienn i .
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Egy hazas Zsid6nak addig mig ket gyermekencl tăbb nints 200 Rforintnak.
Minden a kelti:in felyiil ti:ibb gyermekcs Zsid6 gazdanak, lehet meg a ketti:iL meg
halad6 gyermekeire mindeni.krc 20 Forintot eszteudonkent szămla.Ini, annyival ink{1hh
mivel ok ki hăzasilâ<>okra îs fere swktak tenni.

Akar melly kedvezessel vegye fel tovâbbâ az ember a kereskedesbeli basrnoL

mellybOl a Zsid6k tbbbnyire elni szoktak, 1 00 Forinttol tObbel 20 Forintna• egyre măsra
szămlâlni nem lehet.
Egy magânos Zsid6nak kcll tehăt 500 Rforint.

Egy hazas s tsak ket gyermekes Zsid6nak 1 000 Rforint fundust kell kimutatni.

Minemu legyen pedig ez :-i Fundus, ez a masik kerdes. Bizonyos az, hogy elekm

Fundus (Fundus subsistentiac) semmi hoit Capitalis, vagy egyenesen hasznot nem

vagyon nem lehet.

kjt6

Nem lehet tovâbbâ a Kegyelmes Parantsolat czelja szerint illyen, a mi Zsid6nak nem
egesz, es minden terhetol szabad tulajdona.

Nem lehet ismet az elelem fundussa kimutatâsâban bevenni
I szăr eplileteket, mellyek egyenes hasznot nem haj tanak, sot fenn tartâsokra kOltscget
kivânnak.

2-szor Arendalis J6szâgokat, mellyek a Zsid6nak nem tulajdona.
3-szor Hâzi eszkozoket, aszszonyi dragasâgokat, mert ezek se hajtanak egyenes basznot.
4-szer Koltson penzel val6 kereskedest s tobb effeleket.
Bevehetăk pedig
I

szăr hao;znot hajt6 tulajdon epliletei a Zsid6nak, amillyenek a malom
2-or ha volnauak valamelyiknek tu lajdon fekvo j 6szâgai
3-szor Marhâk mellyek tulajdonai
4-er Kereskedesbeli maga sajât penzen szerzett portekâk
5-ăr Capitalisok, es keszpenz: mind czeknek pedig minden ad6sâgoktul szabadoknak
kelletik lenni.

6-or elelembeli h ellyes Fundusul lehet meg venni a hasznos mestersegeket millyen magât
j6l erlă szab6. rezmiives, 6râs es tobb effele, kikre a Megyeben szuksegiink vagyon .
Ezen elăszămla.Iâsok ugyan nem tăkelletesek de ugy remenylem hogy ezen peldâk, s

a felvett Principiumokbol a tăhb eW adand6 esetek is konnyen eligazittathatnak. A vegre

h<ţjtâsban hizonyos az is. hogy nehez a Zsid6k ad6sâgainak vegere jârni, s igy a szabad

fundusokat meg tudni; mind az âltal ha szinte ez tOkelletesen el nem erădhetik is, tsak az

igazsâghoz kozelitve hasznos lesz az ad6sâgok szoros kerdore val6

vetele,

a mi

Conscriptionak alabb elă adand6 m6dja szerent talan lehetos is lesz.
Mind ezek utann igy kfades tâmad meg itt: hogy helyes t.i. be vândorlott Zsid6k
ozvegyeivel es arv(tival bânni? A.K. Parantsolat e reszben semmi utasitâst nem âd,
bătorkodom , annak okâert magam tsekely belâtâsa szerent velekedesemet elă terjeszteni.
Ezen ozvegyek es arvâk ket fClek lehetnek u.m.
a) olyanok kik a be vandorlott Zsid6nak e megyebe vetL lakasa utânn tOrtent s itt sziiletetL
Zsid6 szemellyel leu Mzass;'igaMI val6k
b) ollya.nok kik meg a kiilfăldi.
hâzassâgb61 val6k.

s idegen Zsid6 szemellyel az orszâgonkiviil tett

a) A mi az elsoket illcti, u.m. azou ăzvegyeket es arvâkat kik a bC vândorlott Zsid6nak e
Megyeben vett lakâsa utann itt sziiletett Zsid6 szemellyel tett hâzassagâbol val6k,
hizonyos az hogy az Aszszon)1 vagy Aunyât mint itt sziilettettet s ide val6t ki bajtani

367
https://biblioteca-digitala.ro

nem lehet innct a TermcszeL Torvenye szerent gyermekeit is utânna, ide val6knak
kelletik tekintcni.
b) A mâsodik rendiiek, kik meg a kiilfoldi s idegen Zsid6 szemelyek az orszagon kiviil tett
hâzassâgb61 val6k ugy lâtzik szinle, ugy a K. Parantsolat ertelme ala esnck, mint ha
Ferjck s Atyok rneg elnenek, es az ozvegyet ugy kell tekinteni mint a Familia Fejet s a
fell yebb elO adattakat szinte ugy reajok szabni, annyival inkâbb mivel az illy ozvegyek
attyokfiai kozze val6 vissza utasitâsokkal, scmmikeppen gyâmoltalausagra nem
juttatnak.
Ami hâtra volna meg a vegben vitelbeli munkâlkodas rendszabăsa, amelly czclra a
K. Parantsolatok utasitâsa, s ezen velekedes pontjai szerint ide rekesztek alazatossan egy
Tabellât me!ly szerent a kesobben mint 1 790 be vândorlott Zsid6knak conscribaltatni
kcllene, meg pedig a K. Parantsolatok ertelme szerent szoros megvisgâlâs mcllett.
Mivel a Conscriptionak ollyannak kelletik lenni, hogy azt magok felelcttye terhe ala
vehessek, a K. Parantsolat szerent a Zsid6k, sziikseg lenne minden Jârâsbeli Conscriptor
uraknak magok mellc kettott az esmeretesebb jobb characterii s vagy okosabb Zsid6k
kozziil felvenni olly veggel, hogy mind magok tudomanyâval segittsek a munkâlkodast,
mind mcghiteltetven, s e veszedelem mellybe magoknak is az Orszâgba val6
mcgmaradâsok, a hamis lelkiisc3 CS(.;tere forog el�jokbe adatvân, annak ut.ânna a
Conscriptiot a K. Parantsolat szcren t al:i irjak a Zsid6 Communitas neveben .
Hogy pedig egy munkâval minden megyebeli Zsid6sâgnak fundamentalis
Conscriptiqja meg essen, j6 lenne ugyan akkor minden măr 1 790 esztendo elOtt is lakott
vagy itt sziiletett Zsid6kat is conscribâlni.
Ezen Conscriptiokb6l es a ki kiildottseg helyben hagyott munkâjâb6l keszitetne ezek
utânn a Nemes Megyebe szabad lakasu Zsid6 Lelkeknek tăkelletes felirâsa legjobban ugyan
azon kiildottseg âltal, amelly elObb emlitetett. Ezen Felirâs pedig a Zsid6
Communitâsoknak ki adatvân, ok lenncnek kOtelesek annak utânna minden esztendohen
p.o. ;i_ Dicalis G}iilesre, a Zsid6sâg parantsolt t6kelletcs feljegyzeset a Tckintetes
Rendeknek be adni. most p..'dig nepesseg feljegy7.ot a Jărâsheli Tiszl urak j6vâ hagyâsaval
vâlasztatni, mindeneknek .legyztikoeyvct az elso Fundam�ntalis Felirâssal elkezdeni s
folytatni . Az illendo felvigyazâsra tellyesittetnek e a Rendelesek a Konyvek rendes
folytatâsâban, a Confrontans Deputatio iigyelhetne.
A ttibbszor tisztelt m.k. 28777-k szâmja alatt koltt paran tsolat vegezetrc a dolog
tokelletesegere val6 vitelct, tudositas adâs mellett parantsolvân, de maga is a dolog szegcny
ad6z6 nepiinkre nezve siirgetO leven, vegre hajtasât siettetni felette sziikseges lenne. Mivel
annak okâert sokszor meg tOrtenik hogy Szolga Birâk Urak tsoportos rendes
foglalatossâgaik miatt az illy r cndkiviil val6k vegben vetelere nem erhetnck mindenkor,
azon Szolga Birâk Uraknak kik mas dolgaik âltal elfoglaltatnak segitsegckre nem volna
helytelen Conscriptorokat ki rendeltrtni, es a Conscripti6nak hatar napot bC vegzesere
Lenni. A Honnyi Tâmak a Diumumokra teendo koltsege bOvon kip6toltatna a szegeny neprc
abb6l ârad6 haszonnal ha az o zsir:jokat sziv6, megszaporodott Zsid6sâg megritkittathatna.
Ezen alâzatos velekedesem elO terjesztesevel s a nekem ki adott iromanyok vissza
rekesztesevel mely tisztelettel maradok a Tekintetes Nemes Rendek alazatos szolgâja
Pogâny Lajos
Szigeten Sz. Gyorgy Hava 20-ik napjân 1 8 13-k esztendoben.
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Ezen \'clekcdes

es tud6sitas kovetkezcndo văltoztatasokkal,

cs h ozza actasokkal

hcllybe hagyatott es meg â.llapittatott

a)

A masodik Pontra mindcn 1 7 90-k esz tcndtitOl fogva be jOtt Zsid6k koteleztctnek annak
eWtte val6 Lakhellyekrol es Elelmck m6djar6l B izon ysag Levclet adni, hogy ha pedig

nem volna

az alâbb kincvczendo Ki Ki.ildottseg tegycn azoknak olly hatâr napot mellycn

a ki utasilis tcrhc alatt

b) A

bC tartozzanak adni.

Zsid6k Hâzainak es Dragass:'igainak fel e betsc az ti t:lelmek fundussaba

:E

bC vcte�sen .

c) A Zsid6k felirasa a f.e. Novembcr elso napjan mulhatatlanul be v egzoojon, melly vegre
d) Mind az ot J:'irâsbeli

F6 Szolga Birâk Urak ezen tud6sităs felirâsâra olly meg hagyâssal

kiildetnek ki, hogy e m u
vegeztctescre n czve a Jaras

ak a mondott e novemberi Terminusig leendo he

an levo AH es betsi.iletMl szolgâ.16 Szolga B irâk Urakatt

ezen m unkalkodasra sictve al almaztassak es a Fel irâst a Ki ki.ildottsegnek he adjâk.
.
e) az e tărgyban munkatkod6 Ki kiildOttsegnck EIOli.ilOjeve Pogany Lajos Tabla Bir6 tir

1*e

kineveztetik, ki is maga
vâ.lasztand6 S zolga

vevcn Groschmidt Janos T.B .
Urakac az

Bir6, Eski.idt es Fiscalis

s tetszese szerent

eleibe adand6 Zsid6sâg

felirasah6l a Felsobb Rcndelesckhez es czen most meg atlapitott munkahoz kepest
4
munkatkodni s Tud6sitasat annak idejebcn bc adni tartozzik •
KOltt Tekintetcs Nemes Mâramaros Vannegyenek 1 8 1 3-k esztendo Pi.inkosd Hava
1 0-k s ko\'etkezett napjain

Pr.

Cor. Szigeth varossaban tartatott Koz Gyi.ilesebOl. Jcgyzette

Igyârt6 Mihâly m.p. T . I.

Copie. AN, DJ Baia Mare, ACM, Fd. 45, pachet XVI,

nr.

47, f. 34r-39r.

[Traducere:]

Copie
Onorate nobile Stări !
Onoratele nobile Stări au binevoit să-mi încredinţeze elaborarea opiniei cu privire la
expulzarea evreilor imigraţi după anul 1 790 şi, în

unnarea acestei milostive porunci,

înaintez după cum unnează opinia mea în această problemă :

Preaonoratul Consiliu Locumtenenţial Regesc ungar, în ordonanţa sa milostivă dată
în 1 8 august 1 806, sub numărul 16240, în privinţa opririi aşezării

în ţară şi înmulţirii

numărului evreilor străini, a abordat două probleme: l . împiedicarea imigrării în ţară a
evreilor străini; 2. expulzarea evreilor intraţi ilegal după 1 790 şi care sunt spre paguba
poporului [ „ . t
Aceste dispoziţii, dacă vor fi aplicate întocmai, vor fi benefice şi pentru comitatul
nostm. Deoarece insă la noi calea obişnuită a strecurării evreilor în comitat este angaj area
lor temporară în calitate de fierbători de rachiu, după care îşi prelungesc şederea timp de
mai mulţi ani, se căsătoresc şi intră în familia stăpânului lor şi se aşea7..ă aici definitiv,

ar

mai trebui adăugat la cele de mai sus că se inter.âce limpede, sub pedepsele amintite. şi
angajarea evreilor străini ca slujitori, cu atât mai mult cu cât avem din belşug evrei născuţi
în comital, care s-au înmulţit peste măsură. Asemănătoare e situaţia şi cu numeroşii dască li
şi şacteri, care, până la urmă, devin cu toţii arendaşi, după ce imigrează sub pretextul
ocupaţiilor de mai sus. Deci şi asupra acestora

ar trebui, din aceleaşi motive, să se extindă

interdicţia.
În privinţa mijloacelor pentru asigurarea respectării dispoziţiilor de mai sus, este de
netăgăduit

că nimic nu este mai

eficient în relaţiile cu evreimea decât aruncarea asupra lor a
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răspunderii şi a cheltuielilor, aşa cum procedează dispoziţiile prezentate. Totuşi pentru că
experienţa generală dovedeşte că ceea ce e în responsabilitatea unei comunităţi nu este, de
cele mai multe ori, eficient, pentru că răspunderea individuală se dilueaz.:1 . de aceea sarcina
trebuie să-i revină, până la unnă, unei singure persoane. Drept consecinţă, considerăm a nn

fi deloc lipsită de utilitate unnătoarea organizare:

l . ln toate localităţile în care se află mai multe familii evreieşli sau pentm m;ti multe

localităţi apropiate în care se află mai puţini evrei, în funcţie de condiţiile locale, să se
instituie un conscriptor al populaţiei din rândul evreilor mai înstăriţi şi de o mai bună
comportare. Acesta s<'\ aibă datoria de a ţine un registru, în care prima însemnare să
stabilească drept principiu fundamental înscrierea conştiincioasă a tuturor naşterilor,
deceselor, a celor ve1tiţi sau plecaţi din motiv de căsătorie sau din altă cauză, din ambele
sexe, a slujitorilor şi slujnicelor evreice care se angajează sau care îşi părăsesc slujba şi ccue
se stabilesc sau pleacă din localitate. Din aceste registre, apoi, comunitatea evreiască va
putea elabora cu uşurin!ă conscripţia anuală poruncită de dispoziţia imperială.

2. Aceşti conscriptori să aibă drept îndatorire nu numai să vegheze pentru ca nici un
evreu străin să nu se stabilească sau să se angajeze în localitatea ce li s-a încredinţat spre
grijă, ci să raporteze imediat domnilor juzi nobiliari cercuali despre orice persoană
necunoscută de acest fel. În caz de încălcare a acestei îndatoriri, în primul caz să fie
pedepsit cu suportarea cheltuielilor retrimiterii persoanei respective la locul de baştină, iar
în caz de recidivă să fie el însuşi expulzat. Iar pentru

3 . ca ei să-şi poată îndeplini îndatoririle, toţi evreii să fie obligaţi să se înscrie în

aceste registre, cu membrii familiei, naşterile, decesele, slujitorii pe care îi angajează sau îi
concediază, de îndată ce se stabilesc într-o localitate, sub o pedeapsă corporală ce unnează

a se preciza sau sub pedeapsa prevăzută în porunca imperială pentru expulzarea evreilor
străini. În sfârşit,

4.

pentru a răsplăti întrucâtva această muncă, să se dispună pe seama conscriptorilor

o plată moderată, de pildă 1 0 creiţari pentru fiecare persoană înscrisă, sumă plătibilă de
către aceasta din urmă.
În ce priveşte problema a doua, anume evreii imigraţi după anul 1790, milostiva
poruncă dispune ca imediat (deci în 1 806, anul emiterii ei) toţi evreii să fie conscrişi şi ei să
prezinte dovezi privind aprobarea plecării din locul de domiciliu anterior, comportan1e11tul
lor în acel loc şi averea suficientă pentru asigurarea existenţei, conform condiţiilor. Cei ce
nu vor putea prezenta vreuna din aceste dovezi să fie expulzaţi.
Iar cum porunca imperială datată in 1 806 dispunea executarea atunci. imediat, a
acestor măsuri. iar primirea de noi e"Vrei străini, fără aprobarea preaonoratului Consiliu
Locumtenenţial Regesc ungar, era interzisă, este limpede că toţi evreii imigraţi după anul

1 806 trebuie să plece fără excepţie şi onoratul nobil comitat, chiar în cele mai speciale
cazuri, nu are puterea de a le aproba mai mult decât un tem1en de expulzare în care să aibă
timp să se adreseze onoratului Consiliu Locumtenenţial Regesc ungar, iar aceasta cu atât
mai mult, cu cât porunca emisă sub număml 28777, din 1 8 1 2 , special pentrn ;1cest nobil
comital dispune din nou, cu claritate, expulzarea lor.
În ceea ce îi priveşte pe cei imigraţi între anii 179 1 şi 1 806, este greu de presupus,
cu puţine excepţii, că ar putea prezenta dovezi despre aprobarea plecării de la domiciliul
anterior, despre modul de susţinere a existenţei şi comportamentul lor de ac0lo, atâl datorită
timpului trecut de atunci, cât şi ca um1are a intr;lrii în uitare a mai vechilor dispoziţii, astfel
încât fie că nu au ştiut de necesitatea acestor dovezi, fie că nu au ţinut seama de ea. Depinde
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de înţeleapta judecată a onoratelor nobile Stări dacă, luând în considerare dificultatea
procurării unor astfel de dove:!'.i, va considera sau nu necesar să-i oblige la obţinerea şi
prezentarea lor intr-un termen cc urmează a fi stabilit. Cum însă porunca imperială amintită
mai sus, nr. 28777, din anul trecut, a înnoit nonnativul din 1 806, restrângând însă dovezile
cerute la aprobarea de stabilire din partea onoratului Consiliu Locumtenenţial Regesc ungar
şi a cerut raport în acest sens, se pare că şi pentru satisfacerea dorinţei forurilor superioare
nu ar fi de neglijat a li se pretinde prezentarea acestei aprobări de stabilire.
Dar chiar dacă onoratele nobile Stări ar binevoi totuşi să-i elibereze de sub obligaţia
obţinerii aprobării, cu atât mai mult ar pftrea necesar să $e cercete1.c comportamentul
str.l inilor în perioada locuirii lor in comital, iar cei care au fost implicaţi fie în furturi, fie în
<Jlte afaceri criminale, să nu mai fie toleraţi pe mai departe. Acest lucru să se înteleagă nu
numai asupra infrncţiunilor mai grave, ale căror um1e se află în arhive, ci şi asupra
furturilor sau altor delicte care deseori se obişnuieşte să fie judecate la nivelul cercului.
O aLenţie deosebită merită în pri\ inţa poporului sărac din comital faptul că evreimea
numeroasă îl păgubeşte şi-l reduce la cerşetorie prin tot felul de împrumuturi. Ar fi de aceea
foarte folositor să se reînnoiască şi să se impună respectarea strictă a acelor două statute
înţelepte mai vechi, după care nimeni să nn îndrăznească, sub pedepsele instituite, a oferi pe
credit băutmi în valoare de peste 5 1 de creiţari, nici să tocmească sau să ia de la poporul
2
sărac contribuabil, în schimbul băuturii, nici alimente, nici recolta pământulu i • Mai mull
chiar, importanţa acestui lucru ar impune ca cei în a căror examinare a modului de viaţă s-ar
dovedi o astfel de obişnuinţă în a păgubi sărăcimea, să iie expulzaţi fără milă din comita1 .
Al treilea punct pe care îl impune milostiva poruncă este ca evreii i migraţi să-şi
demonstreze averea suficientă pentru întreţinerea vieţii, conform condiţiei lor.
Onorntul nobil comital a binevoit deja să asculte în acest sens o comisie şi să
hotărcască o limită minimă de 1 OOO de florini, considerată drept satisfăcătoare. Cum însă de
3
la această decizie din anul 1 8 10 s-a schimbat nu numai moneda , ci şi împr�jurările, iar
onoratele Stări mi-au încredinţat din nou acest subiect spre opinie, renunţând la a considera
drept nonnativă rezoluţia în discuţie, îmi rezum în următoarele umila mea părere, fără a mai
încărca onoratele Stări cu socotelile speciale care au stat la temelia ei.
Un evreu singur, necăsătorit, fără copii, trebuie să aibă un venit anual de 100 de
florini pentm întreţinerea sa, inclu:zând aici sarcinile privind contribuţia şi taxa de toleranţă.
Un evreu căsătorit, cu o familie de până la doi copii, arc nevoie de 200 de florini .
Pentru orice cap de familie evreu cu mai mult de doi copii, irebuie socotiţi 20 de
florini anual pentru fiecare copil peste cei doi. cu atât mai mult cu cât ei obişnuiesc sa facă
econonui şi în vederea căsătoriei copiilor.
Oricâl de favorabil am socoti venitul din comerţul de care se ocupă în general evreii.
nu se poale conta pe mai mult de 20 de florini venit la fiecare 100 de florini.
Un evreu singur are deci nevoie de 500 de florini renani.
O altă problemă este de ce natură s.q fie această avere. Este sigur că nu poate
constitui fond de subzistenţă nici un fel de capital mort sau avere care nu aduce venit direct.
Conform intenţiei milostivei porunci, nu poate fi inclus în fondul de subzistenţă ceea ce nu
constituie proprietatea liberă, deplină şi scutită de orice sarcină a evreului respectiv. Nu pot
li cuprinse în fondul de subzistenţă
I . clădiri care nu aduc venit direct, ci dimpotrivă necesită cheltuieli de întreţinere;
2. bunuri arendate, care nu sunt proprietăţi ale evreului;
3 . obiecte casnice, bijuterii, pentru că nu aduc nici ele venit direct;
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4. împrumuturi şi altele de acest fel.

Pot fi incluse în acest fond
1 . clădirile evreului care aduc venit, de pildă mori;
2. bunurile imobiliare proprii;
3 . vitele proprii;
4. mărfurile pentru comerţ, cumpărate pe banii săi;
5. capitaluri şi sume de bani scutite de orice obligaţii;
6. meşteşugurile utile, cum ar fi croitorii pricepuţi, arămari, ceasornicari şi altele, de care
este nevoie în comital.
Aceste enumerări nu sunt complete, dar sper că, pe baza exemplelor şi principiilor
enunţate, vor putea fi rezolvate uşor şi alte cazuri ce se vor ivi. În privinţa aplicabilităţii,
este limpede că e dificil să se descâlcească datoriile �'reilor şi determinarea fondurilor
negrevate de sarcini, totuşi, dacă nu se poate obţine o soluţie integrală, chiar şi numai
apropierea de adevăr poate fi utilă pentru clarificarea datoriilor şi acest lucru va deveni
poate realizabil prin procedura de conscripţie pe care o propun în continuare.
După toate acestea se iveşte următoarea întrebare: cum să se procedeze corect cu
văduvele şi orfanii evreilor imigraţi? Porunca imperială nedând în acest sens nici o
indicaţie, îndrăznesc, drept urmare, să-mi înaintez umila mea opinie.
Aceste văduve şi orfani pot fi de două feluri, adică:
a) proveniţi din căsătoria evreului imigrat cu o persoană născută în acest comital în cursul
şederii sale aici;
b) proveniţi din căsătoria în afara ţării cu o persoană evreiască străină.
În cazul a„ adică al văduvelor şi orfanilor proveniţi din căsătorii ale evreului imigrat
cu o persoană evreiască născută aici, în cursul şederii sale în comital, este limpede că soţia'
sau mama, născută şi originară de aici, nu poate fi expulzată, iar conform legii firii, şi copiii
ei trebuiesc priviţi ca originari de aici.
În cazul b., cei proveniţi din căsătorii din afara ţării, cu persoane evreieşti străine, se
parc că intră sub incidenţa poruncii imperiale, ca şi cum soţul sau tatăl ar mai fi în viaţă, iar
văduva trebuie privită ca şi cap de familie, aplicându-se asupra ei cele arătate mai sus, cu
atât mai mult cu cât o astfel de văduvă, prin retrimiterea între rudele ei, nu va ajunge în nici
un caz lipsită de sprijin.
Ceea ce ar mai rămâne de lămurit este modalitatea de aplicare, drept pentru care, în
conformitate cu dispoziţiile poruncii imperiale şi punctele acestei opinii, anexez cu umilinţă
un tabel după care să fie conscrişi evreii i migraţi după 1 790 şi anume, aşa cum prescrie
porunca imperială, împreună cu o strictă cercetare a situaţiei lor.
Iar pentru că această conscripţie trebuie efectuată sub răspunderea lor, confom1
poruncii imperiale, ar fi de dorit ca fiecare domn conscriptor cercual să-şi asocieze doi
dintre evreii cunoscuţi ca având un caracter mai bun şi fiind mai inteligenţi, pentru ca ei,
prin ceea ce ştiu, să sprijine lucrarea şi, aşa cum prevede porunca imperială, să o senmeze
în numele comunităţii evreieşti, după ce au depus jurământ şi li s-a explicat că, în caz de
jurământ fals, pun în pericol rămânerea lor în ţară.
Iar pentru ca tot cu acest prilej să se realizeze şi conscripţia temeinică a tuturor
evreilor din comital, ar fi bine să se conscrie concomitent toţi evreii născuţi sau domiciliaţi
aici şi înainte de anul 1 790.
Din aceste conscripţii şi din lucrMea aprobată a comisiei s-ar putea executa de către
aceeaşi comisie recensământul persoanelor evreieşti cu drept de locuire în acest nobil
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comitat, care, fiind comunicată comunităţilor evreieşti, acestea să fie obligate de-acum
înainte anual, de pildă cu prilejul adunării dicale, să prezinte onoratelor Stări conscripţia
completă a evreimii. Iar acum să-şi aleagă, cu aprobarea domnilor oficiali cercuali,
conscriptori şi să înceapă cu prima înregistrare fundamentală registrul amintit înainte.
Supravegherea aplicării acestor dispoziţii privind completarea corectă a registrului ar reveni
comisiei de control.
Des amintita ordonanţa regală sub nr. 28777 dispunând ducerea la îndeplinire a

acestor porunci şi înaintarea unui raport, dar şi de altfel problema fiind de urgenţă pentru

poporul sărac contribuabil, ar trebui să se grăbească punerea în aplicare a celor propuse.

Dar cum se întâmplă deseori că domnii juzi nobiliari, datorită numeroaselor obligaţii
cotidiene, nu ajung întotdeauna să pună în aplicare astfel de sarcini extraordinare, n-ar fi de
prisos să se instituie conscriptori în ajutorul domnilor juzi nobiliari care au alte treburi
urgente, iar conscripţiei să i se fixeze un termen4• Cheltuielile casei domesticale pentru
diurne ar fi compensate din belşug prin folosul ce va reveni poporului sărac în cazul în care
evreimea, sporită excesiv ca număr, ce-i suge grăsimea, ar fi rărită.
Înaintând această mnilă părere şi anexând actele ce mi-au fost puse la dispoziţie,

rămân cu profund respect sluga umilă a onoratelor nobile Stări.

Ludovic Pogăny

S ighet, 20 aprilie 1 8 1 3 .

Această copie şi informare se aprobă şi se confirmă cu următoarele modificări şi
adaosuri
a) La punctul doi. Toţi evreii imigraţi după 1790 să fie obligaţi să prezinte dovezi de la
domiciliul anterior şi despre modul de susţinere a existenţei lor acolo, iar dacă nu vor
putea face acest lucru, comisia ce va fi numită mai jos să le fixeze un termen pentru
înaintarea actelor menţionate, sub pedeapsa expulzării.
b) Jumătate din valoarea caselor şi bijuteriilor evreilor să se includă în fondul de
subzistenţă.

c) Conscripţia evreilor să se încheie neapărat până la I noiembrie a.c., drept pentru care
d) Domnii juzi nobiliari supre1ni din toate cele cinci cercuri se deleagă pentru coordonarea
lucrării, cu dispoziţia ca, în vederea încheierii ei până la termenul din noiembrie stabilit,
să dispună domnilor vicejuzi cercuali şi juzi nobiliari onorifici să pornească conscripţia
şi să o prezinte comisiei.
e) Se numeşte preşedinte al comisiei care va lucra în această problemă domnul asesor de
tablă Ludovic Pogâny,

care, luându-şi alături pe domnul asesor de tablă Ioan

Groschmidt şi pe domnii juzi nobiliari, juraţi şi avocaţi pe care şi-i va alege, va avea
obligaţia să-şi prezinte raportul la timpul potrivit, elaborându-l, pe baza dispoziţiilor mai
înalte şi a lucrării acum aprobate, din materialul rezultat din conscripţia evrein1ii ce-i va
fi înaintată4.
Dat din congregaţia onoratului comitat Maramureş, ţinută în oraşul Sighet, în I O mai

1 8 1 3 şi zilele următoare.

1

Joc.

nr.

Unneaz[t rezumatul

27 / 1 806).

2

Notar Mi11aly lgyârt6 (m.p.)
ordonanţei d in

1 8 august 1 80(, ( vezi

Vezi în acest sens /MER, W I , p. 32,

( 1 767); p. 340-34 1 ,

nr.

224 ( 1 789).

nr.

doc.

m.

47 ( 1 7 1 8 ) ; fl/2. p. f.-7,
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25/1 806, nota I , p r..:: c um şi

nr.

5 ( l 752) ; p. 7 1 -7 2 ,

nr.

5Y

·

3 Se n:feră la devalorizarea, în 1 81 1 , a monedei austriece la 1 /5

din va loarea sa (vezi Răduţiu
p. 265-266).
4 La AN, DJ Baia Mare. ACM, Fd. 45a. p;;.chet XLIV, nr. 1 42-143 se păstrează actele anchetei
efectuate în anii 1 8 14-1 8 1 5 asupra unui număr de 83 de evrei imigraţi în comital. P�utrn conscripţia
general ă a evreilor din Maramureş în anul militar 1 810/ I 82 I , vezi do c. nr. 86 ( 1 820- 1 82 1 ).
,

Gyemănt,

47 .

1813, decembn"e 2, Sighetu

MarmaJiei. Rezoluţia congregaţiei

comitatului :-.faramureş privind încasarea riguroasă a dări l or
evreilor,

sub

pedeapsa întemniţării

celor

rcsoons abili

de

neîndeplinirea acestui ordin.

Tekintetes Nemes Maramaros Vănnegyenek 1 8 1 3-k esztendo Karatsony Hava 2-k
napjăn Princ. Cor. Szigeth Varosăba tartatott kissebb Gytilesebi:il kolt
Hatdrozdsok

3203. Minden Fo es Al-Szolgabir6 Uraknak hagyatik, hogy az ad6nak rnindenfele
nemeit a lehelbs szorgalmatossâggal es iparkodassal igyekezzenek be hajtani, kiilonoson
pedig szoritsâk a zsid6kat, kik a kozonseges Tudomany szcrent a Fizetesre leg
teheti:isebbek, es ha ezek Ad6ikat rovid idonn be nem adnă.k, a Zsid6 Ad6 szedot kiilgyek a
Tomloczbe.
Kiadla Ifj. T6th Istvan megyei Al-Jegyzo
Copie. AN, DJ Baia Mare, ACM, Fd. 45, pachet XVI, nr. 47, f. 40r.

[Traducere:]
Rezolu,tia

onoratului nobil comital Maramureş din congregaţia parţială ţinută la Sighet, în 2
decembrie 1 8 1 3 .
3203. S e dispune tuturor domnilor juzi nobiliari supremi şi vicej uzi nobiliari să se
străduiască a încasa cu toată sârguinţa şi hărnicia posibilă toate felurile de impozite, iar în
mod deosebit să-i oblige la plată pe evrei care, precum se ştie, sunt cei mai înstări ţi şi buni
de plată. iar dacă ei nu şi-ar achita în scurtă vreme obligaţiile, încasatorii evrei de dări să fie
întemniţaţi .
Emis de Ştefan T6th jUP. i or vicenotar comilatens.
,

48.

1813, Piutra Neamr.

Actul prin care se confirmă că Hevra

Kadişa a vândut lui Burăch Hirş şi soţiei sale două locuri în

sinagogă care aparţin cumpărătonlor în veci, ei putând �ii le

închirieze, să

le vândă sau să le lase moştenire.

Noi, membrii Societătii sacre Hevra Kadişa 1 semnaţi mai jos, din urbea Piatra, am
vândut domniei sale d-lui Bur<lch Hirş (Zwi) sin Zaharia Ber un loc în sinagoga d-aci,
învecinat cu acel al stimatului domn Mordehai sin Moise I osef; şi în faţa acestui loc, în
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apartamentul damelor, un loc pentru soţia sa. Şi declarăm că am primit în întregime
valoarea acestor

2 locuri de la numitul domn Burăch Herş sin l.aharia Ber.

De la această zi. aceste l ocuri aparţin pe \'eci d-lui Burăch 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 personal act nu se va putea

anula. chiar dacă se va şterge. rupe etc.
Aceasta s-a stipulat şi cu domnul Mordechai sin Moise Iosef, al cărui loc se află
2
lângă uşa de intrare în sinagogă .
Duminică, I O Ab. anul

573/ 1 8 13/

[Um1eaz.ă iscălitura membrilor Societăţii sacre Hevra Kadişa.]
Publ. în: Kaufrnan, I, p. 22.

1 Pentru atributiile acestei societăţi în viaţa de diasporă a evreilor de pretutindeni vezi doc. 36
şi nota 2. Î n cazul de faţă, însă, Societatea Sacra, care avea să se ocupe exclusiv de ajutorarea
bolnavilor şi de organizarea înmormântărilor, şi-a depăşit atribuţiile. Î ntrucât până în 1 85 1 , la Piatra
Neamţ nu exista o epitropie a comunităţilor, Societatea Sacra era stăpână asupra :uturor instituţiilor
comunitare şi prin urmare şi asupra sinagogii, aşa se explică faptul că ea s-a ocupat de vânzarea
locurilor în sinagogă ( cf. Kaufman, I, p. 20).
2 Locurile erau în sinagoga de lemn, reclădită în anul 1 766, sub domnia lui Grigore Ghica al

ill-lea (Vezi /MER, II/2, doc. 52). Pentru o descriere detaliată a sinagogii, vezi ziarul „Fr.", I O iunie
1 883, p. 1 74-176 şi Kaufman, I, p. 1 8-19.

49.

1 8 14, iunie 7, Buda. Consiliul Locumtenenţial dispune
magistratului oraşului Timişoara menţmerea evreilor aflaţi
acolo dinainte de anul 1790 în starea în care erau În acel ;m.
Dintre evreii s tabiliţi în oraş după 1790, să fie menţinuţi pe mai
departe cei ce plătesc contribuţie de cel puţin zece ani, ceilalţi

urmând a fi expulzaţi. Evreii din provinciile ereditare, imigraţi
înainte de anul 1 806, vor fi trataţi ca evreii n;lscuţi în Ungaria,
în timp ce evreii imigraţi după acest an să fie expul z a ţi în
provinciile lor de baştină.

Copia. 14889
Prudentes ac Circumspecti
nobis hon oran di !
Ergo dupplicis Ordines Relationes sub 1 4-a Julii a.p. et 2-o Martii a.c. per Civicum
hunc Magistratum islhuc submissas, et abhinc altissimo loco transpositas, Civico huic
Magistratui de B en i gno Jussu regio h isce rescribitur: r elate ad Turcici B as sac V .
Orschoviensis Secretarium B ujacam Bohar eidem commiui: ut pa ssual es penes quas
eundem Civicus hic Magistratus ibidem commorari rcferl, in genuina copia isthuc
submillal. Eidemque porro etiam procedcnti cum cautel a in vigi let. Quod alteram ejusdem
M agi stratus Relalionem att inet, Civico huic Magistratui Sequcn tcm ·B . Norma lem
rcsolutionem Regiam 1 pro cynosura, et procurando cjusdem effectu, hisce intimari.
,
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l -o Judaei, qui ante annum 1 790 Temesvarini jam commoraban tur, maneant in statu
quo eodem anno praefuerant, adeoque qui eotum in recinctu interioris Civi tatis jam
2
habitarunt, porro etiarn manendi Jure gaudent , qui vero subinde solum in Jnteriorem
Civi tatem ex exteriore intrarunt, recedant, unde intrarunt.
2-o Qui post Annum 1 790 semet sub Jurisdictionem Civitatis receperunt. si sunt
nativi, in quantum vei cum positivo .annutu Civici Magistratus in numerum gremialium
adscripti, el contributioni su�jccti sunt, aut secus per continuum decennium sub
Jurisdictionc Civitatis fixum domicilium habentes actu inter gremiales conscriptos Judaeos
n umerantur, ii, et tales ibidem extra tamen recinctum Civitatis inlerioris, porro etiam
tolerentur, ceteri abinde removeantur alibi nihilorninus annuente respectiva Jurisdictione
habitarc possint. Si non sunt nativi, vernm ex ditionibus Caesareo Regiis gemiani..:is
imrnigrarunt, in quantum vei cum positivo Consilii hujus Locumlenentialh Regii Indullu in
Regnurn imrnigrasse, aut vcro cum facultate prioris suac Gcrmanicae Jurisdictionis ante
annwn 1 806 advenientcs sub Jurisdictione quapiam intra Regnana Sedem fixisse, vcl etiam
decennalem continuan1 in Regno moram IncolatUfil obtinuisse, aul post immigralionem in
Regno matrimonium inivissc se legitimaverint, tractan lur sicut nativi, qui proinde aut
Indultu Consilii hujus L.R. provisi non sunt, aut licet cum facultate quidem prioris suae
Jurisdictionis, attamen jam post annurn 1 806 immigrarunt, vei sccus continua dccennali
mora Incolatum non obtinuerunt, aut Matrimonium in ipso Rcgno non inivcrunt, non
tantum Temcsvarino rcmovendi, sed et extra Rcgnurn ad locum originis reinviandi ernnt,
conccsso tamcn ad id competente lem1ino, intra quem in salvo talibus maneal. apud
Consilium Locumtenentiale Regium requisitum Indultum suppletoric sollicitandi.
3-o Qui ex rcgnis exteris in Regnum intrarunt, nisi positiva via Regii hujus
Locumtcnemialis Consilii impetrando ad immigrandum Indultu provisi foren t,
quemadmodum omncs vagabundi, nulliusque certae originis, et conditionis Judaei pari
ratione penilus extra ipsum Regnum relegandi veniunt Qua propter Civicus hic Magistratus
Consignationcrn illorum, qui in conformitate praemissorum ex regno relegandi, quive
3
relinquendi ibidem veniunt Consilio huic Locumtenentialis Regio submittendam habebit .
Datum ex Consilio Regio Locumtenentialis Hungarico, Budae die 7-a lunii Millessimo
Octingentesimo Decimo Quarto celebrato. Eorundem Benevoli Baro Franciscus
Mednyanski m.p. Ioannes Latinovits m.p. Samuel Lanyi
Copia, ACT, dos. 2, f. 1 2r-1 3r.
[Traducere:]

Copie. 14889
Prudenţi şi circumspecţi de noi stimabili!
Cu privire la cele două rapoarte prezentate de magistratul orăşenesc în 14 iulie anul
trecut şi 2 martie a.c. şi înaintate de aici la forul cel mai înalt, se răspunde, din milostivă
poruncă regească, după cum urmează:
În privinţa secretarului Bujacam Bohar al paşei turceşti din Orşova Veche se
porunceşte ca paşapoattcle, pe baza cărora magistratul raportează că ar locui acolo, să fie
înaintate aici în copie autentică şi să fie supravegheat cu grijă în aciiunile sale. În ceea ce
priveşte celălalt raport al aceluiaşi magistrat, se dispune magistratului orăşenesc ca, luând
drept nomrattv milostiva rezoluţie regească I şi pmlând-o în aplicare, să asigure ca:
1 . Evreii care au locuit în Timişoara dinainte de anul 1 790 să rămână în situaţia în
care se aflau înainte de acest an şi astfel cei care pc atunci b cuiau deja în interiorul cetăţii
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întărite să se bucure şi de acum înainte de acest drept2 . Cei care au intrat ulterior dinafară în
interiorul cetăţii, să se întoarcă acolo de unde au venit.

2. Dintre cei care au ajuns după anul 1 790 sub jurisdicţia oraşului, cei ce sunt

originari din ţară, au fost înscrişi în rândul locuitorilor cu aprobarea magistratului

orăşenesc, sunt supuşi l a contribuţie, timp de un deceniu au avut domiciliul stabil sub

jurisdicţia oraşului şi în prezent se numără între evreii localnici incluşi în conscripţie, să fie
toleraţi şi de acum înainte, dar numai în afara cetăţii interioare întărite. Ceilalţi să fie
expulzaţi, dar să li se pennită locuirea în altă parte a ţării, cu aprobarea jurisdicpei

respective. Dintre evreii străini, cei imigraţi din provinciile cezaro-crăieşti gem1ane, în

cazul în care au imigrat în ţară cu aprobarea Consiliului Locumtenenţial Regesc sau cu
încuviinţarea jurisdicţiei lor germane anterioare, înainte de anul 1 806, şi şi-au stabilit

domiciliul într-o jurisdicţie din ţară Jti au obţinut drept de locuire printr-o şedere continuă

în ţară timp de 10 ani, ori dovedesc că după imigrarea în ţară s-au căsătorit aici, vor fi trataţi

ca evreii născuţi în regat. Cei care nu deţin aprobarea Consiliului Locumtenenpal, au
imigrat cu încuviinţarea jurisdicpei lor anterioare, dar după anul i 806, ori nu au obţinut

drept de locuire printr-o şedere continuă timp de 10 ani şi nici nu s-au căsătorit aici, vor fi

expulzaţi nu numai de la Timişoara, ci din întregul regat, fiind trimişi înapoi în locul lor de
baştină, lăsându-Ii-se un termen corespunzător în care să aibă posibilitatea de a solicita
Consiliului Locumtcnenţial Regesc aprobarea necesară.

3 . Cei care au intrat în regat din lări străine fără a fi prevăzuţi cu aprobarea de

imigrare solicitată pe calea prescrisă de la Consiliul Locumtene11pal Regesc, vor fi
expulzaţi din regat la fel ca toţi evreii vagabonzi, lipsiţi de o origine şi situaţie clară.
Drept urmare, magistratul orăşenesc va înainta acestui Consiliu Locumtenenţial
Regesc conscripţia celor care urmează a

fi

expulz.aţi din regat conform celor de mai sus. ca

şi a celor care um1ează a rămâne aici pe mai departe3.

Dat din Consiliul Locumtenenţial Regesc ungar, Buda, 7 iunie 1 8 14. Aceloraşi

binevoitori

baron Francisc Mednyanszki m.p.
Ioan Latinovits m.p.
Samuel

Llnyi

1 Vezi doc. nr. 25 ( 1 806).
Vezi şi doc. nr. 41 ( 1 8 1 2).
3 Vezi, pentru măsuri similare în Maramureş, doc. nr. 46 ( 1 8 1 3).
2

50.
Copia. 23328

1814, .reptembrie 6, Buda. Circulara Consiliului Locumte
nen ţial prin care se reînnoieşte dispoziţi a din 1 796 privind
interdicţia redactării actelor de intabulare în limba ebraică.

lllustrissinti etc. !

Adhuc sub 29. Novembri:; anni

1796

n°

25542 ab bine intintatUIJl cxstitit, ut Judaei

in NegotHs inter se, et aliarum Nation11m homines intercedenlibus, ..;cripturas, quibus seu de
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facta sponsione, seu statu quaestus sui fidem faciunt, ad antevertendas fraudes, et
deceptiones usitato Idiomate concinnarc tcneantur1.
Cum autem observetur in nonnulis Comitatibus in obversum praemissae
Dispositionis actu obligationales Literas Lingua Haebrea stilisatas pro Intabulationc
exbiberi solere, bine Consilium hoc Locurntcnentiale Regium Praetitulatis Dominationibus
Vestris committendum babet, ut praecitatos Ordines per Grcmium Jurisdictioni Suae cum
eo mox republicari current, quoo in futurum nullae ohl igatoriae Literae Lingua Haebrea
cxaratae, pro intabulatione acceptandae sint, provisione baec ad scripturas quoque Lingua
Graeca concinnatas ea ratione extcnsa, quod bis auth:c-ntica vcrsio in usitatis Lingua semper
adjungi debeat. Datum ex Consilio Regio Locumtenentiali Hungarico B udae die 6-a
Septembrie Anno 1 8 1 4 celebrato, Praeattactarum Dominationum Vestrarum benevoli ad
officia paratissimi
Jos. Comes Brunswik m.p.
Jacobus Petrovits m.p.

Copie. AN, DJ Baia Mare, ACM, Fd. 45, pachet XVI, nr. 48. f. 7r.
[Traducere:]

Copie. 23328

Preailuştri etc.

Î ncă în 29 noiembrie din anul 1796, nr. 25542, s-a dispus de aici că evreii, în
afacerile dintre ei şi cei aparţinând altor naţiuni, să fie obligaţi a redacta actele care se referă
la plăţi făcute sau la starea unei afaceri, în limbile uzitate în ţară 1, pentru a preveni fraudele
şi înşelătoriile.
Cum însă s-a observat că în unele comitale, în pofida dispoziţiei pomenite, se
obişnuieşte să se redacteze actele pentru intabulare în limba ebraică, Consiliul
Locumtenenţial ungar consideră necesar să poruncească domniilor voastre să se îngrijească
de republicarea amintitelor ordine în cadrul j urisdicţiei sale, cu adaosul că în viitor nu se
vor accepta spre intabulare nici un fel de acte în limba ebraică, această dispoziţie
extinzându-se şi asupra actelor redactate în limba greacă, la care trebuie anexată o versiune
autentificată într-o limbă de circulaţie în ţară. Dat din Consiliul Locumtenenţial Regesc
ungar. Buda, 6 septembrie 1 8 14. Domniilor voastre pretitulate binevoitori şi gata de slujbă
comele Iosif Brunswik m .p.
Iacob Petrovits m.p.

1 Vezi pentru antecedentele acestei măsuri Systematica gentis Judaicae Regulatio din 1783 cf.
/MER, 11/2, p. 2 5 1 -252, nr. 1 64. Măsuri similare preconizate pentru Marele Principat al Transilvaniei
în proiectul de iege din 1 81 1 (doc. nr. 37/1 8 1 1 ). Reluarea acestei dispoziţii în doc. nr. 1 60 ( 1 830 ) .
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51.

18 1.:f., Ia,ri. Statutul breslei croitorilor evrei1 din Iaşi. Sunt
precizate obligaţiile morale şi profesionale ale membrilor
breslei.

1 . Membrii acestei bresle să fie gata la fapte bune şi să trăiască în armonie, să nu se
certe şi să sprijine toate articolele din acest catastif şi să fie mereu gata să se împace şi nu
cumva să se certe sau să se insulte, mai ales în sinagogă, unde se află sulurile Torci. Iar
dacă cineva va călca acest articol şi-l va insulta pe colegul său, mai ales când sulul [Torci]
se află pe amvon, breasla îl va amenda, eventual ii va exclude din breaslă şi-i va tăia
numele din catastif.
2. Toată breasla este de aCl rd ca angajarea calfelor să se facă numai în prezenţa
eforilor breslei, care vor semna contrnctul de angajare alături de patroni şi de calfe. Toate
contractele vor fi încheiate în casa primului efor al breslei, care va contrasemna pentru
întărirea actului.
3. Eforul breslei va fi ales prin electorii ieşiţi din tragerea la sorţi în zilele de Hol
Hamoed [semi-sărbătoare], de Pesah, aşa cum este obiceiul în toate asociaţiile evreieşti.
Catastiful va fi păstrat de primul efor („gabai rişon"). În fiecare început de lună el va trimite
catastiful celui de-al doilea efor, acesta îl va trimite apoi eforului al treilea, aşa cum este
obiceiul în toate breslele.
4. Cei trei efori vor avea vot dublu în toate deciziile breslei, aşa cum se obişnuieşte
la toate breslele.
5. Calfa care-şi va călca obligaţiile de contract în cursul termenului [convenit] nu va
putea fi primită la lucru de către orice meşter. Din contra, este datoria supremă a tuturor
membrilor breslei şi a eforilor să îndenme pe numita calfă să se întoarcă Ia patronul său şi să
lucreze meseria până la expirarea contractului. Fiecare calfă are îndatorirea de a da breslei
câte o para de fiecare leu din leafa sa. Pentru ucenic, meşterul va da breslei zece parale.
6. Calfa n-are voie să lucreze în atelier propriu până după căsătorie. Atunci va intra
în breaslă, va plăti breslei taxa [de intrare, bărbânţă] şi o sumă pentm hahambaşa, precum
este obiceiul la toate asociaţiile, va senma în catastif şi va fi considerat ca membru [deplin]
a1 breslei.
7. Cine nu este membm al breslei şi vrea să fie primit ca bresl a ş va [putea] fi pri mit
cu aprobarea eforilor şi a !'najorităţii breslaşilor; el va plăti o sumă pentru breaslă şi o sumă
pentm h ah amba şa .
8. Nici u n breslaş nu va angaja mai mult decât două calfe. pe lângă uce n ic i şi pc
hlngă stakarbetcr - lucrători cu bucata. Hollciul nu poate fi lucr<'Jt o r cu bucata fără învoirea
eforilor şi a majorităţii breslaşilor. Lucrăt o rii cu bucata neaprobaţi se vor cu1gaja cel pufin
pentru şase I uni sau un an.
9. Eforii şi breslaşii au decis ca după însurătoare orice calfă va face cerere de
inscriere ca membru [deplin] al breslei. Chiar dacă va plăti o hărbân�i1 fixată, nu va putea
angaja timp de trei ani după că >i'itofia sa vreo calfă şi nu va avea drept de vot în problemele
breslei. După aceşti trei ani va aYea toate dreplurile breslaşilor şi va pute� angaja o cal tă.
I O. Obicei este cc: înainte de angajare [definitivă] calfa să lucreze de probă câtva
ti mp . Proba nu va depăşi trei zile. Dacă calfa nu contractează cu meşterul [respectiv] . va
putea fi angajat de către alt bresl aş.
1 1 . Pentru toate lucrările de beilic [muncă gratuiti, ccmlf1 de amorităţ.i] ce vor veni
de la torzi-başa [starostele de croitori net:vrei] un delegat al bre ski va merge, din dispoziţia
,
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eforilor, împreună cu un ceauş şi vor împărţi munca la toţi breslaşii în mod egal, ca să nu
fie conflicte cu această ocazie. Dacă va veni o comandă de la boieri, nimeni nu o va primi
fără ştirea breslei şi a eforilor.
1 2 . E interzisă venirea la adunări ale breslei fără o haină pe deasupra, nu se vor certa
în timpul meselor [comnne], vor avea şapca pe cap şi se vor purta cuviincios, precum este
obiceiul la toate asociaţiile.
13 Timp de trei ani după ce s-a înscris în breaslă, candidatul va fi şames, ceauş, nu
va participa la alegeri. Numai după acest interval va [putea] fi considerat ca membru deplin.
14. S-a zis în repetate rânduri că dacă un meşter !.:ldit va lua cu de-a sila un breslaş pen
tru munca de beilic, eforii şi toţi breslaşii vor face tot posibilul ca să fie plătită această muncă.
1 5 . Eforul va oferi o masă comună în luna sa de [funcţionare] atunci când toate
asociaţiile oferă [astfel de] mese.
16. Vineri, ajun de sărbătoare şi Hol-Hamoed [semi-sărbătoare] nu se va lucra.
Contravenienţii vor fi amendaţi după socotinţa eforilor şi a majorităţii breslaşilor.
1 7 . Întreaga breaslă a fost de acord să se înfiinţeze un fond al ei. Fiecare breslaş va
da săptămânal câte 2 parale ceauşilor, care vor veni săptămânal să încaseze [cotizaţiile] .
Banii vor fi depuşi la efor.
1 8. Tragerea la sorţi se va face în fiecare Hol-Hamoed Pesach. Atw1ci se va da o
sumă de bani lui haham-başa precum obişnuiesc toate asociaţiile. Electorii vor fi desemnaţi
prin tragere la sorţi, iar dânşii vor numi pe efori. În timpul acestei adunări, toţi breslaşii vor
veni şi vor aduce catastiful la casa starostelui [haroş hahavara] .
1 9 . Starostele breslei [„.].
20. „Samasim", ceauşii, vor sluji breasla mai ales în timpul adunărilor breslei, dar
mai ales în timpul alegerilor şi al mesei comune. Cine va refuza, va fi exclus din breaslă de
către efori şi va fi amendat de către breaslă.
2 1 . Aceste statute au fost aprobate de toţi membrii breslei spre neschimbare.
Starostii şi majoritatea breslaşilor vor putea decide să se şteargă contravenienţilor
semnătura din catastif sau să-l amendeze după cum vor considera just.
22. Breslaşul care va insulta în public pe un coleg al său va fi amendat cu stricteţe,
adică cu trei galbeni olandezi în favoarea lui hahambaşa şi lumânări pentru sinagogă. Apoi
va cere celui jignit iertare, în faţa tuturor breslaşilor.
23. Croitorii nu vor putea face negoţ individual cu „drankes" [haine vechi], fie că le
2
cumpără aici în oraş, fie că le aduc de peste Prut. Acest comerţ se va face în comun, în
părţi egale, şi cu încredere [reciprocă] . Cine pleacă să cumpere haine vechi va avea şi un
însoţitor.
[Urmează întăritura/ Şi pentru a întări întregul statut, spre nealterare şi spre severa
amendare a recalcitranţilor, rabinul a semnat personal.
Luni 22 Sivan (5) 574 după computul mic, aici laşi.
Iaacov, rabinul din Iaşi.
Orig. se află în fondul A.C . Traducerea din l. idiş cu caractere ebraice şi din 1. ebraică de I. Kara.

Statutul este e;...iras
.
din catasti ful breslei croi toril or evrei din laşi. Cf. descricrii lui I. Kar<1 ci
tradiţională cu praf ele bronz tăcută după 1 888. Pc p ri ma ram �1
legăturii sunt imp1imate în I. e braică următoarele cuvinte: ,Acest catastif aparţmc breslei croitorilor
1

a

fost l egat în pii.!le cu o ornamentaţie

«Poale Tedec» din Iaşi''.
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Dimensiunile foilor catastifului: 304 x 220 mm. Foaia de titlu este o lucrare grafică în culori,
pe motive tradiţionale. Foile 3-16 sunt nescrise. Pe foile 1 7 r - 23 r sunt scrise caligrafic în litere Raşi
articolele statutului. Fiecre articol începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea normală. Lipseşte
litera „ţadi", litera ,,reş" n-are text. Ultima litervă „tav" este triplată. În afară de statut, în catastif sunt
numeroase consemnări privind istoricul breslei începând din anul 1 797. Consemnările respective au
fost traduse de I. Kara şi sunt redate de el în ordinea consemnărilor pe file; ele fiind făcute la
întâmplare pe diferite foi şi nu în ordine cronologică. Astfel:
F. 24 r Notiţă de mână: Văzând că prevederile referitoare la negoţul cu haine vechi nu pot fi
re�-pectate, breasla anulează aceste prevederi cu voia întregii bresle şi cu întăritura rabinului.
Semnat: leşaia, fiul rabinului Iaşului şi al ţării.
F. 25 şi 26 nescrise.
F.27 r hârtie mai subţire conţine întăritura haharnbaşei.
Iată traducerea întăriturii: (F. 27 r) „Dat fiind că s-a înnoit ceva însemnat în breasla croitorilor
«Poalei Tcdec» de aici din Iaşi, statute drepte şi rânduite precum sânt expuse în catastif, spre a fi
cunoscute de-a lungul generaţiilor, săpate cu peniţa de oţel. Şi după ce am văzut numitele statute juste
ne-am gândit să le întărim. Fiind o faptă bună am întărit valabilitatea lor. Şi iată-ne gata să-i presăm
pe cei care s-ar opune statutelor din acest catastif până ce vor accepta deciziile. Atunci noi, starostii
breslei evreilor de aici din Iaşi, împreună cu onoratul mare rabin al oraşului şi al ţării am aprobat şi
5
am semnat miercuri 22 (luna?) anul (5) 558 aici în comunitatea sfintă Iaşi".
Pe lângă hahambaşa Naftali semnează şi conducătorii comunităţii· Ioel, fiul răposatului
Baruh; ... fiul răposatului Eliezer Daniel, fiul răposatului Arie Leib; Moşe, fiul lui Israel, David, fiul
învăţătorului nostru Iehuda Leib hacohen din Iaşi; Elhanan, fiul răposatului Tovia, staroste de aici din
capitala Iaşi.
Faptul că fruntaşii comunităţii evreilor ieşeni au întărit acest catastif indică importanţa
numerică şi calitativă a croitorilor evrei din Iaşi, care lucrau şi haine occidentale pentru neevrei.
Fila 28 e:>te o hârtie mai groasă, albăstruie, de dimensiuni mai mici. Textul este caligrafiat în
alfabetul Raşi. Iată traducerea acestui text:
„Ca să se ştie că acum cîţiva ani s-a făcut catastif al breslei «ceprezarilorn (şmucle�s) şi a
croitorilor originari din Polonia, care locuiesc aici, care au intrat în breasla susnumită şi au semnat (ca
membri) în acel catastif Ceprezarii erau dominanţi (ca număr) şi ei erau cei mai importanţi în breaslă
(2 ). Î n prezent, slavă Domnului, croitorii s-au înnllllţit, iar ceprezarii s-au împuţinat şi s-a întors roata
(destinului). Iată deci că ne-am învoit toţi fruntaşii, capii obştei de aici din laşi, la îndemnul . . . capului
Tribunalului Rabinic (şef rabin) de aici şi am făcut un catastif nou pentru croitori, iar ceprezarii vor
semna şi ei în acest catastif şi vor fi (membri) egali.
Şi pentru că a trecut (timp) de când s-a stricat vechea breaslă şi mai există croitori, membri ai
bre:>lei, care nu au semnat în catastif (hotărîm) ca oricine va dori să devină membru al breslei şi să
semneze în catastiful cel nou şi să fie egal cu toţi membrii şi să respecte statutele, va da breslei taxa
(de intrare, „bărbânţa") stabilită de rabinul şef
Breasla este obligată ca să-l primească ca membru (pe solicitant) cu condiţia ca el să aştepte
(ca ceauş) cel puţin trei ani. Iar oamenii, care vin din alte localităţi şi cer să fie primiţi în breaslă, vor
plăti taxa de intrare („bărbânţă") decisă de „staroste" (Roş) şi de majoritatea breslaşilor, aşa cum se
obişnuieşte la toate asociaţiile evreieşti. Acestea sânt cuvintele conducătorilor obştii la îndemnul...
rabinului şef de aici, şi am semnat..."
Nu unnează semnăturile.
Foaia 29 şi foaia 30 recto sânt nescrise. Foaia 30 verso conţine întăritura catastifului de către
celehrul rabin Avraham Iehosua Heşl, zis şi ,Apter rav", rabinul din Apter (3) „... în prezent rabin şef
în „obştea sfilntă, capitala Iaşi". Ea este datată luni 1 9 Tamuz 556. 9.
Foaia 3 1 nescrisă. Foaia 32 aduce întăritura semnată de Iosef, fiul hahambaşei lţhac Hacohen,
răposatul. Acest Iosef figurează ca ,,Roş hahavura", şeful, capul breslei, titlu pe care-l traducem prin
„staroste". Î ntăritura este datată (5)573, deci 1 8 1 3 .
Foile 33-35 nescrise. F . 3 6 r. Semnăturile a 33 membri ai breslei. Numele membrilor decedaţi
sânt încercuite. Foaia 37 recto şi foaia 38 recto conţin semnăturile a 92 de membri din diferiţi ani.
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Foile 38-68 nescrise. Foile 69-70 conţin nume de „şamaşin" (ceauşi, candidaţi ) admişi în
breaslă.
Este cazul să lămurim traducerea unor termeni din catastif, c:1re indică titlurile membri lor
conducerii şi ale candidaţilor de membru. Ţinând seama de realităţile oglindite în catastif, am tradus
ebraicul ,,Roş hahavura", căpclenin sau şeful breslei, prin „staroste" . „Gabai" a fost tradus prin .,efor"
,,Bimcomo" se traduce prin ,,locţiitor",

,,N.

eeman" prin „credincios", adică om de încredere, „RO<!

heşon" prin ,,revizor'', verificatorul soc..otelilor. „Cata�tir' traduce pe ,,Pincas", iar ,,hcvra" - ,.breasla'·
sau „asociaţia" . .,Bord' c tradus prin „declor'' Reamintim că „alegerea" conducerii

se

făcea a�t lel :

3-4

Sl� introduceau într-w1 vas bileţele cu numele tuturor membri lor deplini ai breslei . Se scoteau

bileţele, iar numele de pc ele indicau „electorii". Aceştia numeau pe ceilalţi membri ai con ducerii

breslei. În unele cazuri ekclo1ii se autonumcau efori, revizori etc.

Foile 7 i -84 nescrise.

Un interes deosebit îl prezintă o pagină din vechiul statut al breslei croitorilor, Jupii ce

�-au

despărţit de breasla ceprezarilor. Datează din vara anului 1 798:

,,Azi, dum in ică 3 Tamuz anul (5) 558 ( 7), s-a terminat catastiful bresh:i noi «Poalei Tedec>i

a

croitorilor de aici <lin Iaşi şi s-a făcut tragerea Ia sorţi, din nou, în locuinţa starostelui breslei şi au ieşit

electorii: Primul elector, dl (pată de cerneală), fiul lui Iaacov; al doilea elector, dl Davi<l, fiul lui Ţvi,
al treilea elector, dl Iaacov, fiul lui Iţhac Sega!".

Prin voia eruditului, vestitului, bogătaşului donm Avraham, fiul hahambaşei Naftali hakohen,
rabinul şef al Iaşului şi al ţării, starostele breslei, susnumiţii electori s-au autonwnit „efori pană la
viitoarea ale gcrc„ .

A doua zi de Hol

Hamot:d

(5) 559 (I!).

„Cu voia numitului staroste al breslei şi al eforilor, şi a membrilor breslei a fost numit revizor
dl Ţvi Hirş, fiul lui Arie.
Primul elector dl Barull, fiul lui Ţvi Hirş, al doilea elector dl Iaacov, fiul lui lţhac Sega!, al
treilea elector dl Tvi Hirş, fiul lui Arie Leib.
Aceşti electori ieşiţi prin tragerea la sorţi în breasla «Poalei Ţedec» de aici din capitala Iaşi, au

numit ca efori <lupă părerea lor şi a hahambaşei şi după părerea
Primui elector dl Baruh, fiul lui '[vi Hirş, va

membrilor

breslei:

fi prim efor până în anul (5) 560 ( 1 799-1 800).

Al doilea efor dl Iosef fiul lui Iţhac va fi el în.�uşi (a! doilea efor), iar al trei lea ef01 va f: dl

Ş oil , fiul lui T\'i Hirş de la acest an (5) 559 până la alegerile din anul (5) 560".
Continuăm cu Îlls.!mnările din vechiul catastif:
,,Azi, miercuri 28 Nisan (5) 560 (9), s-au tras sorţii şi

MI

1e�it ca electori: primul elector -

Baruch, fiul lui Ţvi, al doi:ea elector - Da\'id, fiul lui Ţvi, al trei lea eh:ctor - Iaacov, fiul lui Iţhac. Ei

au numit ca efori pe: Tvi Hir.j, fiul lui Arie Leib, prim efor. al doilea efor - dl laacov, electorul � al
treil ea efor - dl David, clcct0rul".
. Urmează alegeri din (5) 560 ( 1 800), 1nicrcuri 28 NisaJ1, apoi din

luna Şvat, apoi din anii (5) 562 ( 1 802).

(5) 5 6 1 ( 1 80 1 )

,

ultima zi din

(5) 5 63 ( 1 803), (5) 565 ( 1 805), (5) 566 ( 1 806), ( 5 ) 569 ( 1 809),

(5) 570 ( 1 8 1 0). În alegerile din (5) 573 ( 1 8 1 3) sunt aleşi şi doi revizori. Urmează alegeri anuale. În

anul 5579 ( l 8 1 9) condu<.:crca e compusă din trei gabaim (efori), trei roşim (starosti) oameni de vază,
apoi un „roc hcşbon" (revizor) şi un „neeman" (<.:redincios, om de încredere). În anul 5585 ( 1 825)
comitetul breslei este compus din 4 efori, un revizor, un credincios. Catastiful va fi păstrat de al
patrulea efor.

Conllictde dintre evreii pământeni ,,raiele" şi evreii supuşi străini „sudiţi", favorizaţi de
consulatele lor, apar în anul 5575 când se aleg 2 electori ,.poilişe", evrei polonezi, şi doi electori
„vulehişe", evrei moldoveni.
Luni 1 5 Svat 5590

( I O) un om de vază, Caiman Moşe, este numit ,,maistrul" breslei.

Ne putem face o idee despre taxa de înst:riere în breaslă din următoarele notiţe:

în 1 8 14, Israel

Ţvi Croitoru plăteşte IO lei şi oferă o masă comună; Mihai plăteşte l O lei şi dă o poliţă pentru restul
de 20 lei; Iaacov, fiul lui Arie, plăteşte 1 5 lei; tânărul Iaacov Natan plăteşte un galben.

Din cheltuieli: 40 lei hahambaşci, iar cămăraşului i se dau 1 5 lei şi o jumătate de căpăţână de

zahăr.
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Se notează pol iţele primite pentru breaslă de către Caiman Moşe în valoare totală de 1 1 2 lei,
poliţe pentru taxa de primire în breaslă, neplătite complet.
Din faptul că în catastif sunt notate alege1i de comitet privind atât anii 1 800- 1 8 14, cât şi din
anii 1 8 1 5- 1 836, deducem că între vechea breaslă, întemeiată în 1 797, şi cea reînnoită în 1 81 4 există
continuitate.
Şi primirile de candidaţi „şamaşim·' au loc de-a lungul ani lor. Iată, de pildă, o însemnare din
primăvara anului 1 80 1 : ,,Azi, ziua jos notată, a fost primit tânărul Moşe-Zeev, fiul lui Haim-David, să
fie „şamas" (ceauş) şi va sluj i breasla până la că�ătoric, iar după nuntă se va proceda conform
statutelor. Azi, marţi, prima zi de Roş Hodeş Iiar 5561 ( 1 1 ).
Î n anul 1 805, tinerii Efraim, fiul lui Iosef, şi Meir, fiul lui Faitl se obligă să facă tot ce le vor
cere efori i, mai aks în privinţa beilicului. Vor lua câte două parale de bucată.
Brea�la tine seama de situaţii spcciale. În 1 8 1 3, se permite tânărului Aharon, fiul lui Ţvi, să
fie ceauş şi să lucreze în atelier propriu, angajând şi calîa şi chiar „ştikarbeter" (lucrător cu bucata),
căci are o mamă bătrână pe care o întreţine. El va îndeplini însă toate dispoziţiile breslei.
În 1 8 1 8, este primit în mod excepţional ca ceau� „băiatul Moşe Ieruham Fişi, fiul lui Iosel''.
Numeroase primiri de candidaţi sunt înregistratt: între anii 5558 (începuturile breslei 1 798) şi
5593 ( 1 833). Ulterior breasla şi-a pierdut din importanţă ( 12).
Catastiful breslei croitorilor evrei din Iaşi, reorganizată în anul 1 8 14, este un preţios izvor
pentru istoria meşteşugarilor evrei din străvechea capitală a Moldovei în prima treime a secolului al
XIX iea .
2 După modelul breslei croitorilor din Iaşi a fost organizată, în 1 832, şi cea a croitorilor din
Bacău (cf. M. Schwdrzfeld, Vechimea, p. 92). Din 1 836, datează Statutul breslei croitorilor din
Fălticeni denumită ,,Poale Tedek" (Lucrătorii dreptăţii) (vezi doc. 299).
-

52.

1815, ia1111arie 2,

l�ri. Inscripţia de pe piatra tombală a

vestitului talmudist şi caligraf, învăţătorul Iosif, fiul lui Meir
hacohen din Bucureşti.

Luni, 1 2 ianuarie 1 8 1 5 .

20 Tevet 5575.

Aici odihneşte un bărbat integru şi drept, învăţatul talmudist vestitul, celebrul

caligraf, posesorul tuturor calităţilor, învăţătorul nostru, domnul Iosef, fiul învăţătorului
nosbU, donmul Meir hacohen, din Bucureşti, decedat la 20 Tcvet (5) 575. Fie-i sufletul
cuprins în legătura vieţii [veşnice] .

Publ. în: Kara. l.E., p. 54 .

53 .
Copie

1815, martie 27, Timi,roara. Petiţia comunitiiţii evreieşti din
către magi s tratul orăşenesc, prin care solicită menţi
nerea numărului de familii evreie şti îndreptăţite să. locuiască în

Timişoara

cetate la cifra de
intenţia

91, înregistrată

magis:ratului de

în anul

1 789,

a reduce acest număr la

renunţându-se la

1 9.

Loblich Koniglicha Freistadts Magistrat!

Die Endes unterzeichnete Juden Gcmeinde hat bei allen gegen sie von Seiten der
hiesigen Koniglichen Cameral Beamten vorgebrachten Beschwerden und Klagen, bei allen
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wegen Verrntinderung ihrer Anzahl und Verweisung dersclben getroffenen Einleitungen
und Maassregeln in die positive Absicht, keinen Einfluss gcnommen, weil dieselbe von so
măchtigem Vertrauen gegeu ihre Obrigkeit erftillct war, dass sie von dieser nichts anders,
als was clas Beslc des allgemeinen , und ihnen selbst erhcischet, in der vorerwăhuteu
Angelegenheit crwartcn konnte; dahin die Bestimmung ihrer ktinftigcn Selbststăndigkcit
der văterlichen Ftirsorge Eines Lliblichcn Magistrats mit wahrcr Hingebung sicher und
unmittelbar iiberlassen allcin, da dcm Gegenstand riicksichllich ihres ktinfligen SchicksaJs
durch die hohe Verordnuug der Koniglichen-Hungarischen-Statthalterey de dato 7-ten Juny
1 8 1 4 Zahl 1 4889 1 beinahe schon bestimt cntschieden ist, und es bei der Ausfiihrung dieser
hohen Bestimmung doch auf so manches ankommen dtirfte, welches der Aufmerksamkeit
Eines Loblichcn Magistrats entgehen, und auf die unterzeichnete uacbtheiligeu Bezug
haben konnte, so nehmen uns die ehrfurchtsvolle Freiheil, Einen lOblichen Magistrat mit
dem Kindlichen Vertrauen auf die Gerechtigkeitsliebe sowohl der hochlăblichen
koniglichcn Frcistadts Magistral nachstehende Darstellung in Bezug der Eingangs
erwăhnten hohcn Vcrordnung. gehorsamst zu unterbreiten .
In dem gnădigen Rescript de dato 7-ten Juny 1 8 14 Zahl 14889 wird ausdrtik.lich
verordnet, class die Juden, welchc von dem Jahre 1790 hieruns verweiltcn, in dem
ncmlichen Stande verbliehen . folglich jene, welche damalen in der inneren S tadt wohnten
ferners daselbst belassen, solche aber. die sich in der Folge aus der Vor- in die inncre Stadt
iihersiedelten, dahin riickkehkren sollen. von wo sie gekommcn sind.
Obgleich die unterzeichneten gcgen diese bobe Gesinnung nich t eifern, vielmehr in
derselben den Gcist des vaterlăndischen Gesetzes vom Jahr 1 790 Art. 38 2 demtitigst
crkennen mtissen, so widcrstrebet jedoch dcrsclben Erfiil lung der bcsondere Umstand, dass
von jenen Anno 1 789 in der innem Stadt ansăssig gewesencn 9 1 Juden Familien zeuge der
durch Herrn Senator von Mirkowsky aJs acreditirten Commissair vorgenohmcnen Zăhlung
der hiesigen Judcnschaft sich nur 19 Familien mehr hier bestanden, welche sich diescr
hohen Begtinstigung zu erfreuen hătten, indeme dic andere im V erlauf beinahe einer ganzen
Generation entwedcr abgestorben sind, odcr ihren Aufenll1alt verwechselt haben .
Die im Archive vorfindige Juden Beschrcibung rro Anno 1 789 3 wird einen
Lliblichen Magistrat in dic Kenntniss versetzen. class zu jener Zeit 9 1 Judcn Familien
hierorts toleriret waren, welche Zahl auch derrnalen zum Maa<;sstabe anzunehmen, clas
positive Recht und die Billigkeil schon in der einzigen Rticksicht erforderet, weil
a nach dem Sinne dL"f obangczogenen hohen Verordnung diese Anno 1789 bestandener 9 1
Juden Familien, wenn sie noch am Leben wăren, sich des Aufcnllialts i n der inneren
Stadt zu crfreuen hătten, da aber von diesen nur 1 9 Familien wirklich mehr cxistiren, so
erheischet die Billigkcit, class deren Sohne, Angewandte, oder andere rechtschaffene
und sich des 10 Jăhrigen lndigenats wtirdig gemachten Juden Famil ien deren Stelle
vertrctten, und dic diessfallige Freiheit an solche iibergehc, denn
b noch im Jahre 1 755 bestanden sich hierorts 23 Familicn4, welche Anzahl bei der Anno
1 776 vorgenommenen Regulierung der Banater Judenschaft nicht nur nicht vermiindert,
sondem vielmehr vergrossert, und auf 49 Familien bestimmt wurde, ja es wurdc sogar
in der noch vorhergegangenen allergnădigst k.k. Bestăttigung von der bestandenen k.k.
Banatischen Landes Administration Anno 1776 erlassenen Juden Patente Articulo 3 -tio
ausdrtiklich festgesetzet, dass die fii r jene Zeit bestimmt gewescne Anzahl von 49
Familien stăts ergănzet werden, und beim Abgange einer Famili e die in dcr S tadt
gebohrenen, oder ansăssigen vom Lande einrticken sollten5 . Wenn nun
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c diese vorausgelassene Allerhochste Entschliessung zum Beispiele, und der nachfolgend

rechtliche Grundsatz, dass auch Anno 1790 Art. 38 durch das Landtags Gesctz die
Rechte und die Toleranz der Judenschaft erweitert wurde, în B etracht genornrnen wird,
so ist es einleuchtend, dass wedcr seine Majestaet noch die Gesetze die Anzahl der
Juden vermiindert haben wollen. Und gleichwie
d laut der anno 1 806 im Wege der hohen Landesstelle erflossenen Normal Resolution die
Verhăltnisse des 1790 Jahres bei Regulirung der Judenschaft zur Grundlage
angenohmen werden miissen 6, eben so folget
c

\'On sich selbsten, dass wenn Anno 1 790 91 Familien ihren Bestand hatten, nunmehro
eben so viele hierorts ihr Verbleiben haben dUrfen, auch um so mehr weil

f die gehorsarnst untcrzeichnete keine neue Vermehrung ihrer Anzahl, sondem bios das
vorsinnigc Ebenmass beizubehalten bittet., und

g seit dern 1 790-igsten diese konigliche Freistadt an der Bevolkerung um vieles
zugenohmen hal, folglich jcdc Frage riicksichtlich des En.,·erbes der Judenschaft von
sich selbsten aufhoret.
Wenn aber auch diese vorausgelassenen sich auf allerhochstc Verordnungen und
Gesetze gri.indenden Ansichten fiir die hiesige Juden Gemeinde nicht das Vorwort fiihrtcn ,
so treucn dennoch mehrere Umstă.ndc ein, die in politischer Hinsicht allerdingst
riicksichtswiirdig sind, denn
h angcnornrnen, dass die Juden zu den uralten Stambewohnern dieser Stadt gehoren7,
welche nicht nur glcich bei dcr glorreichen Eroberung dieser Stadt geduldet worden
sind, sondern sich auch bei Eroberung der Feslung8 und den diesfalligen AerariaJ
Administratiouen so wie EnLwicklung so mancher komrnerziellen Operation um clas
allerhochste Acrarium und selbst durch menschcnfreundliche Handlungen besonders in
Jieser Koniglichen Freistadt um die Kristenheit verdient gcrnacht9, welche Verdienste,
obgleich deren Erzăhlung zum Stoffe dieser Bitte unrnittelbar nicht gehoret, dennoch
durch Wailand die grosse Kaiserin und Konigin Maria Thercsia, ohngeachtet der noch
nicht bestandenen allgemeinen Toleranz dadurch gekronet wurden, indeme Allerhochst
Ihre Majestaet in dieser Stadt eine Gerneinde stiftete, dieser den ungehinderter.
Gottesdienst sornit die Erbauung eines Ternpels und UnLerhaltung eines Rabiners
allergnădigst zu gestanen geruhet haben 10• Sollte nun die Anzahl der Juden nach den
obangezogenen Verzeichnissen auf 1 9 respective 44 Farnilien beschrănket., und die
Anno 1789/90 bestandenen Zahl nicht angenohmen werden, wa� wtirde diess anders
seyn, als diese veraltete Rechte und Freiheiten vemichten, und eine Nation bei der
bestehend allgemeinen Toleranz verbannen, indeme diese kleine Anzahl nicht
vermogend wtJre, ihren Rabiner, Schulmeisters, Schachters, Schulsinger, Schulklopfer,

und das Gemeinds Gericht zu unterhalten, nochweniger aber ihre gegenwttrtige
Kranken-Aufsta/t, oder ein eigenes nach den Religions Gebrttuclzen unumgttnzlich
1wthwendiges Gasr - und Schankliaus zu unterstiitzen, und daher in die Nolhwendigkeit

gedrăngeL seyn wiirdr, eine Gesellschaft aufzu!Osen, aus einer Stadt, in wclcher sie
einheirnisch ist, zu wandern, die Grăber ihrer Văter und Anverwandten ja dcn
vaterlăndischen Boden, und alles, was Menschen heilig und kostbar ist, verlassen, und
an den Wanderstab frerndes Brod suchen zu miissen; da jedoch dieses Verlangcn
sowohl der chrisLlichen Toleranz als den Geiste der gegenvărtigen Zeit zuwider wăre 1 1 ,
rnassen die ehrfurchtsvoll unterzeichnete Gemeinde sowohl Verdienste von der Vorzeit
aufzuweisen, und eigentlich ihre Duldung durd1 wahre Verdienste sich erworben hat,
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als auch gegenwărtig zu dem Allgemeinen nach ihren Krăften beitraget, und sich ausser
den landesfiirstlichen Abgaben durch Leistung freiwilliger Beitrăge, und Stellung der
Vaterlands Vertheidiger, stăts hervor gethan9 , und was noch mehr, selbst in Făllen , wo
die Judenschaft von Stellung der Rekrutirung durch die hohe Landesstelle entledigt war,
aus ihrer Mitte freiwillig gestellet, somit in jeder Hinsicht ihr Schărflein zum
allgemeinen beigetragen hat12, nebst bei aber in kommerzieller Hinsicht weder unthătige
noch schădliche, sondern den Handel und Verkehr in kleinen emporbringenden
Contribuenten eines gnădigen Augenmerkes wtirdig sind9 , somit in jeder Riicksicht den
iibrigen Stadt und Landbewohnem gleichgestellet werden konnen, und da iibrigens
i die Eingangs beriihrte hohe Verordnung ohne dies schon puncto 2-do et 3-tio Massregeln
bestimmt, nach welcher die Zahl der hiesigen Judenschaft nothwendig vermiindert
werden miissen 13, ein lăbliche konigliche Freistadts Magistrat ferners auch die Macht
besitzet, dass sich die fiir die Stadt auf 91 Familien festzusetzen die Anzahl ftir die
Zukunft nicht mehr iiberschreiten werde, so wird durch diese Juden Verminderung der
beabsichtigte Zweck der Quartiren Wohlfeilheit ohnedies errichtet, in so fem es nach
dem Grundsatze, dass von der Menge und den moralisch wie politischen Vcrmogcn der
Bewohner der Wohlstand einer Stadt abhănget, mit der Staats Klugheit vereinbarlich
seyn sollte, die Anzalll Activen und Contribuirenden Bewohner zu Gunsten einiger
Quartierbediirftigen aus einseitigen Interessen zu vermindem. Endlich
k der Vorwurf, als wenn die Juden die Theuerung der Wohngelegenheiten hervorbringen,
sie zwar nicht treffe, massen es Stadtkiindig ist, dass die hiesige Judenschaft in der
grossten Armuth im ganzen genommen lebet, und bios zwei derselben in der Haupt
Gasse unbedeutende Gewălber und Quartiere besitzen, die iibrigen hingegen in elenden
Winkeln Zunnerin und Bastey-hăusem abseitige Unterkunft finden, welche zu
bewohnen sich nicht so leicht jemand andere entschliessen wiirde.
So wie nun die Unterzeichneten mit den vorausgelassenen dargethan zu haben
glauben, dass die hiesige Juden Gemeinde in dieser koniglichen Freistadt als
Stammbewohner rechtliche Existenz haben, sowohl in politisch - und Oeconomischer
Riicksicht unschădliche vielmehr nothwendige Contribuenten seyen, deren Anzahl hierorts
mit Bestirnmung der Nachfolge stăts vermehrt, und ohne Nachtheil eines dritten aufrecht
erhalten wurde, eben so schmeichelt sich selbe, Ein lăblicher Magistrat werde keinen
Anstand nehmen, ihre noch im Jahre 1 789/90 in 91 Familien bestandenen Anzahl in der
Stadt auch auf eben so viele Hăupter zu bestimmen, und nach den Fingerzeig der bestehend
hohen Vorschift fiir die Zukunft zu systemisiren, somit in Folge dessen von der Ausfiihrung
der unterm 8-ten Februar d.J. N° 497 geschăpften Schlussfassung abzulassen, vielmehr der
unterzeichneten Gemeinde die Namhaftmachung der hier zu Systemisirenden 91 Juden
Familien ganz zu iiberlassen, weil selbe von den diessfa.Iligen Verhăltnissen bestens
unterrichtet ist, und auf das feierlichste gelobet, keine Familie wider den Sinn der obcitirten
hohen Verordnung in die diesfa.Ilige Tabelle einschleichen zu lassen 14.
In tiefester Ehrfurcht ersterbende
Eines Loblichen Koniglichen Freistadts Magistrats
gehorsamste Juden Gemeinde
Temcswar den 27-ten Mărz 1 8 1 5
Ccpie. ACT, dos. 2 , f. 2lr-26 v.
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[Traducere:]

Copie

Onorat Magistrat al oraşului liber regesc !

Comunitatea evreiască subsemnată, în pofida tuturor învinuirilor şi plângerilor
îndreptate împotriva ci din partea funcţionarilor regali camerali de aici, în pofida măsurilor
şi dispoziţiilor instituite pentru reducerea ei numerică şi expulzarea membrilor ei, a rămas

neinfluenţată de toate acestea, întrucât este pătrunsă de o încredere atât de puternică faţă de
autorităţile superioare, încât nu poate aştepta în problema amintită nimic altceva decât ceea

ce corespunde binelui geneml şi bunăstării proprii. De aceea ar lăsa cu siguranţă, cu
încredere sinceră, stabilirea statutului său viitor grijii nemijlocite, părinteşti, a onoratului
Magistrat, dar problema privind soarta sa în continuare fiind aproape decisă prin înalta
1
poruncă a Consiliului Locumtencnţial Regesc ungar din 7 iunie 1 8 14, nr. 14889 , şi în
cursul aplicării acestei înalte rezoluţii existând posibilitatea să apară lucruri care să scape
atenţiei onoratului Magistrat şi să aibă un efect nefavorabil asupra subsemnaţilor, ne luăm

libertatea plină de respect încât, cu încredere în dragostea de dreptate părintească a

onoratului Magistrat, să inaintăm preasupuşi memoriul următor către onoratul Magistrat al
oraşului l iber regesc referitor la înalta poruncă amintită anterior.
În milostivul rescript din

7 iunie 1 8 14, nr. 14889, s-a dispus în mod explicit ca evreii

aflaţi aici dinainte de anul 1790 să rămână în aceeaşi situaţie, drept urmare cei care pe

atunci au locuit în oraşul interior să fie lăsaţi acolo pe mai departe, iar cei care în perioada

unnătoare s-au mutat din suburbii în oraşul interior să fie retrimişi acolo de unde au venit.

Deşi subsemnaţii nu au nimic împotriva acestei înalte dispoziţii, ci trebuie să
recunoască în ea, cu supunere, spiritul legilor patriei din 1790, articolul

3 82, totuşi aplicării

sale ar contraveni împrejurarea specială că din cele 9 1 de familii evreieşti care au locuit în

anul 1789 în oraşul interior, azi mai există, conform conscripţiei evreimii de aici efectuate
de domnul senator von Mirkovsky în calitate de comisar acreditat, doar 1 9 familii care ar

putea să beneficieze de această înaltă favoare, celelalte, în decursul unei aproape întregi
generaţii, fie stingându-se, fie mutându-şi domiciliul.

Conscripţia evreilor din anul 1789, care se poate găsi în arhive3, va dovedi

onoratului Magistrat că în acea vreme au fost tolerate aici 9 1 de familii evreieşti, număr
care, conform dreptului pozitiv şi echităţii, ar fi de luat şi acum ca nonnativ, cu atât mai

mult cu cât
a. în spiritul înaltei rezoluţii amintite mai sus, cele 9 1 de familii evreieşti existente în anul
1 789, dacă ar mai trăi, s-ar bucura de drept de şedere în oraşul interior. Cum însă din

acestea există efectiv doar 1 9 familii, echitatea i mpune ca locul lor să fie luat de fiii,

rudele sau de familiile evreieşti care s-au dovedit îndreptăţite la aceasta printr-o locuire
aici de 10 ani şi asupra cărora să treacă această libertate de şedere, căci

b. încă în anul 1 755 au existat aici 23 de farnilii4, al căror număr, cu prilejul reglementării
din 1 776 a statutului evreimii din Banat, nu numai că nu s-a micşorat, ci a crescut,
stabilindu-se la 49 de familii, ba chiar, în articolul

3 al Patentei evreieşti emise în anul

1 776, cu confirmare prealabilă preaînaltă cezaro-crăiască,

de către administraţia

provincială cezaro-crăiască a Banatului, s-a dispus limpede ca numărul de 49 de familii.

stabilit pentru perioada respectivă, să fie întregit în permanenţă şi, la stingerea unei
familii, să fie admisă o altă familie din rândul celor născuţi în oraş sau al celor locuitori
în ţară5. Dacă acum
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c. se iau în considerare amintita rezoluţie ca exemplu şi principiul de drept care, şi în

articolul 38 din anul 1790, a extins prin lege dietală drepturile şi toleranţa evreimii, este
limpede că nici Majestatea Sa, nici legile, nu au intenţionat reducerea numărului
evreilor. Şi tot aşa cum

d.

;

rezoluţia noroială emisă în anul 1 806, prin Consiliul Locumtenen ial, a trebuit să ia drept
bază, la reglementarea statutului evreirnii, situaţia din anul 1790 , tot aşa

e. urmează de la sine că, după ce în anul 1790, au fost admise 9 1 de familii, acum urmează
să rămână aici tot atâtea, cu atât mai mult, cu cât
f. cei preasupuşi subsemnaţi nu cer nici o mărire a numărului lor, ci doar menţinerea limitei
dinainte, iar

g. din anul 1790, populaţia acestui oraş liber regesc atât de mult a crescut ca populaţie, încât
orice problemă privitoare la asigurarea existenţei evreimii dispare de la sine.
Chiar

dacă

punctele de vedere de mai sus, întemeiate pe preaînalte porunci şi legi,

nu vor fi admise pentru comunitatea evreiască de aici, intervin şi alte împrejurări demne de
luat în considerare, în orice caz, din punct de vedere politic, căci

h. ţinând seama de faptul că evreii aparţin locuitorilor băştinaşi străvechi ai acestui oraş7,

care au fost toleraţi nu numai la glorioasa recucerire a sa, ci şi la ocuparea cetăţii8 şi
şi-au făcut merite faţă de creştini mai cu seamă în acest oraş liber regesc prin acţiuni

filantropice, iar faţă de preaînaltul erariu prin desfăşurarea unor operaţiuni comerciale9,
deşi enumerarea acestora nu aparţine nemijlocit obiectului acestei cereri, totuşi marea

împărăteasă şi regină de odinioară Maria Tereza, luând în considerare faptul că încă nu
a fost instituită toleranţa generală, a încununat totuşi aceasta atunci când preaînalta sa
Maiestate a întemeiat o comunitate în acest oraş şi a binevoit să-i pennită cu milostivire

exercitarea nelimitată a cultului, construirea unui templu şi întreţinerea unui rabin

10.

Dacă acum, în conformitate cu conscripţiile amintite, numărul evreilor s-ar limita la 1 9,

respectiv 44 de familii, şi nu s-ar mai lua în considerare numărul existent in 1789/90, ce
altceva ar reprezenta aceasta decât distrugerea acestor drepturi şi libertăţi generale aflate

în vigoare, deoarece acest număr mic nu ar fi suficent pentru a întreţine rabinul,

învăţătorul, tăietorul ritual, cantorul. clopotarul şi scaunul de judecată al comunităţii şi,

cu atât mai puţin, spitalul actual sau un restaurant şi cârciumă proprie, absolut necesare
pentru prescripţiile lor religioase şi, drept urmare, ar fi nevoiţi să-şi dizolve
comunitatea, să emigreze dintr-un oraş în care sunt băştinaşi, să păr.isească monnintele

părinţilor şi rudelor, pământul natal şi tot ceea ce omului îi e sîant şi scump şi să ia

toiagul peregrinării în căutarea pâinii străine. Deoarece însă o asemenea pretenţie ar fi
deopotrivă contrară toleranţei creştine şi spiritului vremii actuale1 1 , preasupus subscrisa

comunitate îndrăzneşte a atrage atenţia atât asupra meritelor sale trecute, căci şi-a
câştigat toleranţa prin merite reale, cât şi asupra faptului că şi în prezent contribuie cu
forţele sale la binele general şi s-a remarcat în permanenţă, pc lfmgă prestarea dărilor

către suveranul ţării, şi prin contribuţii benevole, şi prin postura de apărătoare a patriei9.

Mai mult chiar, în situaţia în care evreimea a fost scutită de Consiliul Locumtenenţial de

la recrutare, aceasta a instituit voluntari din mijlocul ei şi astfel şi-a adus mica sa

contribuţie la efortul general 1 2 . Pc lângă acestea, în privinţă comercială, nu numai cei nu

a fost inactivă sau nefolositoare, ci evreii sunt demni de o atenţie binevoitoare în calitate
9
de contribuabili ce promovează comerţul şi circulaţia produselor cu aITL:1nuntul . Prin
toate acestea, ci sunt demni de a fi considera\i egali în orice privinţă cu ceilalţi locuitori
ai oraşului şi ai ţării şi deoarece, de altfel,
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i. înalta poruncă amintită în prealabil stabileşte oricum, în punctele 2 şi 3, reguli după care
urmează în mod necesar să se diminueze numărul evreimii de aici13, iar onoratul
Magistrat al oraşului liber regesc deţine autoritatea de a nu permite în viitor depăşirea
numărului de 9 1 de familii, care ar urma a fi stabilit pentru oraş. Prin această reducere a
numărului evreilor s-ar realiza oricum doritul scop al măririi numărului locuinţelor
disponibile, în măsura în care, conform principiului după care bunăstarea unui oraş
depinde de numărul, precum şi de averea morală şi materială a locuitorilor, ar fi
compatibil (sau nu) cu înţelepciunea de stat a reduce, . din cauza unor interese
particulare, numărul locuitorilor activi şi contribuabili în favoarea unora dornici de
locuinţe. În sîarşit,

j. acuzaţia după care evreii ar provoca scumpirea locuinţelor este total nefondată, căci este
cunoscut în tot oraşul că evreimea de aici trăieşte, în general, în cea mai mare sărăcie şi
doar doi dintre ei deţin pe strada principală prăvălii şi locuinţe neînsemnate, iar ceilalţi,

în schimb,

îşi găsesc adăposturi lăturalnice în colţuri mizerabile

bastioanelor,

pe care alţii nu prea uşor s-ar hotări să le locuiască.

şi în casele

După cum, deci, subsemnaţii consideră că prin cele de mai sus au dovedit că în acest
oraş liber regesc membrii comunităţii evreieşti au o existenţă legală în calitate de băştinaşi

şi sunt contribuabili mai mult folositori decât dăunători atât din punct de vedere politic, cât

şi economic, al căror număr aici creşte mereu prin urmaşii lor şi care pot fi menţinuţi fără

dezavantajul altora, tot astfel ei nădăjduiesc că onoratul Magistrat nu va restrânge şi stabili

pentru viitor, conform înaltului normativ, numărul de 9 1 de familii, existent încă în

1 789/90, la tot atâtea persoane şi, drept urmare, va renunţa la aplicarea rezoluţiei adoptate

în 8 februarie a.c. nr. 4 97 , mai mult, va lăsa întru totul în seama comunităţii subscrise

desemnarea celor 91 de familii evreieşti ce vor fi acceptate aici, întrucât ea cunoaşte cel mai

bine împrejurările locale şi se angajează în modul cel mai ferm să nu permită strecurarea în
tabele a nici unei familii contrar prevederilor înaltei porunci citate mai sus14•

În cel mai profund respect până la moarte onoratului Magistrat al oraşului liber

regesc preasupusa
Comunitate evreiască.
Timişoara, 27 martie 1 8 15.
1 Vezi doc. nr. 49 ( 1 8 1 4).
2 Vezi /MER, Il/2, p. 354, nr. 237 .

3 Conscripţia fiscală pentru anul militar 1 798/1 799 înregistrează din 90 de familii admise
pentru locuire doar prezenţa a 67, care plătesc o contribuţie totală de 780 florini (97 florini 30 creiţari
taxă pe cap, 87 florini, 30 creiţari taxă pe meşteşuguri şi comerţ, 595 florini taxă de toleranţă). Cf.
AN, DJ Timişoara, AMT, nr . 6/1799. Recensământul iosefin găsise în Timişoara în 1 78411 785 un

număr de 81 de familii evreieşti cu 366 suflete, iar în 1787 un nwnăr de 76 de familii cu 386 suflete
(cf. /MER, Il/2, p. 288, nr. 190; p. 324, nr. 2 1 3).
4 Pentru anul 1 739, sunt înregistrate 46 de familii cu 220 suflete cf. R. G. Bianu, în RCM,
1976, nr. 378, p. 6; /MER, Il/2, p. 529-532, nr. XXI. Pentru anul 1 743, sunt înregistrate 73 de familii
cu 69 băr.haţi, 64 femei, 99 copii, 8 1 sluj itori, 4 bătrâni şi 4 străini, în total 32 1 persoane. Pentru anul

1 744, apar 52 de familii, iar pentru anul 1750 un număr de 48 de familii cu 213 suflete, care deţin o
avere în valoare de 3690 florini şi plătesc contribuţie în valoare de 320 florini (AMT, nr. 111743,
711 744, 8/1750). Pentru surse de arhivă încă neprelucrate vezi Neumann, p. 32, 1 08, 1 23.
5

Este vorba de Juden Ordnung din 28 decembrie 1776. Vezi trad. rom. în /MER, Il/2, p. 145-

1 72 , nr. 99.
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Vezi doc. nr. 25 ( 1 806), nota l .
7 Prima referinţă în actele petiţionare evreieşti la argumentul istoric al vechimii în ţară,
argument frecvent uzitat în epocă (vezi Supplexul din 1 79 1 şi alte p1..tiţii şi memorii române�ti). El va
reveni în memoriile evreilor din Marele Principat al Transilvaniei (vezi doc. nr. 144/ 1 828, 3 1 4/1 842,
363/1 846).
8 Referinţă la eliberarea Timişorii de sub stăpânirea otomană în anul 1 7 1 6 de către trupele
habsburfice conduse de Eugeniu de Savoia. Vezi IMER, lI/ 1 , p. 28, nr. 39.
6

Al doilea element argumentativ esenţial al petiţiilor evreieşti pentru obţinerea de drepturi
civile: utilitatea evreilor pentru stat şi societate (vezi doc. nr. 3 14/1 842; Low, p. 14- 140).
1 0 Vezi /MER, Il/2, p. 30 - 32, nr. 28 ( 1760).
11
Alt element argumentativ care va reveni frecvent în petiţiile evreieşti, ca şi în cele ale altor
popoare de pildl„ în memoriile româneşti): spiritul vremii şi ideea de toleranţă.
1 Vezi doc. nr. 40 ( 1 8 12).
13 Vezi nota 1 .
1 4 În 1 6 aprilie 1 8 1 5, într-o nouă petiţie adresată Magistratului, comunitatea evreiască cere
acceptarea locuirii în continuare în oraş a 62 de familii şi solicită extinderea termenului de mutare
pentru celelalte familii de la l mai la 29 septembrie (ACT, dos. 2, f 32r-v). Pentru rezoluţia
Magistratului vezi doc. nr. 55 ( 1 8 1 6).

�

54.

[1815, Alba Iulia]. Petiţia comunităţii evreieşti din Alba
Iulia, adresată Capitlului episcopiei romano-catolice, prin care
solicită intervenţia la Guberniul Transilvaniei pentru anularea
deciziei episcopului Iosif Mlirtonffy de a renunţa la protecţia
asupra acestei comunităţi în favoarea magistratului orăşenesc
din Alba Iulia.
Melt6sagos capitularis urak,
Kegyes Patronus uraink !

A kozonseges tudas, de az approbatalis torveny 5-dik resze 8 2 edictmna1 mcg
hitelesebben bizon)'itja azt, hogy minekiink zsid6knak az 1 627-ben Regnotenus condâltatou
articulus2 vilagos ertelmencl fogva lakhata.sul Fejervăr cngedtetett, meg pedig a mint a citâlt
edktalis articulusban per expressum inserâlva olvastatik zselleriil. Es csak ennek az egy
sz6nak is noti6ja is arra mutat cs azt hozza magaval, hogy a fejervări zsid6sagnak ide leu
telepedesek idejetOI fogva egy kolOnos uroknak kellett lenni a kitol fiiggetlenek es csupân
quoad politicam administrationem voltanak vârosi jurisdictio ala vettetve. lgy voltak a
fejervâri zsid6k emberi tckintetet meghalad6 idotOI fogva3 az erdelyi catholicus piispokok
jurisdicti6jok es protectiojok alatt a mint az urbarialis conscriptio is, mely a fiscale
archivumban is feltalâltatik4, bizonyitja es innen vagyon hogy in recogni tionem juris
terrestralis a kârolyfejervâri zsid6 compania az erdelyi katholikus piispoknek vagy fiscale
dominiumnak esztendonkent 70 - hetven rforintot szokott taxa titulussa czime alatt lizetni
mely ugy a fiscale dominium jussai kozziil, melyrOl valamint a varbeli korcsomalasr6l 2c;
meszm-szekrol a fiscale dominium citra principis consensuum le ncm mondhat. - Tovâbba,
hogy a zsid6k kiknek lakâsul articulariter Fejervar bataroztutott, meg a nehai dicsli
emlekezetii erdelyi fejedelmek alatt is dominalis jurisdictio es protectio alatt voltanak,
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bizonyitja nehai kegyelmesen uralkodott urunk es fejedelmiink Apafi Miha.Iynak 1 680
julius 4-dik napjan Karolyfej ervârott ki:ilt es az ideval6 zsid6knak adott collationalis levele
ezen sz6kban: „A zsid6kat senki is a j6 rend kiviil bantani, annyival inkâbb megkârositani
ne mereszelje, sem utjakban meghâboritani, sem boltyokb61 vagy sâtrokb61 magok
akaratjok szerint marhâjokb61 satisfacialni, hanem ha kinek mi dolgok velek, annak
5
târnaszszâk" s.a.t.
Măr pedig Karolyfejervârt

eligazitâsât praefectus biviink. cliben

fejedelmi es fiscalis praefcctusokon kiviil mas praefectusok soba sem voltak. Mikent
estenek successive a fejervâri zsid6k az erdelyi catholicus piispăkăk jurisdicti6jok es
protecti6jok ală, a tăbbek kăzătt bizonyittatik a felseges kira.Iyi foigazgat6 tanâcsnak
Kolozsvârtt 1 7 20-dik esztendăben december 1 0-dik napjan kăl t kegyelmes decretumâval
ezen sz6kban : „Minthogy az Erdelyben lak6 zsid6knak lakâsok articulariter determina.Itatott
Fejervârra, holott is eleităl fogva a dominium tisztjeiti:il volt dependentiăjok es azon jussok
adattak ăltal mostani melt6sâgos possessor erdelyi piispăk es guberniumi tanăcsos bâr6
Mârtonffi Gyărg y umak s.a.t. Annak okâert ezuton is hatalmâba nem leven senkinek azon
fiscust6l a.Ital adatott just bontogami, sem pedig ăket az art. constitutio ellen hâborgami,
authoritate gubemiali felseges urunk e hazâban levă minden rend es tisztsegbeli hiveinek,
kivâltkeppen pedig a fej ervâri bir6nak, es tanâcsnak igen serio parancsoljuk etc. A zsid6k
kik a hazâban irnitt amott Fejervâron kiviil megvontâk magokat, a dominus terrestrisnek

jârand6 taxâban a kârolyfejervâri zsid6kat sublevalni tartozzanak. "6 - Igy eltiink mi is, igy
eltenek a mi praedecessoraink is melt6sâgos kâptalan ! az erdelyi katholikus piispăkăk
protecti6jok alatt mind addig mig ezekitt nehany b 6napokkal nehai idveziilt melt6sâgos
7
Mârtonffi J6zsef ur ă excellenciâja , Isten tudja mi okb6l, elvetett es a kârolyfejervâri
tekintetes magistratus jurisdicti6ja ală adott a concomitans taxa fizetessel eg yii tt, mely
tran spositi6t a felseges kira.Iyi gubernium a.Ital is vigorăltatott. Minthogy pedig citra
indignationem legum juris fiscoepiscopalis nec non praecitatorum privilegiorum a nehai
idveziilt piispăk

t1r ă

excellenciăja ezt nem tehette es mâs sem teheti absque principis

consensu, es a vârosi tekin tetes Magistratus es continuus usus âltal val6 praescriptior61 meg
csak nem is âlmodozhatik, minthogy meg esztendeje sincs hogy magistratualis jurisdictio
ala vettettiink, mely ellen ezennel is solemniter protestâlunk, azert: Esedeziink alâzatosan,
tisztâba levă privilegiumunk nyoman, melt6ztassek a melt6sâgos kăptalan illă helyen

exoperalni azt, hogy a regi es megavult jussunkkal ezutan is elhessiink es competens

jurisdicti6nk ală viszszaiktattassunk8; a kik kegyelmes vălasz esedezese mellett mely
tisztelettel ărăkliink a
Melt6sâgos capitularis uraknak alâzatos szolgâi
A.K. fej ervâri zsid6 compania kăzănsegesen

Publ. în: ,,Mult es Jelen" (Cluj), 1 845 august 8, nr.63, p. 378.
[Traducere: ]
Onoraţi domni membri ai Capitlului,
Domnii noştri patroni milostivi !
1
Este de notorietate publică, iar edictul 82 al pălţii a 5-a din legea aprobată
2
dovedeşte şi mai autentic faptul că articolul dietal din 1 627 ; prin hotărârea sa limpede, ne-a
permis locuirea la Alba Iulia, iar în citatul edict s-a inserat special că vom locui acolo în
calitate de jeleri. Acest singur cuvânt indică prin înţelesul său că evreimea din Alba Iulia,

încă din momentul aşezării sale aici, a trebuit să aibă un stăpân de care să depindă şi că a
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fost supusă jurisdic\iei orăşeneşti doar în probleme de administraţie publică. Astfel, din
vremuri imemoriale , evreii din Alba Iulia au fost sub jurisdicţia şi protecţia episcopilor
catolici din Transilvania, aşa cum dovedeşte şi conscripţia urbarială aflată în arhiva fiscală4,
şi de aici urmează şi plata uzuală a iO de florini renani anual sub titlul de taxă către
episcopul catolic din Transilvania sau către domeniul fiscal de către Compania evreilor din
Alba Iulia, ca recunoaştere a autorităţii stăpânului de pământ. Această trucă face parte dintre
drepturile domeniului fiscal, la care acesta din urmă nu poate renunţa fără aprobarea
principelui, după cum nu poate renunţa nici la cârciumăritul şi măcelăria din cetate. Mai
departe, evreii, cărora li s-a stabilit prin lege Alba Iulia ca reşedinţă, s-au aflat sub
jurisdicţie şi protecţie domenială încă din uemea principilor ardeleni de strălucită memorie,
lucru dovedit de privilegiul dat evreilor din Alba Iulia, în 4 iulie 1 680, de răposatul stăpân
şi principe al nostru milostiv Mihail Apafi, prin cuvintele: „Nimeni să nu îndrăznească a-i
vătăma contrar bunei rânduieli sau a-i păgubi pe evrei, nici să-i atace când călătoresc, nici
să-şi satisfacă abuziv pretenţiile din prăvăliile, corturile sau vitele lor, ci acei care au astfel
de pretenţii să le ridice în foţa prefectului nostru spre rezoluţie" etc.5 Dar în Alba Iulia, în
afara prefecţilor princiari şi fiscali, nu au existat niciodată altfel de prefecţi. Decretul
milostiv al înaltului GubelT'iu regesc din 10 decembrie 1720, de la Cluj, ne dovedeşte felul
în care evreii din Alba Iulia au ajuns treptat sub jurisdicţia şi protecţia episcopilor catolici
ardeleni, prin cu\'intelc: ,,Întrucât reşedinţa evreilor din Transilvania s-a stabilit prin lege Ia
Alba Iulia şi de la început au depins de oficialii domeniali, aceste drepturi se recunosc �i
actualului onorat proprietar, domnul episcop al Transilvaniei şi consilier gubernia), baronul
Gheorghe Mârtonffi etc. Drept urmare, şi de acum înainte nu va avea nimeni dreptul să
încalce acest drept cedat de fisc, nici să-l tulbure în acesta contrar constituţiei legale, lucru
pe care îl poruncim cu toată gravitatea, prin autoritatea gubernială a Maiestăţii Sale, tuturor
supuşilor din această ţară de orice stare sau funcţie şi cu deosebire judelui şi Magistratului
din Alba Iulia etc. Evreii care s-au stabilit ici-colo în ţară, în afara Albei Julii, sw1t obligaţi
să-i ajute pe evreii din Alba Iulia în plata taxei datorate stăpânului de pământ''6• Astfel am
trăit noi, astfel au trăit şi prccedesorii acestui onorat capitlu, sub protecţia episcopilor
catolici ai Transilvaniei până când, cu câteva luni in urmă, Excelenţa sa, răposatul domn
Iosif Martonffi7, Dumnezeu ştie din cc motiv, ne-a dat sub jurisdicţia onoratului Magistrat
de Alba Iulia, împreună cu taxa cuvenită, schimbare confirmată şi de înaltul Gubemiu
regesc. Cum însă, fără încălcarea legii, a drepturilor fiscului şi episcopilor, ca şi a
amintitelor priYilegii, excelenţa sa, răpo.>atul domn episcop, nu putea proceda astfel şi
nimeni nu poate proceda fără consimţământul principelui. iar onoratul Magistrat orăşenesc
nici nu poate visa la prescripţie prin uzul continuu, căci nu a trecut nici un an că am fost
aruncaţi sub jurisdicţia magistratuală, împotriva căreia protestăm solemn şi cu acest prilej,
ne rugăm cu umilinţă ca, pe baza privilegiului nostru limpede, să binevoiască onoratul
Capitlu a obţine de Ia forul competent ca să beneficiem şi de acum înainte de str.ivechiul
nostru drept şi să fim reintroduşi sub j urisdicţia care ni se cuvine8.
Cu rugămintea pentru un milostiv răspuns, rămânem pe vecie slugile umile ale
onoraţilor domni capitulari,
Compania evreiască din Alba Iulia in totalitatea ei.

1 Vezi doc. nr. 37 ( 1 8 1 1 ), nota l .
2 Vezi /MER, L p . 104-105, nr. 1 22.
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3 De fapt, de la începutul secolului al XVIII-lea, când domeniul fiscal de la Alba Iulia a
revenit episcopiei romano-catolice. Vezi doc. nr. 325 ( 1 843).
4 Este vorba de urbariul din 1715, cf. doc. nr. 325 ( 1 843).
5 Vezi textul, în t.rad. rom. în /MER, Il/l, p. 227-228. nr. LXV.
6 Vezi /MER. Il/1. p. 36-39, nr. 53-54.
7 Este vorh:i de episcopul romano-catolic Iosif Mărtonffi (1746- 1 8 15), episcop între anii
1 799 - 1 8 15.
� Pri11 rezduţia sa din 1 8 decembrie 1 8 1 5, GuberniUl Transilvaniei a dispus revenirea evre il or
sub autoritaka eriscopiei, cf. ,,Mult es Jelen , 1 845, 63, p. 378. În octombrie 1 81 6, urnm.şt:l
"

episcopulu: Mărton llî, Akxandru Rudnai, solicită dia nou restabilirea autorităţii sale asupra cvn:ilor
din Alba Iulia, c.:ea cc marchează faptul că problema era încă nesoluţionată (AG, F 46, nr.
4 69Î/I 8 1 7 ) . Vezi şi doc . nr. 38 ( 1 8 1 1 ), 70 ( 1 8 1 8).

55 .

1 8 16, febman·e 13, Timz/oara. Rezoluţia Magistratului oraşului
Timişoara privind reglementarea dreptului de locuire în cetate a
familiilor evreieşti şi evacuarea in suburbii a celor stabiliţi în
cetate prin căsătorie după anul 1 790.
Auszug

Aus

den Protocoll der unterm 1 3-ten Horn ung 1 8 1 6 zu Temeswar abgehaltenen
Stadtrăthischen S i tzun g
Nr. 548

Hcrr Grcgor Mirkovszky Senator iiberreichet das Verzcichniss jener Juden welch�
theils im Jahre 1 790 hier in der inneren Stadt gewohnt haben glauben , theils aber spăter
nach den Jahre 1790 mit verschiedenen hiesigen alttolerirten Juden Familien Toct :er und
Wittwcn sich verheurathet und sesshaft gemacht haben.
Dem Herm B erichtleger mittels Protocolls Auszuges zu comittiren dass sich in
A.n1>ehung der Judcn nach der durch Eine hohe Landesstelle de dato 7-ten Junii 1 8 14 N°
1 .t889 1 :mhcr in timirlen nur unterm 20-ten Julii 1814 N° 2662 vorgekommenen AllerhOchste
Rcsolulio11 in j eJen Fall zu verhalten, auch die unlere Letzten Dato crgangenen Determination
zu hd" ; l � cn u n d somit g eg en wărtig den Jacoh unJ Isaac Russu, Iacob Riezenstein, den
.�\hra!Jan1 B utsuk, dcn Isac S chnei der, der Wittwc. des Samson Kohn, den Mayer Btihm und
/\brall am E!i,1s Chodin zu bc deu ten seyn, dass sdbe bis Ende April! dieses Jahres wenigstens
durch zw�'Y gla u bw1irdig e Zeugen jenes ob nămlich selbe seit den Jahre 1790 forthin in dcr
in nern Stadt gcwohnt haben um so gewisser năher und voll stăndig zu erweisen schuldig
sc yen als ansonstcn selbc sich in die Vorstadt iibersiedeln miissten. Untereinen aber komen
dem Markus Lebl wclcher im Jahre 1790 noch nid1t i.n der innere Stadt war, darm dem
Benjamin Esztrug und dcm Bajram Oglu als welche sich nichl seit langer Zeit hier befunden
so auch a.11 je n cn L1ut dcn anher vorgelegten Verzeichniss von N° 15 bis inclusive 27 welche
hi crorlig allcn Juden Familien Tochter oder Wittwen geeh li ,; et haben, die bey den
obwaltcndcn Umstăndcn nicht die Weiber sondern die Mănner in Betrachtung kommen
(w:�nn es noch nicht geschehen wăre), absogleich dic Q uartiere mit deme aufzukiindigen class
Selbc mit Ende Aprill d. J. in die Fabriquer Vorst.adt sich zu iibersetzen haben. In iibrigens
wird der gremial Juden Gemeinde und respectiYe dem diessfalligen Gerichte durch
,
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Prothocolles Auszug eingeschărfet, von nun an sobald ein fremder Jude in jeder Absicht urn
sich hierorts authalten oder niederlassen zu wollen, anher kommen wiirde dieserwegen die
unverziigliche Anzeige urnsorichtiger anher zu machen, als um sonsten der Judenrichter samt
den Geschworenen ihrer Dienste entsetzet werden wiirden2.
Basilius Markovits (m.p.), beeideter Stadt Notar

Orig. ACT, dos. 2,

f.

1 6r- 1 7r.

[Traducere:]
Extras
din protocolul şedinţei Magistratului ţinută la Timişoara, în 1 3 februarie 1 8 16.
Nr.

548.

Domnul senator Gregor Mirkovszky înaintează lista evreilor care fie că declară că au

locuit aici, în oraşul interior, în anul 1790, fie că s-au căsătorit mai târziu, după anul 1 790, cu

fiice şi văduve din diferite familii evreieşti locale. tolerate mai dinainte, şi s-au stabilit aici.

Domnului raportor i se dispune prin extrasul protocolar ca în privinţa evreilor să se

ghideze în toate cazurile după preaînalta rezoluţie trimisă aici de Consiliul Locumtenenţial
în 7 iunie

1 8 1 4, nr. 14889 1 şi sosită în 20 iulie 1 8 14,

nr. 2662 şi să urmeze prescripţiile

poruncii cu data ultimă, astfel încât Iacob şi Issac Russu, Iacob Riezenstein, Abraharn
Butsuk, lsac Schneider, văduva lui Sarnson Kohn, Mayer Bohm, Abraharn Elias Chodin
până la sfărşitul lui aprilie a acestui an să fie obligaţi să dovedească, sigur şi indubitabil,

prin cel puţin doi martori demni de încredere, că au locuit din anul 1 790 în oraşul interior.

altfel urmează să fie mutaţi în suburbii. În ce priveşte pe Marcus Lebl, care în anul 1790 nu

se găsea încă în oraşul interior, apoi pe Beniamin Esztruk şi pe Bajram Oglu, care nu se află

de mult timp aici, ca şi pe toţi cei din lista anexată de la nr. 1 5 până la 27 inclusiv, care s-au

căsătorit cu fiice sau văduve din familii evreieşti locale vechi, deoarece în împrejurările

actuale se iau în considerare nu femeile ci bărbaţii, dacă până acum acest lucru nu a a>11t
loc, să renunţe imediat la locuinţele lor şi la sfârşitul lui aprilie a . c. să se mute în suburbia
Fabric. În rest, să se dispună cu stricteţe, prin extras protocolar, atât comunităţii evreieşti
locale, cât şi tribunalului competent, ca de îndată ce un evreu străin ar veni aici în intenţia
de a se opri o vreme sau de a se stabili, să facă imediat cunoscut acest lucru Magistratului,
în caz contrar, judele evreilor, împreună cu juraţii, urmând a fi scoşi din funcţie2.
Basiliu Markovits (m.p.), notar jurat orăşenesc

1 Vezi doc. nr. 49 ( 1 814) şi 53 ( 1 8 1 5).
2 Rezoluţia finală a Magistratului este emisă în 8-9 mai 1 81 6 (ACT, dos. 2, f. 1 9r-20r),
stabilindu-se nominal evreii admişi spre locuire în cetate, cei admişi temporar şi cei ce urmează a se
muta imediat în suburbii.
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56.

1816,
adresată

augu.11 30, Buam,rti. Anaforaua Stărostiei de Negustori
lui Ioan Gheorghe Caragea, domnitorul Ţării

Româneşti, în care se informează că Leihu ovreiul a cumpărat
la mezat un teren în mahalaua Sf. Vineri cu condi�a de a nu
construi pe acest loc sinagogă, şcoală sau măcelărie evreiască.
Domnitorul a întărit actul de cumpărare pentru ca „Leibu
ovreiul să stăpânească acest loc, cu binalele ce s ânt pe dânsul,
în bună pace".

Preaînălţate doamne,
Andrei, sin răposatul biv vistier Ioniţă, prin jalba către înălţimea ta au arătat că să
1flă dator o sumă de bani pă la unii, alţii şi acei creditori îi fac zoruri cerându-şi banii; şi alt
mijloc neavând, au cerut a i să da voie a vinde cu mezat un loc cu bina de casă pe dânsul în

mahalaoa Sfintei Vineri. Cu care jalbă au fost orânduit la Departamentul de Şapte spre

cercetare, unde i s-au cerut jăluitorului ca să arate sineturile de stăpânire acestui loc. Şi au
arătat de s-au văzut de judecată un zapis ot leat 1775 fcvT. 1 3 , supt iscălitura preotului popii
Tornei sin Costandin, cântăreţul domnesc, mărturisit atât de parte bisericească cât şi
mirenească, prin care coprinde că au vândut lui Enache logofătul, adică tatăl jăluitorului, în
mahalaua sfintei Vineri, ce i-au fost rămas de cliromonie de la părinţii săi, drept taleri 400;

iar alte sineturi afară dintr-acesta au zis jăluitorul că nu mai are Deci din cercetarea ce au
.

făcut acestui sinet de mai sus zis, s-au dovedit că acest loc este bun şi drept al jăluitorului,

cliromonie de la tatăl său Ianache cumpărător, şi pentru a-şi întâmpina trebuinţa ce are au
,

găsit judecata cu cale a i să da voie a-l vinde cu mezat. Şi au arătat măriei tale prin anafoia

care, întărindu-se cu luminată pecete, mi s-au poruncit de către înălţimea ta ca să vâ'lZă prin

mezat, după orânduială, acel loc cu binalele ce sânt pe dânsul. Următor fiind h 1minatei

porunci, am rânduit talalul de au strigat la mezat această casă din mahalaua Sfintt i Vineri

cu locul ei moştenesc, însă casa cu patru odăi şi cu tinda lor, cu o bucătărie şi cu '.:> prăvălie

cu odaia ei din dos, ce se află tot într-o velitoare învălită cu uluci; care bină să vinde la

mezat cu stânjeni 15 faţa locului în lat şi în lung stânjeni 1 9, care loc de o parte să hotărăşte

cu locul mănăstirii Slobozii şi în lung din uliţa ce merge pe podul Foişorului până în d-lui

Ţiner spiţer, şi de altă parte rămâne în hotar cu vânzătorul. Care strigându-se la mezat întru
auzul tut11ror de obşte şi atărdisind din muşterii, după obiceiu în diastima strigării

m ezatu l ui, a1 1 venit la stărostie un pitac al d-lui vel logofătului de Ţara de Sus, de la 1 7 ale
iul ie, coprinz.ător că după jalba mahalagiilor ot Sfinta Vineri, să nu fie slobod

trecutului

ovreiu a atărdisi la mezatul acestui loc; apoi, la 1 3 ale aceştii următoare luni avgust, au

yenii la starostie iarii şi pitacul al d-lui vei logofăt de

Ţam

de Sus, coprinzător că după jalba

ce în urmă au dat şi vânzătorul locului, s-au găsit că acest loc ce-l vinde sânt 1 5 stânjeni la

partea dinspre rnjază-noapte; iar opt stânjeni linia podului de spre biserică, cu faţa spre

dumnealui stolnicul Asan, şi cu lungimea pă marginea podului, cu casele ce cad pe acei
stfutjeni, nu să vand. S-au înduplecat şi mahalagii a să trage din davaştealâc, dar însă ca să

S<i păzeasdi şi binele bisericii i al mahalalii, mi s-au scris ca să aibă voie şi ovreii să
cumpere şi de se va intâmpla a cumpăra ovreiu, să să coprinză în cartea mezatului aceste

şart mi :

ca să nu aibă voie şi să fie oprit a nu face h&vră i şcoală ovreiască i scaun de tăiat

came, cum şi protimizis să nu aibă a cumpăra şi alte locuri sau case, cu cuvânt de
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vecinătate, spre a nu să coprinde mahalaoa de ovrei. Şi cu aceste şarturi coprinzîndu-se
vân:zarea mezatului şi atardisind din muşterii, după obiceiu, la preţul cel din urmă, au rămas
asupra unui Leibu ovreiul, stânjeni din faţă pe taleri 620, peste care preţ nemaiieşind alt
muşteriu ca să mai înalţe, nici din cei ce li să cuvine protimisis, nici din alţi străini, şi
fiindcă s-au mulţămit şi numitul vânz.ător a-l da locul cu binalele ce sânt pe dânsul cu acest
preţ s-au şi haragladisit mezatul pe seama numitului muşteriu, stânjenii pe taleri şase sute
două zeci, care fac pe stânjeni cincisprezece, taleri nouă mii trei sute; care bani i-au şi
numărat pe deplin la stărostie, care să vor da numitului vânzător. Şi fiindcă numitul
muşteriu au cumpărat acest loc de la sultan-mezat şi au numărat şi taleri 465 la Epitropia
obştirilor havaetul numit de milostenie, la leu pă bani 6, să i să dea şi luminată întărirea
măriei tale spre mai bună stăpânire cu linişte 1 •
1 8 1 6 avgust 30.
Al măriei tale, preaplecată slugă,
Diamandi staroste.
Copie: A.N„ Fd. Ministerul de Interne, Comunale, dos. 38/1 846,

f. 8-9.

1 Ulterior au fost emise următoarele copii după acest act, ele fiind întărite de dorrmitori:
Io Ioan Gh. Caragea voevod i gospodar Zemle Vlaşcoie

Fiindcă după ce s-au citit înaintea dorrmiei mele această anafora a starostii de neguţători, am
poruncit de s-au arătat mahalagiilor vecini cari, prin Atanasie sluger, vechilul lor, au dat înscris cum
că sânt mulţumiţi a stăpâni cumpărătorul ovreiu acest loc, cu şarturile ce să coprind într-această
anafora, cerând-o însă să li să dea şi mahalagiilor asemenea copie întărită. Drept aceea, o întărim
domnia mea ca să stăpânească Leibu ovreiul acest loc cu binalele ce sânt pe dânsul în bună pace, ca
un cumpărător de la sultan-mezat, păzând însă şarturile de mai jos arătate.
1 8 1 6 septemvrie 1 3
Vei logofăt
Această copie după anaforaoa stărostiei de neguţători s-au făcut a să da mahalagiilor Sfintei
Vineri, după cererea lor a avea mahalagiii sinet pentru şarturile cu care cumpără ovreiul, şi pentru că
este scrisă întocmai şi asemenea din cuvânt în cuvânt, o adeverez cu iscălitura.
1 8 1 6 septemvrie 6
Vei logofăt
Răducă sărdar
S-au procitit de mine, cel iscălit, Mihai logofăt.
Comisia Văpselii Roşii
Această copie cetindu-se cu o altă copie scoasă după anaforaoa stărostiei de neguţători din
leat ' 8 1 6 avgust 30, întărită de măria sa domnul Caragea, cu acel leat şi care este aşternută în condica
bisericii Sfintei Vineri, pecetluită cu pecetea cinstitului Departament al Dreptăţii la fila 52 şi găsindu
se scoasă întocmai din cuvântul în cuvânt, se adeverează şi de Comisie, după orânduială.
1 8 1 6 septemvrie �1
No. 1 2'!2

(AN„ loc. cit. )
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57.

1816, octombrie 3 1, Vad. Înţelegere încheiată de
reprezentan�i comunităţilor evreieşti din cercurile comitatului
Maramureş privind reglementarea atribu�ilor şi drepturilor
rabinului şi locţiitorului de rabin în domeniul oficierii slujbei
sinagogale, al dreptului de judecată, al împărţirii veniturilor şi al
examinării tăietorilor rituali.

Măr alâbb irt napon oszve gyiiltiink mi alâbb irt Zsid6 Deputatusok Mâramaros

Vârmegyei lakosok, ugymint Szigeth Jârâsb61 Smil Mendel Bir6, Davidovits

Ăbrahâm,
Ăbrahâm Burech, Itzik Vieder, Illyes Berkovics, Felso Jârâsb61 Josef Stein Bir6, Joel Ganz,

Hers Stain, Sunan Hecht, Kaszo Jârâsi Israel Gancz Bir6, David Sternlicht, Smil Klein er, az

Als6 Jârâsi Zelik Najman Bir6 beteg leven meg hatalmazta Mozes Saxot aki jelen volt, Ub

Hofinan Verehovinârol a Bir6 lczik Vexler meg nem jelenven meg hatalmazvân a maga
Tcstveret David Vexlert

aki szemellyesen meg jelent. Mind azok eljottek Farkasrevre es a

Tekintetes Nemes Vârmegye ugy a Tekintetes Mâsodik AU Ispâny Ur Moritz Samuel
Umak kegyes parantsolattyâb61 sok fâradsâgunk utân az egyezest meg tettiik rnivel leven

bizonyos versenges az Nemes Mâramaros Vârmegyei Zsid6sâgnak Rabbinussa Juda Kahân
es Moretzedek Mendel Stern k6zt 1 , annak le tsendesitesere tehât mi igy vegeztiik es
egyeztiik meg azokat, rnely egyezesre a Rabbi cs Moretzedek rea âllottak az alâbb irt
Punctumokra

1 -o

()szve gyiilcs es imad sag os hely Iegyen mind az Rabbinus mind az Moretzedek

Hâzainâl. valamint mas Vârmcg yekbe, azon ott lejendo jovedelern a Templomra szâl.
Nyârba az Rahbinus es Moretzcdek azon Templornkent epitett Hâzba imâdjanak es pedig
az Ari sensussal es Constructioval nyomtatott konyvbOI minden szokassal cs ceremoniaval
ugy mint Nyârba elkezdven l -o Mai usque l -a Novembris a Zsid6 Holnapi Callendarium
szerent. Remenyliink a bekessegnek okaert az S zighethi lakosok is rea fognak âllani es

hclyben hagyn i . Mindazon alta! egyik egy szombat napon, a mâsik masik szomhat napon

eg yszer a Rabbinus, mâsszor az Morctzedek a Templornba lenniek kell, es pedig n yârba es
tsak reggeli 6rân.

2-o

Az Moretzedek Hâzânal Ieven forooobe szabad legyen minden Ferjfi cmbemek

forooni, valamint mas olly privatus foroookbe, mas Vârmegyekbc s vârosokba szokas

vagyon tsak Aszszon yoknak ncm leszen szabad forooni . Meleg foroooket sem szabad
leszen keszittetni tsak hogy a Templom mellet levo forooonek az âltal kârt ne okoztassan.

3-o

Az lleletek irânt. Minden Hetfon es Tsot6rt6kon minden Hetbe ha sziikseg leszen

tartozik menni az Rabbinushoz es ottan olly Iteleteket meg tenni, ha pedig koznapokba esne
olly Iteletek tehât avagy maga tegye meg maga az Rabbinus vagy ha azt âltal kOld i az

Moretzedekhez. Tehât tartozik maga hazânâl meg tenni es nern szabad az Moretzedeknek
tenni sernmi Iteletct avagy egycsscget senki kozt az Rabbinus engedelrne nelktil. Az Koser cs

TrCf kozt va16 kiilonbsegesnek ite!etet tartozik mind a Rabbinus, mind az Moretzedek itelni cs
aki valamelyilmel kerdest fog tenni, az felelni es Iteletet tenni tartozik.

4-o

Sernmi fele Templom helynek Contractussakat moringale levelekct, ârvak

dolgokat, hogy ha S zigetben esne

a dolog avagy ott volna, oda jonne valaki tehât az abb61

jovt> haszon ket fele tartozzanak. Ha falu helyt csne tehât az rnellyik a dologba teszcn az
vegyc az egesz hasznojât. Nem tartozik senkinek reszl adni.
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5-o Az Sacktcrek irant meg marasztottuk ugy az egesz Deputatio egyes akarattal
legyen h atalmaba az Rabbinusnak, minden Jarasb61 maga eleihe examenre citâ.lni. Tsak az
Felso Jarasi Sacktert utolyara citilyon u.m. Als6 Jaras elăszor, azutân Szigethi Jaras, Kaszl)
Jaras es ut61yara Felso Jarasi Sackterck. Ezen Egyezest mi alabb irt Deputatusok a
Tekintett:s Vice lspany Ur kcgyes parantsolatyabol igen nagy bajjal kinnal cs u1anna val6
gondolkodassal ezennel meg tetetetett es az Rabbinus ugy Moretzedek egyes akarattal meg
tetetettett Plellyre val6 nezve kerjiik es instâ.lyuk a Tekintetes Masodik All Ispany Urat
scgits�giil tenui hogy ezen dolog ugy maradjon es erositessen meg a Tekintetes 6r
alâirasâval mert nintsen mar annyi eronk s akaratunk meg koltsegiink fâradsagunk illyen
dolog korOI jami mely egyenlb akarattal tetetetett meg az Rabbinus es Moretzedek.
egyezessel. Sig. Farkasreven 3 1 -a Octobris 1 8 1 6. Hozza advan azt hogy mind a Rabbinus
es az Moretzedeknel leszen az Imadkozasra tizenharom Gazda u.m. az egyiknel tizenharom
es a masiknâl tizenhârom az Gyermekeken es idegenyeken kiviil.
Juda Kahan Rabbinus (m.p.); Mendel Stern Moretzedek (m.p.); Smil Mendel (m.p.);
Josep Stern (m.p.); Juda Leb Hofinan (m.p.); Israel Ganz (m.p.); Moses Sax (m.p.); Joel Ganz
(m.p.); Simen Berko (m.p.); Itzik Vieder (m.p.); David Sternlicht (m.p.); Abraham Burech
Stainmetz (m .p.); David Vexler (m.p.); Smil Klainer (m.p.); Abraham Davidovics (m.p.);
mint megkert ir6.
Orig. AN, DJ Baia Mare, ACM, Fu. 45 , pa :h.;t XVI, nr. 47,

f. 1 lOr- 1 1 lr.

[Traducere:]
În ziua de azi, amintită mai jos, ne-am adunat noi, subscrişii delegaţi evrei locuitori
în comitatul Maramureş, anume: din Cercul Sighet judele Şmil Mendcl, Abrahan1
Davidovits, Abraham Burech, ltzik Vieder, Ilieş Berkovics; din Cercul de Sus, judele Iosef
Stern, Joel Ganz, Hers Stain, Sunan Hecht; din Cercul Cosău, judele Israel Gancz, David
Stemlicht, Smil Kleiner; din Cercul de Jos, judele Zelik Najrnan fiind bolnav, l-a mandatat
pe Moses Sax, care a fost prezent, şi Leb Hofman; din Cercul Verhovina, judele Iczik
Vexler neprezentându-se, l-a mandatat pe fratele său DaviJ Vexler, care s-a prezentat
personal. Toţi cei amintiţi au venit la Vad şi, din milostiva poruncă a onoratului nobil
comital şi a onoratului domn vicecomite al doilea Samuel Moritz, după multă osteneală, au
încheiat o înţelegere pentru liniştirea conflictului între Juda Kallan, rabin al evreimii din
nobilul comital Maramureş, şi moretzedekul Mendel Stem1, înţelegere acceptată de noi şi
de cele două părţi, în următoarele puncte:
l . Loc de adunare şi rugăciune, ca şi în alte comitate, să fie atât casa rabinului, cât şi a
moretzedekului, iar venitul să revină pentru templu. Vara. rabinul şi moretzedekul să
celebreze slujba în casa construită ca templu, şi anume după cartea tipărită, după toate
obiceiurile şi ceremoniile, începând cu 1 mai până la 1 noiembrie, conform calendamlui
lunar evreiesc. Avem nădejdea că, în interesul înţelegerii, şi locuitorii din Sighet vor
accepta acest lucru. Vara. şi numai dimineaţa, în fiecare sâmbătă, allemativ, rabinul şi
moretzedekul trebuie să fie prezenţi în templu.
2. În baia aflată la casa moretzedekului să se permită accesul tuturor bărbaţilor şi, la fel
cum e obiceiul în alte comitate şi oraşe cu asemenea băi private, doar femeile să fie
excluse. Nu va fi îngăduită pregătirea de băi calde, pentru a nu prejudicia baia de langă
templu.
3. În privinţa dreptului de judecată: în fiecare luni şi joi, săptămânal, dacă e necesar,
moretzedekul să meargă la rabin şi să judece împreună cu acesta, iar în celelalte zile, să
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judece fie rabinul singur, fie să trimită cazurile la moretzedek. Deci rabinul e obligat să
judece la casa lui şi moretzedekul nu are voie să dea nici o sentinţă sau să încheie nici o
înţelegere fără aprobarea rabinului. Pentru deosebirea între coşer şi tref sunt îndreptăţiţi
să hotărască atât rabinul cât şi moretzedekul, judecând cauza cel căruia i se adresează
împricinatul.

4. Pentru orice contracte privind locurile de templu, moringale, probleme orfanale de la
Sighet, venitul să se împartă între rabin şi moretzedek. Dacă pricina este la ţară, cel care

o rezolvă va lua tot venitul şi nu trebuie să-l împartă cu nimeni.

5. În privinţa şacterilor, am stabilit noi, întreaga comisie, cu voinţă comună, ca rabinul să
aibă dreptul de a-i cita în faţa sa pentru examen, din toate cercurile. Cel din Cercul de

Sus să fie chemat ultimul, anume primul să fie citat cel din Cercul de Jos, apoi din
Cercul Sighet, Cosău şi la urmă Cercul de Sus.
Noi, subscrişii delegaţi, am încheiat această înţelegere, din milostiva poruncă a
onoratului domn vicecomite, cu mare osteneală şi temeinică judecată, şi ea a fost aprobată
de nibin şi moretzedek, drept urmare rugăm pe onoratul domn vicecomite al doilea să ne
ajute pentru ca ea să rămână în vigoare, pentru că noi nu mai avem nici forţă, nici voinţă.
nici bani de cheltuială şi osteneală, ca să ne îngrijim de respectarea înţelegerii acceptate de
rabin şi moretzedek.
Dat în Vad, în 3 1 oclombri c 1 8 1 6.
Se mai adaugă că pentru rugăciune atât la rabin, cât şi la moretzedek, vor participa
câte 13 capi de familie, în afara copiilor şi a străinilor.
Iuda Kahan rabin (m.p.), Mendel Stern moretzedek (m.p.), Smil Mendel (m.p.),
Iosep Stern (m.p.), Juda Leb Hofman m.p., Israel Ganz (m.p.), Moses Sax (m.p.), Joel Ganz
(m.p.), Simon Berko (m.p.), Itzik Vieder (m.p.), David S temlicht (m.p.), Abraham Burech
Stainmetz (m.p.), David Vexler (m.p.), Smil Klainer (m.p.), Abraham Davidovits (m.p.), ca
noLar.

1 Pentru antecedente, vezi doc. nr. 14 ( 1 803). Pentru noi reglementări, vezi doc. nr. 1 60 şi 1 6 1
( 1 830).

58.
[. . . ]

1816-1817 Iaşi.
-

Extras din

Codu! Ca!imachz1

privind dreptu

rile şi restricţiile pentru străini în general şi pentru evrei în
special. Evreilor li s-a reconfirmat dreptul de a cumpăra case şi
dughene în oraşe.

§ 45. Străinii se împărtăşesc deobştie de asemene politiceşti drituri şi îndatoriri,

ca şi pământenii (adecă ei pot câştiga prin neguţătorie, prin tocmele, dăruiri ş.a. ; pot cere
driturile lor prin judecată), afară numai dacă, pentm câştigarea vreunui drit, cere trebuinţa,
ca să fie străinul în rândul pământenilor sau să fie de o credinţă. precum: la vecinică
cumpărare de moşii, la câştigarea de cinuri2•
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§ 46. Dacă străinul va săvârşi în pământul acesta vreo faptă legiuită, prin ere se

îndatoreşte, o parte numai sau amândouă părţile între ele, atunce se judecă f'ară nici o
deosebire, după această Codică.

§ 47. Deosebirea credinţelor nu are nici o înrâurire la particularnicile drituri, dacă de

cătră legi pentru oareşcare alte pricini. nu s-a hotărât vreo deosebire3 (§§ 45 şi 90). [ . . . ]

§ 1 430. Armenii şi jidovii sânt opriţi deapwurea de a cumpăra moşii d<.; veci4.
5
§ 143 l . Jidovii au voe să cumpere case şi dughene în oraşe , iar annenii au voe să
6
cumpere şi vii în podgorii.
Publ. în: Cod Callimachi, p. 8 1 , 509.

1 E. Schwarzfeld a dedicat un sludiu special analizei Codului, prevederilor sale privind evreii
şi străinii în general. În viziunea istoricului evreu, Codul lui Callimacffi „Poate :-ta lară n:şine alăturea
cu toate celelalte din epocă, chiar cu Codul lui Napoleon, de la care s-au copial pr0hahil multe
dispoziţii, deşi cea mai mare parte pare încă a-şi trage obârşia din Basilicalele, care <.lU sluj it desigur
ca bază [ . . . ], afară de unele dispoziţii care decurgeau de la obiceiurile epocii şi care vrând, nevrând au
trebuit să fie ţinute în seamă. Dispoziţiile Codului se aplicau [evreilor] în acelaşi chip ca la rest11!
locuitorilor pământeni, bineînţeles afară dt> i:nele excepţii anume stabilite. Rezultă de aci că afară de
cazurile unde deosebirea de credintă J .i era un obstacol, evreii pământeni puteau exercita în t0ată
libertatea tot soiul de negoţuri şi inJ1 1�trii; ,,ă .'e bucure de toate drepturile personale. de a contracta
căsătorii între ei în toată voia, de a recurge la despărtenii, de a fi administratori, tutori, curatori,
mandatari ş.a.". Dar conform analizei lui Schwarzfeld, Codul nu garanta numai ocrotirea persoanelor
mdividuale, dar şi a bunurilor instituţionale sau comunitare: „articolul 379 prevede că bunmile în
hotarele statului sunt sau averea statului sau a particularilor. Aceştia din urmă se cuvin sau
persoanelor fizice sau societăţilor celor mici sau celor mari, precum �unt negutitore�tcle tovărăşii,
breslele meşterilor, mănăstirile, bisericile ş. a. Iar cf. art. 383 acele lucruri ale căror venituri sânL
rânduite spre întâmpinarea cheltuielilor unei obştiri, alcătuiesc averea ei. Astfel, toate aşezămintele
evreieşti şi veniturile lor erau recunoscute ca institute de utilitate publică şi ca avere a obştirii israelite
şi se bucurau ca atari de oblăduirea legilor ţării". Respectivul Cod asigura şi alte drepturi civile
evreilor care în l.:gislatiilc din Lilte ţări nu existau (E. Schwarzfeld, D•reii, p. 80 - 87).
2 Condurachi comentând acest articol subliniază faptul ci"J deşi Codul a fost alcătuit sub
influenţă străină, totuşi, autorii au ţinut seamă de obiceiul pămâ.r:rului, precizând că străinii nu pot
beneficia de acele drepturi în exercitarea cărora se cere ca străinul să fie în rândul pământenilor sau să
fie de aceea.şi credinţă. Se are în vedere dreptul la proprietatea pământului sau la fllllcţii în stat. Îu
acelaşi timp, Condurachi atrage atenţia asupra legislaţiei lui Caragea alcătuită în aceeaşi perioadă cu
Codul Callimachi, care are o prevedere similară pentru Ţara Rornănească. Astfel, Codul Caragea în
partea a II-a cap. XVI stipula că nu se îngăduie „decât feţelor de rit creştinesc dobândirea de moşii"
(Condurachi, p. 3 5 5 1 -52).
3 Totuşi, Codul Callirnachi avea şi prevederi discriminatorii. Art. 9 1 , privitor la căsătorii, stipula:
„Nu este slobod a se face alcătuirea căsătoriei între creştini şi necreştini" ( Cod Callimachi, p. 95).
4 Oprirea evreilor de la cumpărarea moşiilor nu era o măsură nouă. Codul uu a tăcut decât să
consacre şi să întărească un vechi obicei al pământului (E. Schwar.lfeld, Evreii, p. 93). În legătură cu
această prevedere, vezi şi Regulamentul Organic (doc. I 68), precum şi doc. 1 9 şi 2 1 1 .
Cf. E. Schwarzfeld, Codul a consacrat de fapt doar acest drept special pentru evrei, existent
în obiceml pământului încă din sec. al XVIII-iea (E. Schwarzfeld, Evreii, p. 95).
6 Prin această prevedere s-a interlis, de fapt, evreilor să-şi cumpere vii. Restricţia nu a fost
însă respectată, căci se revine asupra ei printr-o ordonanţă emisă la 2 martie 1 843 (doc. 3 I 7).
•

,
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59.

Cancelaria aulică ungară cornumca

1817, mai 21, Î'ima.

Consiliului Locumtenenţial dispoziţia imperială privind oprirea
cârciumăritului evreilor în comitatul Maramureş şi urgentarea
înaintării luw'irii privind oprirea imigraţiei şi tratamentul faţă
de evreii . intraţi în ţară după anui 1 790. Se interzice, de
asemenea, dobândirea de sesii iobăgeşti de către evrei.

631 1 .
Sacrae etc. intimandum: licet intuitu aucll

rn

Comitalu Mann arosiensi peregre

venientium Judaeorum numeris Eorumque praepedicndam noxiam immigrationem iterali
ordines Consilio huic Locumtenentiali Regio imperliti fuerint, Idemque etian1 i:lllllO 1 8 1 2,
suh 12 novembris Nro. 28777 irl.Llllerit. semet congrua în rem efficaciter disposuisse, nihil
minus tamen rccentissime iterum, ad Allissimam notitiam perlatum fuisse, in antelato
Comitalu de nimium adaucto J udaeorum numero, el de exercitiis pt.'f eosdcm cremati
epocillationibus. coque querimoniam pon i , quod per bas non tantum procreationem, sed

etiam tenuta Colonicalia ad se pertrahere, el a se dcpcndentia facere soleant1 . De positivo

proindc allissimo Jussu Regio Eidem Consilio Locumtenentiali Regio committi, ut capta
eatenus exacta Informatione protinus efficaciter disponat, quo hujuscemodi epocillationem
multiplicationes, quatcnus reapse noxiae sunt, porro ne adlr.ittantur, illac, quae illicite
subsistunt, protinus suffornntur, ac generatim omnes h ujus gcneris ahusus serio, ac
distinctim impediantur, interdicanturque. In reliquo circumstanlialem rclationcm de effcctu
illorum Dispositionum, quas Idem Consilium Locumtcnenliale Rcgiam ope provocatae

Repracsentationis Suac intuitu Judaeorum e Gallitia cmigrnntium se fccis�c retulerat,

praestolari, ac ad submiltendwn operatum illud, quod Comitatus Marmacosiensis Anno
adhuc 1 796 quoad Tractamentum illorum Judaeorum qui post annum 1790 in grcmiurn
ejusdem emigraserant, elaborasse ferebatur, in obsequium exarati id circo 28-a Aprilis 1 8 1 3

N''

5 1 90 Dccreti Aulici Consilium boc Locumtcnentiale Regium his a denuo ret1ecti. Datum

Viennae die 2 1 -a May Anno 1 8 1 i.

Comes Josephus Erdooy m.p.; Alexius Neveny m.p.;

Ad Benignum etc. mandatum Josephus Nândory m.p.

Copie. Arh. Naţ. Magh. Budapesta, ACL, CSS, pachet 1 1 3, Nr. 63 1 1/1 8 1 7.
[Traducere:]

631 1.

În nwnele Sacrei etc. se comunică:

Deşi în privinţa creşterii numărului de evrei i migraţi în comitalul Maramureş şi a

prevenirii acestei practici păgubitoare au fost emise

două ponmci

către Consiliul

Locumtenenţial Regesc şi acesta a comunicat în anul 1 8 1 2, în 1 2 noiembrie, sub nr. 28777,

că a dispus luarea de măsmi corespunzătoare, totuşi, de curând, a ajuns din nou la
cunoştinţă preaînaltă ştirea despre numărul excesiv al evreilor în amintitul comital şi despre
cârciumăritul rachi ului practicat de către aceştia existând şi plângeri că ei îşi acapareazc'i nu
nwnai recolta, ci chiar sesiile colonicale, obişnuind să şi le facă dependente 1 . Din porunca
,
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pozitivă preaînaltă se dispune deci Consiliului Locumtenenţial Regesc ca, obtinînd în acest
sens infonnaţii precise, să ia de îndată măsuri eficiente pentru a nu se mai îngădui
proliferarea acestui fel de cârciumărit, în măsura în care într-adevăr este dăunător, iar cel
care se menţine în mod ilicit să nu se mai tolereze; în general, orice abuz de acest fel să se
împiedice şi să se interzică cu desăvârşire. În rest, se aşteaptă raportul amănunţit despre
efectul măsurilor pe care acelaşi Consiliu Locumtenenţial Regesc a comunicat în amintita
sa adresă că le-a luat în privinţa evreilor imigraţi din Galiţia şi, de asemenea în unna
decretului aulic emis în 28 aprilie 1 8 13 , nr. 5 1 90, Consiliul Locumtenenţial Regesc să ceară
din nou înaintarea lucrării pe care comitatul Maramureş o elaborase încă în anul 1796, cu
privire la tratamentul evreilor imigraţi în cadrul său după anul 1 7902 .
Dat în Viena, 2 1 mai 1 8 17.
Contele Iosif Erdooy m.p.; Alexe Neveny m .p.
Din milostivă poruncă Iosif Nandory m. p.

1
2

Vezi, pentru antecedente, doc.

nr. 25 ( 1 806) şi 46 ( 1 81 3).

Decretul aulic este transmis comitatului Maramureş de către Consiliul Locwntenenţial în 10

iunie 1 8 1 7. Congregaţia generală comitatensă dispune înaintarea lucrării, elaborată încă în anul 1 8 1 6,
privind expulzarea evreilor şi căutarea în arhiva comitatului a actelor referitoare la reglementarea
cârciumăritului evreilor şi a excluderii lor de la proprietatea imobiliară (AN, DJ Baia Mare, ACM, Fd.

45, pachet XVI, nr. 47, f. 5 lr-52r).

60.

1817, maz; Iaşi. Hrisov domnesc emis de Scarlat Callimachi,
domnitorul Moldovei, în legătură cu plângerile înaintate de
câţiva târgoveţi din Botoşani împotriva breslei evreilor din
localitate. Întrucât ancheta ordonată de domnitor a constatat
neteme1mcia acuzaţiilor aduse, domnitorul condamnă
calomniatorii şi întăreşte dreptul evreilor asupra sinagogii, a
cimitirului, a şcolii şi a băii rituale. Evreii au acces liber la toate
fântânile oraşului.

Cu mila lui Dumnezeu, Scarlat Voevod Calimac, domn Ţărei Moldovei
Facem ştire prin acest al nostru domnesc hrisov că după o jalbă ce sau fost înfăţoşat
domniii mele despre partea a câţi-va târgoveţi din tărgul Botoşanilor cu aratare că adică
despre briasla jidovilor ce se află cu locuinţa acolo întru acel târg ar fi suferind câteva
supărări.
Întăiu, pentru scoala ce de curând sau zidit din nou, întru care îşi săvărşesc
rugăciunile după rânduiala legei lor, că zidindu-o pe un loc înalt nu s-ar fi cunoscând că
este scola evreiască şi resunătoare, fiindcă cu obicinuitele lor strigări şi răcnite locuitorii ce
sunt împrejurul scolei nu se pot odihni.
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Al doilea, pentru ţăntirimul ce au jidovii de-şi îngroapă morţii lor, că fiind în
mijlocul târgului nu ar fi putfutd trăi de multă putoare, din care s-ar fi pricinuit şi boale, pe
lângă care ţăntirim mai cumpărând jidovii w1 loc de la clironomili săvârşitului Triandafil
grecul ar fi vrJnd să-l facă tot una cu ţăntirimul lor, pentru care cere prin jalobă de a fi
opriţi jidovii de a se îngropa de acum în acel ţintirim, ce să se îndatoriască a-şi face alt
ţintirim afară din târg, şi pentru locul cumpărat de jidovi acel de la clironomii lui Triandafil,
se aibă voie ei să-l rescumpere.
Al treilea, că la r
antănile ce sunt făcute de părintii lor ar fi mergând jidovii cu vase
spurcate de le pângăresc făntănile, şi iarăşi cere de a se îndatori pe jidovi a-şi face lom-şi alta
făntănă, ncarnestecându-se cu creştinii întru nimica, mai făcând încă şi alte multe cereri
bârfitoare şi fără nici un cuvânt, cărora vnînd el după a lor părere de a le da mai multă putere.
A îndrăzni a pune înaintea donmii mele că aceste adică ar fi atingătoare şi
pravoslavnicii nostre creştineşti, care jaloba cu toate că nici trebuea a o primi donmia mea,
dăndu-ne curată înţelegere că este pornită numai din pizmă şi de vreun alt interes, dar nici
poate fi de la niscaiva târgoveţi din acei fruntaşi neguţitori şi locuitori de acolo, ci fără
îndoială trebue să fie de la niscăiva răi întărtători şi vrăjibitorii liniştei şi odihnei întru care
şi briasla jidovilor au trăit pără acum dimpreună cu toţi ceilanţi locuitori tărgoveţi, domnia
mea spre a ne încredinţa de tot adevărul, am rânduit cu al nostru censtit şi credincios boer
dumnealui Dimitrache Stafachi biv vei aga, epistatul cârrnuirei gospod să intre în
pătrunzătoria cercetare tuturor arătătorilor acelora şi, precum va găsi, se facă domnii
noastre cunoscut.
Acum

dar,

înfăţoşându-se domniii mele anaforaua numitului boer, aratA că după

cercetaria cea făcut, şi prin boerii din partea locului aceluia şi prin neguţitorii cinstiţi
locuitori de însuşi târgul Botoşanilor, au aflat că întru adever toate acele prin jalobă arătate
sunt neadevărate şi pornite cu adevărat numai de la nişte răi răsvrătitori, pentru ce întâiu
scoala aceia ce au din nou zidită acolo este prin voie făcută nu cu vreo mărire peste măsură,
dar încă întărită şi slobozenia lor de a o zidi cu însuşi hrisovul domniii mele.
Al doilea, pentru locul morrnânturilor acolo unde I-au avut de două sute de ani de
când se a.flă târgul locuit şi precum nici odinioară pe târgoveţi de acolo nu au supărat, nici
acum nu-i poate să-i supere, când mai ales că nu este în mijlocul târgului, ci la o mahala
care în urmă sau cuprins cu casa; cum pentru locul cumpărat de la clironomii lui Triandafil
grecul eară arată numitul boer că briasla jidovilor l-au cumpărat încă de la anul

1 8 1 0 de la

soltan-mezat, după ce s-au strigat la mezat în curgere de opt luni de zile din porunca
divanului din vremia aceia, şi că după opt luni de zile preţul cel mai de mulţimire

4500 lei

dând briasla jidovilor s-au făcut hareci asupra breslei, şi că ei de atunci încă l-au unit cu
ţăntirimul lor şi fără nici o oprire despre nime, de atunci şi până acum întru acel loc îşi
îngroapă morţii lor.
De care deci cercetare şi înfăţoşate în scris din vechi încredinţându-se donmiea mea
cu desăvîrşire că jeluirea târgoveţilor este pornită din patimă şi numai de către o samă ce nu
iubesc liniştea norodului, pentm aceia prin acest al nostru domnesc hrisov hotărând dăn1 şi
întărim breslei jidovilor locuitori din târgul Botoşani în veşnica nestrJmutare a-şi avea atât
şcoala cea din nou zidită în toate forrnile ei, după cum sloboadă legea lor şi întocmai
precum se a.flă zidită şi cu feredeiul ei trebuincios, precum şi mai înainte prin luism11l
domniei mele s-au posvolit.
Al doilea, şcoala veche ce o au la cacaină Ţigănime, se fie volnici fără o oprire a o

mai zidi de piatră earăşi, feredeul ei trebuincios în toate măsurile întocmai precum este
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scoala ce din nou zidită, nici mai mare nici mai mică, se fie asemenea volnici cu casa
dăscălească de învăţătură şi spital agonisându-şi singur venituri pentru trebuincioasele lor
cheltuieli, după a lor orânduială din vechime.
Al treilea, ţăntirimul îngropării morţilor lor să-l aibă tot acolo unde din vechime se
dovedeşte că l-au avut, şi locul acela ce briasla jidovilor I-au cumpărat de la clironomii lui
Triandafil de voie, de vreme ce se dovedeşte că l-au cumpărat prin mezat şi l-au unit cu
ţăntirimul lor unde îşi îngroapă morţii şi pentru că după strămutat obiceiu pământului
mezaturile de-a pururea au tăria lor şi protinisit s-au rescumpărat unde este mezat nu
încape.
Iarăşi hotărâm, să aibă tot ei în toate măsurile în veci nesupărând niciodinioare
având de-a pururia unit cu cel vechi ţăntirim spre îngroparea morţilor.
Aseminea şi pentru făntăni, fiindcă toate târgurile, cum şi aici în oraşul Ieşi făntânile
şi cişmelile ce sunt făcute ori de cine pentru obstiasca trebuinţă norodului nu sunt nimeni
opriţi, pentru aceia nici briasla jidovilor de acolo din târgul Botoşanilor nu poate fi opriţi, ce
precum s-au urmat până acum de sute de ani, aserninca şi de acum să se urmeze cu
nestrămutată întru acest chip, dar fiind dornniască noastră hotărâre precum mai sus se
cuprinde prin hrisovul acesta al nostru ce sau dat breslei evreeşti din oraşul Botoşani, ca să
Ie fie uric şi întăritură statornică întru ale lor şi urmaşilor lor neclintit şi nerăşluit
niciodinioare în veci ca spre a nu mai fi ei supăraţi despre creştini cu de acest fel de pâră
neînfăţoşate şi spre întocmai unnare şi lucrare s-au întărit cu a noastră dornniască iscălitură
şi pecetia, pentru care poroncim domniea mea domnilor voastre vornicii din Botoşani ca
următorii întocmai fiind hotărâr-.:i noastre acesteia, pururea se fie aparate dreptăţile breslei
evreeşti despre toţi asupritorii lor.
Aciastă hotărîm şi poroncim, întru alt chip se nu fie. Scrisu s-au hrisovul acesta la
scaunul domnii noastre, în oraşul laşi, al cincilea an acel de a două domnie a noastră la
Moldova, la anii de la naşterea măntuitorului nostru Is. Hr. 1 .
s s Scarlat voevod Calimac
1 8 1 7 Maiu
Locul sigiliului roşu.
Confom1 , C. Botez
Roman ia
Grefierul Tribunalului Botoşani
Copia presentă fiind confom1 cu originalul presental de D-1 G. Ghinţcr se
legalizează.
1 . Grefier Dimitrescu
Nr. 267 1 - 1 899 Fcvruarc 5.
L.S .
Publ. în: Arhiva documentelor Comunităţii israelite di11 Botoşanifondată în a11111 J540, tipăritii cu
cheltuielile din fondul filantropic al defimctului Josef Freifeld din Botoşani, administrate de dl. G.

Ghinter, fără an, p. 3-4; Vezi şi Brociner, Chest. isr. p. H i9-174.

1 Semnificaţia acestui hrisov a fost subliniată de J. B . Brocincr în unnătorii krmeni : ,,Este

a vedt:a cu r.e patriarhală nepărtinire voievozii ţării tratează pe locuitorii lor de
religiune evreiască la începutul acestui seco l (Brociner, Chest. isr., p. 1 68 - 1 69).

înălţfttor, desigur,

"
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61.

1817, iulie, Bucureşti. Cartea domnească prin care Ioan
Gheorghe Caragea, domnitorul Ţării Româneşti, întăreşte
dreptul din vechime al evreilor pământeni ca să practice numai
ei tăierea rituală a animalelor necesare alimentaţiei lor. Evreii
supuşi străini să fie obligaţi să cumpere de la ei carnea rituală
cu adăugarea unei taxe suplimenta.re, care va fi folosită la
acoperirea cheltuielilor breslei evreilor pământeni.

Zemle Vlahscoie. Dat-am domneasca noastră carte evreilor pământeni de aici din
oraşul domniei mele Bucureşti, care după vechiul obicei ce au avut şi li s-au urmat până
acuma şi după rugăciunea ce au făcut domniei mele ca să taie numai ei carne pentru mâncarea
lor, iar nu şi alţi străini şi dă la dânşii să cumpere şi cei străini evrei, să aibe datorie numai ei,
adică evreii pământeni, de a tăia carne aici pentru dânşii, de la care să cumpere şi cei străini
ovrei, cu adăugarea peste preţul cu care cumpără şi ei de la măcelarii creştini, care acest adaus
de parale, după obiceiul lor, sttângându-le în cutia lor, are să fie pentru întâmplătoarele
trebuinţe ale breslei lor, iar alţi ovrei străini să nu fie volnici a tăia aici came pentru dânşii,
pentru că obiceiurile vechi ale breslei ovreilor pământeni din Bucureşti a se păzi sânt întărite
atât de fraţii domni de mai nainte cât şi de domnia mea. Şi această rânduială a tăierii cărnii,
cercetând-o domnia mea la leat 1813 aprilie 101 şi pliroforisindu-ne că s-au urmat şi s-au
păzit, am dat poruncă ca să se păzeazcă. De aceia şi printr-această carte a domniei mele de
isnoavă o întărim, pentru care poruncim domnului vei cămăraşi ca întocmai şi asemine să se
urmeze, fără câtuşi de puţină strămutare această poruncă a domniei mele, după vechiul
obiceiul lor ce l-au avut, dând cuvinciosul niz.am ovreilor să-l urmeze şi să-l păzească, iar pe
cei ce vor fi împotrivă următori la aceasta, să-i înfrânezi.
1 8 1 7 iulie.
I saam răceh g(ospod.stva-mi)
,

Copie. AN., Fd. Nr 77, f 268 v -269.

Publ. în: Urechia, X, p. 45 şi Brociner, Chest. isr., p. 205 - 1 06.

1 Vezi doc. 45.

62.
84001 1817

1817, 1111gust 29, Cluj. Raportul administratorului comitatului
Solnocul de Mijloc, baronul Volfgang Wesselfoyi, către
Guberniul Transilvaniei, privind anchetarea plângerilor evreilor
din comitatele Crasna şi Solnocul de Mijloc împotriva rabinului
Iacob Daniel Diamant, datorită nerespectării atribuţiilor sale
contractuale şi încălcarea regulilor rituale, ca şi în urma cererii
Şef Rabinului Samuel Moses privind sancţionarea sa pentru
insubordonare. Ancheta dovedeşte netemeinicia acuzaţiilor şi
recomandă despăgubirea acestuia de către evreii petiţionari.
Felstges Kirăllyi Fo Kormănyoz6 Tanâcs !

Excellentiâtok a kozelebb elenytszett 1 8 16k Esztendoben, Augustus 1 411!1 7006,
7007 ts 7008 szâm.okkal jegyzett Rendeltsek mellett, a Kăroly Fejcrvări Sid6 Rabbinernek
M6ses Sâmuelnek1 k�elmes leveltt, mellyben az o âltala Rabbineri Hivatalâbol ki-tett
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Diamant Danielt, az Instans iildozcseert, illendăen meg-biintettetni, ' s a S id6săgot azon

Jussăba, hogy az Eclesiai szemellyeket, maga vâlaszhassa, meg 6ltalmaztatni J<eri; nem

kiilonben a szilagyi Zsid6săgnak azon kereset, hogy Diamant Daniel, mint crkollstelen
ember Rabbineri HivataJăb61 tetessen ki, ellenek tett practensioi semmisittessenek meg, es

az Instânsok ezen egyenetlen dolgaba tett kOltsegek, a bCpanaszlottat părtfogol6 szemellyek
altaJ, terittessen meg; vegre Weiss Ăbrahămnak, Niszli M6sesnek, cs Kandel Uvinek
esedez6 leveleket, mellyben mint ezen targyban, fo 1ăzzaszt6k ellen kblt Gubernialis
Rendelesnek meg-valtoztatăsăt kcrik, olly parantsolattal melt6ztatvan nekem lekiildeni,

hogy egy az cn, es cgy mas a Nemes Kraszna Vărmegye resz6r6l ki-nevezendo Biztosok
2
altal investigaltatvan, az elkc�ziill Investigatiot velekedes ki adasa mellett adnăm bC .
Mihelyt a tisztelt Rendclest vettem, a Vărmegyem reszerol, a munka serenyen leendo
folytatăsa meg hagyâsa mellett, egy B iztost kirendelni, 's egyszerismind Nemes Kr<>.sma

Varmegyei F6 Ispany Băr6 Banffy Păi Uratis, a Vărmegyeje reszer61 parantsolt egy

Biztosnak kinevezese irant, meg keresni, nem mulattam el. Melly e szerent ki ncvezett

B iztossagnak be vegezett munkăjat, az alab kovetkezo alăzatos velekedesem mellett ide
zarva Excellentiătoknak kiildom is.
Az

ezen

tărgybeli

minden

leveleket

egybe

vetven,

es

meg

visgălvan,

velekedesemben, e kovetkezendo kerdesekre lătom sziiksegesnek meg-felelni:
I sz�r Hibăse a Rabbiner annyira, hogy kiteteteset meg erdemli?

2°' Vagyone a Contractus vitialva?
3°' Esette a Rabbiner ellen lăzzasztăs, es kelle kiilonoson valakit lăzzaszt6nak tartani ? es
4•r Hogy meg maradjone a Rabbiner tovăbbra,

vagy nem? ha nern mi formălag

bocsăttasson-el? A mi măr

I �r A Rabbiner hibăs voltăt illeti, ket rendbeliek az o ellene be adott panaszok, vagy

ollyanok ki mellyek egyenesen magăt a Rabbinert terhelik, vagy ollyanok a rnellyek

gyerrnekeit illetik. Az elsobb rendbeli panaszok ismet vagy olyanok, mellyek nemely nemely
sid6 Cerernonialis Tărvenyeknek, nem eleg pontossăggal val6 megtartăsab61 tetetOdnek
ellene; vagy olyanok, mellyekkel a moralis es politica Torvenyek ellen hibăzottnak lenni
vadoltatik. Ellene feladott Cerernonialis hibâk ezek: hogy csorba kessel schakterezett,
szombat napon pălczaval, pixissel jan, es leveleket hordozott magaval; szekeret hăjjal kenette,
hogy t6rk6ly, es igy nem koser pălinkat ivott; hibăs majorsăgot k6sernek mondott. Realis

hibăk ezek: hogy az Hăzasok elvălasztăsăb61, magănak hasznot ha,jthasson, a hâzasok kozott
cgyenetlenseget csinălt, es az elvălăsra oszt6n6zte. hogy Bonczidăr61 g ycrtyatart6t, szen:it,
llosvar6l siilcmenyt lopott, hamis Tesztimoniw11okat keszitett.

A mi măr a Ceremonialis Torvenyeknek nem eleg pontossăggal lett kovetesebOl, a

Rabbiner cllen tett. es fellyebb el6 szămlălt feladăsokat nezi: noha vagynak a Rabbiner

ellen szămos Tanuk de ellenben meg nagyobb szămmal vagynak ollyanok, a kik aZl

vallyăk, hogy a rabbiner vallăsăt, es nemzete Torvcnnyeit ertd, es awkat meg is tart6

Izraelita. Mellyre nezve az ezen pont ală tartoz6, ' s ellene teu feladăsok, meltăn ketsegbe
hoz6dhatnak; de ha szinte a feladăs szerint, nem ollyan szoross:m observa.It volna is,
nemelly Ceremonialis szokasokat, a mint azt a legvak.abh s1d6 kivârmya, minthog).· arnknak

akir cselekcdj e az embcr, ak.:1r n0m, semmi be folyăsok az erki.1'.tsiscgre nintsen, ncm latvan

elegseges oknak arra, bogy egy n ynltz gyermekes ember Hivatalâtol, es ennel fogva
kenyeretdl meg fosztasson , 's kuldulasra szorittasson. A mi pedig
b)

A

moralis, es politica Torvenvekkel ellenkezo, ' s ellene feladott realis hibak:at

nezi, t. i . hugy a hâzasokat egyn�ăs ellen elvălăsra ingerelt volna, egyediil a
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20k Tanu

vallya; ellenben az a. b. c. es d. alatt levă Testimoniumokbol a joven ki, hogy a văl6
szemelyeknek oszve bekeltethetesekre mindent elszokott kovetni ; ugy szin ten azis hogy
B onczidăr6l gyertyatart6t, szenăt lopott volna senki ăltal be nem bizonyit6dik, sot az t. x. y.
es

V.

alatt Bizonyit6 LevelekbOl ărtatlansăga tettzven ki; hasonl6keppen a Rabbiner ăltal

stitemennyeben

meglopottatotn1ak praetendălt

Ilosvai

sid6ne

a

Nro.

l -o

NB

levă

vallomăsăban, a vădoltatottat ărtatlannak vallvăn, a ttibb ellene val6 vădakr6l sem joven
semmi bizonyos ki az Investigatioba ellene: kovetkezik, hogy minden ellene tett vădak, az o
meg-buktatăsăra, es a S id6săg elătt val6 kedvetlensegbe leendo hozhatăsra, hamissan
kolttitt vădak; kovetkezes keppen a Rabbinert nem terhelăk . De
c.) A gyem1ekei ellen tett feladăsokis t. i. hogy az edgyik fia egy lea�yt meg
szeplăsitett, a măsik pedig egy T6tt61 a Tasnădi piatzon egy

1.

Rforintos czedulăt lopott

volna, ncm csak azert, hogy edgyikreis az emlitett văd rea nem bizonyosodik, mert valamint
az elso ellen val6 tanuk u. m. az

24k, 25k

5 k, 1 9k, 2 1 k,

es

25k,

ugy az masodik ellen bizonyit6

Tanuk mind csak hallomăst es bizonyost nem vallanak; egyedtil a

39k

1 9\ 21 k ,

Tanu vall

bizonyost, es tudomănyt az utols6bb vădoltra, de ezis interessatus leven, nem lehet terhe!O, a
midon a

gk

Tanu mint Văras Birăja azt vallja, hogy a penz lopasra val6 szăndek nem leven

bizonyos, a vădoltatottat elbocsăttatta; de meg azert sem lehetnek terheltetesre ezen vădak a

be panaszlott Rabbinemek, mivel Torven yeink szerent meg eddig nem volt szokasba, hogy
gyermekei vetkeert, az ărtatlan Atya szenvedjen btintetest, ktilonoson nem erdemel azert
·

btintetest a kerdesbe forg6 Rabbiner, a ki lopăs gyanujăba jott fiăt a 8k Tanu szerent
kemennyen megfenyitven, Atyai kotelessegenek minden tekintetbe eleget tett; tovăbbă a mi
11.0r A măsodik kerdest illeti, hogy a Contractus vitialva vagyone? Ugy jon ki, hogy
ambar a panaszl6 Sid6săgnăl, es a be-panaszlott Rabbinemel levă ket exemplărjai
ktilămbboznekk is a Contractusnak; megis a Contractus vitialva nintsen; mert az edgyik
sem copiăja măsiknak, hanem mind a ketto originalis, a S id6săgnăl levă t. i. mellyet a
Rabbiner adott a Sid6săgnak, a Rabbinernek Eclesiăja irănt val6 tiszteit, a Sid6săg ăltal
adatott, es a Rabbinemel levă ellenben a S id6săgnak Rabbinerjeikhez val6 tartozăsaikat
adja-elO, minL ezt a Nro.

3°

NB alatt bizonyit6 Zsid6k a

2ctik pontban

vilăgosan crossitik. De

nemis lehet azt feltenni: hogy egy egesz Communitast, ktilonoson a melly Sidokb6l ăll,
kilmek egesz eletok adăsb61 es vevesbăl es igy sztin telen val6 Contractus csinălăsbol ăll es
egyebb irăntis a minden napi tapasztalăs szerentis, nagyon

szemesek a Contractus

keszitesbe, egy ember annyira meg-csalasson, hogy egy maga hasznăra onnon kennyere
kigondolt Contractust meg olvasatlan subscribăltathatott volna.
Vegre a Sid6 irăs nemerthetese miatt, ezen tărgybeli ztirzavarb61, es homălyb61 val6
kigăzolasra, nem lătok mas modot, hanem ha az Actăk kozott sub Nro.

1 27.

levă magyar

fordităs, az originalis Contractus hellyett vetetooik. E szerent pedig, a Rabbinemek nem
volt szabad hărom esztendeig Eclesiăjăt elhagyni, a Sid6sagnak ellenben Rabbinerjet, ha
tsak ez vallasbeli hibăba nem esik, soba sem szabad hivatalăb61 ki-tenni. Ennek e keppen
val6 letet, kivănnya a dolog termeszeteis; mert hogy a Rabbiner, simăndi sokkal jobb
stătiojăt, hărom esztendeig val6 csekellyebb conditioert el hagyta volna, nemis gyanithat6.
Ugyan erre mutat a NB . NB. NB. alatt levă fordităsis, mellyben a fordit6 hoszszason

magyarăzza azt: hogy a ' S idoknăl vetetooik a 3. szăm orok ido helyett. A mi pedig
0r
III. A Rabbiner ellen val6 lăzzasztăst illeti, j61 lehet a dolog folyamatjăbol, ' s a

41 ik , 45 ik, 47 ik, 5 1 ik

es mas ttibb Tanuk vallomăssaikb61 ugy j on-ki, hogy a S id6săg, es

Rabbinerjeik kozott val6 egyenetlenseg onnan szărmazott: hogy a Kărolyfejervări Rabbiner
meg sajnălvăn azt, hogy măr nem o, hanem a be panaszlott veszi a Szilagyi S id6săgr6l a
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Rabbineri fizetest, a Sid6sâgot annak kiletclere unszolta, elObbszor csak Weiss Ăbrahâm,
Kandel Levi, es Niszli Moses sidokat vonta ugyan maga reszere; a minthogy mig ezek a
bepanaszlott ellen nem t.amadtak, nemis volt a 4ik, 6ik, es 8 ik Tanuk vallomâsok szerent a
Sid6sâg, es Rabbinerjeik . kozott semmi ellenkezes, ezek kezdettek annakutânna mint
fobbek, a t6bbeket a Rabbiner ellen felinditani, sot a Nâprâdi Sid6sâgot-is, mellynek măr a
Rabbinerrel semmi koze nem volt, magok reszere hlizvân, a Rabbiner ellen val6 feladasra
vettek, mindazâltal minthogy mar most az egesz S id6sag magaevâ tette a dolgoL, senkil
lâzzaszt6nak tartani nem lehet. Vegrc
IV.°' Az Invcstigati6b6l ugy jovcn ki, hogy szinte annyin vagynak az0k, a kik a
Rabbiner el mozditatasâl kivânnyâk, mint a kik annak megtartasât akarjăk; ha szinte ncm
hibâs-is a Rabbincr, nem latnâm j6nak, azt tovabbrais mcgtartatni; mert az ellenkezo felb1.:n
annyira novekedett mar az cz ellen val6 hidegscg, hogy a bCketelensegnek, cs
nyughatatlankodasnak, soha sem lenne vege.
Minthogy pedig a Rabbiner hibâjân kiviil esik czen vâltozâsa, hellyesnck latnâm, ha
a 32. szânlnlal jeg)7.Cll Expensainak spccitkaliojaba ki tett 1 505 Rforinton felyiil, az olta
tett kOltsegci, făradtsaga, cs a jovo Szent Gyorgy napig3 cso fizetese a ket Vârmegyebeli
Sid6săg âltal egyenlOh::g , minden Rcversus ki r ckesztesen kivtil. meg fonlitlat6dna a
Naprâdi Sid6sag mind azonaltal csak annyiba concurrâlvan czen fizettsbe a men nyibcn cz
az utols6 fizctcs a summat szarorittya, mellyre magokal azzal tcllck erdemesckke, hogy a
mid15n nekik măr a Rabbinerrcl tăbbe oszve-koltctesek ncm volt, megis ellenc feladâsokal
tettek, s a lăbbekkcl egyenl6en tildăzlek. Ezen fizetesl, annyivalis inkâhb h ellyesebbnek
lâtnâm, mivcl a Rabbiner azon summat, rnâsoktol felkcrvcn, ezen perre, cs haza nepe
tartasăra nagy rcszet elkOIWlle, ugy hogy abb61 sokkal lăbbel fog o Credit01 ai ki
elegitescre, mint maga sztiksege p<ltolasăra fordithatni.
UL6ljăra azt sem halgathatom el, hogy czen Relatiomnak illy hoszszason ktt
clmaradâsânak nem en, hanem az Investigator Commissariusok, ktilonoson a mint az A. es B .
alatl lcvo Actakb61 k i tettzik a Kraszna Vârmegyei Conunissarius Hatfaludi Elek Ur az oka, a
ki ezen Investigatiot ennyire huszta, 's halasztotta. Melly kesedelmeskedes okât az Actak ut
rnutat.'lsa, es a dolog e!Ottem tudva levo folyamattya szerent, egyedtil onnan magyarâzhatom:
hogy a magok vagyonjaikba hizakod6, es magokal elhitt felad6 Sid6k, mindent meg probâltak
az ărtatlan be panaszoltnak mcg-buktalâsâra elkovetni, ugy aztis, hogy a dolgot menlăl tovabb
huszhassâk, remenyelven igy, hogy a Rabbiner beie unvan a sok kbltsegbe, es hoszszas
pcrlekedeshe, vagy felhagy a dologgal, vagy valami csekclyscgbe l:ompl::m al, ennek
k i vi hct6serc nem voltak fos ven yek az Investigator Commissariusok tizetcscbcn; a1.
In vesti gatorok sem birtak ekgendo crovcl az amazok kivansagânak mcg Lngad {tsara, ' s i l l y
csckelly munkanak cgy cgesz esztendorc halad6 bevegezbdesicrt a Comp..:tcnlian felyi.il vaM
lizei.est fel szedcttck a Sid6sagon. 161 lehet az cn Vârmcgycmheli Comm1ssarius ebben az
egesz dologba csak mellesleg val6 szemelyt jatszot; mindazon âltal hdyesnck latnam mi nd
kcttojokct tettckhez illcndokeppcn meg inteni4•
A ki egyeb arânt :Ui Wld(' tisztelcurl m:ffadtam
Excellentiatoknak
Aliizatos szulgâja:
B. Wcsselenyi Volfgang
Administrator
Kolosvâr A. 29a Augusti 1 8 1 7
Orig. Arh. Naţ. Iv1agh. Budapesta, AG, F 46, nr . 8400/ 1 8 1 7.
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[Traducere:]

8400/1817
Înalt Consiliu Gubemial Regesc !
Excelenţele voastre mi-aţi trimis, în 14 august a anului trecut
ordonanţele cu numerele

7006, 7007

şi

7008,

18 16,

pe lângă

unnătoarele cereri, cu poruncă pentru ca, din

partea comitatului meu şi din partea nobilului comitat Crasna, prin intermediul unor
comisari nunliţi, să anchetăm, iar rezultatele anchetei să le înaintăm însoţite de opinia
noastră. Cererile primite sunt: scrisoarea rabinului evreilor din Alba Iulia, Samuel Moses 1 ,

î n care roagă cercetarea şi sancţionarea. rabinului demis, Daniel Diamant, şi respectarea
dreptului evreilor de a-şi alege cc nducătorii spirituali; cererea evreilor sălăjeni privind
demiterea din postura de rabin a lui Daniel Diamant, ca persoană imorală, anularea
pretenţiilor acestuia

faţă

de comunitate şi suportarea cheltuielilor de anchet.:1 şi proces de

către el şi de către cei aflaţi de partea lui; în sî
arşit, scrisoarea lui Abraham Weiss, Moses
Niszli şi

Levi

Kandel, în care, tot

în legătur.1 cu această problemă, cer modificarea

dispoziţiei guberniale prin care ei sunt consideraţi principalii autori ai răzmeriţei contra
fostului rabin2. Drept pentru care, preluând dispoziţiile dunmeavoastră, pentru bunul mers
al anchetei, am numit un comisar, lucru pe care l-a tacut şi domnul comite suprem al

nobilului comital Crasna, baronul Paul Banffy, din partea comitalului domniei sale.

Trimitem alăturat excelenţelor voastre rezultatele anchetei acestei comisii pe care am
instituit-o, anexând şi opiniile noastre.
Adunând şi cercetând toate documentele legate de această problemă, în opinia mea
am considerat necesar să se răspundă la următoarele întrebări :

1.
2.
3.

Este, oare, atM de vinovat rabinul, încât să merite destituirea sa?
A fost, oare, contractul încălcat?

S-a organizat, oare, o răzmeriţă împotriva rabinului şi trebuie ca,

cineva să fie considerat răzvrătit?

4.

La care,

Să

în mod deosebit,

rdmână rabinul în vechea lui funcţie sau nu? Dacă nu, în ce fel să fie înlocuit?

1 . Vina rabinului o subliniază plângerile înaintate, în două rânduri, împotriva lui ;

unele care acu?.ă direct persoana rabinului, altele care sunt în legătură cu copiii lui.

Plângerile de primul fel sunt, la rândul lor, de natură a evidenţia faptul că nu au fost
respectate cu sfinţenie unele legi rituale evreieşti sau că au fost comise greşeli în
respectarea unor norme morale şi politice. Erorile semnalate privind respectarea ritului ar

fi :

că a tăiat ritual cu cuţit ştirb, c ă a umblat sân1băta c u toiag, c ă a purtat sâmbăta
corespondenţă la dânsul , că a băut pălincă ce nu era coşer, că şi-a w1s rotile căruţei cu

untură, că a declarat coşer păsări care nu erau. Greşelile de ordin material ar

fi: că, pentru

a-şi însuşi foloase din separarea bunurilor celor divorţaţi, a provocat disensiuni între so\i,

îndrumându-i înspre divorţ, că a furat din Bonţida sfeşnice şi

fân,

iar din Ilişua prăj ituri, că

a ticluit mărturii mincinoase.
Acuzele sus-menţiomte privind nerespectarea cu rigoare a ritului rezultă din
plângerile înaintate contra lui. uneori chiar de martori numeroşi, dar î mpolriva acestorn,

într-un num.'ir încă şi mai mare, există mărturii care susţin că rabinul cunoaşte. înţelege şi

respectă religia şi legile neamului său, ca un bun isnielit ce este. Drept penim car..::, acuzele
susţinute şi înaintate la acest punct pot provoca mari îndoieli în cee� cc priveşte sinceritatea
şi obiectivitatea 1or; dar chiar dacă, conform plângcnlar. nu s-ar fi respectat cu rigurozitate
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anumite obiceiuri rituale, aşa cum şi-ar fi dorit orice evreu, pentru că îndeplinirea sau
neîndeplinirea lor nu are nici o legătură cu morala, nu vedem în acestea motive suficiente
ca un om cu opt copii să fie demis din funcţie, să fie astfel lipsit de pâinea sa şi obligat să
cerşească. În ceea ce priveşte
b.) Greşelile morale şi politice reale, cum că ar fi îndrumat familiile înspre divorţ,
acest fapt îl susţine doar al 20-lea martor, infirmat, însă, de mărturiile de sub a., b . , c. şi d . ,
din care reiese c ă rabinul a făcut tot posibilul pentru împăcarea familiilor aflate în conflict;

tot aşa, acuzaţia eum că ar fi furat sfeşnice şi fân din Bonţida nu se adevereşte prin nici o

mărturie, ba mai mult, din mărturiile t., x., y. şi " · reiese nevinovăţia lui: într-un mod
asemănător, din declaraţia evreicei din Ilişua, în legătură cu care s-a susţinut că rabinul ar fi

furat prăjituri de la ea, declaraţie înregistrată sub nr. 1 . NB, reiese nevinovăţia lui; din
ancheta desfăşurată în legătură cu celelalte acuzaţii nu reiese, de asemenea, nimic concret
împotriva lui; prin urmare, toate acuzaţiile pentru de1niterea rabinului şi punerea lui într-o
postură jenantă în faţa comunităţii evreieşti sunt false; deci rabinul nu poate fi învinuit. Iar
c . ) Plângerile depuse contra copiilor lui: cum că unul dintre băieţii săi ar fi dezonorat
o fată, iar celălalt ar fi furat, în piaţa din Tăşnad, o bancnotă de 1 florin renan de la un
slovac, de asemenea nu se confinnă, pentru că martorii care au declarat contra primului
băiat, adică al 5-lea, al 19-lea, al 2 1 -lea şi al 25-lea, şi martorii care au declarat contra
celuilalt băiat, adică al 1 9-lea, al 2 1 -lea, al 24-lea şi al 25-lea, redau cu toţii doar nişte
zvonuri, neputând declara nimic precis; doar martorul nr. 3 9 declară ceva concret în
legătură cu al doilea băiat, dar, el fiind parte interesată în acest caz, mărturia sa nu poate fi
considerată relevantă; în schimb,al 8-lea martor, ca jude orăşenesc, declară că, furtul
banilor neadeverindu-se, l-a eliberat pe cel bănuit; dar acuzaţiile acestea, legate de rabinul
reclamat, nu pot fi luate în considerare nici pentru că, după legile noastre, nu se obişnuieşte
ca, pentru păcatele copiilor, să fie pedepsit nevinovatul tată, cu atât mai mult cu cât,
conform declaraţiei celui de-al 8-lea martor, rabinul şi-a pedepsit sever copilul bănuit de
hoţie, făcându-şi astfel, cu prisosinţă, datoria de tată. În continuare, în ceea ce priveşte
II. A doua întrebare, dacă contractul a fost sau nu încălcat, reiese că, deşi exemplarele
aflate la e•Teii reclamanţi şi la rabinul reclamat diferă, totuşi contractul nu

a fost încălcat,

pentru că exemplarele nu sunt copii ale aceluiaşi contract, ci ambele sunt originale: adică cel
dat de rabin comunităţii, care cuprinde atribuţiile sale religioase, şi cel aflat la rabin, care

cuprinde atribuţiile sale religioase şi cel aflat la rabin, care cuprinde drepturile sale, aşa după

cum recunoaşte şi comwlitatea în punctul al doilea al mărturiei de sub nr. 3 . NB. Dar nici nu
se poate concepe ca o întreagă comunitate, formată din e>Tei, care se ocupă de vânzări şi
cumpărări şi încheie astfel nenumărate contracte, de altfel cu o mare experienţă a vieţii de zi

cu zi şi cu o mare precizie în încheierea contractelor, să poată fi înşelată de un singur om, care
să-i determine să semneze, fără să-I citească, un contract fals, avantajos pentru el.

În sfârşit, din cauza neînţelegerii scrierii evreieşti, nu văd o altă posibilitate de a depăşi
această situaţie scandaloasă şi complicată, decât prin înlocuirea contractului original, cu o
traducere maghiară, aflată printre acte la nr. 127. Conform contractului, rabinul nu are voie ca
timp de trei ani să-şi părăsească comunitatea, iar comunitatea nu are voie să-şi demită rabinul,
cu excepţia cazului în care acesta a comis vreo greşeală legată de respectarea ritului.

E şi

firesc să fie aşa, pentru că nu se poate imagina că rabinul şi-ar fi părăsit situaţia bună, de care
a beneficiat la Şimand, pentru nişte condiţii mult mai dezavantajoase pe o durată limitată Ia
trei

ani. Aşa ne demonstrează şi actul tradus, în care traducătorul ne explică, pe larg, că, în

cazul evreilor, deseori, cifra trei înseamnă, de fapt, o veşnicie.
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III. În privinţa existenţei unei revolte organizate împotriva rabinului, se prea poate
ca din felul în ·care au decurs evenimentele, din declaraţiile cu numerele 4 1 . , 4 3 . , 47., 5 1 . şi
din multe alte declaraţii ale martorilor, să reiasă că neînţelegerea dintre rabin şi comunitate
să aibă la origini unnătorul fapt: cum că rabinul din Alba Iulia, supărat că nu el, ci
reclamatul primeşte salariul de la evreii sălăjeni, a întărâtat comunitatea împotriva
reclamatului, la început atrăgând de partea sa numai pe Abraham Weiss, Levi Kandel şi
Moses Niszli. Aşa cum reiese din depoziţiile martorilor cu numerele 4, 6 şi 8, comunitatea
nu a reacţionat la aceste provocări, neexistând nici un conflict în raporturile cu rabinul; doar
ulterior, aceşti trei indivizi au acţionat ca şi corifei, întărâtând evreimea contra rabinului, ba
mai mult, i-au ridicat şi pe evreii din Năpradea, atrăgându-i de partea lor, cu toate că rabinul
nu avea nimic de-a face cu ei, cerând cu toţii demiterea sa; dar pentru că acum întreaga
comunitate s-a implicat în acest conflict, nimeni nu mai poate fi considerat ca şi conducător
al răzvrătirii. În sf'arşit,
IV. Din anchetă reiese că există un raport numeric aproximativ egal între cei ce doresc
demiterea rabinului şi cei ce doresc rămânerea lui în funcţie; chiar dacă rabinul nu este vino
vat, nu cred că ar fi bine să fie menţinut în funcţie în continuare, pentru că într-atât a crescut
duşmănia în rândurile celor care i se opun, încât certurile şi neliniştea nu ar înceta niciodată.
Pentru că toate aceste tulburări sunt mai presus de vina rabinului, aş considera firesc
ca, pe lângă cei 1 505 florini renani, specificaţi prin actul nr. 32, ca şi bani cheltuiţi de rabin
pentru cheltuieille şi oboseala sa, el să fie despăgubit şi cu salariul pe care urmează să-l
primească până în ziua de Sfântu Gheorghe a anului următor3, cheltuieli care ar urma să fie
suportate, în mod egal, de comunităţile din cele două comitate, fără nici un protest, şi la care
să contribuie şi evreii din Năpradea, spre a spori despăgubirea, în măsurn în care, cu toate că
nu aveau nici o legătură cu rabinul reclamat, au participat la revolta împotriva acestuia,
persecutându-l împreună cu ceilalţi opozanţi şi reclamându-l în instanţe. Această despăgubire
o consider cu atât mai mult dreaptă, cu cât rabinul s-a împrumutat de banii necesari pentru
proces şi pentru susţinerea familiei, aşa încât cea mai mare parte din despăgubire va fi folosită
pentru �lata creditorilor, nu pentru a-şi acoperi propriile necesităţi.
In final, trebuie să precizez că pentru întârzierea cu care primiţi rezultatele acestei
anchete nu eu sunt vinovat, ci comisarii anchetatori, în special, după cum reiese din
documentele A. şi B., domnul Alexe Hatfaludi, comisar al comitatului Crasna, care a
tărăgănat şi amânat această anchetn. Întârziere a cărei cauză, după cum ne-o demonstrează
documentele şi după cum reiese din desfăşurarea faptelor, nu pot să mi-o explic decât în
felul unnător: că evreii aflaţi sub anchetă au încercat să facă totul spre a obţine demiterea
nevinovatului rabin reclamat şi, în acest sens, au amânat cercetările, în speranţa că rabinul,
sătul de atâtea cheltuieli şi procese, ori va renunţa la funcţia sa, ori va face vreun
compromis. Spre a-şi atinge scopul, aceşti evrei nu au fost deloc zgârciţi în ceea ce priveşte
plata comisarilor anchetatori. La rândul lor, nici anchetatorii nu s-au dovedit destul de fermi
spre a putea refuza solicitările plătitorilor şi, astfel, încasând bani peste ceea ce li se
cuvenea de la evrei, au tărăgănat această muncă neînsemnată mai mult de un an. S-ar putea
ca anchetatorul din comitai.ul meu să fi j ucat un rol secundar în toată această afacere, dar aş
considera corect ca ambii anchetatori să fie sancţionaţi, în funcţie de: faptele Jor4.
Rămânând, de altfel, cu veşnic respc:ct, Excel �nţclor Voastre supusă slugă,
B . \'olfgang Wesselenyi , administrator
Cluj, 29 August 1 8 1 7
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1 Mozes ben Samuel Levi Margolio, Şef-rabin al evreilor din Marele Principat al Transilvaniei
între anii 1 778- 1 8 1 7 cf. Eisler, p. 235-236. Vezi şi Neurnann 1 996, p. 1 02- 1 1 5.

2 Este vorba de petiţiile din 8 august 1 8 1 6 (AG, F 46, nr. 7006, 7007 şi 7008/ 1 8 1 6).
Antecedentele acestor petiţii sunt următoarele: în 23 septembrie 1 81 5, Iacob Daniel Diamant se
plânge autorităţilor comitatepse pentru neplata drepturilor ce i se cuvin şi pentru şicanele suferite din
partea Şef-Rabinului care, deşi îl recunoscuse drept locţiitor al său în Sălaj , acum îi instigă pe
credincioşi împotriva sa. Comitele suprem de Crasna, baronul Paul Banffy, susţine, în 20 martie 1 8 16,
aceste plângeri în faţa Gubemiului, iar acest for, î n 4 iulie 1 8 1 6, d ă câştig de cauză lui Diamant. Şef

rabinul şi adversarii lui Diamant recurg, la rândul lor, la G:•bemiu, care ordonă în 14 august 1 8 1 6
anchetă comitatensă (AG, F 46, nr . 5783 şi 7008/1 8 16).
3 24 aprilie.

4 Pentru rezoluţia Guberniului vezi doc. nr. 64 ( 1 8 1 7). Şef-rabinul se plânge împăratului
Francisc cu prilejul vizitei acestuia în Transilvania, dar Gubemiul rămâne pe poziţiile exprimate în
rezoluţia sa anterioară (AG, F 46, nr. 439 111 8 1 8).

63.

1817, oaombrie 7,

Viena.

Rezoluţia

Cancelariei

aulice

transilvănene, prin care îndrumă la Gubemiul Transilvaniei
petiţionarii din partea comunităţii evreieşti din Iclod (comitatul
Dăbâca) cu cererile lor de acordare a dreptului pentru stabilirea
în oraşe şi libera practicare a comerţului de către evreii din
graniţa militară şi cei ce locuiesc la s ate.

de dato 24 august 1817
praesentatom 18 september 1817

2879. 1 8 1 7

Die Juden-Gemeinde von Nagy Iglod, im Dobokaer Comital, in nexu Nr. 766/18 1 1
bittet im Nahmen der an den Siebenbiirgischen Grănzen wohnhaften Juden, um dcr
Bewilligung, class, da nur einigen Juden erlaubt ist, in den Stădten und Marktflecken
Siebenbiirgens zu wohnen, sowohl die an den siebenbiirgischen Grănzen, als auch die in
den D6rfem wirklich wohnenden Juden sich, gegen Entrichtung der gebiihrenden Steuer
und Abgaben, in den siebenbiirgischen Stădten niederlassen, und dem Handel auf ăhnliche
Art treiben diirfen 1 •
Relatum 7. Octobris
Mit dem Bcscheid hinauszugeben: class Bittsteller ihr Gesuch bei dem K.
Gubemium anzubringen haben2 .
Wajna m.p.
Orig. Arh. Naţ. Magh. Budapesta, A CAT, B, nr. 2879/1 8 1 7.

[Traducere:]
2879. 1 8 1 7

Predat în 24 august 1 8 1 7
Prezentat în 1 8 septembrie 1 8 17

Deoarece numai unui număr redus de evrei li se îngăduie să locuiască în oraşele şi
târgurile din Transilvania, comunitatea evreiască din Iclod, comitatul Dăbâca, în legătură cu
[actul] nr. 766/18 1 1, cere, în numele evreilor care locuiesc în regiunea de graniţă
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ardelenească

să se aprobe ca şi evreii care locuiesc în graniţă, precum şi cei cc locuiesc în
să se poată stabili în oraşele transilvănene şi să poată practica comerţul, în schimbul
,

sate,

plăţii contribuţiei şi a sarcinilor publice cuvenite 1 •

{Rezoluţia din 7 octombrie]
Să se emită decizia ca petiţionarii să se adreseze cu cererea lor Guberniului regesc2 •
Wajna (m.p.)

1 Petiţia a fost predată împăratului Francisc cu prilejul vizitei sale în Transilvania şi transmisă
de acesta Cancelariei aulice transilvănene.
2 În 1 83 1 , evreii clin lclod se plâng din nou, de data aceasta Gubemiului, că nu sw1t admişi
nici măcar la târgurile săptămânale din Cluj sub pretextul măsurilor de prevenire a holerei. Gubemiul
intervine pentru ridicarea acestei interdicţii (AG, F 46, nr. 1 075 1 / 1 8 3 1 ; F 58, nr. 3488/1 83 1 ).
,

64.

1817, noiembrie 15, Cluj.

Rezolu�a Guhemiului Transilvaniei

cu privire la conflictul dintre evreii din comitatele Crama şi

Solnocul de Mijloc şi rabinul I acob Daniel Diamant. Se aprobă

propunerea administratorului cornitatens Volfgang Wes selenyi

în vederea despăgubirii rabinului, cu menţiunea participării la
această sumă a comisarilor de anchetă, care au încasat venituri

necuvenite de la evrei.

8400. 1 8 17
L. Baroni Volfgango Wessetenyi Administratori
Comitatus Szolnok Mediocris
Pervoluta Investigationc quoad differentiam inter Rabinum Szi lagyiensem Jacobum

Danielem Diamand, et nonnullos Judeos ejates subversantem, per Dominationem Vestram
medio Relationis Suae sub 29-a Augusti a.c.

exarata horsum submissa et testium

praeprimus edidta in se comprehendente1, ruminatisque declarationibus et Documentis

eandcm Investigationem, citra ullam Commissariorum deductionem et opinionem horum

penes Investigationis opus exhibitis, nec non habita reflexione ad opinionem Dominationis

Vestrae in praeallata sua Relatione depromtam, comperitur: Contractus inter Rabinum

Jacobum Danielem Diamand, et Communitatem Judaeorum Szilâgyiensium initi duo
praeexistere cxemplaria, qu0rum unum Communitas Judeorum Rabino, alterum vero
exemplar Rabinus

Communitati

admanuavit.

Quamvis

Contractum juxta exhibita ex Hebraico translata,

autem

in ter

utrumque bune

discrepantia quaedam intercedcnt,

perhibente tamen Investigationis Serie, Rabinus Competentiam Suam, nonnisi sccundum
oblata Communitatis exegit, percepitque, nec Communitas Judaeorum per Curriculum

duorum Annorum, discrepantiac in Contractu a Rabino obtento occurrentis nullam

mentionem fecit. Unde collimari ne vix quidem potest, in hac re prout per partem

Judaeorum S zilâgyiensium serius practensum esc, malam fraudem intervenisse. Sed, nec illa
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per Rabinum in medium adducta explicatio, quasi numerus ternarius apud Judeos
perpetuitatem prae se ferret, adeoque Contractus ad tres Annos minus ad indeterminatum
tcmpus duraturus fuisset, pro firma haberi potest. Ex quo illa tluit sequela, quod integra
Communitas Judeorum Szilagyiensium evoluta triennio in Contractu stipulato a
Conventione sua rcsilire potuerit. Quum tamen ex Investigation is serie prodiret, magnam
Judeorum Szilagyicnsium partem cum Rabino suo omnirnode contentam fuisse, ejusque
retentionem occasione Investigationis ctiam desiderasse. quosdam porro Judaeos
retentionem vel dirnissionem Rabini ad Conclusum Communitatis relegasse, alios
pracsertim pauperiores ideo solum, ne salarii pensione graventur, plane nullum Rabinum
habcre velle. ct reliquos solum Judaeos, e praeconcepta contra Rabinum diffcrentia, atque
ex adverso dimissionem t:ius adhuc ante decursum stipulatorum trium annorum
incaminasse; bine actus hic pro voluntate totius Judaeorum Communitatis haberi nequit.
Imputationes, quae contra Rabinum Jacobum Danielem Diamand per postremo
memoratam Judaeorum parteru prolatae fuerunt, consistunt partim e delictis Civilibus per
ipsum Rabinurn praetensive patratis, partim e minus rite observatis per eundem quibusdam
Ccremoniis Judaeorum externis, et denique ex excessibus per duos Rabini filios praetensive
Commissos.
Imputata vero ipsi Rabino delicta Civilia non solum comprobata non sunt, verum
etiarn e scrie lnvestigationis, productorumque testimonium tenore patet, attactorum
delictorurn rumorem ut plurimum per Judeos Rabino infestos sparsum fuisse, unde idem in
hac parte culpa vacinis esse comperilur; respectu neglectarum quarundarn Ceremoniarum
extemarum, Rabinus a quibusdam Judaeis culpatur, ast ab aliis . excusatur, et exccssus
denique quoad Rabini Filios in medium adducti, nec satis comprobati ad amotionem
genitoris a functione sacerdotali pro valido fundamento haberi nequeunt.
Quibus omnibus in considerationem sumtis Judaci illi S zilagyienses, qui amovendi
Rabini autores fuerunt, ex rancore privato egisse, dissidiaque inter J udaeos Szilagyienses
suscitasse dubitari tauto minus potest, quoniam ex Investigatione prodit, plures cxaminatos
testes edixisse, quod eousque donec nonnulli Judaei Rabinum persequi caepissent inter
Judaeos Szilagyienses omnia quieta fuerint.
Quare ex motivis etiam per Dominationem Vestram in medium adductis,
differentian1 banc eo determinari: ut
I -o. Expensae Rabino Jacobo Danieli Diamand per Judeorum partem causatae, ipsi
per Judaeos contra eundem agentes, praemissa Iiquidatione, bonificentur, et
2-o. Salarium eidem Rabino Contractualiter stipulatum, ipsi usque ad terminum, in
quo intuitu expensarum eidem causatorum et puncto primo adjudicatarum excontentatus
fuerit, per universam Judaeorum Szilâgyiensium Comrnunitatem persolvantur, ac tandem
Contractus inter partes initus pro soluto habeatur.
Quum praeterea ex Combinatione Relationis per Dominationem Vestram horsum
praestitae, cum singulari Fassione sub Iittera AA occurcnte collirnare liceal, Investigatores
Commissarios negotium hoc cum non exigua Rabini, omnibus cmolumcntis interea carentis
calamitate, in longum protrahentes, a Judaeis plus, quam legitimas suas Competentias
percepisse: bine Competentiae memoratorum Commissariorum congrue legilirnandae, et id,
quod ultra illas percepissent, in duplo refundendum, eodemque refundenda sumrna, in
depuralionem liquidarum Rabini expensarum convertenda, in genere autem solicite
praecavendum erit, ne ad expensarum supportationem Judaei, in differentiam banc non
influentes attrahantur. Quae determinatio Regii hujus Gubernii penes remissionem
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submissorum actorum Dominationi Vestrae fine procurandi sine mora effcctus eo addito
perscribitur: ut in effectuatione praemissorum cum

L. Barone Paulo Bănffi Supremo

Comite Comitatus Kraszna congruenter super eo abhinc instructo necessariam foveat
cointelligentiam.
Uszai
Claudiopolis die 1 5-a Novembris 1 817.

Orig. Arh. Naţ. Magh. Budapesta, AG, F 46, nr. 8400/1 8 1 7.
[Traducere: ]
8400 . 1 8 1 7

Baronului Volfgang Wessetenyi, administrator
al comitatului Solnocul de Mijloc
Din ancheta efectuată cu privire la conflictul ivit între rabinul Iacob Daniel Diamand
din Sălaj şi unii evreii de acolo, înaintată de domnia voastră prin raportul din 29 august a.c.
şi cuprinzând în primul rând depoziţiile martorilor', examinându-se declaraţiile şi actele
acestei anchete. pe lângă opiniile şi deducţiile comisarilor de anchetă, precum şi opinia

domniei voastre, prezentată în raportul amintit mai sus, s-a constatat că există două

exemplare ale contractului încheiat între rabinul Iacob Daniel Diamand şi comunitatea
evreilor din Sălaj, dintre care unul a fost înmânat de comunitatea evreiască rabinului, iar
celălalt de către rabin comunităţii. Deşi între cele două contracte, conform traducerii din
ebraică anexate, apar unele deosebiri, totuşi, conform anchetei, rabinul şi-a primit celei
cuvenite din partea comunităţii, iar comunitatea evreilor, timp de doi ani, nu a făcut nici o
menţiune despre existenţa unor discrepanţe în exemplarul primit de la rabin. Drept urmare,

nu se poate înţelege cum ar fi putut interveni o fraudă în această privinţă, precum susţin

evreii din Sălaj. Dar nu se poate accepta nici explicaţia adusă de rabin că numărul trei la
evrei ar însemna veşnicie, deci contractul pe trei ani ar urma să dureze o perioadă
nedeterminată. De aici rezultă că, după expirarea celor trei ani stipulaţi în contract,
comunitatea evreilor din Sălaj, în totalitatea ei, va putea rezilia acesta. Dar cum din anchetă
a reieşit că mare parte a evreilor sălăjeni este mulţumită întru totul de rabinul său şi şi-a
exprimat chiar dorinţa de a-l menţine în continuare, iar alţi evrei au opinat pentru a lăsa pe
seama comunităţii menţinerea sau demiterea rabinului, doar unii mai săraci, îndeosebi
pentru a nu fi grevaţi de plata salariului rabinului, au susţinut că nu e nevoie de loc de rabin,
iar alţii, din neîncredere preconcepută faţă de rabin, au cerut demiterea sa înainte de
termenul stipulat de trei ani, rezultă că această demitere nu se poate considera ca voinţa
întregii comunităţi evreieşti.
Învinuirile aduse de partea amintită la urmă a evreilor împotriva rabinului Iacob
Daniel D iamand constau pe de o parte în delicte civile ce i se pun în seamă, pe de altă parte
în nerespectarea exactă a unor ceremonii rituale ale evreilor, precum şi în abuzurile pretinse
a fi comise de cei doi fii ai săi.
Delictele civile imputate rabinului nu numai că nu sunt dovedite, ci, din mersul
anchetei şi din declaraţiile depuse, reiese că zvonul despre atari delicte a fost răspândit de
evreii potrivnici rabinului, drept unnare în această privinţă vina pare îndoielnică. În privinţa
neglijării unor ceremonii rituale, rabinul e acuzat de unii evrei, disculpat de alţii, iar
abuzurile invocate ale fiilor rabinului nu sunt îndestulător dovedite spre a putea constitui un
temei solid pentru îndepărtarea părintelui ior din funcţia de preot.
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Luând toate acestea în considerare, cu atât mai puţin ne putem îndoi că evreii
sălăjeni, care l-au înlăturdt pe rnbin din funcţia sa, au acţionat şi au stârnit zâ:nmie în rândul

evreimii locale din răzbunare. privată, cu cât a reieşit din anchetă, şi mai mulţi martori au

declarat că, până când unii evrei au început să-l persecute pc rabin, în rândul evreilor
sălăjeni totul a fost în linişte şi pace.
Din aceste motive, pe care le-aţi invocat şi donmia voastră, hotărâm în privinţa
acestui conflict ca
1.

cheltuielile cauzate rabinului Iacob Daniel Diamand de partea adversă să fie compensate
chiar de către evreii care au acţionat împotriva sa;

2. salariul rabinului, stabilit prin contract, să-i fie plătit de întreaga comunitate a evreilor
sălăjeni până când cheltuielile ce i s-au pricinuit vor fi compensate, conform hotărârii de
la punctul întâi şi când contractul între cele două pă.t1i va

fi considerat încheiat.

Cum însă din compararea raponului domniei voastre, înainlllt aici. cu declaraţia de

sub litera AA reiese că anchetatorii, prelungind excesiv cercetarea ac1.;stei pricini, spre nu
mica pagubă a rabinului, lipsit în l'lceastă perioadă de orice venituri, au încasat de la evrei
mai mult decât li se cu\'enca, drept unnare, amintiţii comisari de anchetă, justificându-şi

sumele cc Ic revin, ceea ce au încasat suplimentar să restituie dublu şi această sumă să se
folosească pentru acoperirea cheltuielilor rabinului. În general, însă, să se vegheze ca evreii
care nu au fost implicaţi

in conflict să nu fie obligaţi la suportarea cheltuielilor. Această

rezoluţie a Gubcmiului r�gesc se comunică domniei voastre, o dată cu restituirea actelor
înaintate, în vederea aplicării l
ară întârziere, cu adaosul ca în cursul acestei aplicări să
asigure colaborarea necesară cu baronul Paul

Banffi ,

comitele suprem al comitatului

Crasna, care a fost instruit corespunzător asupra acestei chestiuni.
Uszai
Cluj , 1 5 noiembrie 1 8 1 7.

1

Vezi doc.

nr.

65 .
1 25 3 .

A

62 ( 1 81 7).

1 8 1 7, decembrie 9, Arad.

Autorităţi.le

comitatului

Arad

publică circulara Consiliului locumtenenţial privind mărirea
taxelor încasate de la evreii care călătoresc la Viena.

Nagy Melt6sâgu M.K.H.· Tanâtsnak tovâbbi K. Komyek Rendelese: Melly

szcren L a B etsi Politzianak kiilon va16 fundussanak oregbedeseiil az oda meno Zsid6k ot
napi mulalozâsânak Taxâja emeltetven feţjebb, ugyan az ket Clasisra vevooik: a belso
Zsid6k Conventios Penzben fizetnek

4

forintot, a kiilsok 6 forintot nem ertven ide a nagy

kereskedokct, kalmarokat s azoknak Bi zottyâit, a kik is mas kel Classisban es pedig a
B elsok 2 forint, a kiilsok 3 forintot fizetnek. Hogy tehât azon Politziânak Directorja
mindenkor tudhassa azoknak igazi rneg ktilombOzteLeset,
rninden sorsa kitettetni rendeltettik.
De dato 28-ae Octobri s 1 8 1 7 No3 1 1 66.
Generalis Congregatio de dato 9-ae Decembris 1 8 1 7 .

Orig. AN, DJ Arad, ACA. nr. 1 253/ 1 8 1 7.
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az titi leveleikben azoknak

[Traducere: ]

1253.

petrec

În

CircularJ a preaonoratului Consiliu Locumtenenţial Regesc al Ungariei:

vederea creşterii fondurilor poliţiei din Viena, s-a majorat taxa evreilor care

5 zile acolo pe două categorii: evreii din ţară plătesc 4 florini în monedă

convenţională, iar cei străini 6 florini, exceptându-se marii comercianţi, negustori şi
împuterniciţii lor, care vor plăti câte

2,

respectiv 3 florini. Iar pentru ca directorul politiei

s:i-i poată deosebi după aceste categorii, în paşapoarte se dispune a se specifica statutul
evreului respectiv.
Dat în

28 octombrie 1 8 17, nr. 3 1 1 66.
9 decembrie 18 17.

Congregaţia generală din

66.

1 8 1 7, [Ba.ra:-abia}. Extras din recensământul o ficial al
Basa<abiei totilizat pe judeţe. Sunt indicaţi şi locuitorii evrei,
specificându-�e numărul familiilor, al femeilor şi bărbaţilor.

Judeţul ORHEI
Evrei

Judeţul HOTIN

Evrei

Judeţul SOROCA
Evr ei

Judeţul IAŞI

Evrei

Judeţul TIGHINA

Evrei

Judeţul CODRU
Evrei
Judeţul lSMAIL

Evrei

Judeţul GRECENI

Evrei

Familii

Bărbali

Femei

1 268

3275

3065

1467

3835

3500

803

201 7

1 998

395

101 1

964

260

255

644

70

1 79

171

1 25

3 14

311

25

69

561

Publ. în: Boga, Populaţia, p. 23-24.

1 Totalizat pentru întreaga populaţie, situaţia era următoarea: total familii: 98.526; 250.779

bărbaţi şi 240.800 temei; evreii totalizau 4. 1 30 familii: 1 1 . 955 bărba\.i şi 1 0. 7 1 9 femei (Boga,

Populaţia, p.

24).
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67.

1818, ianuarie 8, Iaşi.
Callimachi,

Hrisovul domnesc prin care Alexandru

domnitorul

Moldovei,

răspunzând

la

jalba

epitropiei Bisericii Domneşti din Piatra Neamţ, aprobă cererea
acesteia ca evreii

an

în loc de 25 parale

să plătească 50 lei chirie pe

pentru terenul pe care se află sinagoga şi baia rituală.

Noi Alexandru Callimachi V.V. cu mila lui D-zeu domn ţerei Moldovei.
Cinstiţi credincioşi boerini domniei meale, din isprăvnicia din ţinutul Neamţului, sănătate !
Fiindcă pentru două binale jidoveşti, adică şcoala şi feredeul ce sunt pe locul
Bisericei Domneşti de acolo din Tărgul Pietrei, la trecutul an 1 8 1 6 marte, în 1 6, s-a fost dat
cartea domniei meale epitropii acelei biserici ca să plătească jidovii bezmenul câte 50 Ici an
pentru loc; după aciasta, jidovii în trecutul an 1 8 17, dând jalba domniei meale cu arătare
de-a nu mai fi asupriţi cu plata bezmenului, ci să plătească şi aicea precum şi alţi târgoveţi
plătesc, numai analog pe stânjeni, după cum pentru aceasta ar fi avut dat şi carte domniei
meale. Deci, cerănd cartea la dănşii, ei au respuns că nu o au, că ar fi dat-o la acea
ispravnicic. S-au căutat în arhiva Divanului şi nu s-au găsit. S-au scris casei ispravnicului
s-o tri1nată să se vadă, au înştiinţat că s-au răsăpit din canţelarie. Şi aşia li s-au fost dat şi lor
cartea domniei meale ca să nu dea mai mult decât 25 de parale de stânjen să se dea pe an
bezmen pentru acea şcoală şi feredeu, dar de vreme ce acesta de iznovă s-au făcut. Epitropii,
înfaţoşând şi nouă această carte din 1 8 1 6 înaintea noastră vei logofăt, s-au cunoscut că cu
greşeala s-au fost dat acea carte din trecutul an 1 8 1 6 jidovilor, drept aceia scriem şi
poruncim domnia la toţi ca urmându-se întocmai şi punăndu-se cu arendare cărţei domniei
meale din 1 8 1 6 dată epitropilor să apucaţi neîntârziat pe pomeniţii jidovi şi numaidecât să-i
împliniţi câte 50 lei bezmen pentru acel loc pe an şi să-i daţi epitropiilor numitei biserici, ca
mai mult să nu vie jalbă în privinţa aciasta1 şi că aţi pus în lucrare poronca domniei meale
întocmai precum mai sus s-a arătat, să trimiteţi şi către domnia lui vei logogăt după cum
mai jos înştiinţez. 1 8 1 8 Genariu 8.
Iscălitura lui Vodă (L.S.)
Publ. în: Kaufman, L p . 8 .

1 Peste nouă ani, epitropia Bisericii Domneşti v a reveni c u o nouă cerere de mărire a chiriei,
pe care domnitorul o aprobă şi astfel, începând cu anul 1 827, câţiva ani evreii vor plăti o chirie anuală
de 100 de lei. După care, la o nouă mărire, se va ajunge la chiria anuală de 200 lei (vezi doc. 1 27).
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68 .

1818, iunie

1,

Bucureşti.

Adresa

Racoviţă şi Iordache Slătineanu dtre

vornicilor

Ioan

Dumitraşcu

Gheorghe Caragca,

domnitorul Ţării Româneşti, în legătură cu cererea comunităţii

evreilor sefarzi de a construi o sinagogă pe locul cumpărat de ei
în mahalaua Pope�cului. Domnitorul aprobă cererea „de vreme

ce vreo hiserică acolo aproape nu este şi în jurul sinagogii se va

ridica un zid înalt."

Preaînălt.ate doanme,
După luminata poruncă donmii tale ce ni să

dă

la această alăturată jalbă a

locuitorilor ovrei de aici, prin care zic că ci neavând vreo sinagogă aici, după vreme au
cercat multe discolii şi pagube; acum, de la mezat, au cumpc"\rat un loc dosnic lângă
Dâmboviţa, netrebuincios altora, să facă în faţă case pentru şederea săracilor şi în dos
sinagogă, rugând milostivirea mării tale a avea ceastă voe, să nu să supere de către cinevaş.
Am mers şi înşine la acest loc cc este în mahalaoa Popescului şi, intrând în cercetare, mai
întâi ne încredinţăm dintr-o anafora a stărostii care s-au întărit de măria ta la trecutul aprilie

I O,

că locul acesta de la mezat l-au cumpărat Gavril Coen şi fl.1arcul Arsch. ovrei, care este

în faţa stânjeni 1 2 şi palme 6, la mijloc stânjeni 1 2 şi palme 2 şi la fund stânjeni 1 2 şi palme
5, iar lungul din faţa podului ce pogoară din mahalaoa Popescui spre Beilic până în
Dâmboviţa.

Acest loc să vecineşte cu Magdalina,

soţia

răposatului

Ieşciu Ergheliu

vânzătoare, ce are case între Beilic şi într-acest loc peste uliţă, case proaste. Vreo sfântă
biserică aproape de acest loc al lor nu este şi peste acestea jăluitorii ovrei s-au făgădmt
1
înaintea noastră că vor încongiura acest loc cu zid înalt . Deci, fiindcă la nimeni nu poate
aduce supărare facerea sinagogăi pc locul lor ce l-au cumpărat de la sulla."1.-mezat., găsim i.;u
cale să aibă această voie, iar hotărârea cea desăvârşit rămâne a să face de către măria ta.
Dumitraşcu Racoviţă vei dvornic
Iordache Slătineanul vei vornic; vei cămăraş.
Io Ioan Gheorghe Caragea voevod i gospodar Zemii Vlahiscoc
De vreme ce locul aiestea pe care cer jăluitori e\Tei a-şi face sinagoga este bun şi
drept al lor cumpărat de la mezat şi vreo biserică acolo aproape nu este, după pliroforia ce
ne dau printr-aceasta anafora dumnealor veliţii dvomici i dunmealui vei cămăraşi, de aceia
hotărâm şi poruncim donmia mea să aibă voe jăluitori ovrei de a-şi face sinagoga pe ace�t
loc, înconjurându-l însă cu zid înalt împrejur, după făgăduiala ce au dat înaintea dumnealor
2
mai sus nmniµIor boeri •
1 8 1 8 iunie 7
(Pecetea gospod.)
Vei logofăt

Orig. AN., Condica lui Ioan Vodă Caragea, nr. 39, f. 350.

1 Sinagogile trebuiau să fie la o anumită distanţă de bisericile creştine. Această legiuire
edievală a fost formulată de marile soboare bisericeşti şi a fost acceptată ca obicei al pământului în

m
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ambele principate. Măsura de a închide sinagogile ce nu aveau legiuita distanţă de biserică a fost
abrogată prin ofisul ministerial nr. 20 524, din 2 9 august 1 860 (M. Schwarzfeld, Vechimea, p. 1 5 1 ) .
2 Acest lăcaş de mult intrat în istoria evreilor sefarzi a fost ridicat în jurul anului 1 8 1 9, purtând
denumirea de Templu l Mare. Interiorul Templului este descris de I. Barasch în lucrarea Itinerar. . .
(doc. 344). Pe parcursul deceniilor a fost reclădit şi restaurat de câteva ori, devenind unul din
monumentele artei orientale ale Bucureştiului. A fost devastat şi incendiat în timpul pogromului
legionar din Bucureşti din ianuarie 1 94 1 , iar în timpul regimului Ceauşescu a fost demolat (cf. Siniol
Cahal, p. 7-78).
,

69.

1818, [după august 18], Sighetu Marmaţiei. Procurorul suprem

al

comitatului Maramureş propune congregaţiei comitatense să
intervină

la

Consiliul

Locumtenenţial

pentru

atenuarea

interdicţiei evreilor de a zălogi, arenda sau administra domenii

nobiliare, întrucât o atare dispoziţie pune în pericol capacitatea
acestora de a-şi plăti taxa de toleranţă şi celelalte obligaţii fiscale.

1 818-k esztendo Jegyzo Konyvi
Kivonat
kolt1 .

1 697.

A Nagy Mt'.!lt6săgu Magyar Kiiâlyi Helytart6 Tanăcst6l 23 1 7 1 . szărn alatt

A Fiscalis Tisztsegnek ezen K. Parantsolat pâI'ja olly rneg hagyăssal adatik ki, hogy
az 1 7 9 1 -k esztendei 38-k Torveny Czikkelynek2, melly ezen Târgyr6l sz6l lelket es czellyăt
az Orszăg Gyiilese diariumăb6l kiveven, s az ezen Târgyban jott regi K. Parantsolatokat es
Statutumokat a Levei Târb61 ki kerestetven, hac;znâltatvan, a mostani K. Parantsolat
foglalatja erânt, adjon a jovo Gyiilesre tud6sităst.
2554. 1697

F6 Tiszti Ugyesz ur azon kiadott K. Parantsolatra, melly a Sid6k a nemesi
J6szăgoknak akâr Zâlogha akar arendâba val6 vevesett\l sou az azokba val6 gazdălkodasok
is tiltatnak, abban teszi Tudosităsăt hogy az 1 79 1 . esztendo 3 8-k Czikkelye hozatalara a
mint az Orsz.âg Gyiilese Diariumab61 vegere jărt, az adott alkalmatossăgot, hogy a nehai
B .E. J6sef Csăszâr halâla utan a Zsid6k n6mely K. vărosokban hăborgattalni kezdtek, s ez
erant osztân panaszt tettek, melyhez keppest ugy vetekedik hogy a tisztelt k. parantsolatja
foglalalja erânt felirast sziikseg volna tenni.
Mivel a Zsid6k az Ad6z6 nepnek nevezetes reszet teszik, es jeles Tolerantziat
fizetnek, kiknek ha a tisztelt K. Parantsolat foglalatja pontosan es tokelletesen foganatba
vetetik, nem tsak az hogy a reăjok vettettett Adonak s Tolerantzia.nak fizetesere
lehetetlenekke lesznek, hanem vegso pusztulăsra jumiok kelletik a Nagy M .K.M.H. Tanats
meg keretni rendeltetik hogy addig mig a Zsid6k Magyar Orsz.âgon el szenvedtetnek ha
tsak az elelmekre meg kivântal6 leg sziiksegcsebb eszkozok meg szerezhetese tckintetehbl
is a Lisztelt K. Parantsolat szoros tartalmăt gyengitcni mclt6ztasson 3 .
Copie. AN, D1 Baia Mare, ACM, Fd. 45. pachet XVI,

nr.

48, f. 233r.
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[Traducere: ]

[Extras din protocolul pe anul 1 81 8]
1697. Porunca preaonoratului Consiliu Locumtenenţial Regesc ungar sub nr. 23 1 7 1 1

se transmite în copie procuraturii cu dispoziţia ca, extrăgând din protocolul dictai esenţa şi

scopul articolului 38 din

2
1 79 1 care se referă la această problemă şi căutând în arhive

milostivele porunci şi statutele vechi cu referinţă la acelaşi obiect, să înainteze, până la
şedinţa viitoare, opinia sa asupra conţinutului poruncii de faţă.

2554. 1697. Domnul procuror suprem informează, ·cu privire la milostiva poruncă

prin care se interzice evreilor zălogirea, arendarea sau administrarea domeniilor nobiliare,
că adoptarea articolului 3 8 din

1791, precum a constatat din cercetarea protocolului dietal, a

fost prilejuită de faptul că, după moartea împăratului Iosif, de fericită amintire, evreii s-au
plâns că în unele oraşe regeşti au început

să fie persecutaţi. El opinează că e necesară

înaintarea miei adrese către forurile superioare în privinţa conţinutului acestei milostive
porunci.
Întrucât evreii formează o parte însemnată a poporului contribuabil şi plătesc o

considerabilă taxă de toleranţă, dacă se aplică întocmai şi integral conţinutul amintitei
porunci, nu numai că ei vor deveni incapabili să plătească taxa de toleranţă şi contribuţia ce

le revine, ci vor fi aduşi la deplină pieire. Să fie deci rugat preaonoratul Consiliu

Locumtenenţial Regesc ungar ca, atâta timp cât evreii SWlt toleraţi în Ungaria,

să

binevoiască a slăbi rigoarea pomenitei milostive porunci, pentru a le permite procurarea
celor mai necesare mijloace pentru asigurarea existenţei lor3.

1

Datată 1 8 august 1 8 1 8 (AN, DJ Arad, ACA, nr. 1 1 14/1 8 1 8).
nr. 237.
3 Congregaţia generală a comitatului Arad dispune, în schimb, la 1 octombrie 1 8 1 8, să nu se
mai legalizeze astfel de contracte (ACA, nr. 1 1 14/1 81 8). Revenirea Curţii asupra acestei decizii în
doc. nr. 73 ( 1 8 1 9). Vezi şi doc. nr. 76 şi 79 ( 1 8 1 9).
2

Vezi /MER, Il/2, p. 354.

70.

1818, octombrie 2, Viena.
aprobă

raportul

Cancelaria aulică transilvăneană

Gubemiului

reglementarea statutului evreilor

Transilvaniei

privind

din Alba Iulia, adăugând

obligaţia magi.stratului orăşenesc de a consulta judele evreilor la
repartiţia impozitelor asupra acestora.

Sacratissimae Caesareo Regiae et Apostolicae Majestatis Domini Domini Nostri

Clementissimi Nomine Regio Magni Principatus Transilvaniae Gubernio intimandum.
Erga Relationem Regii Gubernii quoad preces Judaeorum

Albo Carolinensium semet a

Jurisdictione Magistratuali eximi et Jurisdictioni Episcopali restitui petentium de dato 3-ae
Augusti ac. Nro.

7676 praestitam1, hisce rescribi: ex motivis ,n eadem Relatione adductis

fundatam Regii Gubernii opinionem et respective factas dispositiones eo addito approbari, ut

illorum observationi procurandoque adaequato complemento Regium Gubernium diligenter

invigilet, et Magistratui Albo-Carolinensi id adhuc injungat, ut occasion e impositionum ad
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ejates Judaeos repJ.rtiendarum, illorum Juilice semper audito, si quas idem fundatas eatcnus
exhiberet reflexiones, illas cxciperc, ac ad easdem pro justo et aequo debite rcl1ccterc non
intem1ittat; de praeattactis autem dispositionibus Rcgium Gubemium Supplicmtes etiam
Judaeos hoc fine per impertitam abhinc Resolutionem corsum inviatus congruentcr insuuct.
Cui in reliquo altefata Sua Majestas Gratia Caesareo Regia el Principali benigne prope11sa
manet. Datum Viennae Austriac Die 2-a Octohris 1 8 1 8 .
Samuel C. Teleki m .pr.
Michael Benjovszky m.pr.
Ex Originali sub Nro. aulico 5215 anni 1 8 1 8 emanato, in Tabularii guberni a.l i sub
Numero 1 2099 :umi ejusdem recondito.
Cupie.

AN, DJ Sibiu, Fd. Brukenthal, N 1 -5 , nr. 38. f. 5-6.

fTraducere: l
În numele preasacrei Maiestăţi i cezaro-crăieşti şi aposto1ice, al stăpânului nostru
preamilostiv, se comunică Guberniului regesc al Marelui Principat al Transilvaniei:
Cu privire la raportul înaintat în 3 august a.c. nr. 7676 de către Guberniul regesc
asupra cererilor evreilor din Alba Iulia de a fi scoşi de sub jurisdicţia Magistratului şi de a fi
repuşi sub autoritate episcopală 1, se răspunde că, din motivele prezentate în raportul
a1nintit, se aprobă ca întemeiată opinia Gubemiului regesc şi măsurile luate, cu adaosul ca
Gubemiul regesc să vegheze cu sîrguinţă la respectarea corespunzătoare a acestora şi să
impună Magistratului din Alba Iulia ca, la repartiţia impozitelor asupra evreilor de acolo,
să-l asculte întotdeauna pc judele acestora, să accepte observaţiile întemeiate ale acestuia şi
să le răspundă corespunzător, confonn dreptăţii şi echităţii. Gubemiul regesc să
încunoştiinţeze corespunzător pe evreii petiţionari despre dispoziţiile de mai sus, luate prin
rezoluţia care le-a fost expediată. Cărora în rest Maiestatea Sa Ic rămâne binevoitoare cu
milostivire cezaro-cnliască şi de principe.
Dat în Viena Austriei, îu ::! octombrie 1 8 1 8.
Contele Samuil Teleki m.pr.
Mihai Benyovszky m .p.

1

1 8 1 7, evreii din Alba Iulia îi
petiţie în can: se plâng de abuzurile Magistratului orăşenesc: oprirea cumpărării de vite
şi de vânzare a părţilor pe care nu le consumă din motive 1ituale; oprirea cumpărării de lemne,
obligarea la cărăuşii excesive; interdicţia fierberii rachiului; arestarea lor abuzivă de către oficialii
magistratuali, deşi se află sub jurisdicţie episcopală. În 16 mai 1 8 1 8, Magistratul orăşenesc respinge
Cu prilejul vizitei împăratului Francisc în Transilvania în anul

îmnânează o

aceste acuzaţii şi opinează !X-"Iltru subordonarea evreilor autorităţii sale în problemele administrative.

În urma anchetei efectuate, Guberniul îşi înaintează raportul către Curte în

3 august 1 81 8, opinând

pentru respingerea cererilor evreilor şi supunerea lor în problemele administrative, ca şi în judecarea

să îndeplinească sarcinile ce le revin celor
46, nr. 2457, 7433, 7676, 8777/1 8 1 8). Vezi

pro.;cselor de faliment, autorităţii magist.ratuale, ei urmând

cc beneficiază de avantajele publice ale oraşului (AG, F
pentru antecedente doc.

nr.

38 ( 1 8 1 1 ) şi 54 ( 1 8 1 j ).
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71.

1818, noiembrie 3, Arad

Rezoluţia congregaţiei comitatului

Arad, prin care aprobă cererea croitorilor evrei de

a

putea angaja

în mod liber calfe, dar consideră inacceptabilă includerea lor

în

rândul meşterilor breslaşi, din motive religioase.

1 242. Az aradi zsid6 es văsări szab6k panaszolkodnak, hogy âmbâr ok a megyenek.
Insurrcctio1 es mâs koz intezetti sztiksegeiben szab6 mestersegi terheket viselnek, meg is a
Czehbeli Szab6k âltal legeny tartâsâtian gâtoltablak; kerven azon eroszakt61, elelmek m6djât
ki mcntetni, es szokou remekeles feltetele alatt magokat a rendcs szab6 czehbe vetetni.
Vegeztetett
Az midon az esedezo Zsid6 Szab6k a Religi6nak tekintete miatt, a Czehbeli
mesterek koze bC ncm teteLethetnenek, ellenben pedig nekiek is elelmek m6djât el zârni
nem lehemc, meg engedtetik nekiek hogy az ollyan văndorl6 legenyeket, a kik a rendes
Czehbeli mestereknel munkât nem kaphamak, bâtran es minden akadâly nelktil felvehessek
azokal mestersegek folytatâsâban elbessenek.
Partialis Congregatio de dato 3-ae Novembris 1818.
Orig. AN, D l Arad, ACA, nr. 1 242/1818.

[Traducere:]
1 242. Croitorii evrei din Arad se plâng că, deşi ei participă la satisfacerea
necesităţilor comitatului în caz de insurecţie1 sau cu alte ocazii, totuşi croitorii breslaşi îi
opresc de la angajarea de calfe. Solicită să fie scutiţi de această restricţie asupra modului de
a-şi câştiga existenţa şi să fie admişi, în condiţiile obişnuite ale prezentării ooei capodopere,
în breasla ordinară a croitorilor.
Rezoluţie
Dacă din motive religioase admiterea croitorilor evrei petiţionari în rândul meşterilor
breslaşi nu se poate accepta, în schimb nu li se poate închide calea de a-şi câştiga existenţa;
de aceea pot să angajeze liber şi fără nici o piedică pe acele calfe care nu au obţinut un loc
de muncă la meşterii breslaşi obişnuiţi şi pot să-i utilizeze pentru practicarea meseriei lor.
Congregaţia parţială din 3 noiembrie 1 8 18.

1 Este vorba de obligaţia nobilimii de a se ridica la arme în caz de necesitate, la solicitare
imperială, aşa cum s-a întâmplat în repetate rânduri în perioada războaielor cu Franţa revoluţionară şi
napoleoniană.
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72.

1818, noiembrie 1 O, Sighetu Marma/z"ei. Vicecomitele de
Maramureş, Paul Kaplonczay, cere un ates•a1 vicecomitelui
Samuel Mariez, privind caracterul neîntemeiat al plângerilor
comunităţii evreieşti din comitat împotriva amestecului său în
problemele lor religioase.
TekinLetes AH Ispany Ur

Ked"es Tiszt-Tărs Uram !
En ellenem a megyebel i Zsid6 Kozonseg a kozelebb le folyt 1 8 1 7-dik esztendobeli

Aug usztus holnapnak 8-ik napjan egy panaszos Instantiat advân be a legfelsobb helyre,

abban a tObbek kozt azzal is vâdol, hogy en az Zsid6 Religi6nak vallâsos dolgaiban beie
avatkozom, es azt minden m6dokkal iildozom.
Ezt a p:maszt en egy tagadâssal superâlhatnâm, mert hiszem az l stcnemre, hogy azt a
Zsid6 kozonseg semmi reszebc meg nem tudnâ bizonyitani, minthogy en ol y igen kerii ltem
az o vallâsos tziv6<lâsaikba1 val6 avatkozâst, hogy ha valaki koziillok an6l n ekem tsak
sz6llott is, Ludvan hogy annak meg visgâlâsa, es ell intezese kedves Collega Uramra vagyon
bizva, meg tsak nem oromest halgattam is ki.
Hogy mindazonâltal tsupa tagadâssall ne feleljek es a felsohb helyet is a vadaskod6k
alatsony lepesci es panaszai helytelen voltjok erant meggyozhessem, hivatalossan i s
egyszersmind baratsagossan kerem kedves Collega Uramat meltoztasson nekem arr 6l egy

officiosus

Testimoniumot

adni,

hogy

a

Megyebeli

Zsid6

Communitas

vallasos

cziv6dasainak ell intezese az Ur Collcga Ura.mra l even bizva, abban az Ur kedves Collcga

uram munkâlkodott eddig is minden befolyasom nelkiil, es meg a măi napig is az Ur
Collega Uram praesidiuma ala val6 dolog az, nem pedig az enyem ala.
A ki midon czen hizonyit6 frasnak mennel elObb l�jendo ki adatasâL baratsagossan

ujjolag is kemem, ltikelletes tiszteletLel vagyok
Kedves Collega Uramnak

igen tisztcW szolgaja
Kaplon czay Pal m.p.
Vice Ispăn

Praes, I O November 1 8 1 8
Spectabili Perillu s 1ri ac Generoso Domino Samueli Moricz de Tetso, I. Comitatus
Maramarosiensis Substituti Vice Comiti, Domino mihi sing ulariter collendissimo
Szigethi

ad ma.nus proprias
Orig.

AN,

DJ Baia Mare,

[Traducere : ]

ACM, Fd.

45, pachet XVI,

nr.

47, L l 1 2r-v.

Onorate domnule vicecomite,

Dragă colega,
Comunitatea evreiască din comital a înaintat în 8 august a anului trecut 1 8 1 7 o
plângere împotriva mea la Curte, în care, între altele, mă învinuieşte că mă amestec în
problemele lor religioase evreieşti şi că persecut această religie în toate felurile.
Eu aş putea rezolva această plângere printr-o simplă negaţie, pentru că sunt convins,
pe Dunmezeul meu, că evreimea nu şi-ar putea dovedi în nici un caz acuzaţiile întrucât eu
m-am ferit atât de mult să mă amestec în conflictele lor religioase 1, încât dacă cineva dintre
,
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ei mi-a pomenit ceva, eu nici nu l-am ascultat cu plăcere, ştiind că cercetarea şi rezolnrc;:i
acestei chestiuni este încredinţată dorilnului coleg.
Dar totuşi, pem:m a nu răspunde cu o simplă negaţie şi pentru a putea convinge şi
forurile preaînalte de procedura josnică şi caracterul neîntemeiat al plângerilor petiţionarilor,
rog în mod oficial şi totodată amical pe domnul coleg să bim„'Voiască a-mi elibera o dovadă
oficială că rezolvarea conflictelor religioase ale comunităţii evreieşti din comitat fiind
încredinţată domnului coleg, aţi lucrat la aceasta fără nici o implicare a mea şi până în ziua de
astăzi problema este de competenţa domnului coleg şi nu de competenţa mea.
Rugâ nc; încă odată, în mod prietenesc, emiterea cât mai curând a acestei dovezi
sl.:rise, rămfm cu deplina stimă slujitorul respectuos al domnului coleg
Paul Kaplonczay m .p.
vicecomite

1

Vezi <loc.

nr.

73 .
6. Eo

14 ( 1 803) şi 57 ( 1 8 1 6).

1 8 19, ia1111atie 1 1,

30

Arad

octombrie 1 81 8, privind

restrîngerra interdicţiei de arendare pentru evrei la domeniile

Felscgcnek Keg yelmes Rendelese: hogy

m.e.

a

Sid6 aren daknak: tilalrnaban kOlt cs

Augusztus 1 8-ăn ki hirdetett K. Ren delese l ,

a mint az lJdvari Karnara pan asz s zat
ertetOdni ki h irdettessen, de dato 30-ae Octol ris uns·

Nemesi ingatlan J6szâgokra nem pedig

terjesztette a Regalis B enetîciumokra
No

Congregaţia comitatului

nobiliare, cu exceptarea bunurilor erariale.

a N. MClt6sagu M.K.H. Tanăts uttyân

egyediil a

Arad.

publică rezoluţia imperială din

1 3 788.

Wgeztetett
Tud6sitâsul vetcttven kozhirre botsattatni rendeltettik. Generalis Con!:,regatio de
dato 1 1 -ae Januarii 1 8 1 9 .

Orig. AN. D J Arad, ACA.

nr.

6/1 8 1 9 .

r:radc1cere: l
.
6. Disp ozi ţia milostivă a Maiestăţi Sale din 30 octombrie 1 8 1 8, nr. 1 3788, ca să se
publice;; că decretul regesc, comunicat prin onoratul Consiliu Locumtenenpal Regesc ungar
în 18 august a anului trecut, privind interdicţia arendării de către evrei , să se înţeleagă
numai în privinţa bunurilor imobiliare nobiliare şi nu asupra beneficiilor regale, precum a
sesizat Camera aulică.
Rezolu,tie
Luandu-se la cunoştinţă, se displllle publicarea spre ştirea tuturor.
Congregaţia generală din 1 1 ianuarie 1 8 1 9.

1 Vezi doc. nr. 69 ( 1 8 1 8), 76 şi 79 ( 1 8 1 9).
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74.

18 19,

ia11uan·e 22,

Viena.

Decret

imperial

privind

neconfinnarea articolului de lege adoptat de dieta Tramilvaniei
din

1810-1811

cu privire la statutul evreilor.

Se dispune

conscrierea lor generală şi prezentarea de propuneri privind
modalităţile îndrumării spre meserii şi agricultură, precum ş1
asupra subordonării viitoare în materie comercială.

Duodecimo. Judaeis non solum in Civitate Alba Carolinensi, vcrum per tolurn
Principatum sedem figentibus, qua ratione gens haec in sensu App. Const. part. 5-ae Edicti
82 1 non tanturn in quaestu manuteneri, utiiior reddi, a praevaricationibus cohibcri debcat,
modum et regulas praescribere ad executivam. potestatem spectat; projectato proinde
2
<;uperinde Articulo XL , ad seriem non confirmatorum articulorurn relalo, in via dicasteriali
conscriptioncm Judaeorurn in Transylvania degentium ordinaturi sumus, el de eo, qualinam

Jurisdicuoni hi in sphaera commerciali subordinari, etiam ad excrcenda opiflcia, remque

agrariam provocari debeant., ac utiles contribucntes effici valeant? audito pracvie Gubernii
Nostri Regii sensu, propositionem Nobis cxhiberi curabimus, el omnibus circumstan tiis rite
expebsis, ut ea quae in rem necessaria, publicoque illius Principatus emolurnento fore
invenerimus, disponantur, et disposita in cffectum deducantur, curaturi sumus3•

Publ. în: IromanyklJnyv 1 837, p. 69.
[Traducere:]
1 2 . Fiind de competenţa puterii executive stabilirea modalităţii şi regulilor prin care
evreii care s-au stabilit nu numai în oraşul Alba Iulia, ci în tot principatul, trebuiesc, în
conformitate cu Edictul 82 al Părţii a 5-a din Approbatae Constitutiones 1 , menţinuţi nu doar
în domeniul comerţului, ci transformaţi în cetăţeni utili, opriţi de la activităţi ilegale,
articolul de lege XL. 2 , proiectat în acest sens, se include în rândul celor neconfirmate.
Dispunem efectuarea pe

cale dicasterială a conscripţiei evreilor

care

locuiesc

în

Transilvania şi ne vom îngriji ca, ascultând în prealabil opinia Gubemiului nostru regesc, să
ni se prezinte propuneri cărei jurisdicţii să fie ei subordonaţi în materie comercială, cum să

fie îndrumaţi spre exercitarea meseriilor şi a agriculturii �i , ţinând seama de toate

împrejurările, vom dispune tot ceea ce vom considera necesar şi util progresului public al
acestui principat, urmărind totodată punerea în aplicare a celor hotărâte3.

nr. 37 ( 1 8 1 1 ).
Vezi doc. nr. 37 ( 1 8 1 1).
3 Pentru aplicarea acestor decizii, vezi doc. nr. 236 ( 1837).

1 Vezi nota 1 de la doc.

2
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75 .

18 19, febmatie

23,

B1m11 �,cti. Hrir nvul dat <le .'\.lexandm

Nicolae Suţu, uomnitorul Ţării Româneşti, pentru lntforea în
funcţia

de

s t ,1roste

şi

h aharnbaşa

a

evreilor

din

Ţara

Român easc?. pc tl-foise fiul lui David. Sunt p recizate atribuţiile

s:Je jud edturcşti ;;i scutirile de d ări acurdate , iar ceilalţi eYrci
„numai ruptnare a lor să o dea, cum sunt aşezaţi, şi mai mule s ă

n u fie supăraţi".

Hrisoyul starostii dă ovrei.
D a i - ar:, ch,mncscu

nostru hrisov lui Moise sin David1 , pc carele l-am f:icut domnia

mea starost� d;'i ·J vrci şi este şi hahambaşa, ca să aibă breasla ovreilor şi cu starostea al lor
pri .·ilcghiurik cc mai dinainte au avut prin hrisoavele fraţilor donuri de mai nainte, adccă:

starostea împreună cu toti O\'rcii să fie apăraţi de toate alte orândueli ce vor ieşi peste an în

ţam, fYrr 1.k numai ruptoarea lor

să o dea, cum sânt aşezaţi, şi mai mult să nu fie supăraţi.

Pri.:inilc cele mai mici ce vor avea ovreii între dânşii să le judece starostea, şi cele mai mari
şi care nu sânt odilmiţi pă judecata lui să le judece dumnealui vel cămnraşul, iar zapc i ii mari
şi m!ci ai

targnlui,

la pricinile şi judecăţile ce va avea ovreiu cu ovreiu între diinşii, să nu să

amestece. Aşăjdcrea şi casa starostii să fie apărată de fumărit şi de alte orândueli, cum şi

dijmărit i vinărici pă drepte bucatele lui Sc'i nu plătească. Şi când strânge banii clajdiei de la

o\·rci, să-i ia stirostea după obiceiu, dă nume câte barri 30 pentru osteneala lui, ca1ek

fiindcă este şi hahambaşa, să ia de wt ovreiul casnic câte taleri unul pe an şi alte venituri ce

să numesc ale hahamului, după orânduiala şi obiceiul lor. Asemenea să ţie ovreii şi

povernele ce le-au avut făcute cu cheltuiala lor în Bucureşti, pe locul ce li s-au dat de la
domnie şi sinagoga lor. Aşăşderea să aibă starostea în zaptul său atât pă ovreii pământeJii,
cât şi pe cei strJini ce vin, să-i aibă în ştiinţa sa, ţiind catastih curat pentru toţi d ; obşte.

Precum şi pentru tăerea cărnii de mâncarea lor, să aibă numai ci, adică ovreii pămfu leni. de
a tăia came aici pentru dânşii, de la care să cumpere şi cei ovrei străini, cu adău gire peste
preţul cu care cumpără şi ei de la măcelarii creştini, care acel adaus de parale dm.ă-trei sau

fos t obiceiul lor, strângându-să la cutia lor, are să fie pentru întâmplătoare trebuinţe
alţi ovrei străini să nu fie volnici a tăia aici came pentru dânşii2 . Şi
fondcă st a r os t ea arc două prăY ălii in care să află ş i cu şederea, să aibă dar şi apărarea acelor
cât va fi

ale breslei lor; iar

fumărit şi de alte orânducli; să ţi e şi o cârciumă în care să vândă vinul
scutită şi apărată de fumărit, de căminărit, de vamă şi de toate alte orândueli cc vor
fi pri alte pnvin\e. Să \ie starostea şi un vier la via sa, om străin şi făn'i dă pricină de illtjdie,
scutit şi apărat de rândul dăjdiilor visteriei şi de alte orândueli.
Pentrn care poruncim şi la toţi ovreii să dea starostei supunere şi ascultarea cea
două prăvălii de

0vrei lor.

cuvincioasă şi să-l protirnisească oriunde şi întru toate locurile, ca pe un staroste şi hahambaşa

al lor; iar cel ce să va arăta împotrivitor, neurmător şi nesupu s

să i se facă căzuta dojană,
întru toate după obiceiul ce s-au unnat şi până acuma. Dacă învredrricindu-se şi
,

unnându-se

pe noi Domnul Dumnezeu cu a treia domnie a aceştii pravoslavnice Ţări Româneşti, am

am înneit şi am întărit toate orânduelile şi nrilele ce să coprinde mai sus, ca să să
p;'"f,'.cască întocmai şi nestrămutat. Şi am întărit hrisovul acesta cu însuşi credinţa domniei

bin.:voit de

melc, Io Alexandru Nicolae Suţu voevod, şi cu credinta preaiubiţilor domniei mele fii Niculai

Vvd .. Gheorghe Vvd., Ioan Vv., Scarlat Vvd., Dimitrie VY., Grigore Vv., martori fiind şi
dumnealor cinstiţii şi credincioşi boierii veliţj şi ai divanului domniei mele.
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Şi s-au scris hrisovul acesta la întîiul an dintru a treia domnie a domniei mele aici în
oraşul scaunului domniei mele Bucureşti, Ia anii de Ia naşterea Domnului Dumnezeu şi
3
Mântuitorului nostru Isus Hristos, 1 8 1 9 februarie 23, de Chiriţă, logofăt de Divan .

Orig. A.N„ Fd. s s 93, f. 24-24 o. Publ. în: Urechia, XII. p. 392.

1 Adică fiul starostelui David care a fost confirmat în funcţie de domnitorul Constantin
Alexandru Ipsilanti în anul 1 805 (doc. 23). Vezi şi doc. 39. În legătură cu personalitatea lui Moise
este de reţinut următoarea caracterizare dată de M. Schwarzfeld: ,,Moise David, născut în veacul
trecut, din neamul marilor starosti, care cunoştea mai multe limbi europene, era şi un profund cabalist
şi autor al unei opere cabaliste rămase inedite (M. Schwarzfeld, Vechimea, p. 64). Halevy apreciază
că erudi ia lui a întrecut-o pe a părintelui său (Halevy, Comunităţile, p. 99).
Drept conferit evreilor pământeni de domnitorul Ioan Caragea prin cărţile domneşti din
aprilie 1 8 1 3 şi 1 8 1 7 iulie. Vezi doc. 45 şi 6 1 .
3 Hrisovul repetă cu minime modificări textul hrisovului emis de domnitorul Constantin
Ipsilanti pentru întărirea în funcţie de staroste şi hahambaşa a lui David (doc. 23).

ţ

76.

1819, mai 3, Arad. Congregaţia comitatului Arad publică
dispoziţia imperială privind obligaţia arendării prin licitaţie a
bunurilor nobiliare dobândite de evrei prin zălogire.

520. 5700 sz. a. A Zsid6knak a Nemesi birtokok arendâjât61 val6 Tilalma s az i.rânt
l S-ân 23 1 7 1 sz. alatt ki hirdetett Rendel� kovetkezeseben 1 azon Felseges

m.e. Augusztus

rendcl�rOI is tud6sittatik a Megye: hogy a midon valamelly ad6ssagban Torvenyes uton is
a J6szag a Zsid6nak zâllogba adand6 lenne, vagy kOltsonzott penzert a Zsid6 kezeben

lenne, tartozzon a Megye azon J6szâgot licitatio âltal mâsnak a Zsid6 kârâval is arendâba
adni egy napra.

Wgeztetett
Az 5700 sz. a. fel olvasott

K.

Rendszabâs jovendobeli Sinor mertekti jegyzesbe

vetettven, mind a ket Szâmnak Jârâsbeli Sz. Bir6 Urak âltal
Generalis Congregatio

Orig. AN, DJ Arad, ACA,

nr .

ki hirdettettni rendeltettnek.

de dato 3-ae Mai 1 81 9 .
52011 8 1 9.

[Traducere:]

520. Ca urmare a ordonanţei publicate în 18 august a anului trecut sub nr. 23 1 7 1,
1
privind interdicţia arendării de către evrei a domeniilor nobiliare , sub nr . 5700 comitalul
este încunoştiinţat şi asupra dispoziţiei imperiale ca atunci când într-un proces pentru

datorii un domeniu ar urma să fie cedat unui evreu în zălog sau s-ar afla în mâna unui evreu

pentru bani împrumutaţi, cornitatul să fie obligat a arenda altcuiva, prin licitaţie, acel
domeniu pe o zi, chiar cu paguba evreului respectiv.

428
https://biblioteca-digitala.ro

Rezolu,tie
Decretul regesc citit sub nr.

5700 să fie considerat ca nonnativ pentru viitor şi se

dispune publicarea ambelor dispoziţii de către domnii juzi nobiliari cercuali.
Congregaţia generală, 3 mai 1 8 19.

1 Vezi doc. nr . 69 ( 1 8 1 8), 73 şi 79 ( 1 8 1 9).

77.

1819, mai 26, Iaşi. Hrisovul dat de Scarlat Alexandru
Callimachi, domnitorul Moldovei, de întărire a învoielii fostului
mare vomic, Costache Mavrocordat, cu locuitorii târgului de pe
moşia sa Drăcşani, ţinutul Botoşani. Evreii au primit dreptul de a
ţine una sau două măcelării, de a face şi vinde pâine şi covrigi,
precum şi scutire de chirie pentru două sinagogi, două case ale
hahamilor pentru o baie rituală şi un cimitir afară din târg.

Se face ştire cu acest hrisov al domniei mele

1

că, arătându-se al nostru cinstit şi

credincios boier, dumnealui Costache Mavrocordat fost mare vornic, cum că - spre
alcătuirea târgului din nou, ce s-a dat dumisale voie, prin osebit hrisovul domniei mele. de a
face pe moşia dumisale Drăcşani, de la ţinutul Botoşanilor, a făcut o aşezare în scris
hotărâtă cu acei ce s-au găsit până acum ca să se aşeze pe numita moşie pentru rânduiala
adetiurilor de la târgoveţi, cum să se urmeze pentru totdeauna, şi a făcut cerere că acea
aşezare, care s-a văzut şi de către domnia mea iscălită de dumnealui, să se întărească prin
înadins hrisovui domniei mele, care să se dea târgoveţilor spre a-l avea de-a pururea, cu o
întăritură nesmintită şi nestrămutată niciodinioară asupra aşezării pomenită.

·

Drept aceea. după cenrea ce ne-a făcut dumnealui asupra aceştii aşezări. că
alcătuirea aşezcrrii pomenită este de bună primirea şi toată mulţămirea celor ce au avut venit
ca să se aşeze pe pomenita moşie, iată, prin acest al nostru domnesc hrisov, hotărâm şi

această aşezare, precum mai jos pre larg se arată, să se păzească în desăvârşită şi statornică
um1are, fără strămutare niciodinioară, nefiind volnic, nici dumnealui vornicul de a supune

vreunei schimbări în vremea viitoare. dar nici locuitorii din acest târg a mai cere întrânsa
vreo prefacere de scădere nici într-o vreme, adică:
1 -iu. Toţi acei ce vor voi a vinde rachiu şi horilcă, în tot cuprinsul târgului, să
plătească orânda câte un leu de toată vadra, ferindu-se însă de a metahirisi orice chip de
vicleşug spre păgubirea stăpânului târgului, căci atunci nu numai rachiul şi horilca aceluia
se va lua boierească, dar va plăti şi orinda îndoit după cum se va vinde băutura aceasta la

dugheana sa.

2-lea. Vin, nimeni să nu fie slobod a vinde în tot cuprinsul târgului, fără numai

st.1pânul târgului, la orânda boie!'ească; iar de va voi cineva să vândă acest fel de băutură,
dator să fie mai întâi a se alcătui cu stăpânul, ca să dea aceasta slobozenie de va voi, în
scris, după care să poată vinde.
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3 -lea. Păcură şi dohot �ă fie slobozi a aduce şi a vinde oricine, plătind stăpânului
orânda câte zece parale de toată vadra . ferindu-se însă şi aceştia de a rnetaherisi vreun chip
de vicleşug spre păgubirea stăpânului, căci atunci toată păcurn şi dohotul aceluia luându-se
boierească, va plăti şi or.inda îndoit.
4-lca. Jidovii să fie slobozi a-şi ţinc un scaun sau două de căsăpie, plătind avaetul
moşici câte două parale de inici, 4 parale de oaie şi de berbec, o parale de viţel, zece parale
de rnânz.at şi gonitor, 20 parale de vacă, 30 de bou, având voie de a vinde, de la scaunele
lor, carne ori la cine vor vrea să cumpere; dovedindu-se însă că au mistuit ei niscaiva vită
din cele tăiate, atunci acelea să se ia boiereşte şi avaetul să-l plătească îndoit, iar pentru alte
scaune de căsăpii, de se vor găsi şi alţii ca să ţie, să se învoiască prin alcătuire cu stăpânul
spre a le da slobozt:nie.
5-lea. Painea şi covrigii vor fi slobozi jidovii de a face şi a vinde lară oprire2•
6-lea. Lurninari să fie slobozi oricine de a-şi face în casa sa şi de a şi vinde; iar de va
voi cineva să deschidă rnumgerie, atunci să se învoiască cu stăpânul.
7-lca. Pentru o vită, două, sau trei cel mult, ce va avea fri ştecare pentru hrana şi slujba
casei sale, să fie slobozi a le paşte pe imaşul satului, în toloacă, fără plata vrewmi adetiu.
8-lea. Fân şi ovez, volnici să fie fiiştecine ca să vândă la casa sa, fără nici o plată de
adetiu sau havaet.
9-lea. Loc pentru casă sau d1.J.gt1eni, voind cineva a prinde la uliţă, să aibă a plăti
bezmănul câte doi lei de tot stânjenul cu�T'Jlesc, pe fiiştecare an, în lat numai, pe oricare
uliţă; şi la câţi stânjeni va avea fiiştecinc în lat, în lung să aibă 1 8 stânjeni; datori fiind a lua
fiiştecare scrisoare de la stăpânul târgului, iscălită şi cu pecetea dun1isale, ca după acea
scrisoare, plătind bezmănul hotărât, de doi lei pe stânjen, orice tâmplare ar fi, adică de foc
(ferească Dumnezeu), sau altă asemenea primejdie, volnici să fie a face cu locul ce vor
prinde, orice vor voi, şi a-şi face orice bina: precum şi oricare din târgoveţi, după vreme,
vor voi a schimba sau a vinde binalele lor, datori să fie a înştiinţa mai întâi pe stăpânul
târgului, pentm ca şi din partea sa să se întărească tocmeala ce vor face, sau de va voi a
cumpărn dintrânsele să se protimisească, pururea, însă tot cu acelaşi preţ cc se vor alcătui cu
alţii; iar la mahala sci plăte.ască bezruânu! c�tc doi lei de o casă proastă.
10-lea. Bere şi med, cine vor voi a face prin casele lor volnici să fie a o şi vinde în
cuprinsul târgului, lară să plătească vreun avaet; iar voind să deşchidă cineva fabrică de
acest fel de băutură, să aibă a se alcătui mai întâi prin tocmală, cu stăpânul târgului.
l 1 -lea. Pentru două scoale de adunare a jidovilor, două case a hahamilor lâng�
scoală, şi pentru un feredeu şi pentru un ţintirim, afară din târg, să nu fie supărnţi cu plată
de bezmân .
1 1 .-lea. Adunarea la zilele de târg şi a iarmaroacelor să se facă pe uliţă, începută de
la ratoşul vechi, în sus şi în jos, până unde va urma uliţa, pe drumul cel mare.
1 3 -lea. Slobod să fie fieştecare neguţător, pe toate uliţele târgului, a scoate dinaintea
dughenii sale marfa sa spre vânzare, sau să învoiască pc altul străin, far să plătească ceva
slc"ipânului; iar prin capul uliţei sau prin medeanuri, acei ce vor vinde mărfuri datori să fie a
plăti avaetul moşiei precum se obişnuieşle.
14-lea. Oricine va face, în tot cuprinsul târgului, adică sau la uliţă, sau la mahala,
livadă, vie sau grădină, va da dijma obişnuită a zece din rodurile loL
15-lea. Orice fel de fabrică, sau în uliţă, sau în maliala, va voi cineva să deschidă, să
nu aibă această volnicie fără a se alcături mai întâi cu stăpânul, prin tocmală în scris, pentru
ca să aibă slobozenie către aceasta.
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1 6 -lea. Oricine va avea loc prins, dator să fie a plăti bezmănul moşiei la L.i.ua
Sfintului Gheorghe, deplin şi neapărat pe fiiştecare an.
Asupra acestei aşezări, dar, ce se arată mai sus, alcătuită între dumnealui vornicul
Costachi Mavrocordat şi între cei ce se vor aşez.a pe numita moşie Drăcşani, spre a se păzi
ca o aşezare cu bună prin1ire a amânduror părţilor săvârşită, de-a pururea statornică şi în
veşnică nestrămu,tare, nici despre urmaşii clironomi ai dumisale vornicului, s-a dat acest al
nostru domnesc hrisov, întărit cu a noastră domnească iscălitură şi pecete, care va sta în
purure în mâinile târgoveţilor, ca o întăritură nesmintită şi neruşiită către aciasta
niciodinioară.
S -a scris la scaunul domniei mele, în oraşul Iaşi, întru a doua domnie a noastră la
Moldovia, în anul al şaptelea.
La anul 1 8 19, mai 26.
Publ. în: DIER. II. p. 76-78.

1 A dou1\ domnie a domnitorului Scarlat Callimachi, 1 8 1 2 aug. 27 1 8 1 9 iunie 20.
cu limitele exercitării acestui drept vezi doc. 1 1 8.
3 Cel dintâi hrisov de r-·i1;1populare ce se cunoaşte este acela din 3 iulie 1 763, pe care C I.
Callimachi, domnitorul Moldovei, îl dădu pentru Târgu Frumos „ce este la ţinutul Cărligături" (E.
Schwarzfeld, Jmpopularea, r. 1 7). Cf. catagrafiei Moldovei din 1 820, în Tg. Frumos se aflau 99
familii evreieşti (Vezi doc. 80, nota 2). Pentru extinderea acestei practici de impopulare r1
târguşoarelor moldoveneşti cu evrei prin acordarea de diverse privilegii şi scutiri de taxe evreilor,
vezi şi doc. 1 0 1 , 1 1 7, 1 2 1 , 252, 340, 341 , 342, 345, 348, 35 1 . N. Iorga, criticând sever practica
boierilor de a impopula mo�iilc lor cu negustori şi meseriaşi evrei, recunoaşte totuşi fie şi indirect
aportul acestor evrei la civilizarea vieţii cotidiene boiereşti. Astfel, în viziunea sa, această perioadă de
impopulare a târgurilor „e vremea clasică a aşezării pe moşiile boierilor. Cu zecile se numără uceste
aşezări de exploatare şi depravaţie pentru hrănirea viciilor civilizate ale clasei dominante". (Iorga
1 9 1 3. p. 33).
-

2 În legătură
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1819, decembrie 7,

78.

fiscale

a

�vreilor

Uu/ Taliei centralizator al comcripţiei

din

jurisdicţii le

Marelui

Principat

al

Transilvanif [

Conspectus

Iudaeorum et illorwn quibus in Magno Transylvaniae Principatus merentur mediorwn e Tabellis praestandae Regii Contributioni Anni
1 8 1 9 crutus et concinnatus 1
A d Nr. 1454/1 820

Nomina Jurisdictionum

.ţ..
w
N

Comitatus

Districtus
Sedcs
Siculicalis

Alba Superior
Alba Inferior
Kiikillă
Thorda
Kolos
Doboka
Szolnok Interior
Hunvad
Szolnok Mediocris
Kraszna
Zarănd
Kăvar
Udvarhely
Marus
Haromszek
Csik

Aranvos

Numeros
Patrum
et
Matrum
familia�

3
5

58
16
5

1 06
216
-

1 20
31
-

41
-

14
-

Agros Foenetilm
Vinetum
Prop1ios seu aquisitos
Cubu lorum
-

-

-

-

Cw rum
-

I

Urnarum
-

-

-

-

-

-

- I
-

--- - ·

-

Habent Articulis sustentandae vitae
Agros Foenetum Vinetum
Proventus Pri vatos e Commercio et quidem
--

Exarendato�
Cubu lorum
-

4

9

-

68 1/2
96

-

1 19
18

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- !
-

https://biblioteca-digitala.ro

Cur-
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2
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rum

-

-

5

ex Fornice

ex

Rf.

Rf.

Xr.

-

-

-

-

-

-

74

10

-

661'2

-

1 1 6'/4

20

-

15

653
376

-

-

1 1)

-

-

-

1 00

747

-

-

-

-

-

-

I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

696

-

-

-

-

-

-

-

Xr.

-

-

-

-

Ustione
Cremati

-

-

.

ex Arenda
Xr.

Rf.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2377

-

20
1 50

-

1 794
380
-

-

424

-

-

-

-

-

-

-

-

Nomina .lurisdictionum

Nume us

Matrum
familia�

Sedcs
Saxoni calis

+:..
w
w

Districtus

Cibiniensis
Schaesburgiensis
Mediensis
Nagy Sink
Rupes
Saboe-siensis
Mercmiensis
Ujegyhâziensis
Szăszvârosiensis
Coroncnsis
B istriciensis

Fogarasiensis
Claudio-nolis
Maros Văsărhely
Alba Carolina
Elisahethopolis
Szamos Uivâr
Summa

Habent Articulis sustcnlandac vitae
Proventus Pri vatos e Commcrcio et quidem

1

Patn:m
et

-

1
-

Agros Foenctu m
Vineturn
Proprios seu aquisitos
Cubu -

Cur -

lorum

rum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Agros Foenetum Vinetum

Urnarum
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

7
101
1
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-

-

-

5 '/4
-

-

-

-

5'/
4

-
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-

-

-

-

-

-

ex Fornicc
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-

-

-
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-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33()'/

-

-

-

-

-

-

-
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-
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-

2520
-

-

Rf.
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-
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-

1443

-

-

1
-

-

-

-

-
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-
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5
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36
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2

4

4
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�
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3
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3
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2

4
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2
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2
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u
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Rf.

xr.

Rf.

c
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Per Regium Magni Principatus Transilvaniae Exacloratum Provincialern, Claudiopolis die 7-a Decembris Anni 1 8 1 9.
Josephus Koller, Exactor Provincialis, Alexander Dosa m .p. R. Consiliarius.
Orig.

Arh. Nat. Magh. Budapesta, /\G. F 46, Nr. 1 454/ 1 820.
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Conspectul
evreilor şi al mijloacelor de care se bucură în Marele Principat al Transilvaniei, scos şi elaborat din tabelele contribuţionale regeşti pe
anul 1 8 19 1
Nr. 1454/1 820
Numele jwisdicţiilor

Nr. taţilor
Şl

mamelor

de familie

Ogoare, tăneţe, vii,
proprii sau cumpărate
Cu buii

Comitalul

Alba de Sus
Alba de Jos
Tâmava
Turda
Cluj

Dăbâca

.:::..
·�
°'

Solnocul Inte1ior
Hunedoara
Solnocul Mijlociu
Crasna

Districtul
Scaune

secuieşti

Zărand

Chioar

Odorhci
Mureş
Trei Scaune
Ciuc

Arieş
Scaune
săseşti

Sibiu
Sighişoara

Mediaş
Cincu
Rupea
Sebe:;

3
5
58

lfi

5

-

Care
-

Ume
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106
216
-

1 20
31

Au pentru menţinerea existenţei lor
Venituri pri.vate clin comerţ şi nume
Ogoare. Fâneţe, vii
arendate
Prăvălii
Fierberea
Arendă
rachiului
Cubuli
-

Care

-

Ume
-

-

-

4
9

2
4 12

5

68 1/ 2
96

66 1/2

1 19

1 1 6 1/2

-

-

18

-

A.

-

Xr.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

10
20

-

15

-

-

653
376
-

-

-

-

-

-

A.

-

696
100
-

747

Xr.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

Xr.

-

10

-

20
150

-

16

41

FI.

2377

-

1794
3 80
-

424

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Numele jurisdicţiilor

Nr. taţilor
şi
mamelor
de familie

Ogoare, tăneţe, vii,
proprii sau cumpărate
Cu buii

Districte

Oraşe

tl
.....:i

Miercurea
Nocrih
Orăstie
Brasov
Bistriţa

Făeăras
Clui

libere

Târgu Mures

regeşti

Alba Iulia
Dumbrăveni
Gherla
Total

Care

Urne

Au oentru rnentinerea existentei lor
Ogoare. Fâneţe, vii
Venituri urivate din comerţ şi nume
arendate
Fierberea
Prăvălii
Arendă
rachiului
Care
A.
Urne
A.
Xr.
A.
Xr.
Cubuii
Xr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5'/4

-

1 52

-

-

-

2520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5'/4

-

152

330 1/2

288'/4

964

2550

-

1443

-

101
-

1
727

Prin Exactoratul Provincial al Marelui Principat al Transilvaniei, Cluj, 7 decembrie 1819.
Iosif Koller, Exactor provincial
Alexandru Dosa m.p., consilier regesc
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Suma
contribuţiei
regeşti
plătite

-

-

-

-

20

60

-

Cr.

Celor scutiţi de
taxa capului
Bărbaţi

2
16

44

1 00

52

-

-

14

32
38

-

-

2

44

-

-

H.

Numărul

1

Taxa de

prokcţie

Slujitorilor

Femei

Bărbaţi

a acestora

Femei

FI.

capului

anul 1 8 1 9

fl.

Cr.

-

47

23

38

324

22

427

16
6

213

33

55

12

-

-

-

2

-

2

30

2

-

2

5

2

12

-

-

-

-

-

Cr.
7

18

-

96

-

1 10

38

28

-

30

44

15

-

-

295

· 50

12

11

6

42

599

46

902

18

45 1

9

-

-

333

44

3
32

-

-

2

12

4

14

24

1 1 08

28

1 456

36

728

18

-

-

-

-

-

-

-

-

24
2

11
2

9

36

716

27

1018

3

509

1

36

1 77

-

256

39

1 28

-

-

-

-

-

30

40

144

20
53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

12

292

-

-

-

3

70

„

-

78

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

33

10

-

-

-

-

74

10

4

-

4

8

4

-

210

-

-

-

-

-

48

78

-

107
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-

-
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-
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-

-
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-

-

-
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-

-

6

3

477

349

-

-

-

-

Bărbaţi

Femei

-

-

-

-

-

289

59

14

11

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

33
1 6 1 5 65

-

24
43

-

Slujitorilor

-

-

245

Cr.

Celor scutiţi de
taxa capului

-

-

40

FI.

Numărul

-

-

58

-

-

13

Taxa de
protecţie
a acestora

Taxa
capului

FI.

FI.

Bărbaţi

Femei

1

5

1

18

-

42
-

15

28

16

30

1

5

1

18

444

2
77

80

-

-

1

Cr.

-

-

59

48
18

Suma
contribu-ţici
regeşti pe
anul 1 8 19
F1.

Cr.
-

-

42

-

3 884

33

-

-

Cr.

Taxa de
loleranţă ca
jumătate din
contribuţia
regească
FI.

Cr.

43
-

18

-

21
-

750
43

29

375

18

21

34

5509

12

17

34

2754

39
1

4'

-

/2

39
6
47

1 Pentru comparaţie, conscripţia fiscală a evreilor din Marele P1incipat pentru anul 1 8 1 3 înregi strează, în 21 de unităţi administmtive
(jurisdicţii), 829 de familii evreieşti cu 3792 persoane, care deţin în proprietate 46,75 cubuli ogoare, fâneţe producătoare de 4 care de flin, vii care
produc 1 1 1 5 urne de vin, l moară, 95 de cazane de fiert rachiu, arendează 7&5,5 cubuli ogoare, fâneţe producătoare de 571,5 care de tlin, vii care
produc 1422 urne de vin, 52 de mori şi 1 37 cazane de fiert rachiu. Realizează din arenzi în valoare de 78529 florini 50 creiţari venituri de 20425
florini 24 creiţari, iar din 1 16 prăvălii şi 232 cazane de fiert rachiu venituri de 40637 florini 80 creiţari, plătind contribuţie în valoare de 4774 tlorini.
În perioada 1 835-1 845, conscripţiile, realizate pe jurisdicţii, înregistrează în 1 9 unităţi administrative 934 familii evreieşti şi 448 1 persoane.
Dintre cele 56 1 de familii pentru care există menţiuni privind direcţia de irnigrare în jurisdicţia respectiva, 252 sunt localnice, 245 vin din alte
jurisdicţii ale Marelui Principat şi doar 64 irnigrea:ză din Partium, Banat, Ungaria, Polonia, Moravia, Tara Românească. Dintre cele 683 de familii
pentru care există menţiuni privind data irnigrării, 395 sunt venite în j uri sdicţia respectivă după 1 830 (57,83%, respectiv 42,3% din numărul total de
familii).
Populaţia evreiască a Marelui Principat al Transilvaniei creşte exploziv în anii imediat premergători revoluţiei de la 1 848, când statisticile
oficia�e austriece înregistrează în 1846 - 7000 de persoane, în 1 847 - 7 1 00 şi în 1 848 - 7 1 69 persoane, în timp cc numărul de familii înregistrat pentru
anul 1 847 se ridică la 1459.
Vezi pentru aceste date şi sursele lor, Gyemant 1 996, p. 1 24-67. Pentru antecedente şi evolutia până la 1 848 mai vezi : /MER, 11/2. p. 203 208, nr. 1 2 8; p. 287, nr. 1 90; Carrni lly 1 994, Anexa II; Carmilly 1 995, p. 45-49; Răduţiu, G� ,.;mânt 1 995, p. 696-697, Anexa 7; p. 701 -702, Anexa
1 1 ; Anexa 1 6.
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79.

1819, Sighetu Marmaţiei. Propunerile comisiei instituite de
comitatul Maramureş în vederea reglementării dreptului
evreilor la dobândirea de domenii nobiliare. Se recomandă
men�nerea dreptului la arendare şi interdicţia cumpărăm sau
zălogirii cu deposedarea evreilor de proprietăţile nobiliare
dobândite deja. După avizarea lucrării, care a fost înaintată
Consiliului Locumtenenţial, privind expulzarea evreilor din
comitat, această măsură să fie aplicată în termen de 30 de zile.
,

1 8 1 9-k esztendei

5700

1 047. A Nagy Melt6sâgu Magyar Kirâlyi Helytart6 Tan:itst61 kOlt K. Parantsolat

szăm alau1.

az

Ezen K. Rcndeles Wbb, es nevezetes elă fordulhat6 nehezsegekre szolgă ltat11atvan
jovendore nezve is okot, es az 1 792 esztendei Tor\'eny Czikkelyel is egybe ferhetonek nern
tettzven, a mult esztendo Kissaszszony Hava 1 8-k napj ân 23 17 1 . szăm alatt kiilt K.
Parantsolatta12 cdjtitt pârba, olly veggel adatik k i 2-k AH Ispâny umak, hogy Fb Esperest
Koih Jo sef G. Catholicu s Vicarius, Andcrko Peter Tabla Birâk Stverteczky lwre Carncralis
Provisor, Asztalos Păi Tiszti tigyesz Urakat, es Sziget11 Jârăsi Fo Bir6 Urat Esktitj6vcl maga
m ell e veven Ki Kiildottseg formaba, ezen Kegyelrnes Rendelesnek a Torv6ni cs Jussok
rneg sertbdesek nflktil leheti) rnunkăba val6 vitethetcsc crânt adJanak v6lekedii T ud6sităs t
addig a femi tisztelt K. Parantsolatra hatâroztatott feliras elhalasztatvân. Eliihoz6dvan ez
ultal, hogy meg3 Esztendoben3 Jegyzoi szăm al61 az ezcn Megycbdl kiutasitand6 S id6k
enint keszittetcll es fclktildetett Ki Kiildottsegbeli munkăra4 sernrni folsobb v;;'ilasz nem
erkezett, ezen kornyiilâllâs pedig a K. Parantsolatoknak rnunkâba val6 vetelet nehezitene,
az az erant teendo felsiibb intezet a N.M.M.K.H. Tanătsnâl stirgcttessek.
2524 . 1 047. Mâsodik All lspany Dr, a Zsid6knak a Nernes J6szăgok zâlogosităsat6l,
vagy arendălâsâtol val6 eltiltâsok erânt jott K. Parantsolat foglalatja erânt elol tilese alatt
munkâlkodott Kikii ldiittseg Jegyzokon yvet, a tobb Irornânyokat is vissza rekesztven, bC
adja, rnellybe a Kikiildottseg ugy vellekedik, hogy a Zsid6sâg a J6szagoknak ârendăba val6
bi rasa rnellett hagyattasson rneg, rninthogy az efffl e dolgokkal val6 el esben az 1 790-k
5
e szten dei Torveny 38-k Czikkelye ertelrne szerent is rneg erositettik a nerncs J6szâgoknak
a Zsid6k âltal orokoson val6 vetclek vagy zalogosităs0kra nezve pedig a kbvetkez(iket
javasollya
a) Hogy az 5700 szăm alatt kolt idei K. Parantsolat a benne rncg irt esetekben
tell yesittessen
b) Hogy az arendărol keszitendo kotelezo levelek Magistratualis Tisztviselbk ăltal
coramisal tassanak.
c) Hogy az orbkosites vagy zâlogositas szabad ne legyen, es az ollyan kotelezo levelet
Corarnisalo Tisztel a K. Parantsolat szerent bânattasson.
d) A tilalrnasan vasărl6 Zn1id6 megbiintettes:o>en, es a J6szâg tblle a K. Parantsolat sze.rent
arendăba adattass0n .
e) Hogy rninden sido, akâr az eddig vasărlott, akkar ezutan văsarland6 Nernesi Joszăgb61
Rovid Perrel Ali lspânyi vagy Szolga Bir6i Bir6sag elott ex incapacitate possessori akâr
rnelly nemesernber âltal ki vittethessen.
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O

Hogy ezen Târgyra nezve az e MegyebOl ki utasitand6 Sidokra nczve felkiildott

munkâra t�ndo lnteiet a N.M.M.Kir.

H. Tanatsnâl stirgettessen s annak m eg
erkezesevel a Zsid6k 30 napok alatt ki utasittassanak. Utolyâra
Ugy veleked ik a Ki Kiildottseg hogy a tisztdt K. Paran tsolatnak ezek szerent val6
văltoztatasok irânt felirâst tenni sziikseges vol n a
A be adott kikiildottsegi munka a N.M.M.K.H. Tanatsnak olly alâzatos keressel fog
felkiildetni, hogy ezt helybcn hagyni es meg engedni meltoztasson h og y az e zen Târgyhan
jott K. Parantsolatokat, tsak az em l ite tt munkâban ki teu vAftoztatâsokkal lehessen
tellyesedesbc venni 6 .
.

Copie DJ B aia Mare, ACM.

Fd. 45,

pachet.XVI, nr. 4f!, f. 233v-234r.

[Traducere:]
1819
prcaonoratului

1047. Milostivă poruncă a
1

sub nr. 5700 •

Consi liu L ocumtencn ţial

Regesc ungar

Această ponmcă milostivă dând prilej unor numeroase şi importante d i ficultăţi
,

posibile în v i itor şi ncpărând în concordanţă cu articolele de legi din 1792, se tra ns mite în

august a anului trecut s ub nr. 23 1 7 1 2 ,
domnului vicecomite al doilea cu di spozi ţia să alcătuiască o comi si e 'i mpreună cu donmul
pl eban Iosif Koih, vicar greco-catolic, Petru Anderco, asesor de tablă, Emetic Stverteczky,
provizor cameral, Paul Asztalos procuror, precum şi cu domnul jnde nobiliar suprem al
cercului Si ghet cu j uratul său, pentru a prezenta opinia lor cu privire la aplicarea milostivei
porunci, fără încălcarea legilor şi drept urilo r existente. iar până atunci răspunsul la amintita
poruncă milostivă se amână. Amintindu-se cu acest pri l ej că încă în anuI3 sub numărul
notarial3 s-a elaborat şi s-a înaintat forurilor su perioare o lucrare a comisiei însărcinate cu
expulzarea evreilor din acest comita{ iar asupra acestei lucrări nu a sosit nici un răspuns.
ceea ce îngreunea7ă punerea în aplicare a milostivelor porunci , să se urgenteze rezoluţi a
mai înaltă de la preaonoratul Consiliu Locumtenenţial Regesc ungar.
252-l. 1047. D omnul vicecomite al doilea înaintează, împreună cu actele anexate,
protocolul comisiei care a l ucrn t sub presidiul său în privinţa conţinutului milos tivei
porunci privitoare la oprirea evreilor de la zălogire<! sau arendarea domeniilor nobil iare .
Comisia opinea:z11 ca evreimea să fie lăsată să arendeze asemenea bunuri, întmcât articolul
38 din 1 7905 le-a confirmat acest drept . În privinţa cumpărării sau zălogirii unor atari
bunuri propune următoarele:
a) să se pună în aplicare milostiva poruncă din acest an cu nr. 5700 în cazurile pe care le
specifică;
b) contra ctele de arendare să fie confinnate de oficialităţi magistratuale;
c) ca vânzarea pe veci sau zălogirea să nu se permită, şi oficialii care confirmă astfel de
acte să fie trataţi conform prevederilor poruncii milostive;
d) evreii care cumpără ilegal astfel de domenii să fie pedepsiţi, iar domeniul cu mpărat să
fie dat în arendă, conform prevederilor poruncii menţionate ;
e) ca orice evreu să poată fi deposedat de domeniile nobiliaîe cumpărate până acum sau pe
care le va cumpăra în viitor printr-un proces pe calea procedurii scurte, 'in faţa scaW1ului
vicecomitelui sau a judelui nobiliar, de către orice nobil care doreşte acest lucru;
copie, împreună cu porunca milostivă dată în 18

.
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f) să se urgenteze la preaonoratul Consiliu Locumtenenţial Regesc ungar rezoluţia
privitoare la lucrarea înaintată privind expulzarea evreilor din comitat, iar după sosirea
acesteia, evreii să fie expulzaţi în 30 de zile.

În sfârşit,

comisia opinează că ar fi necesar

să se înainteze o informare forurilor superioare cu privire la modificările propuse în
amintita poruncă milostivă.
Lucrarea comisiei va fi înaintată preaonoratului Consiliu Locumtenenţial Regesc
ungar ca să binevoiască a o aproba şi să permită luarea în aplicare a milostivelor porunci
6
sosite în această problemă numai cu modificările propuse în prezenta lucrare .

1

Ve1i doc.

nr. 76 ( 1 8 19).

2 Vezi doc. nr. 69 ( 1 8 1 8) şi 73 ( 1 8 1 9).

3 Lipsă în text.

4 Vezi doc.

nr.

25 ( 1 806), 46 ( 1 8 1 3) şi 59 ( 1 8 1 7).
nr. 237.
6 Prin adresa nr. 1433111 822, Consiliul Locumtcnen\ial ordonă republicarea dispozi\iei nr.
5700/1 8 1 9, iar wmitatul Maramureş, sub nr. 1 508/1 822, urgentează înaintarea conscripţiei evreilor
care detin domenii nobiliare (AN, DJ Baia Mare, ACM, Fd. 45, pachet XVl, nr. 48, r 233v-234r).
5 !MER , W2. p. 354,

80.

1820, martie, Iaşi. Extras din catagrafia oraşului laşi. Sunt
specificaţi contribuabilii evrei pământeni şi sudiţi, numele şi
numărul capilor de familie, ocupaţia şi repartiţia lor pe cartiere.

Jidovii pământen[i]

Moisă dascăl

Uli,ta Mare

Leiba Iaru

lzdrail
Iţăc Furmagiu

Haim rachieru
Solomon nepot lui

Moscul croitoriu
Moscul jâd[o]v
Moscul cibotaru

David
Mendel
5 Podul Vechiu

haham bas

Avram Dascăl

Marcul Marcov[i]ci
Moisă Spanciul
Zăilic

Haim Bas

Cheivcs

lţic cibotaru

B oroh zaraf

Pascal cibotaru
Leiba

Şmil cibotar

Leiba precupeţ

Nahman Marcov[i]ci

Zăsul precupeţ

S amsa

Leiba telal

lsac vararu

Iosăp

Avrarn calfa

Haim cibotar

Suiiul

Aron Frâncul cofetar

Nahaman cibotar

Aron

Izdrail

Herscu

Herscul cibotaru

lancul cibotaru

Avram poleac

Haim Leiba telal

Lup ul steclaru
Avram cibotaru
Smil cibotaru
ltih sîn haham

Hcrscul pricupăţ

27

M arcul j id[o]v

Bărboiul

Avram

Erşul steclaru (şi stec)

Marcu tenechigiu
Smil staroste
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Strul argintaru
Hercul croitoriu
Sundel

l osăp

croitoriu

Mihel harbagiu

Iosâp postăvarn

Faibes croitoriu

Meier dascăl

Isac

Hcrscu croitoriu

Iosâp croitoriu

Iuta

lotca croitoriu

Aron hutnar

Moisa croitoriu

Mochiul harabagiu

Iancul croitoriu

DaYid ceauş de arabagii

Beinis steclarn

Rahmil

Avram crcitoriul

Saim

lancul boccegiul

Sairn croitoriul

Nusâm

Herscul

Alt Herscul

Starea croitoriul

Idli

Herş cul

Jşac hahambas

fţăc cibotar

Ma;cr dascăl

Avram cibotar

Haim chitiru

Lup u l

Iţâc staroste
Lazăr

Lazăr cibotar

B ercul

Boroh

Herscul croitoriu

Caiman c..Toitoriul

Velve cibotaru
Iţâc

Lazăr
losâp

Aron

Iosâp croitoriul

Moisă
Moisă croitoriul
Lazăr pitariul

A\Tam croitoriul

Zel man

Avram

Leiba croitoriul

Mcicr steclaru

Leiba croitoriu

Leiha Cercelia

Lupul Miheru

B oroh cepregaru

Avramu

Moscul pitaru

Aron butnaru

Iosâpu

Iosâp

Moscul

Menghd

Aba

Boroh croitoriu

Marcu cibotaru

Iancul croitoriu

Saim

Bercul precupăt

Avram

Faibes croitoriul

98

H erscu

Leizâru

Tdrgul de Gios

Solomon

Smil Leibu

Iancul steclaru

Iţâc rachiem

Izdrail

Avram argintaru

Moisă olaru

Iţâc jâd[o]v

Buium

David croitoriu

Halman butnar

Moscul

Leibu cibotaru

Dabid croitoriul

Smil rachieru

Leiba

chitar

Solomon calfa

Caiman

David

Rciva

Moscu

Marcul

Marcul

Froim

Smil

Man os

Avraam

Guvril

Avram

Bercul

Zailic

Litmel

I sac

Iancu!

Leiba Leiba

Moscu precupeţ
MahăJ

Herscul

Iosâf

Hanena calfa

I sac

David calfă
Peisa calfă
Si'lmon

Leiba

Isac strungaru

Solomon

dascăl

Moisa croitoriu
Zalman croitoriu
Herscu croitoriu
Haim o·oitoriu

Lciba spiţăru

Haim holcrcariul
Saim cârciumarul

Moisă spiţaru

Caiman c..Toitoriu

Sa im

Froim jâdto]v

Zalif blanaru

lv1i;;ăl vechil lui hahambas

Solomon cToi toriul
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Ilie croitoriul

Avram cepregaru

Iancu! crupnic

Simon croitoriul

Moscul

Avram chetraru

Marcul croitoriul

Beinul

Beimeş chetraru

Simon calfă

Avram

David croitoriu

losâf croitoriul

Mebâl croitoriu

Moi să

Zâsul

Faibeş croitoriu

Meier precupăţu

Mehel alămaru

lţâc arabagiu

Herşcul haham

Smil cibotar

Laba cibotaru

Herşcul casapu

Haim alârnaru

Penes cibotar1;

Zăhnan precupăţ

Leiba alârnariu

23

Iudeul precupăţ

Avram Burdujanul ot Frecău

Rufenii

Aron

Leiba sân Mendel ot

David jâd[o]v

Leiba cepregaru

Chirvâsărie

Aron arabagiu

Marcu Bucureşteanul

80

B oroh arabagiu

Bercul

Ciurchii

Moscul arabagiu

Mehel ceauş

Moi să

Leiba cuşmariuş

David ceauş

Herscu

Marcul ceauş

Manaşcul argintar

Herscu

lucăl harabagiu

Herşcu

Bercu
Ţală

Aron
Avraam cioclu butnaru

losâf
Faibeş

lancul precupăţ

Avram

Haim ceauş

Bercul cojocar

Herşcu cioclu

Lei ba

Iancu!

Leiba Hotineanul croitoriu

Iancu! croitoriu

Bercul

Strul Hertanul

Avram Cioară

Herşcu

Iancu! cibotar

Moscul croitoriu

Iancăl

Leizăru cibotar

Saim croitoriu

Marcul

Solomon cibotaru

Avram casapu

Zăilic

Alt Solomon cibotar

Boroh

Hairn

Lucer casapu

Avram precupăţ

Ilie

Tataraşi

Poroh croitoriu

Haim baham

lţâc jidov

Leiba fanaragiu

Duved hahamu

Şaim

Leiba mahalul

Leiba

lzdrail

Marcul cioclu

Smil ceauş ot şcoală

Avram

Pascal jâd[o]v

Moisă ceauş

Laba
14

lţâc haham

Marcul casap

Iancu jâd[o]v

Herşcul casap

Leiba

Avram croitoru

Moscul

Iancu! credincios

Marcul casapu

Moisă

lancul prăvilaş

Meier meraru

Lupul casapu

Pencul rachier

lţâc meraru

Mates jâdov

Moscul peviţ

Motăl ceauş

Hescu croitoriu

30

Iancu croitoriu

Căcaiana

Bercul rachier

Herşcu croitoriu

Iţâc casapu

Lazor casapu

lotca cibotariu

Leiba scriitoriul din şcoală

Haim feredegiu
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lancul ceauş de şcoală

Moisă casapu
Bercul Bândaru
(i)Strul credincios

David

Aizâc chitaro
Herşcul dascăl
Iancul croi toriul
Lupul jâd[o]v
Leiba ceauş
Ioina
Moşcul
Herşcul steclarul
Naftule precupăţ

Iancul telal
Leiba săpătoriu de piatră
Ilie sân l ui croitoriu
Avram de la Brod
Leiba steclar
Mendel sân Leiba
Sânder pricupăţ
,

Hascal

Avram
Leibu croitoriu

David

Tule

Avram
Moisă
Aizâc

Lupul
Buium arabagiu
Lupul rachier
Iancul
Alt Iancu me7.ar

Iţâc sararu

David precupăţ
Leiba rachier
(i) Strul hahamu
Ilie ceauş de şcoală
Lupul
Aron
lancul precupăţ
Sânder tabacaru

lancul butnaru

Avram

Leiba dascăl
losâp arabagiu
Moşcul dascal
losâp ciubotar

Leiba

Moşcu

Leiba cibotar

Marcul crupnic

Marcu

Zâsul croitoriu

Avram doftoru

Avram rachier
Alt Avram

Smil

pri cupăţ

Leiba precupăţ

Solomon

Moscul ciubotaru

Lazăr

Leiba casapu
Buium chitaro

Bercul chetraru

Lupul rachier

B ercul harabagiu

Hamhă

Leiba rachier

72

Matos

Iţâc casapu
Leizăr dascal

Broştienii

Zaharie precupăţ
Zal man precupă ţ

Ia[n]cu

Avram dascal

losâp prccupăţ

Iancul

Iancul olaru

Iţâc rachier

lJrsul ot Leşasca
David rachier

Avram precupăţ

Lupul fanaragiu

Enni lucrătoriu

Saim artalâc (sic!)

An ciul
�l ium rachiem

Mendel s..î.n Matos

lţâc precupăţ

Hliim croitoriu

Moisă

Leib den Bucureşti
Isâp

Frumos

Lei ba

Ş mii

Isf1p

Marcu

B oroh

Tudoros

Meier amorţâtul
(i)Strul precupăţ
Marcul precupăţ
Avra m pre c upăţ
Iţâc venit de la Săretiu
Lupul venit de la Movilău
Lupul ce şadi la Nicolai
bucătar

Alt lţâ c precupăţ

Iancu! venit din Târg u l

Avram sân lui

Moscu precupăţ
Lcizăr stcclam
Dănilă stcclaru
Pavăl jâd [o ]v
Zâsul calfa ot Marcul

pălărier

90

Hagioaia
lţâc

Marcu
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S aim casapu
Lazor croitoriu
Solomon

Herşcul calfă lui Solomon
Herşcul calfă ot Lahman
cibotar
Avram
Saim slicar

Moisă
Iţ.âc croitoriu
Avram
Srnil croitoriu
Ilie slicar
Cerbul
Avram
Saim casapu
Avram casapu
Heinic
Marcul
Iosâp croitoriu
Heinic pravelist
Moisă cuşmaru
Simon calfă
Iosâp talpaiaru
A\TaITI
Solomon
Leiba
Iancu) hahamul
Isac
Saim hahamul
I sac
Saim hahamul
Iancu I
Aron
Sâmon
S imon
Bercul cepregaru
Galman
Iţâc
Mendel cioclu
Mihel
Herşcu
Marcul ceasornicaru
Iţâc
Mendel steclaru
Izdrail cepregaru
Iancu steclaru
Sa.im cibotar
Herşcu cibotar
Iosâp calfă ot Leiba
croitoriu
Smil calfă ot tam

Hetchel cepregaru
Leizăr tovarăşul lui
Iţâc croitor
Haim croitoru
Lahman calfă
Saim alamaru
Zâsul calfa lui Saimu
losâp wgraf
Moscul croitoru
Mehel
Moscul croitorul
Avram
Aron croitoru
Solomon
calfe la Aron
Herscu
Leiba croitoriu
Pincul cepregaru
Iancu zaraf
lsac stoler
Ian cui
David tovarăşul lui Strulc
cepregaru
Avram calfă
S olomon croitoru
Herşcu tovarăşul său
calfi a lui Solomon
Moscul
Alt Moscu croitoriu
Moscul cepregaru
David croitoriu
Bande calfi a lui A\Tam
Iţâc
croitor sudit
Iancu I calfi a lui Ia.ucul
Ian cui croitoriu sudit
Avram
Aizâc
David olaru
Şapşa
Izdrail
88

Mă[n}jâle

Avram cibotar
Jder
Iţâc
Haim cibotar
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Avram
Haim croiloriu
Leiba cibotaru
Moscul
Iţic cibotar
Haim cibotaru
Froim
Herscul
Faibeş
Aron
Jder cibotar
Nisin croitor
Meier croitcru
Iţâc cibotar
losâb cibotar
Marcu cibotar
lver
Solomon
Leiba crâcimaru
Moscu croitoru
S âmon
Marcu argintar
Avram
Bercul tencchegiu
Marcul
Lei ba
Bercu
Izălic
Herşcu
Sam iru
Ilie stoleru
Pascal
Meier
Leiba calfă
Moisă
Ilie tenechegiu
Solomon calfă
Pascal
Marcul crâcimar
Mehel şapca.r
Moscul calfă
Iosâp Herşcu ceprcga.ru
Mcndel cepregar
Zălrnan cibotarul

Leiba

Smil

calfe lui lsac

Bercul calfă

Mehel

croitoriu

A pământenilorjâdovi
Adunarea sumelor

Solomon calfă

Smil

Herşcu

Moisă croitoriu

5 Uliţa Mare
27 Podul Vechiu

Solomon

Marcu

98 Bărboiul

Bercul cepregaru

Solomon

80 Târgul de Gios

Smil tovarăşul său

Mehel

14 Ciurchii

Moisă

Iosâp săhăicăcar

23 Tataraşi

Erşcu stoler

Nuhăl

30 Rufenii

Haim fanaragiu

Iosâp alămar

72 Cacaina

Iancu! croitoriu

Nusăn cibotar

90 Broştenii

Solom on croitoriu

Iţâc calfă

88 Hagioaia

Sairn croitoriu

Smil steclar

72 Mă(n)jile

Solomon

Lupul croitoriu

65 Muntenimele

Herşcu

Smil calfă

664

Lei zăr

Iţâc croitoriu

Leiba giuvaergiu

Iţâc calfă a sa

I sac jâd[ o]v
Ian cui

Iosâp curelar

Iancul

Jâd{o}vii sudeţfi]
rosăşti
Uliţa .Mare

Leiba tenechegiu

losâp

Zaibe Haimov[i]ci

Iuda

Avram casapu

Lupul rachieru

Pascal

Smil stoler

Aron croitoriu

72

Heinic
Qvram

3
Podul Vechiu

Avram

Lei ba

Iţâc cibotar

Strule

Iţâc

Avram

Moi să

Muntenimele

Iancu!

Avram
Moisă

Moise slicaru
Leiba şlicaru
Iţâc stcclaru

Iancu
Solomon sararu
Moisa croitoriu

Srnil staroste
David ciobotaru

Erscu

Avram calfa sa

Izdrail ceuregaru

Haim cepregaru

7

Saim perdegiu

Moisă

Bărboiul

Aizâc

Leiba croitoru

Iancul steclaru

Lupu cibotar

Avram steclaru
Froim

Iancu croitoriu

Copil
Leiba
Avram
Solomon rachieru

Mihel
Moisa stoleru
Haimer argintaru

Alt Froim
Nahman cibotar

Alt Solomon

Bercul croitoriu

Lupul jăd[o]v

David croitoru

Nusăn

Bercul

Moisa

Cerbul

Hairn

Iancul croitoriu

Avram

David

Lazăr

Mehel sân lui

Mihel

Iancu!

65

Lazăr haham
Itâc blănar

Magdalin

12

lsac croitoru
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Târgul de Gios

Haim precupăt

Naftule croitoriu

Ian eul

3

Avram

Leibu

Ta taraşi

Herscu

Izdrail

Moisul

Moisă

L eibu

Zăilic

Miber chitaru
Beinis

Lei ba

�cndit jăd[o]v ol Rufeni
4

Hcrscul

Cacainn

Saim ceapragaru

Iancul croiloriu

Moscul tabacar

Moscul c..ibotaru

Lahm�m zaraf

Bercul

Ruiun 1

l ţâc

Avram precupăţ

S u ule cepregaru

Hairn

Aron dascal

16

Letcul

Moscul jăd[o]v

Mâ(n)jăle

lzdrail

B oroh pravelas

Buiurn cibotaru

Moş cu
H erşcu

Smil precupăt

Sosâp

Haim

Lalm1an

Moisă
David calfă

Sai� dascal

Solomon băibărăcaru
Moscul croitoriu

Bercu

Iţâc dascăl

fancul

Hcrscul Davidov(i)ci
Lupul sLeclaru

Moisă precupăţ
Bercul precupăt

Nohman ceapragaru
Iţâc ceapragaru

ll

Chive!

lţâc

Broşteni

Mihel

L<:ibu cibotaru

Avram precupăţ

Strule

Nusân Nattule

Marcul pălărieru

Smil

David sân Ursul

Aizâc precupăţ

Iancu! croitoriu

Samhil

Iancu! Tt:v<iJe

Aron zugraf

Sâmon sân Smil

Avram rachieru

Mihel

Haim tela: de rachiu

Iancu! socrul lui Moisa

Moscul

Iosâp

Duved

Menuel

Her(ş)cul Barbăroşe

Solomon lipscanu

Meier

Lciba giuvaergiu

Marcul

Smil

_Herscul giuvaergiu

Simon postavaru

Leiba rachieru

17

31

10

Muntenimele
Iancu! croitoriu

Frecău

Fredeile

Feiga jăd(o)vca

David cibotaru

Isâp Claos chitaru

Marco Morcov(i)ci

Marcul căr.llnidar

Lei ba

Moisă Landih

Moisa

Zalman

3

Marcul pascaru

Zavrâs cibotar

Cher(vă)sărie

Bercul Cârlan

Lei zăr

Herşel Camenţchi

5

Strule

Bercul Morcov(i)ci

Hagioaia

Lazăr cibotaru

Lazar steclaru

Lahman cibotaru

Herscul croitoriu

3

Leiba ceapragaru

Smil alămaru

Ciurchii

Faibeş

Lupul curălaru

lţâc

Herscu alamaru

Lazăr

Lei zăr
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Iţâc cibotar
Marcul
Sleiman teslaru
Avram
16
A jădovilor sudeţ(i)
rosăşti adunare
3 Uliţa Mare
î Podu Vechiu
1 2 Bărboiul
1 1 Târgul de Gios
3 Frccăul
3 Chervăsărie
3 Ciurchii
4 Tătăraşi
1 I Căcaina
16 Hagioaia
5 Feredeile
I O Broşteni
1 7 Mă(n)jălc
1 6 Muntenimele
141

Jăd(o)vi sude,t(i)
nem,tăşti
Uli,1a .Mare
Leiba Gros
Solomon
Haima Avram
Sâmon Homostein
Leibu Simon
Naftul Sarf
Ilie
7

Podu Vechiu
Mendel giuvaergiu
Lazăr slicar
Herscu Pană
lzdrail
Avram zât Safat
Jlie precupăţ
Solomon starost(e) de
sudeţ(i)
Avram brat lui
Moisă rachieru

Solomon starost(e)
Meier zaraf
Avram z:ât lui
David Coul
Leiba Barbăroşe
Moisă Leper
Meicr Labăn
Faibes Hainie
los&p croitoriu
Avram argintar
Samsa Naidăr
Moisă Landos
lancul precupăţ
Mihel moldovan
Smil ceapragaru
losâp l valer giuvaergiu
lancă1 argintar
26

Bărboiul
Leiba zaraf
losâf Zăşet
Herscul steclaru
Solomon
Nusan
Saim
Ilie
Saim
Lei ba
Lupul
lţâc
Leibu
Smil
Iancâl
Mihăl argintam
lţâc croitoriu
David
Herşcul croitoriu
Haim croitoriu
Leiba
Sâmon fabricant
Leiba
Lupul crăcimaru
Moisă
Meier tiutiungiu
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laneul
26

Târgul de Gios
Iţâc croitoriu
lani argintaru
Avram
Lei ba
Herşcu
Solomon
Chivea
Iancul
Herţcul
Sâmon
Leiba
Zelman
Herşcul
Pencos
Haim David
Han
Avram Mihai
IancuI
Lei ba
losâp Sa.moii
Lciba Diamant
Avram
Abram

Leilic
Solomon
Aiz:âc Cemăuţaiml
David
Haim Focşencanu
Nahman lipseam
Simon Focşăneanul
Herscu calfa
Herşcu
Saim calfa
Solomon
Gheţăl calfă
Simon Focşăneanu
Han ciul
Hcrşcul
Avram
Lei ba
Herşcu steclaru

Iţâc

Moşcul zaraf
Ilie
Smil
Lipi
Duvid
Herşcu
Iancui
Meier
Samoil zaraf
Leiba
Aizâc
Chive casapu
Solomon
Meier
Samon
Zâsul Boga
Leiba
Ursul postăvarul
David crăcimaru
lsâp Botoşenean
Pascal lipscani
Calman Gândar
David Grosu
Caiman
Leiba sân Dănilă
Pascal Cafman
Avram
Leiba Grosu
Leiba Raindo
Moisă Rando
Zâsul
Meier
B oroh croitoriu
Hu�er croitoriu
76

Frecău
Avram Boroh
lancăl Naghim
Isac Andei
Meier croitoriu
Hăsaim
5

Chirvăsărie
Moşcul argintarul
Iancul Lirnbov[i]ci
2

Ciurchii
Herşcul
Solomon precupăţ
Avram cojocaru
Smil
Herşcul
Leiba croitoriu
Bercul argintaiu
Herţcul precupăţ
Marcul ceapragaru
Ca luş
IO

Rahmil rachieru
Iţâc rachieru
Iancul
Carlu
Bercul rad1ieru
Gavril
Solomon
Ilie lipscani
Şmil
Hasca
24
Fercdeile

2

Herşcu
Solomon
Lazăr
Iosâp rachieru

Căcaina

4

Josâo precupăţ
Smil Buzat
Iancul zaraf
Mihăl dascăl
Bercul croitoriu
Pincul hahamu
Avram Leiba giuvaiergiu
Mihel Ghiler
Strul rachieru
Nuhăl
lgdul croitoriu
Marcul croitoriu
Marcul precupăt

Hagioaia
Herşcul
Strulea
Avram casapu
Smil crăcimaru
Pelit sân Faibeş
Moisă dascăl
Marcu
Ilie giuvaergiu
Mihel
Leiba
Marcu
Lupul
Herşcul
Iancui
lzdrail
Burih
Avram steclaru
Mihcl calfa lui Avram
Smil
Nutăn
Mihcl Stern
Leiba croitoriu
Fişăl croitoriu
Herşcul
Leiba
Periţ croitoriu
Ziher calfa lui Periţ
Froim

R ufenii

Boroho ceauş
Leiba ceapragar

13

Broşteni
B oroh Leiba
Iosâpu Ahtarliru
Iosâp zugraf
Leiba Moizas
Solomon Sai:zas
Hune
Davidu Saim
Smil
Copu zăt Enoh
Zălman rachieru
Leiba rachieru
lancul pecetaru
Aron
Bercul rachieru
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Avram croitoriu

Haim

Boroh calti lui Avm

Nusăn giuvaergiu

losâp croitoriu

Saim

lancul l.Toitoriu

Leiba ceasornicarul

32

Leiba croitoiu

Mă(n)jâle
Şaim croitoriu
Nusăn croitoriu

Huhăl calfă

Salrnon

Solomon tenechcgiu

Moisa

Pascal giuvaergiu

A jidovilor nemţăşti
sude.ti
Adunare somelor

Iţâc giuvaergiu
Mexân Hrid

7 Uliţa Mare
26 Podul Vechiu
26 Bărboiului
76 l
argul de Gios

5 Frecău

2 Chervăsărie

10 Ciurchii

Moscul croitor

lancul croitoru

2 Rufeni

Zâsul croitoru

Avram stoleru

1 3 Căcaina

Moisa croitoru

Leiba calfa lui

24 Broşteni

Rovin croi toru

45

Iţâc coibotaru

4 Fcrdeile

Muntenimele

32 Hagioaia

45 Mă[nliăle
22 Muntenimele

Lupul argintaru

Herşcul

Nuhăl

Josâp Butnaru

Periţ

lzdrail Hofman

Saim
Aron Moştăr

I sac
Mendel

Lupul

Dnvid rachieru

294

Sude,t(i) prusăşti jidovi

Broşteni

Hcrşcu croitoriu

Tancul croitoru

Marcul jic!Lo]v

Moisă croitoriu

Herşcul precupăţ

Muntenimele

Izdrail croitoriu
Truvim calfă

Pascal
losâp Hofman

Mendel jid[ o ]v
A acestora adunare sumelor

Iancul croitonu

Gotlib croitoriu

1 Broşteni

Haim ceapragaru

Iuda

1 Muntcnimele

Leiba croitoriu

Avrarn giuvaergiu

Iancul jâd[o]v

Iţâc Stain

Iancu! argintaru

lancul Orstcn

Izdrail croitoriu

Mihăl

Avram croitoru
Iancu! croitoru
lancăl
Lazar

Sudă,ti franţuzeşti i
englezeşti

Solomon de la Engletera,

Mcndel cibotar

jâd[o]v

Smil

Solomon jâdLoJv telal

Strule

Marcul prccupăţ jâd[o]v

Moscu chil<uu

ot Podu V cehi

Haim croitoru

Isac zăt Moscu

Haim jâd(o)v ot Hagioaia

Câdale

David

Isac stoleru

22

Publ. în: Dor. St. I, p. 365-379; 382-383.

1 Spre deosebire de situaţia statistică din 1 808, catagrafia de faţă a înregistrat doar
contribuabilii, respectiv pe cei impuşi individual la plata dărilor, capii de fa.milie; cf. aprecierii lui Gh.
Platon şi această catagrnfo.: se.caracterizează prin ,Jipsuri şi omisiuni" (Platon„ Populc:1ia, p. 276). Î:i
total au fost înregistraţi 4 1 39 capi de familie din care 1 1 04 evrei.
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2 Catagrafia locuitmilor oraşului laşi reprezenta o parte din Catagrafia Moldovei întocmită în
anul 1 820, în timpul domniei lui Mihai Suţu. Cf. acestei catagrafii, in anul 1 820 erau: în tg. Bacău . 5'i
jidovi hrisoveliţi; Roman, 1 04; Hârlău, 1 0 3 ; Tg. Frumos, 91 jidovi hrisoveli\i, 2 jidovi suJiţi ; Tg .
Nou. 1 29 jidovi luisove liţi ; Tg. !luşi, 40 jidovi sudiţi şi care poartă bir şi sunt aşezr,ţi după hrisov; Tg .
Fălciu, 5 j idovi ce stmt aşezaţi cu hir în tablă; Herfa cu 339 jidovi hrisove l iţi ; Tg. Ştefăneşti, 70 jidovi
hrisoveliţi; Focşani, 25 birnici vechi jidovi; Burdujeni, 1 83 jidovi hrisove!iţ i; Fălticeni, 3 1 9 jidovi
hrisoveliţi; Vaslui, 30 jidovi, bez doi hahami ai lor, doi şcolari şi un sacagiu. 10 creştini şi jidovi cu
paşaporturi (AN, DJ. Iaşi, Fond Vistieria Moldovei, Tr. 1 66, op. 1 84; condicile: 1 0, 9, 1 8, 19, 1 6, 14,
1 5 , 20, 1 1 , 7. 1 3). Numărul evreilor birnici pe anul 1 821 se prezintă în tem1e11ii unnători: ţinuturile:
Suceava 206; Neam/ 64; Roman 93: Bacău 33; Covrtrlui 5; Tutova 42; Vaslui 66; Herţa 62; Dorohoi
155; Botoşani 1 08 ; Hârlău 10: Cărligătura 24; ţinutul Iaşi 81 (A C. Fond I, dos. 145). (Vezi şi
I vănesc u, Popula/ia, p. 62-63 şi C . C. Giurescu 1 940, p. 36-37). Pentrn dinamica popu l aţiei evreieşti
în Moldova în prima j umătate a sec. al XIX-lea (în special bi rn ic i ) vezi şi doc. 1 6; 3 1 , 125; 1 86, 288.
Pentru o compa;aţie aprox. între situaţia evreilor din Moldova şi Tara Românească vezi şi doc. 266.

81 .

1820, iflnie 18, lal Hrisovul da t de Mihai Grigore Suţu,
domnitorul Moldovei, pentru întărirea lui Şaim, fratele lui
Naftuli, în funcţi a de hahambaşa „peste toată breasla evreilor
atât din Eşi cat şi de pe la alte locuri de afară din ţara". Se menţin
privilegiile acordate hahambaşilor prin hri:>oavele domneşti de
mai înainte. SWlt specificate sursele de venit şi atribuţiile haham
başei. Enoriaşii comunităţii sunt obligaţi să-i acorde ascultare.

Copie de pe hrisovul de la Mihail Grigorie Suţul1 v.v.
„Să face ştiri cu acest hrisov al domnii meii tuturor cui să cadi a şti că bre[a]sla
jidovilor din Ieş[i] şi de pe la alte târguri de afară, obicinuit fiind să aibă un hahambaşa atât
pentru ale breslii lor orânduială. cât şi pentru alte pricini întâm[p]lătoare între dânşii, şi
fiindcă prin hrisov de la luminatul donm, procatohu nostr[u] , Scarlat Calimah [v]oie[v]od],
s-au văzut mai în unnă orânduit întru ace[a]stă slujbă pe Saim, fratele lui Naftuli2• careli au
fost iarăş[i] hahambaşă3, ales fiind numitul Saim de a plini locul acesta după orânduială şi
obiceiul bresli[i] ce s-au păzit în toată vremi, adică de a fi haharnbaşă de aceeaş[i] famelii
din carili au unnat din vechiul a să ţine loc[u]l accsta4.
Am socotit donmiia mea şi după încredinţarea ce am luat că nwnitul Şai1n, în
curgirea vremi[i] de când să află hahambaşă5 , s-au purtat cu cinsti, cu bună orânduială şi cu
toată sârguinţa şi vredniciia nu numai în trebuinţili bresli[i], dar şi în poroncili şi slujbi[li]le
domneştii Curţi, cu cari s-au aflat însărcinat, am găsit cu cale şi noi alegerii sa[le] de a plini
locul şi slujba aceasta a hăhămii6•
Drept aceea dar, prin acest al nostru donmesc hrisov întărind numitului Saimi
dreptul acesta, hotărâm ca el să fii şi de aici înainti nesmântit şi nestremutat hahambaşă
presti toată bresla jidovilor, atât din Ieşi, cât şi de pi la alti locuri de afară din ţară7 . Şi după
preveleghiul hotărât prin hrisoavili luminaţâlor domni de mai înainti pentru hahambaşă de a
fi pururea în aparare despre dârile şi havaleleli pământeşti, va fi şi nwnitul asă.Inini ocrotit
şi aparat de to[a]ti dărili şi angara[l]ili, nesup[ă]rându-să de cătră nimeni întru nimicăşi cât
de puţân. Asămini şi lancul, nepot lui Saim de la Botoşani, să fii scutit de birul vist[i]-
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eri[ei] şi de toati alti dări şi angării, întru nimică să nu fii supărat despre niminie: Venitul
hăhămii de logodni, di cononii şi de despărţ:enie să aibă a lua hahambaşă după vechiul
obice[i] , neasuprind pe ciniva mai mult. Jidovii de pe la târgurile de afară, de pin sati, să
aibă a da, după cum şi mai înainti s-au urmat, chiti un leu de tot gospodariul pe an, simbriia
lui haharnbaşă, făcându-să însă catagrafi[e] de toţ[i] acei ce vor fi gospodari cu casă sau
dugheni. Pe cât număr vor cuprindi, hahambaşă să aibă a-ş[i] tragi vinitul acesta al
sâmbriiai din cutii ID.ii fişticăruii ţân [u]t, protimisindu-să totdeauna însă mai întâi plata
birului bresli[i] jidovilor şi [şi] apoi să să plătească vinitul arătat a lui hahambaşi. Iar banii
de la jidovii după catagrafii şi după r.1nduiala mai sus arătată să aibă a-i tragi epitropii taxii
şi să-i pui[i] la loc în cutiili taxii. Catagrafii însă să să facă fără cei mai puţână mijlociri de
nea'divăr spre asupriri şi păgubiri lui haharnbaşi. săvorşindu-să prin hahami sau staroştii
jidovilor de pe la fişticari loc, cari dacă să vor dovădi că au urmat vreun chip de interes sau
de asupriri, nu numai să să supui a plăti înapoi toată acea asupriri, dar să să arati şi domnii
pentru ca să s[e] înfrâneză cu căzuta pedeapsă. Crupca ce esti vinitul iarăşli] al hăhămii să o
ia aici în Ieşi8, iar de la târgur[i]le de afară să ia chiti patruzeci şi cinci bani de vită mari, i
limbili şi câti doi parali de to[a]tă o[a]ia şi mielul ce să vor tăie cuşăr.
Nimeni din jidovii să nu fii volnici a-ş[i] ridica alt haham fără ştirea numitului
haharnbaşa. Starăş[tii] de j idovii de pi la târgurile de afară să să facă dă cătră hahamaşi, iar
nu de cătră alţi[i].
Deci poroncim dornniia mea ca toţ[i] jidovii să de lui hahambaşa ascultari şi cinsti
după obiceiul le[i]gii lor şi to[a]ti trebuinţili căti vor fi întri breasla jidovească să li cauti
numitul haharnbaş(a) după orânduială şi obăceiul legii lor, cum şi gludicăţeli ce vor fi întri
jidovii unul cu altul iarăş[i] haharnbaşă să li cauti şi să li îndrepteză. Însă pricinili ce vor fi
m ai mari să le cauti d[u]m[nea]lui vei cămăraşi şi d[u]m[isa]le va hotărî după dreptati. Trii
staruşti de jidovii obişnuiaşti a să faci din Paşti în Paşti, să fii după alegiri lui haharnbaşă.
Poroncim dar donmiia mea d[u]m[nealui] vei aga i altor boieri dregători şi zapcii să
fiţ[i] următori întocma după hotărârea hrisovului acestui al donmii mele, firindu-vă de a
mai faci numitului haharnbaşă ce mai puţină supărarea. Iar când din jidovii bresli[i] vreunii
nu să vor odilmi cu giudicăţile lui haharnbaşă sau vor avea vreo asupriri pesti dreptaţi şi
obiceiul legii lor, uşa D ivanului domnii meii este deschisă. Viind să areti pricina, îş[i] vor
afla dreptali lor.
S-au scris hrisovul acesta la scaunul domnii mele, în oraşul Ieşi, întru cea dintâi
domnii no[a]stră la Moldovie, în anul întâi, la let 1 820, iunii 1 89.
Jo Grigorie Suţu voevod
Iordache Roset vel-vist[ier] procit
Întocmai cu orighinal
Chirică oan
Copie. AN, DJ. Iaşi, Col. „Litere", S/8, f 33, v. Vezi şi „SA", li, p. 1 00- 1 0 1 .
1 Mihai Suţu, domn a l Moldovei, 1 8 1 9

2

Saia, fratel e

de domnitorul Mihai

iun.

1 2- 1 82 1 mart. 29.

din Iaşi al lui Nat1uli, a fost „ertat de toată dările şi angările" prin luisovuf emis
Constantin Sutu in anul 1 793. Pentru continnarea în funcţia de hahambaşa a lui

Naftuli (vezi /MER, II/2, doc. 275).
3 Î n legătură ,;u Naftuli ha'rnrnhaşc., decedat în martie : 809, vezi doc. 33 şi nula I .
4 C f. M. A Halevv, primul hahambaşa din familia Nalluli căruia ?oarta i-ar fi acordat
deumillilea crooitară <l..: haharnbaşo, Sdll ,,Mare Rabin al lărilor Române", a fost Rabi Naftuli Cohen,

numit în funcţie în anul 1 71 9 . Dar N.

C.

nu a apucat să-şi ocupe funcţia.

453
https://biblioteca-digitala.ro

Titlul

de mare rabin al

Ţărilor Române îl moşteni poate direct Beţ..ilel care, în unele documente este dat ca fiul lui Natluh,
iar pe piatra tombală este numit ben Isaia. Dar Ikţalel nu a purtat, oficial, titulatum de hahambaşa .
Primul document (cunoscut până în momentul de foţă) de confirmare în fi.mcţia de hahambaşa i se
datorează donmitorului Mihail Rac0viţă şi a fost emis (aprilie 1 756) pentru investirea în fi.mcţie a lui
Is:.1c, fiul lui Beţalel Naftuli, care i-a urmat şi a deţinut fi.mcţia în paralel cu marele rabin Mordechai
(Cf. Halery, Comunităţile, p. 60-64 şi IMER Il/2, p. 1 2-20, doc. 1 8).
5 Şaim probabil (?) a ocupat fw1cţia de hahambaşa curând după !'loartea fratelui său. În
legătură cu Şairn haharnbaşa vezi doc.: 1 00, 1 4 1 , 1 43, 1 69, 1 73, 1 82, 203.
6 Istoriografia evreiască îl consideră pe Şaim necon:spunzător pentru funqia dt: haliamba.:ia. E.
Schwarzfcld îl caracteriza ca „ignorant" (E. Schwarzfeld, Aşt'Zăminte, p. 7).
7 Pt: tcritoriul Moldon:i, in afara l:lşilor.
F Adică gabela, vezi în acest si::ns doc. 9 �i nota I .
9 Documentul estt: publicat în , Fr.'' din 2 1 mai 1 882 şi în Brociner, Memoriul, dar este atribuit
greşit domnitorului Sandu Sturdza.

82.

1820, .reptet?Jlm'e Iaşi. Hrisov prin care ,\;1ihai G rigore Suţu,
domnitorul Moldovei, înş tiinţează Isprăvnicia ţinutului Dorohoi
că a ţinut cont <le jalba breslei evreilor din Dorohoi şi a hotărât
ca evreii să pl ăte as că birul anual după starea şi puterea lor. S-a
stabilit Lirul pe care trebuie să-l plătească toată breasla evreiască
din localitate, pe lângă care evreii mai contribuie, după starea lor,
la s alariul funcţionarilor publici şi la întreţinerea sui tei domnito
rului. Peste aceste impuneri, domnitorul a hotărât „cu alta să nu
6.e supăraţi cât de puţin".
,

1 820 sept.

Cu mila lui Dwnnezeu, eu Mihail Grigore Suţul voievod, domn Ţării Moldovii.
a donmiei mele pentru briasla jădovvască din tărgul
Dorohoiului, care prin jalabă ci ni-au dat domniei mele i au făcut ard.tari că au avut aşăz.arc
prin hrisoavi domneşti ca să p lăt iască în bani suma hotărâtă pe un an, iar cu alţi osăbiti dări
şi havaleli să nu fie supăraţi, rugându-să ca asămine să li să hotărască soma aşăzării în bani
Să faci ştiri cu acest hrisov

şi să li întărească prin hrisovul domniei mele. DupJ care jalabă ci ni-au dat. făcăndu-i;ă

cercetare şi încredintându-ne c!01m1ia me din hrisoav i l e ci ni-au arătat. după cum asupra

tuturor ci sânt supt oblăduire noastră, privim cu milă şi scîntem râvnitori a-i apăra de cele
piste dreptate şi pisti putinţă dări şi în bună statornicie a-i păzi. Socotind că, ca nişt i oameni
ci sânt de un niarn ce nici stare, nici deprindere nu-i înlesneşte a da la multe şi deosebite

să cadi să aibe o deosăbiri, nu li-am trecut
cu videria rugăminte, ce milostivindu-ne asupra l or, iată prin acest hrisov al domniei mele

dări şi havalele precum alţi lăcmtori ai ţării, şi că

întărim şi hotărâm aşazare de bir ci au să dei într-un anu după stare şi putere lor.

Adică, toată briasla jădovească din tărgul Dorohoiului să de: rloî mii doî sute lei într

un anu banii Visteriei, cari bani îi vor plăti în patru ciferturi cătc de trei
fii şticari cifert

căte cinci sut� cincizeci lei banii Visteriei şi osăbit rr1sura

luni, însă la

obic i n uită câte

cincisprizăci parale la leu. Deosăbit, fiindcă pentru întregime birniui, car.:: c•l sfatul de
opştie Ia ;mul 1 8 1 8 prin obştiască anafora s-au legiuit ca, clup:I cum toţi lăcuitorii pământeni
birnici şi toati treptile, asămine şi jădovii hrisovoliţi

să ptindă şi ei o împiutăşiri

cuviincioasă după stare lor pentru iratul casii rJ.surilor. După aceiaşi dar hotărâre precum
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s-au unnat şi pără acum, vor da şi de acum înainte căte trei sute lei sporiul la un cifert de
trei luni pisti soma arătată mai sus a Visteriei, având şi banii aceştia răsurile obicinuite căte
cincispizăci parale la leu, şi atât sporiul arătat împreună şi cu răsurile să vor da la casa
răsurilor. Şi fiindcă în soma aceasta să cuprinde şi toati celelalti dări şi havaleli ce sântu
pisti anu, ori în bani, ori în natură, hotărăm cu altă cu nimică să nu fie supăraţi căt de puţin,

nici pe capitilc lor, nici de dughene ce vor ave cu orice foliu de marfă, nici pe casă, nici pe

rachierie, nimică să nu dei.

Pe tot vinul cuşăr ci vor ave şi vor vinde la crăşme şi la casăle lor, iarăşi hotărăm să
nu să supere pentru banii agiutorinţii căt de puţin. Căti o căldăruşe ci vor ave prin casă di
făcut rachiu de vin şi de prifăcut iarăşi să nu fie supăraţi.
Căt şi de banii menzilutui, banii cheltuielilor a Visteriei, cheltuielile tărgului,
zaharele, cu cerire cai de menzil, ei di toati aceste dări şi havaleli să fie apăraţi şi căt de
puţin să nu să supire. Ce numai vama domniască pi marfa ci vor aduci dintr-alti ţări sau vor
scoati di aice din ţară şi o vor duci-o pisti hotar, să plătiască după ponturile vămii şi
hotărâre de obştie căte trii lei la suta de lei. ca şi alţii. Goştină, desătină şi vădrărit, avănd
bucati di acesti feliuri, vor plăti după ponturi şi după corn plătesc şi alţii. La străngire
banilor acestor ce sănt aşazaţi să de pe anu să nu să amestice dumnelor isprăvnicii ţinutului
sau alţi zapcii, ce briasla după cisla ci şi vor face între dănşii, prin ceauşul lor, să-i strângă
şi pe tot cifertul să-i de la şarneşul ţănutului de la care va lua sinet de samă, nefăcând
întărziere sau arătare de neputinţă ori de rămăşiţă, ce pe tot cifertul fără smintială să de
banii, ca în vreme cuviincioasă să-i aducă la Visterie.

Cotăritul cămărăşăsc să aibă a-l da ca pre un venit ci esti a visteriei doâzeci lei după

r.'.induiala ce s-au păzit şi până acum. Iar pentru pricinile căti

să vor întâmpla între dănşii,

aceli ci vor fi pentru bir să vor cerceta de cătră dumnealui vei vistiernic şi să vor îndrepta.
Dar alti pricini afară di ale birului ci vor ave între dănşii să vor căota de cătră dumnealor
ispravnicii ţănutului şi să vor puni la cale precom s-au unnat şi pănă acum.
Drept aceia, după mila ci am făcut domnia me cu aciastă briaslă, li s-au dat acest al
nostru domnesc hrisov ca să fie ştiut chipul aşăzării birului lor şr de către nimine mai multă
supărare să nu aibă. Pentru care poroncesc domnie rne şi dumnevoastră ispravnici de
ţănutul Dorohoiului, căt şi altor zapcii, de cătră nimine să nu să unneze împotrivă hotărârii
hrisovului acestue al domniei mele. Poftesc dar domnie me şi pe alţi fraţi luminaţi domni

carii din pronie dumnezeiască vor fi orânduiţi în urnta noastră domni şi oblăduitori aceştii

ţări să nu străce această aşazare şi mili ci am făcut cu briasla jădovască den tărgul
Dorohoiului, ca pre un lucru ci este fără păgubiri Visteriei şi spre a lor statornicie, ci mai
vărtos să întăriască, pentru al domniilor sali vecinică pomenire. Scrisu-s-au hrisovul acesta
la scaonul domniei mele, în oraşul Eşii, întru cia dintăi domnie a noastră la Moldavvie, la
1

anul al doile

Anul 1 820 septemvrie.

[Semnătura originală a domnului}
Sigiliul domnesc oval mare în chinovar; într-un scut dreptunghiular capul de bour cu
ste<1 între coarne, timbrat de o coroană închisă în interiorul căreia se află globul crucifer,
flancată de sabie şi sceptru, în lateralele scutului doi lei, în exteriorul lui stemele celor 16
ţinuturi ale Moldovei, iar marginal înscripţia: „ C u mila lui Dumnezeu domn Ţării
Moldovei. Io Mihail Grigore Suţul,

vv

domn Ţării Moldovei. 1793.

Orig. AN, DJ. Bacău, Col. de documente, pachet V, nr . 1 63.
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1 La sfârşitul secolului al XVIII-iea şi începutul secolului al XIX-lea, domnitorii fanarioţi au

introdus practica de a emite hrisoave pentru comwiităţile evreieşti pe localităţi, prin care dările se
impwieau sub forma unei sume fixe pentru întreaga comwiitate, stabilindu-se plata lor trimestrială
(Cf. M. Sch warzfeld, Vechimea, p. 100). Hrisov cu un text aproape identic cu cel pentru evreii din
Dorohoi a emis domnitoru! Moldovei, în anul 1 82 1 , pentru reglementarea dărilor ce reveneau în

sarcina comunităţii evreieşti din Botoşani. Singura deosebire faţă de Dorohoi constă că în hrisovul
pentru evreii din Botoşani s-a specificat că aceştia trebuie să-şi agonisească „singuri venit(ul) pentru
şcoala de învăţătură şi spital după orânduiala lor" (Hrisov semnat Io Mihail Grigore Suţu Voievod, la
1 82 1 , februarie 1 5. AN., fd. Saint George, Pachet X, dos. 25 f. 3, 4. Vezi şi hrisovul emis de
domnitorul Sandu Sturdza în 1 826 pentru evreii din Piatra Neamţ, doc. 1 24).

83.

1820, octombrie 20, Cluj.

Adresa Guberniului Transilvaniei

către episcopul romano-catolic, prin care solicită informaţii şi

acte referitoare la pro tes tul evreilor din cornitatele Dăbâca,

Solnocul Interior şi Târnava împotriva alegerii ca Şef-Rabin a
lui Iacob Iosif Mendel, la petiţia lui Iosif Rafael pentru

a

i se

acorda lui acea.� tă funcţie, precum şi la plângerea evreilor din
Alba Iulia împotriva celor ce uneltesc împotriva Şef-Rabinului
nou-ales.

9458/1 820

Episcopo Transilvaniensi 1

Supplicem libellum et Protestationem Judaeorum in Cornitalibus Doboka, Szolnok
et Kiikiillo degentium contra neo electum Rabinum Jacobum Josepbum Mendel Altissimo
Loco interpositam abinde vero medio Benigni Decreti Regii sub 25-ta Augusti a.c. Nroque
aulico 3023 emanati horsum transmissarn una cum Suis Provocatis, Supplici item libello
Josephi Raphael praeattacti Rabinatus Stationem Sibi conferri orantis Suae Majestati
Sacratissimae porrecto ac medio alterius Benigni Decreti Regii sub 1 1-o Augusti Nroque
aulico 2900 a.c. emanati pro praestanda in subversante negotio Augustae Aulae
informatione horsum communicato in ipsis originalibus erga remissionem eum in finem
Excellentiae Vestrae communicari, ut quoad Expositionem et Petitum utriusque
Supplicantium lnforrnationem Suam quantocyus cxhibere2 et quum Praedecessor
Excellentiae Vestrae modemus Princeps Primas Regni Hungariae Alexander a Rudna3 in
Relatione Sua ad Supplicem libellum Judaeorum Alba Carolinensiurn coram Sua Majestate
Sacratissima querulose exponentium, quod nonnulli comembrorum Suorum illicitis
factionibus et corruptione mediante ausi sint, consanguineum Suum Jacobum Joseph
hominem Religionis lsraeliticae ignarum et praescripto modo haud examinatum ipsis invitis
pro animarurn curatore obtrudere. Regiwnque Gubemium per in fun datis Expositioncs ad
illius confirmationem permovere, de dato 23-tia Januar1i a.c. horsum pracstita ad
Repraesentationern Suam sub 3-tia Aprilis anni 1 8 1 8 exaraî.arn el signanter ad 1 clationem
Caroli ivulus vicarii in tcmporalibus hicque haud reperibilem provocawrit, quoqm:
praememoratae Relationis per praefatum vicariurn in substrato emanatae et ex actis
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exquirendae cum Informatione ad communicatas praesentes querelas horsum exhibenda
Regi o huic Gubemio submittere ne gravetur4.
Werner

Claudiopoli die 30 Octobris 1 820

Orig. Arh. Nat

Magh. Budapesta, AG, F 46, nr. 9458/1 820.

[Traducere: l

94.58/1 8 2 ).
Episcopului Transilvaniei1
Se comu11ică Excelenţei Voastre în original, cu rugămintea de a le restitui, petiţia �

protes1u1 evreilor locuitori în comitatele Dăbâca, Solnoc şi Târnava împotriva rabinului

nou-ales Iacob Iosif Mendel, înaintat împăratului şi trimis aici prin milostivul decret regesc

din 25 august a.c., nr. aulic 3023, împreooă cu anexele sale, respectiv petiţia lui Iosif

Rafael, înaintată majestăţii sale preasacre, pentru a i se acorda amintita funcţie de rabin.

comu nicată aici printr-un alt milostiv decret regesc din 1 1 august a.c., nr. aulic 2900, în

vederea infonnării preaînaltei Curţi, pentru ca să-şi înfăţişeze cât mai curând opinia sa

privinJ declaraţiile şi cererile ambilor suplicanţf Iar fiindcă predecesorul Excelentei

Voastre. actualul arhiepiscop primat al Ungariei, Alexandru Rudnai3, în informarea sa din

23 ianuarie a.c. cu privire la petiţia evreilor din Alba Iulia, în care se plâng Majestăţii rnle

prcasacre r.ă unii membri ai comunităţii, prin facţiuni şi corupere ilicită, au îndrăznit sa le

impună ca păstor sufletesc pe ruda lor Iacob Iosif, necunoscător al religiei israelite şi

neexaminat

confonn

modalităţii

prescrise,

încercând

să

determine

prin

declaraţii

neîntemeiate confirmarea sa de către Guberniul regesc, face referire la adresa sa din 3

aprilie 1 8 1 8, şi mmme la raportul vicarului Carol Ivul, care nu e de găsit aici, să binevoiţi a
căuta între acte şi a înaitita către Guberniul regesc acest raport al arnintitulri vicar,

împreună cu infonnarea privitoare la plângerile comunicate acum4•
Werner

Cluj, 30 octombrie 1 820.

1

Este vorba Je Jgnaţiu Szepessy ( 1 780-1 838), episcop romano-catolic al Transilvaniei între

anii 1 820- l 82P.

Ai1tcccurnldc acestor acte �11nl următoarele: în anul 1 8 1 7, murind Şef Rabinul Mozes ben
Levi Ma rg olio a fost ales ca succesor al său Jacob ben Mozes din Zcmun, care însă moare la
în•:eputu: :umlui 1 8 1 8. im.::diat după instalarea sa. Comunitatea din Alba Iulia îl alege drept Şef Rabin.
în a:mlic 1 8 1 8 pe Mcnachcm (Iacob loset) ben loshua Mendel, fost substitut de rabin la Alba lt:lia
timp <lt.:: 24 de ani. Deşi alegerea estt! contestată de o parte a comunităţii din Alba Iulia, în frunte cu
Salmnou Meixner, Mozes Doman, Rafael Mozes şi Mozes Fried, episcopul romano-catolic îl
conlirmr1 în 9 octombrie 1 8 1 8 pe Şef Rabinul nou-ales. Evreii <lin comitalele Dăbâca, Solnocul
[ntcrior :;.i Târnava se adresează împăratului, cerând în 8 iulie 1 8 1 9 Gubemiului să suspende
in'.nduccrea în fw1cjic a noului Şef Rabin până la decizia Curţii. Adversarii din Alba Iulia ai lui
J\kna�!iem Mcndcl l:er şi ei supunerea acestuia în prealabil unui examen în faţa unui Şef Rabin
rnn�pdent Jm Ungaria şi susţm contracanuidatura concetăţeanului lor Iosef Rafael, care solicitii, lu
rcindul si1 u, n•:eastă limcţie printr-o petiţie adresată Curţii (AG, F 46, nr. 1 426111 8 1 8 ; 3699, 40 l l .
,) 7.) 2. . l 2tHJ 1 1 1 8 1 9; 909, 1 274, 8 9 1 41 1 820. Vezi şi· „Mult es Jelen", 1 84 5 , 64, p . 3 83 - 3 84; Eiskr,
2

Samud

,

,

p. 237 -239).
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3 Alexandru Rudnai (1760- 1 83 1 ). episcop romano-catolic al Transilvaniei între anii 1 8 1 5 1 8 1 9 ; arhiepiscop d e Strigcniu între anii 1 8 1 9 - 1 8 3 1 .
4 Î n urma consultării episcopului romano-catolic, în 2 0 aprilie 1 822 Gubemiul opinează
pentru confirmarea Şef-Rabinului ales. Decretul aulic din 28 iunie 1 822, nr. 1 995, acceptând
propunerea gubernială, în septembrie 1 822 Menachern Mendel este instalat de către oficialităţile
domeniului episcopal din Alba Iulia în funcţia de Şef Rabin, pe care îl îndeplineşte doar si.:urt'i vreme,
el murind la începutul anului 1 823 (,,Mull cs Jelen", 1 845, 64, p. 383 - 384; Eisler, p. 239).

84.

[1820, Arad).

Petiţia comunităţii evreieşti din Arad către

Camera aulică ungară, prin care solicită înlăturarea piedicilor
administrative

puse

de

comitatul

}\rad

şi

comunitatea

orăşenească din oraşul Arad în calea construirii noii sinagogi şi a
şcolii naţionale, pentru care s-au achiziţionat atât terenul necesar,
cât

şi

materialele

de

construcţie.

Comitatul

condiţionează

aprobarea de răscumpărare a terenului şi construcţii lor vechii
sinagogi de către comunitatea orăşenească şi de

o

reducere

a

numărului evreilor din Arad la cel din anu.I 1 790.

Excelsa Camera Regia Hungarica Aulica
Domini Benignissimi Gratiosissimi.
Licet, Cornmunitate nostra Izraelitica in Gremio R. Cameralis Civitatis Arad ab
1
Iudeisque Inhabitatoribus, Fundus et domus
tempore persistente

immemoriali

possidentibus, ipsa Communitas în Concreto unurn domurn, in cujus parte praeter plures
fomices notabilem Censurn Communitati nostrae inferentes, Sinagoga etiam pro Cultu
Divino, juxta Riturn antiqui Testarnenti Sacrata comprehenditur, longioribus temporibus
teneat2, recente vero Anno abhinc 2-o Communitas Nostra in arnbitu Civitatis h ujus
Fundum pro eo sibi penes Gratiosarn Excelsae Carnerae ratificationem emerit, ut in Vicem
antiquae in ruinoso jam statu Constitutae, neque reparationem recipientis, et secus etiarn per
generationem multiplicatae Communitati minus sufficientis Sinagogae, nova exstruatur, in
qua Sequelam Altissimorurn Ordinurn Schola etiarn Nationalis erigatur, evenit tarnen: quod
ubi Communitas Nostra scopo hoc notabilis quantitatis materialia Calcem quippe Tegulas
etc. evenisset, pluraque Florenorum Millia in haec Materialia, et alia ad ponendum
Aedificium requisita insumpsisset,

I. Comitatus Aradiensi, ex incidenti Recursus per

nonnullos pauperiores Judaeos praetextu eo, quasi per novi hujus Aedificii exstructionem
Communitas haec et individuales Coloni nimirurn gravarentur eorsurn surnpti, ac
postmodum ex incidenti etiam Recursus Communitatis Civicae Arad, fundi per nos penes
gratiosam Dominalem ratificationem empti apropriationem dificultantis, Objecti h ujusve
concendenda vei deneganda Sinagogarn aedificandi facultatis, defigendaeque modalitatis
pertractationem Deputalioni ex gremio Statuurn exmissae diferente, turn quod functio
Deputationis diutumiori tempore perduraverit, turn vero: quod diversae per Status et
Ordines I . Comitatus jarn generaliter, jarn particulariter Congregatis hoc in negotio editae
sint Determinationes, Communitas nostra in aedificatione Sinagogi ex integro impedita,
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Materialium intemperiei Aeris, tempestatis longiori jarn tempore expositorum, maximam
forre debeat jacturam.
Ilia cnim primo Iuit gratiosa Universitatis Comitatus b ujus Arad Determinatio: quod
Communitati ludaicac Fundos suos augendi facultas praecludatur, adeoque iliac solum sub
expressa Conditionc Fundum pro extruenda nova Sinagoga Communitas nostra rctincre, in
eoquc destinata Acdificia panere possit, ut a priori jam praehabitus Sinagogae fundus cum

appenincutihus :\cdificiis, ad Cbristianam Comnmnitatem devolvatur, quo facto Aradiensi

Comnrnnitali, p;·,1 relt.itio11e Fundi hujus Terminus praeclusi praestitutus babetur. Sed vero
Commu,î iWLi Aradit:ns: ob defectum probabilius requisitae pccuniae Aedificia Nostra
neuti quam re: ·x ntc, ncquc aliis Emptoribus semct offerentihus, Condttio h .t.:c
nostro,

�,..'d ob difficultatcm rduitionis adimpleri non poluit.

nou facto

No�quc J\llis�ima.m protectionem etiam pro ec. ex.orare sustincmus, ne ob rationem

.

ncfors 11oi l ticae rcstriction is nostr:i.c, Communitas nostra pro ernolurnento Altissimi Aerari i,
3
dcpensio1:e Taxae Tolerantialis contribuens, adque omnia oncra concurrens , in proprietate
su'.I

da.mni ticetur,

ct realitate notabiles

Annue

proventus

ferente

absque

condigna

adjust.ationi;: frustrari permittatur.

Altcrnm gratiosae Determinationis publicae postremo emanatae principiurn est illud.

ut quurn JuJaci _juxta Art. 38 1 790/9 1 4 in illo, quo cum fine Anni 1790 praefuerunt statu
conscrvari praecipercntur Iudaei in arnbitu Civitatis Arad degentes conscribantur, et ad
pristinum Anni 1 790 numerum reducatur, novi advenae omnes eliminentur, hocque habito

Sinagogarn novam aedificando, vel a.ntiquarn solum reparandi facultas ab event.u hujusce
5
Conscriptionis defigatur •
Utut perbenc nobis cognitum sit: quod advenae Judaei extranei innuentibus
6
Altissimis Resolulionibus Regiis exterminandi, et ad locum Originis reinviandi sint nosque
ipsi in secundandis bis Altissimi intentionibus omnem operam conferre parati sirnus, quum
tamen humillirna Opinione nostra Spiritus legis citatae non numerum per generai ,onem

multiplicatae Ju ctaicae Plebis, quum .>ecus superflua baec generatio, vel permuti iei ex
Regno propulsari deberet. sed Tractarnentum subsistentiarnque Gentis hujus i1

Regno

concernere videretur, hoc itaque in Contemplatione generatione nostra in arnbitu Civitatis
hujus

paululum

multiplicata,

turn

ut numerositati

actu

subsistentis

Communitatis

com.:spomlentis Cap ac itat is Sinagogae ponatur, quarn vero, ut cadem Communitns a

penculo ruinam minemis antiquae aedis liberetur, novac Sinagogae, in Fundo pcnes
grali osarn Excelsac Ca.merae ratificationem cvmparato, po11endae necessitatis co magis

mai1ifcsta

es . -

quod fundus hic in retruso Civitatis angulo situatus cobaerenter desiderio

i p sius Chrisuanitalis pro S inagoga Judaeorum magis accomoda sit..

Qu•Jm 1taque Divina Benedictione sub auspiciis feliciter Regnantis Regis Nostri
'
Augustisslll1i illo vivamus Saeculo, ubi cuilibet Nationi et Religioni in propria Ritu Deum
8
Omnipotentem Codi et. Teirae Creatorem colere integrurn est , consecutive in arnbitu et.iam
R. Cameralis Civitatis Arad, ubi Comunitas Iudaica, propria Sinagoga a longiori, et citati

legis a�1atem longe praecedentc tempore, provisa persistit, scopo suo accomodarn Aedem

C ul tui Divino San a ta m ponere licitam fore ausurnemus: in bis Actis rcrum nostrarum
adi 1111 cds. ubi in hac .-;<Jul..ffi lntentionc nostra diversa lmpedimenta cum enormi proprietatis
jactura experi.mur, ad Excelsarn Carnerarn Regiarn Hungarico Aulicam Suprema caeterum
n.:hlle ad nos, el Cornmunitatem ipsam 1'sadiensem nominali Jurisdictione pollentem iis

cum h umillanis praecibus de genu recunere sustinemus: ut postaequarn fundum praemisso

S wpo procunJldi nobis gratiosarn dignata fuisset imp·�rtiri facultatem, bancce dernissam
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supplicationem nostram qua unice Sinagogam novam, in locum antiquae ruinosae, et
Scholam cum rcquisitio aedificiis erigendi facultatem consequi, et impetrare conemur, pro
eo Excelso Consilio Regio Locumtcnentiali Hungarico gratiose promovere dignetur, qui
quippe remotis diversis ex parte I . Comitatus Arad hoc in puncto positis obicibus, nobis
haec identidem exorata facultas benigne tribuatur9•
Orig. AComA, dos 2,

[Traducere: l

f. 28r- 3 1 r.

Înălţată Can1eră regească aulică Wlgară,
Domnii noştri l.Jinevoitori şi preami lostivi.

Deşi comunitatea noastră israelită există, în cadrul oraşului cameral regesc Arad, din
vremuri imemoriale1, locuitorii evrei deţinând terenuri şi case, iar comunitatea însăşi posedă
de mai mult timp o clădire în care se află, pe lângă mai multe prăvălii, care aduc comunităţii
un venit important, şi o sinagogă pentrn cultul divin în ritul Vechiului Testament2, totuşi
recent, de circa 2 ani. comunitatea noastră a cumpărat, cu aprobarea milostivă a Înălţatei
Camere, un teren în cadrul acestui oraş, pentru a-şi construi o nouă sinagogă în locul celei
vechi, aflate în stare dărăpănată, inaptă pentru a fi reparată şi insuficientă pentru comunitatea
care a crescut ca nWllăr timp de o generaţie. Conform preaînaltelor dispoziţii, în această
sinagogă nouă se va institui şi o şcoală naţională. S-a întâmplat însă că în timp ce comunitatea
noastră a cumpărat în acest scop o importantă cantitate de materiale, anume cărămizi şi ţigle
etc. şi a cheltuit mai multe mii de florini pentru aceste materiale şi altele necesare pentru
construirea clădirii, onoratul comitat Arad a încredinţat unei comisii numite din rândul
Stărilor dezbaterea problemei acordării sau nu a aprobării pentm construcţia sinagogii şi a
stabilirii modalităţii de construcţie, ca urmare atât a petiţiei Wlor evrei mai sărnci, înaintată
sub pretextul că prin construirea acelei clădiri noi s-ar agrava excesiv sarcinile comunităţii şi
ale locuitorilor luaţi în parte, cât şi a memoriului comunităţii orăşeneşti din Arad, care se
plângea datorită cumpărării de către noi a terenului, cu aprobarea milostivă a domeniului.
Cwn însă activitatea comisiei s-a prelungit mai multă vreme, iar Stările şi Ordinele onoratului
comital, în adunările lor generale sau parţiale, au luat hotărâri diferite în această problemă,
comunitatea noastră este împiedicată cu totul în construirea sihdgogii, iar materialele supuse
de mai mult timp intemperiilor suferă serioase degradări.
Prima hotărâre milostivă a universităţii comitalului Arad a fost ca să se refuze
comunităţii iudaice aprobarea extinderii terenurilor sale, acordându-se dreptul la W1 teren
pentru construirea noii sinagogi şi de a ridica acolo clădirea proiectată numai cu condiţia
expresă ca anterior terenul vechii sinagogi, cu clădirile aparţinătoare, să se vândă comunităţii
creştine, stabilindu-se un termen comunităţii orăşeneşti din Arad pentru răscumpărarea
terenului. Cum însă comunitatea din Arad, probabil din lipsa banilor necesari, nu a
răscumpărat clădirile noastre şi neoferindu-se nici W1 alt cumpărător, această condiţie nu s-a
putut îndeplini, nu din vina noastră, ci din cauza dificultăţilor privind răscumpărarea.
Noi solicităm preaînalta protecţie pentru ca nu cumva, din motivul unei restricţii
administrative. comunitatea noastră. care plăteşte taxa de toleranţă şi participă la prestarea
tuturor sarcinilor, spre beneficiul preaînaltului erariu3, să fie păgubită în proprietatea sa şi S<l
se îngăduie frustrarea ei de un bun imobiliar, care îi aduce un venit anual notabil, fării o
compensaţie adecvată.
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Principiul care stă la baza unei alte milostive rezoluţii publice emanate ulterior este
ca, în conformitate cu articolul 38/1 790-91 4, evreii să fie menţinuţi în starea în care se aflau
la sfărşitul anului 1790, cei locuitori în cadrul oraşului Arad să fie conscrişi şi reduşi la
numărul anterior din anul 1790, nou-veniţii să fie expulzaţi şi astfel aprobarea constmirii
noii sinagogi sau repararea celei vechi să depindă de rezultatul acestei conscripţii5.
Precum ne este preabine cunoscut că evreii străini nou-veniţi urmează a fi expulzaţi
şi retrimişi în locurile lor de baştină, conform preaînaltelor rezoluţii regeşti6, noi suntem
gata să depunem toată strădania pentru sprijinirea acestor preaînalte intenţii. Însă în
preaumila noastră opinie, spiritul legii citate nu priveşte numărul crescut al poporului evreu
prin sporul natural, încât cei rezultaţi din acest spor să trebuiască a fi mutaţi sau expulzaţi
din ţară, ci pare a acorda acestui popor drept de locuire şi subzistenţă în regat. Aşadar, în
privinţa generaţiei noastre înmulţite încetul cu încetul în acest oraş, necesitatea constmirii
noii sinagogi, pe terenul cumpărat cu aprobarea Înălţatei Camere, atât ţinfmdu-se seama de
capacitatea sinagogii în raport cu numărul actual al comunităţii, cât şi pentru a elibera
comunitatea de pericolul iminent al dărâmării vechii clădiri, este cu atât mai evidentă, cu
cât terenul acesta, fiind situat într-un colţ retras din oraş, este mai potrivit cu însăşi dorinta
creştinilor în privinţa situării siPagogii evreieşti.
Cum aşadar, frin binecuvântarea divină, sub auspiciile regelui nostru preamărit, care
domneşte în fericire , tr;'iim într-un veac în care fiecărei naţiuni şi confesiuni i se asigură în
prOpriul rit exercitarea cultului Dumnezeului atotputernic, creator al Pământului 8,
îndrăznim a considera liber şi pentru comunitatea iudaică din cadrul oraşului regesc
cameral Arad, unde deţine o sinagogă proprie din vechime, cu mult dinainte de epoca legii
citate, să-şi construiască un templu potrivit pentru cultul divin.
În această stare a lucrurilor, când constatăm diverse piedici în calea acestei intenţii
benefice, cu mari pagube aduse proprietăţii noastre, îndrăznim să recurgem în genunchi la
Înălţata Cameră regească ungară, care deţine jurisdicţia domenială supremă atât asupra
noastră, cât şi asupra comunităţii oraşului Arad, cu preaumila rugăminte ca, după ce a
binevoit să ne împărtăşească aprobarea de a ne procura terenul necesar scopului arJtat mai
sus, să se milostivească a înainta la Înălţatul Consiliu Locumtenenţial Regesc ungar supusa
noastră cerere pentru îngăduinţa de a ridica o sinagogă nouă şi o şcoală în locul sinagogii
vechi dărăpănate, îndepărtându-se diferitele piedici puse în această privinţă din partea
onoratului comitat Arad şi acordându-ni-se cu 1nilostivire aprobarea solicitată9•

1 Vezi nota 7 de la doc. nr. 53 (18 15).
2 Vezi !MER, II/2, p. 26-28, nr. 25.

3 Vezi nota 9 de la doc.

nr. 5 3 ( 1 8 1 5).
Vezi /MER. 11/2, p. 354, nr. 237.
5 Vezi AComA, dos. 2, f. 24r-27v; 32r-33r; AN, DJ Arad, ACA, nr. 541 , 782, 987/ 1 ;{21 ;
Istoria, f 29.
Vezi doc. nr. 25 (1 806), 27 ( 1 806), 46 ( 1 8 1 3), 49 ( 1 8 1 4), 53 ( 1 8 1 5), 55 ( 1 8 1 6), 59 ( 1 8 1 7) şi
79 ( 1 8 19).
7 Este vorba de îrnpărntul Francisc I ( 1 792-1 835).
8 Vezi nota 1 1 de la doc. nr. 53 ( 1 8 1 5).
9 Pentru rezoluţia Camerei aulice, vezi doc. nr. 90 ( 1 822). Vezi şi: Istoria, p. 3ţi-37.
4
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1820, ,IB1m11e.rti}.

Extras din registrul în care s -au înscris

toate companiile meşteşugăreşti şi cele de profil etnic „cu banii
datoriei lor" pe

ultimul

trimestru

al

anului

1820.

Sunt

înregistrate numele şi ocupaţiile membrilor companiei evreilor
din Bucureşti.

[Bucureşti. Compania/ evreilor.

Samoil sin lsabar; David Obua,u; Moise Benba:>an; Cucorti Aşin; Ersul sin l\.1atis;
Leibul argintar; Avram Farul; Boinea mămular; Laz.ăr sin Samoilă povarnagiu; Iacov
Malimet; David sin Casim; Aşir sin Isaac; Cilibon Pantier cuam; Erşi sin Istrate; Isaac sin
Iosif; Solomon Ruzachis; Zisul sin Solomon; Moise sin Zisul; Solomon Ciubt:cciu; David
Bivichisti; Savetti sin Istrail: Bohor Gherşit; Moangă Sin Avram; Marco sin DaYid; Hisiel sin
David; Hain Aschice; Maer sin Isaac; Mihail Pinţichirul; A' raam Tu\•it; Ciliban Furhi; �ir
sin Paron; Paron sin Pantclevil; Moise Gandal; Aizic Bclfel; Maer sin David dristorean;
Fişian Zaraful; Samoil Asir Avramoolu2 Avra�un sin Isaac Coreut; Avraam Sune: Matei
Albuia; Marcu sin Maer; Iuda sin Monoaho; Avraam mămular; Chelul sin Belul; Acaser sin
Cută; Avram Aoli; Elizim sin Onalivim; Cocurte3 sin Beniamin; Jacov sin I�aac Coreut: Aşim
sin Avraam; Moise sin Iosif Barbăro�ie; Maer sin Marco; lchisoul sin Izdrail; Herşul
tinichigiu; Hail4 Huter; Bohor Calmii; B ohor Lupul; Hail Solomon Coici; Noah saraiul; Natan
Ccici; Iosif Rusul; Ecin Ezim sii. A'Tca·n Gherşon; Leibul tăetor de carne; Moise Carmi4;
Avraarn Cafea4 Iuda Alchelii4, H'lÎIIl Mâvureh4; Solomon tăietor de came4; Avraam Leibu
logofăt evreesc; Avraam Izdrail saraf; Abral13Ill Leibu cuiumgiu; Salamon5 Abraham Lcibu
zaraf; Mihil Lesar6 saraf; Gar Solomon Buhchear sticlar; Nahmin Jiach ip argintar; Mihil
Volfu, povarnagiu; Soel Ehtar neguţător; Haim Moise, mămular. Samoil Ventra bohceagiu;
Zaharia Lingeantăr, zaraf; Abral13Ill Breunşteain sticlar; Isaac Geahar, sarnf; Leibul Ghidalii,
giuvaergiu: Isaac lacov Holoc bocceagiu: Pinca Isaac Ligetar, saraf; Laz.ăr Maer, fll<'melegin:
Soel Erşi Carbancov; Leibul Marco Geain, sticlar; Moise Gherlar Abraham, argintar; Baroh
Leibt1l �. farcul, giuvaergiu; Iuda Hoduş, bocceagiu; Mandel Ercul, m::unclegiu; Gherş Leibul
Haim, tinichigiu; Samoil Marcogeirn ; Samoil Lcibul, cep1.-l7:\r: Marcu Abraham Delion
neguţător; Foivoaş Mohrnin, sluga: Panţion Mihil, cepră73r; Abraham Uşer. pecetarul:
Abral13Ill Gavrill Benie .f\.1ăricoen; Moise Iliaş Coen neguţător; Oisăr Bărculaum. mămular:
Leibul lerşi Lain, croitor; Moise Rusul, slugă; Lcibul Rozemsfeic, cizinar8; luda Eschic
neguţător; Haim Salamon Coim. bocceagiu; Moise Bavaniste9, lipţican; Abrnh:un Isa;1c
Hobeţ, bocceagiu; Chison Ehtar, bocceagiu; Herşul Levii, lipţcan; Marcul Moise Bronştean;
Moise Leibu, tâmplar; Leibul Aron sin Bolcov, cârciumar; Solomon Ibraharn, tinichigiu;
lbraham Betra, mărnular; Volfu Moize Clain, saraf: Iancu! lbrananl, croitor; Iuda Hodeş
bocceagiu; Moscovici, cizmar; Sarnoil Strahar, saraf; Leibul Clanfar, tinichigiu; Manal1am
Coem, lipţcan; Naltul Abraham, saraf
[Total ] : 127 [nume] poartă lude 32; de lude pe taleri 14, bani 48, fac taleri 460 : 96
bani9.
Orig. BAR, Secţia Mss, Fd. Mss. Rom., Reg. 245 şi 248, f. 24 r - 56 v.

•

Aceleaşi nume, impozatc cu aceea;:i sumă,

sunt înscrise şi în anul 1 82 1 (ian. -feb; . -martie

aprilie 1 82 1 ) B.AR. Mss. rom. 248. Cf infonna�ilor date de Urechia, evenimentele din timpul
revolu�ei din anul 1 82 1 au făcut imposibilă alcătuirea unui buget pe tot anul (Urechia, O statistică, p. 4).
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1 Complectat după condica din 1 82 1 .
2 Mavromoghi, în 1 82 1 .
3 Coreule, în 1 82 1 .
3 Haer, în 1821.
4 Lipsă î n 1 82 1
5 Solomon, în 1 82 1 .
6 Mihul Lisar, în 1 82 1 .
6 Leiber, în 1 821
7 Î n 1 82 1 , urmează Moise Carmi; Avram Cafea; luda Alchelii; Hain Mavurah; Solomon,

tăetorul de came.
8 În 1 82 1 , urmează Serj Moise Zugra„ul, slugă; Moise Levit, Zaraful; Abraham fancul,
cizmaru l.
9 B arpiste, în 1 82 1 .
Comentând semnificaţia acestei evidenţe, V. A. Urechia arată că ea reflectă importanţa rolului
breslelor în viaţa economică a sorietăţii româneşti, la ieşirea tării de sub domnia fanarioţilor.
(Urechi a, O statistică, p. 3). Cf. M. Schwarzfeld, cei 1 27 de meseriaşi evrei înregistraţi în această
condică nu cuprind toţi birnicii evrei aflaţi în Bucureşti la data respectivă. Compania, arată
Schwarzfeld, nu cuprindea toţi membrii obştei. O listă a meşteşugarilor şi muncitorilor evrei din
Bucureşti de la anii 1 834-1 844 indică 425 capi de familie (Vezi doc. 344). O statistică alcătuită de
guvernul provizoriu rusesc în anul 1 834 constată existenţa a 5 OOO de evrei în Valahia şi 50 OOO în
Mold ova (M. Schwarzfeld, Vechimea, p. 36). Vezi în acest sens şi aprecierile lui Recordon, doc. 39).

86.

1820-1 S21, f 1 .

Tabel centralizator al conscripţiei fiscale a

evreilor din comitatul Maramureş

Swnmarium Conscriptionis
Integralis Populationis, Status, et Proventium
Judaeorum in I. Comitalu Maramarosiensi Anno Militari 1820/l existentium 1

Observationes
Habet
Annum

Xr.
Rf.

-

-

-

-

-

-

24L/4
1 0494

-

-

3980

46
1 88 1 2

7676

16
2384

27
43347

20

3

14

35

7

79

305

96

348

247

101

1 097

3

40
27
10
2
2 1 67

Î
-

-

54
27
14

Proventum
Conventionali
Moneta
Penitus
depauperatus
Cunditio

Arendator aut

Patris vei

Conventionatus

Matris

Opifex

4

Familias

Circumforaneus

-

-

4
I
1 628

-

Quaestor

Mercator
Summa totius Familiae

-

485
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-

-

-

-

-

3

1 323

541

6 1 39

Anci l ae

Cum hocce

Patre vei
Matre

11
4
21
131

59
36
31
568

8
15
15
324

6
5
9
1 57

1597

Vi1ilis et

475

1 19

619

391

147

1 75 1

Uxo res

318
337
16

97
1 02
4

413
441
23

276
289
12

1 03
1 14
8

1 207
1 283
63

321

98

418

277

1 06

S.uperior

Ka�z6

Inferior

Vcrchovina

24•/4

-

-

-

-

: a.i94

3980

46
1 88 1 2

7676

16
2384

4 3347

20
305

96

14
348

35
247

7
101

1 097

4

3

40
27

7

-

54
27

4

-

1 628
41
32
8
4 17
475
318
337
16
321

485
11
4
21
131
1 19
97
1 02
4
98

10
2
2 1 67
59
36
31
568
619
41 3
441
23
418

1 323
8
15
15
324
391
276
289
12
277

Consanguinus
Frater vei
Sorores

familias.
sunt in
eodem
Patre

Muliebris Sexus
Jnsimul

Mater

Numero

41

32
8
417

Famuli

Familiarum

Pater vei
Nomina Processuum

Szigeth

1 25
92

84

I

1220
Summa

[Traducere:]
Observaţii
Are un venit
Creitari

anual în

Florini

-

-

")
_,

monedă

nvenţia-

co

nală

Sărăcit total
Arendaş sau

angaj at cu

C ondiţia

crmtrac1

tatălui sau

Meşteşugar

mamei de

Vânzător

ulant

amb
,_____.

famili,:

Prăvălia�

Negustor

Total membri de familie
S l uj n i ce

În aceeaşi
casă cu tatăl
sau mama de

Slujitori

Ru de
Fraţi şi surori

familie

Fii sau fiice

Sotii

Numărul

I
I

Total
mamelor sau
tatilor de familie

Numele cercului

-

l

de Sus

3

-

-

Cosău

-

de

Sighet

Orig. AN, Dl Baia Mare, ACM, Fd. 45, Pachet XVII, no. 49,

f.

Jos

-

-

54 1

6
5
9
1 57
1 47
1 03
1 14
8
1 06

Verchovina

79

14
3

6139
125
92
84
1 597
1 75 1

1 207
1 283
63
1 2 20

Total

178 r.

1 Pentru antecedente şi evoluţia până la 1 848 vezi: /MER, II/1 , p. 39, nr. 55; II/2, p. 75 -79. nr.
p. 272, nr. 177; p. 323-324, nr. 2 1 3 ; p. 398 -402, nr. 274; Carmi lly 1 994, Anexa
II; Cannilly l 995, p. 45-49; Răduţiu, Gyemânt 1 995, p. 6 99 , Anexa 9; p. 703-705, Anexa 1 2; p. 7 1 0-

62:

p.

101 - 1 02, nr. 82;

7 1 2, Anexa 1 7.
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87.

1821, iulie 30, Beiuf. Adresa oficialilor domeniului episcopal
greco-catolic Beiuş c itre judele nobiliar al cornitatului Bi ho r
prin care solicit� respingerea cererii curatontlui oficiului
mcntanistic din Băiţa, Ioan Hofman, privind expulzarea
evreilor din Beiuş pe motivul apropierii de zona minieră.

,

Tekentctes Sz61ga Bir6 ur ăltal ezen Uradalommal a Rezhanyai Montanus Officium
Curatora Hofman Janos 6r a foly6 Esztendoben Măjus Holnapnak 3ik Napjan tartatott
kb?hnseges Gytilesre be adott azon kerese: hogy a mult l 820ik esztendoben, ăprilis
holnapnak 5ik Napjân a Zsid6ssagnak BelenyesbOI leendo ki kălrnzese erant kolt vegz6se a
Tekrntetes Nemes Vărmegyenek roind e<ldig cffectussban nem vetetooven, erăI1ta a
Renddes ujjitasson meg, ezen keresrc val6 nezve a kovetkezendokbcn kivânnya az
Uradalom es7.reveteleit elo-adni:
1° Az fen tebb emlitett II:ăsban ugy tetetik ki, minlha azon vegezese a Tekintetes
Nemes Varmegyenek a N.M.K.H. Tanăts rendelese kovetki::zesebcn teletett v6lna, a melly
mindazonâltal ezen Uradalomnak sem akkoron, a midon ki hirdettetetnc lenni ăllittalik, sem
pedig most nem koztiltetett. Nem Ludhattya tchât ezcu Uradalom, ha vallyon egy âltaljâban
minden Zsid6kra, es mi m6don vagyon e az emlitett Rend�les ki tcrjesztve annyival inkâbb
2• Hogy az Pfirban sub % ide zârt, ' s a Rezbânyai Montanisticum Officiumtol ki vetc
folsobb Rendelesek nagy kiilbmbseget tesznek a Zsid6sâgnak a Banya Vârosok koriil levo
tart6zkodasok, vagy lakasokra val6 nezve. Meltân gondolhalya tehăt ezen Uradalom is,
hogy az ilten Belel\y1:sben lakoz6 maga hâzaval bir6 Gutmann Antal sem tartozhalik
azoknak szâma ktizze, a kik a Bănya Văroshoz ktizzel levă lakast6l el till<itnak. De meg
3 °r Azon felycbb el6 mutatott Rendeies is csak a Bânya Varosokra t.erjesztOdik ki.
Hogy pedig Rezbânya nem Bânya Văross Iegyen, azt nem sziikseg meg mutatni, mivel
hogy kozonsegcsen tudva vagyon, kovetkezes keppen nem lehet a Belenyesbcn lakoz6
Zsid6kat ollyan, vagy meg kemennyebb Calhegoriâban tenn i, mint a millyenben a
vall'lsagos Bânya Vârosok koriil lakoz6 Zsid6k tetetve vagynak, kiilomben is
4•r Kozonsegesen tudva vagyon, hogy ittcn Bclenyesben sok esztendokWl 6lta nem
csak hogy Zsid6k laktanak a nelkuL hogy a Rezbanyai Montanisticum Officium csak leg
kissebb sz6l, avagy akadâlyt tett v6lna irântok, de meg hogy azok kcresked6s vegelt,
Rezbânyâra is mindenkor szabadon he jărtak, sot hogy Bânya Văros, es Penzvero hău.al is
biru Nagy-Bânya Vărossa irănt sem tartatik meg azon Tilalom, a melly a Zsid6knak att61 7
Mertfoldnyire Ieendo lakasokat rendelte, az îs kozi:insegessen tudva vagyon . Nem lâlhattya
tehat ezen Uradalom helyes okât âltal, miert kellessen 6ppen a Belenyesi Zsid6kat onnan ki
kergetni. Egyebb irânt mi adott legyen alkalmatossâgot ezen dologra? Az Uradalom elt:itt
ugyan j6l tudva vagyon, de a mellyet most fel fedezni nem kivân, fent tanvăn azt azon ido
pontra, a mellyben annak kinyi!alkoztat.isat a kornytil ăllasok kivânni togjâk.
Melt6ztasson tchât az 6r Tt:kintetes Sz.olga Bir6 Ur ezen eszre veteleit az
Uradalomnak a Tekintetes Nemes Vărmegye eleiben terjeszteni olly alâzatos keressevel az
Uradalomnak, hogy ha ezek mellettis a Belenyesi Zsid6knak itten va16 bekesseges
lakâsokat meg âllapitani nem lehetne, ezen kerdest a Felsobb Helyekre meg hatarozăs
vegett fel kiildeni melt6ztasson. Kikis egyebb irant egesz Tis7,telettel vagyunk
Tekentetes Szolga Bir6 6rnak
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Belenyesben

30" Julii 1 82 1

alazatos Sz6lgâji
Belenyesi Uradalom
Tisztsege

K i adta

Csurka Zsigmond m.p.

Urad. Nolârius
Orig. Arh. Naţ. Magh. Budapesta, ACL, C 55, pachet 1 31 - 1 32,

nr. 25384/1822.

[Traducere:]
Onorat domn jude nobiliar!
Aducându-se la cunoştinţă acestui domeniu1• prin intermediul onoratului domn jude
nobiliar, cererea înaintată de domnul Ioan Hofman, curator al oficiului montanistic din
Băiţa, în şedinţa publică din data de 3 mai a lunii curente. cum că nu s-a pus în practică
dispoziţia onoratului nobil comitat din 5 aprilie a anului trecut 1 820 de a se finaliza

evacuarea evreilor din Beiuş, drept pentru care dispoziţia trebuie înnoită2, la această cerere
domeniul doreşte să facă următoarele observaţii:
prima: în actul amintit mai sus se lasă impresia că dispoziţia onoratului nobil cornitat
ar veni ca unnare a hotărârii Înaltului Consiliu Locumtenenţial Regesc. ceea ce nu s-a adus
la cunoştinţa domeniului nici atunci când s-a publicat ordinul, nici chiar acum. Nu poate să
ştie, deci, acest domeniu clacă amintitul ordin se aplică, oare, în general, tuturor evreilor şi

în ce fel, cu atât mai mult cu cât

a doua: ordinele anexate aici, obţinute în copie de la oficiul montanistic Băiţa fac

mari deosebiri între evreii aflaţi în jurul oraşelor miniere în privinţa dreptului lor la şedere
şi locuire. Acest domeniu poate deci să aprecieze, pe drept cuvânt, că Anton Gutmann, care

îşi are casa aici în Beiuş, nu face parte din rândul acelora cărora li se interzice stabilirea în
apropierea oraşului minier. Dar mai mult

a treia: chiar şi acel ordin prezentat mai sus se aplică numai asupra oraşelor miniere.

dar că Băiţa nu este un oraş minier nu trebuie demonstrat, pentru că este un fapt
binecunoscut. Ca urmare, evreii din Beiuş nu pot fi încadraţi în aceleaşi categorii sau în
altele mai restrictive decât cele în care sunt cuprinşi evreii din jurul oraşelor miniere reale

şi, de altfel,

a patra: este binecunoscut faptul că evreii nu numai că au locuit de mulţi ani aici în

Beiuş fără ca oficiul montanistic Băiţa să spună vreun cuvânt sau să ridice cele mai mici

obiecţii, dar, mai mult, aceştia, făcând negustorie, au circulat liber întotdeauna şi în Băiţa.

Ba chiar, nici în Baia Mare, cu toate că este oraş minier şi are şi monetărie, se ştie că nu s-a
respectat acea interdicţie dispusă pentru locuirea e\Teilor la cel puţin şapte mile distanţă.
Domeniul acesta nu vede, deci, nici un motiv obiectiv pentru care să trebuiască să se ordone
alungarea evreilor din Beiuş. De altfel, ce cauză ar putea impune acest lucru domeniul

cunoaşte foarte bine, dar asupra unui atare subiect nu doreşte să insiste, ţinând să-l aducă la
lumină atunci când împrejurările vor cere acest lucruJ.

Să binevoiască, deci, onoratul domn jude nobiliar să înainteze onoratului nobil

comital aceste observaţii ale domeniului cu rugămintea umilă

ca.

dacă în pofida celor

arătate mai sus, nu se poate aproba locuirea paşnică pe mai departe a evreilor de aici în
Beiuş, să binevoiască să prezinte acest caz forurilor superioare spre decizie finală4. Pentru

care fapt, ne exprimrun întregul respect, rămânând
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Onoratului domn jude nobiliar
supuse sluji,
Funcţionarii domeniului Beiuş
În Beiuş, în ziua de 30 a lunii iulie 1821.
Întocmit de Sigismund Csurka, notar domenial.

1 Domeniul Beiuş aparţinea Episcopi ei greco-catolice de Oradea din anul 1 79 1 , prin decizie
i mperială.
2 C uratorul montanistic Ioan Hofman a obţinut o rezoluţie a Consiliului Locumtenenţial,
publicatli prin comitalul Bihor în 5 aprilie 1 820, pentru expulzarea evreilor din Beiuş, sub pretextul că
se află la doar trei mile distanţă de localitatea minieră Băiţa (vezi pentru antecedentele legale ale
problemei notele 1 şi 2 de la doc. nr. l "l/1 802). În 23 mai 1 820. Ioan Hofman se plânge Consiliului
Locumtenenţial pentru neapli carea acestei rezoluţii, iar Consiliul Loc11mtenenţial cere opi ni a
comitatului Bihor. C ongregaţia comitatensă solicită în 3 mai 1 821 domeni ului Beiuş un raport asupra
situaţiei evreilor din Beiuş (ACL, C55, pachl!t 1 3 1 -1 32, nr. 1 5063, 3276 1/1 820: 1 1 90/1 821 ).
3 Ah1zie la zvonul după care Holinan ar fi primi t 500 de florini de la negustorii cn:ştini din
Beiuş pentru a obţine îndepărtarea lui Gutmann, după care ar fi pretins o sumă similară de la acesta
din urmă pentru a-l tolera pc mai departe in oraş. Acuzaţiile acestea sunt infim1ate de rezoluţia
Camerei aulice ungare din 4 sertembrie 1822 (ACL. C55, p11chet 1 3 1 - 1 32, nr. 25384/1822).
4 Comitatul Bihor înaintează acest raport Consiliului Louuntenenţial în 4 ianuarie 1 822.
Consiliul Locumtenenţial solicitli în 1 6 august 1 822 decizia Camerei Aulice Ungare, care, în 4
septembrie 1 822, hotără şte că: „die von Hochsten Orten t!rlassenen, und derrnahl aucn bestehenden
Entscheidungen hinsichtlich der Abschaffung ,Jer Juden auf den gegenwărtigen Fall keineswegs
imwendbar sey" [rezoluţiile preaî.11alte aflate în vigoare cu privire la expulzarea evreilor nu sunt
aplicabile asupra acestui caz]. Vezi ACL, C55, p1chet 1 3 1 - 1 32, nr. 3299. 6')75. 25384/1 822.

88.

1821, septefllbtie 2!, Luov.

Adresa Gubemiului Galiţiei către

cfotrictul Bucovina. Din dispoziţia lui Francisc I, împăratul

Austriei, se cere să fie consultaţi. rabinii şi învăţaţii evrei din
district, dacă în cazul unui divorţ pricinuit de convertirea la
creştini�m a unuia dintre soţi, actul de divorţ elaborat de rabin
nu ar putea fi inlocuit cu un alt act de aceeaşi valabilitate, dar
care să nu fie emanaţi.a unei instituţi.i de cult evrcies<;:.

Bukowiner k. Kreisamt. 48749
Seine k.k. Majestat 1 haben aus Veranlassung e1mgcr von der obersten Justizstelle
aJlerunterthănigst gcmachten Anfragen in Hinsicht der Trcnnung und Scheidung jiidischer
Ehen, wcnn ein Teil zur christlichen Religion iibertreten ist, mit allerhOchster Entschliessung
vom 27. Juli d.J. zu befehlen geruhet, dass nach Einvemehmen der angesehendstcn, in
allerhOchst Ihren Staatcn bcfmdlichen jiidischen Religionslehrer allerhochst derselbcn
angezeigt werdc. ob der zwischen Jiidischen Eheleuten zu einer giiltigen Ehetrenmmg bisher
notigen Uebergebung des Scheidebriefos nicht ein anderer durch Bevollmăchtigte auszuiiben
gestattlicher, und daher den zuni Christentum tibcrgetretenen Ehcteil in seinen neuen
Religionsbegriffen nicht beirrender Gebrauch, welcher aber auch fiir den jtidisch gebliebenen
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Eheteil verbindende Folgen hal, substiluiert werden konnen? Und da<;s

liber die hierwerden

erforderlichen Modalităten allerunterthănigst der Vorschlag erstattet werde.

Um dieser mit hochsten Hofdekret vom 30, v. m. Zl. 24898 bekann l gemachten

allcrhochsten Weisung nachzukommen, wird dem k. Kreisamte verordnet clas Gutachten
der demselben im Kreise bekannten angesehendsten jiidischen Religionslehrer einzuholen
und lăngstens binnen 4 Wochen gutachtlich vorzulegen2•
Lemberg, den 21 . September 1 821 .
No. 1 0949.

Publ. în: Reifer. p. 1 25, doc.

nr.

XXXIII.

[Traducere:]
Districtul imperial bucovinean 48749.

Majestatea sa imperială', la îndemnul unor întrebări formulate de unii fimcţionari
judecătoreşti, mult supuşi Măriei sale. în legătur<l cu despărţirea şi divorţarea căsniciilor
evreieşti în cazul când unul din soţi

a

trecut la religia creştină, a ordonat, cu înaltul decret

din 27 iulie curent, ca, după audierea celor mai competenţi dascăli de religie iudaică aflati
în ale preaînălţimii sale state, să fie informat dacă actul de divorţ, care se elibera până acum
soţilor evrei divorţaţi pentru autentificarea divorţului, nu ar putea fi substituit cu un alt act,

cu aceeaşi valabilitate şi care să nu provoace greutăţi soţului trecut la creştinism, dar care să

aibă obligativitate şi pentru partea rămasă la religia iudaică.

Măria sa doreşte să i se înainteze propuneri asupra modalităţi.lor existente în acest sens.
Pentru a veni în înlfunpim1Iea a<.:estui înalt decret imperial nr. 24898, din 30 ale lunii

trecute, se ordonă districtului imperial

să

consulte dascălii de religie i udaică cunoscuţi în

district şi să prezinte părerile lor în cel târziu 4 săptămâni2.
Lemberg, 21 septembrie 1 8 2 1 .

1 Francisc I , lmpăratul Austriei, I 792-1 S :m
Ordinul imperial a fost transmis şi unor învăţaţi în domeniul iudaism1 1 ' ui din Cernăuţi, Siret,
Sadagura, Vijniţa, Suceava. Răspunsul a fost negativ, arătându-se că întrucii1 nll există un rabin de
autoritate, persoanele consultate apreciază că este greu a găsi o soluţie p.!lllru înlocuirea actului
rabinic, care consfinţeşte divorţul, cu un alt act (Reifer, p. 1 28-1 29).
2

89.

1821. Extras
Recordon,

fost

din descrierea
secretar

al

Ţării

Româneşti a lui Fram;ois

domnitorului

Ioan

Gheorghe

Caragea. Conţine relatări despre viaţa şi obiceiurile unor
colectivită� evreieşti şi relaţiile lor cu mediul românesc.

Les juifs qui sont au nombre de cinq ou six mille en Valachic, y jouissent aussi

d'une grande liberte pour l'exercice de leur culte de la part du gouvemcment; mais ils y
sont opposes comrne

partout ailleurs aux

insultes du bas peuple. Ils sont presque tous

rassembles a Bukarest , a Craiova et a Ploiescht, ou ils trouvent mieux que dans d' autres
villes, a faire valois leur industrie dans le commerce et dans les metiers qu'ils exercent.
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Quiquc le peuple des campagnes regarde comme maudit, et ha'isse par devoir tous Ies
hommes qui ne sont pas de sa religion, et a plus forte raison Ies juifs, dont Ies ancetres ont
crucifie notrc Seigneur, cependant si Ies juifs dont je vous parle vivaient au milieu de ce
peuple, dans ses villages, ils n'auraient assurement pas a en supporter Ies mauvais
traitemens et Ies avanies qu'ils endurent de la part du peuple des villes, qui n'est pas
seulement intolerant, mais qui met encore une espcce de gloire a Ies persecuter.
Les individus de celte race couverte d'opprobre, toujours expose.s aux mauvais
traitemens des chretiens, et prives de plusieurs avantages que Ies autres hommes peuvent
attendre de la societe, s'attachent presque tous a etre bons epoux, bons peres, et a chercher
le bonheur, dans le sein de Ieur familie, ou ils trouvent Ies consolations que le monde entier
leur refuse; ils en ont encorc une grande dans la bienfaisance qu' ils �xercent
particulierement cnvers Ies malheureux de leur nation; aussi ii est fort rare qu' on ren contre
un juif qui demande du pain. Quoique le nom de juif soit passe en proverbe, pour designer
le plus vil usurier, ii ne faut cependan t pas croire que tous Ies individus de ce peuple n' aient
aucune probite. Ce sont des gens prevenus qui ont condu de leur activite, de leur amour
pour le travail, et de cette intelligence qui leur fit mcme inventer Ies premieres lettres de
change, ce sont ces gens, dis-je, qui ont condu que des hommes qui parais· ent avoir une si
grclflde soif du gain, doivent necessairement employer des moyens malhonrn;:tes pour la
satisfaire; ce qui a la verite, est souvent confirme par des exemples; rnais malheureusement
on en trouve bien aussi de pareils chez Ies autres peuples, ou ils seraient doute encore
beaucoup plus frequens, s'ils etaient dans l'avilissement ou Ies juifs sont plonges: car on
sait que le plus sur moyen de rendre mcprisable, c' est de toujours mepriser. Encore un autre
merite des juifs qu'on ne peut assurement pas leur disputer, et qui recoit un mouvel eclat
par Ies persecutions qu' ils eprouvent cbaque jour, c' est I" exactitude qu' ils mettent a
observer Ies dogmcs et Ies pratiques de leur religion, telles que la celebration du Sabbat ct
de leurs autres fţtes, qui presentent souvent des tableaux aussi touchans que ceux que ron
voit dans Ies saints livres.
Comme Ies juifs qui habitent la Valachie ont cn commun avec ceux du reste de
J"Europe tout ce que je· pourrais vous dire a leur sujet, je m' arreterai ici , crainte de devenir
2
ennuyeux en vous repetant des choses que vous savez cteja •
Publ. în:

Recordon, p.

76-79.

[Traducere:]

Evreii, care sunt în număr de cinci sau şase mii în Valahia se bucură de asemenea
de o mare libertate din partea guvernului pentru exercitarea cultului lor; în scbimb sunt
expuşi, ca peste tot în altă parte, in sultel or poporulu i de jos. Ei sunt concentraţi în
Bucureşti1 , Craiova şi Ploieşti, unde găsesc un mediu mai favorabi l decât în alte oraşe
,

pentru valorificarea activităţilor lor industriale, comerciale şi meşteşugăreşti. Deşi locuitorii
satelor îi privesc ca pe un blestem şi îi urăsc prin definiţie pe toţi oamenii care sunt de altă
religie, mai ales pe evrei, ai căror strămoşi l-au crucificat pe Domnul nostru totuşi dacă
evreii despre care vă vorbesc ar trăi în m ij l ocul acestei populaţii, în ace ste sate ci nu ar fi
expuşi '!n m od cert acelui trntament rău pe care trebuie să-l îndure din partea locuitorilor din
oraşe, care nu sunt doar intoleranţi, dar care îşi fac 1111 titlu de glorie din persecutarea lor.
I n divi zi i a ces te i ra se a coperiţi de oprobiu, expuşi înt ot deauna r.Jului tratament din
parte;:i creştinilor şi privaţi de avantaj ele de care alţii pot beneficia în soc ietate, se dovedesc
aproape toţi a fi soţi buni, taţi buni, care şi caută fericirea în cadrul famil iei lor, unde găsesc
,

,

-
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consolarea pe care lumea întreagă le-o refuză; ei mai sunt mari în acte de binefacere pe care

le fac în special pentru ajutornrea celor necăjiţi din rândul naţiei lor; de asemenea trebuie să

spunem că se întâlneşte foarte rar un evreu cerşind. Cu toate că evreii sunt pomeniţi in

proverb� ca cei mai josnici cămătari, nu trebuie crezut că toţi indivizii acestui popor sunt

lipsiţi de orice probitate. Cei care cred aşa sunt persoane care vor să conchidă din

activitate<1 lor, din dragostea lor pentru muncă, din inteligenţa lor care i-a făcut să poată
inventa cambia, că ei fac totul din sete

de câştig folosindu-se de mijloace necinstite pentru

a-şi satisface această sete. Este drept acest lucru se confirmă ade s eori prin exemple . cmr din

n efe ricire astfel de cazuri se găsesc şi la alte popoare, unde ele ar fi îară îndo i al ă înc:'i mult
mai frecvente. dac:'\ ci ar fi '.truncaţi în starea înjositoare în care �e află ev re i i : căci se şt ie că
metoda cea mai sigură de a răspunde la dispreţ este dispreţul. Încă un alt m�rit <!l ev rcik r
.

.

care nu le poate fi disputat şi care capătă o nouă strălucire in con cli � il c perscu1\iil.Jr pc care
le îndură în fiecare zi, este exactitatea cu care îşi respectă dogmele şi îşi pr,1ctică religia

celebrând zilele de sâmbătă şi alte sărbători într-un mod atat de impresionant încât
aminteşte de descrierile din cărţile sfinte. Întrucât evreii care locuiesc în Valahia au multe

trăsături în comun cu cei din restul Europei, am spus tot ce se putea spune la adresa lor şi

mă opresc aici, pentru că îmi este frică să nu devin plictisitor, repetându-Yă lucruri pe care

Ie ştiţi deja2•

1 Conform catagrafiei întocmite pe unele sectoare de trupele ruseşti de ocupaţie, în anii 1 8 1 01 8 1 1 , totalul locuitorilor Capitalei Ţării Româneşti era de 24.041 suflete; evrei pământeni erau 342,

supuşi austrieci
2

99 şi supuşi francezi

3 (Ccmovodeanu, 1 990).

Descrierea lui rran\:ois Recordon, fostul secretar al lui

Ţării Româneşti, este apreciată de

Ioan Gheorghe Caragea, domnitorul
M.A. Halevy „ca fiind cea mai interesantă mărturie a situaţiei

evreilor din Capitala Munteniei" (Halevy,

90.

Comunităţile, p. 1 02).

1822, ia11uari� 23, Buda '\dresa Camerei aulice ungare către
Consiliul Locumtenenţial. prin c are se s olic ită înlăturarea
piedicilor din calea conmuirii noii sinagogi din Arad. Celelalte
plângeri referitoare la in terdiq ia penrm evrei de a-şi ,-inde
.

•

m;irfurilc în corturi Cll prilejul târgurilor s ăptămânale, ca şi la
înc ărc tre a lor excesivii cu s arcini fiscale, sii fie rezolvate ele
catre autorităţile domeniului cameral Arad, cărora Ic sunt
,

subordonaţi

evreii de acolo.

Cacsqrcac

ct

C opi a 2578
S acratissimac

Rrg iae

Apostolicac

Maje�:.n�i� R t.;iae Camerae

Huugarico Aulirac nomine D. Aradicnsi R. Camerali Prnefecto •einsinuanJam, ad ejusdem
remonsirationcm

suh 10-a praescnti� n1ensis

et Anni N" 3454/ 1 8 2 1 fac:. arn 1 , rel ate ad 1 -um
quacrclarum puncium 2 Ex

submissarum 1' 11r occasione J udaicac '.-:: ommunitatis Arad bnsis

Con :,ilium R L . i-1. dt'.

danti�.

C 'umitatui Aradiensi inviationc, ne Hcbraei locales in s tructura
:-ub hc.Jicmo interpellatum ulteriorcmque invi aliou em

S �·nagogae suae turbe1�tur. :;�1 Lmc

,

suo tempore ,;ubsccutur?Jn esse .
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Quoad puncturn autem praeattactar,urn quaerelarurn 2-urn et 3-urn rescribitur, bas in
eo formatas, quod Judaei tempore nun llinarurn hebdomadaliurn ibl prohiheantur sub
tentoriis merccs suas distrahere, quod ilem ad ponendam Contributionem exagerata
3
taxcntur , ad pertractationem Cameralem haud pertinere, sed eosdem Israelitas in
conformitate depromptae opinionis per ipsum Dominium in politica horum pertractatione
proregendas esse.
Comes Antonius Czirăky m .p. Ex Consilio R. Camerae H. A. Budae die 23 Januarii
1 822. Emericus Gombos m. p .
Copia . AComA, dos. 2, f.

39 r.

[Traducere:]
Copie 2578

În nwnele Camerei Regeşti Aulice ungare a preasacrei Majestăţi cezaro-crăieşti şi
apostolice se răspunde la ra�ortul prefectului domeniului cameral regesc Arad din 10 a hmii şi
anului curent nr. 3454/182 1 , cu privire la primul pooct al plângerilor comWlităţii evreieşti din
Arad înaintate cu acest prile/, că s-a solicitat astăzi Înălţatului Consihu Locumtenenţial
Regesc oogar să instruiască comitatul Arad să nu împiedice evreii de acc :o în construirea
sinagogii lor. lnstrucţiWli ulterioare în această problemă vor fi tritnise la timpul potrivit.
În privinţa punctelor 2 şi 3 ale amintitelor plângeri, se răspoode că acestea,
referindu-se la interdicţia pentru evrei de a-şi vinde în timpul târgurilor săptămânale
mărfurile lor în corturi şi la taxarea lor excesivă la stabilirea contribuţiei3, nu ţin de sfera
camerală, ci, conform opiniei prezentate de prefect, aceşti israeliţi urmează a fi supuşi din
pooct de vedere administrativ autorităţii domeniului.
Din Consiliul Camerei regeşti aulice w1gare, Buda, 23 ianuarie 1 822.
contele Anton Czirăky m.p.
Emeric Gombos m.p.
AComA, dos. 2, f. 32r-33r.
1 AComA, dos 2, f.

2

3

32 r - 33 r.

Vezi pentru antecedente, doc. nr. 84 ( 1 820), precum şi ACA, nr. 54 1 , 782 şi 987/1 82 1 .
AN, DJ Arad, ACA, nr. 1 1 24, 1 204, 1 42511 82 1 ; 461 şi 848/1 822. Vezi şi doc. nr. 9 1

şi 92

( 1 822).

' 91.

1822, jebruane 12, Arad.

Rezoluţia congregaţiei comitatului

Arad privind construirea şcolii evreieşti, înainte de noua
sinagogă. Plângerea comunităţii evreieşti privind inte rdic ţia de
vânzare a mărfurilor negustorilor evrei în corturi la târgurile
s ăptămânale

se

recomandă

spre

rezolvare

Consiliului

Locumtenenţial, iar în privinţa încărcării excem·c cu s arc1111
fiscale

:;c

dispune

o

anchetă oficială.

461 . A nagy Mel t6săg u M .K.H. Tanăts: az aradi Zsid6 kozsegnek esedezo leve!Ct,
mellyben panaszolkodnak:

47 1
https://biblioteca-digitala.ro

J -sz6r hogy âmbâtor az Uradalomtol Zsinag6ga szămara Helyt vettek s annak fel
epitesere elegendo summat mutattak, sott mar s1iikseges szerek is vasărlottak, annak
epitesetOl el lettek tiltva1
2-or Hogy a Heti Vasărak:on portekaikat sator alatt arulni nem engedOdne
3-or Hogy az ad6 lefizettesben mindnyajan szerfelett taksaltattnanak
le kiildi h ogy az Uradalmat is ki hallgatvan, e Tărgyban felmutatâst kii ldjon . De dato
12-ae Februarii 1 822 no 3690.
Vegeztetett
. Az l-o Pontra: ambar ugyan idoben az u.ij Sinagoga epitesere val6 fundus arant, :l
megye maga hatârozasat megtette. es igy az e reszben val6 panasz megsziinn e meg is a
Synagoga fel a.llitâsa mind addig a megye azon Zc;id6 kozsegenek meg nem engedhetO mig
arra sziikseges elegendo tehetsegii voltjat ki nem mutatta, holott tSJk nemelly resze a
Kozsegnek kivanya azon Synagoga cpilest mas resze pedig azzal ellenkezik2; ellenben
pedig az Iskola epilletnek hova hamarabbi fel a.llitâsa tovahbă is meghagyatik3•
A 2-ik Pontot ugy mint a Heti Vasărokon val6 arulâst a mi illeti, az ut6hbi koz
Gyiilesbot kedvezo velemennyel Nagy Meltosagu M.K.H. TanâL'>hoz fel kiildetettven, ezen
panasz az a reszben varhat6 Kegyelmes Resolutiot61 fiig4•
a 3-ik Pontot a mi illeti, hogy tudni illik ad6 fizetessel felette meg terhelve lcn11cnck,
adatik Jarasbeli S z. Biro cs t:gyik iigyesz Umak, ht)gy ezen ki tcte ln ek minemiiscgcl, cs
mihen letet, a Fbldes Urassagnak meg h algatasâval meg visgAfjă.k, es bcmutatasokat a jovii
Kozg yii lesnek be n yuj tsâk, hogy azontul mind ezckrol a ki rcndelt fel iră� mcgtetethessen� .
,

Orig. AN, DJ Arad. ACA, nr. 461/1 822.

[Traducere:]
46 1 . Consiliul Locumtenenţial Reges c al Ungariei trimite petiţia comw1ităţii
eueieşti din Arad, in care se plânge că:
deşi au cumpărat de la domeniu un teren pentru sinagogă şi au demonstrat că deţin
suma necesară pentru construcţie, mai mult au şi cumpărat materialele necesare, totuşi li s-a
interzis începerea construcţiei 1 •
nu li se permite vânzarea mărfurilor în corturi la târgurile săptămânale.
că sunt încărcaţi excesiv la plata contribuţiei.
Se dispune ca, ascult..U1du-se opinia domeniului, să se înainteze raport în aceste
probleme. Dat în 12 februarie 1 822, nr. 3690.
Rezoluţie

Deşi în privinţa terenului pentrn construirea noii sinagogi comitatul şi-a dat
rezoluţia şi astfel plângerea nu mai arc obiect, totuşi înfiinţarea sinagogii nu $e poate aproba
I.

comunităţii evreieşti respecti\ e până când nu se demonstrează existenţa fondurilor
necesare. De altfel, numai o parte a comun ităţii doreşte constmirea sinagogii, iar altă parte
se opune2. În schimb. se dispune construirea cât mai repede a clădirii pentru şcoală3.
2. În ceea ce priveşte punctul doi, referitor le\ ·;ân?.area în tc��gurile săptămânale,
aceas1ă cerere ::.. fost înaintată cu opinie favorabgă de către �ongiegaţia precedentă la onoratul
Consilin Locumtenenţial Regesc şi depinde acum de :101:mlrea gra,ioris;\ a <1.:e;,tuia4.
3 . in privinţa puncrniui 3, c<l ar ft încărcaţi exc:esiv la di"iri, .>c dispune judelui
11obili::ir ccrcual şi unuia dintre: domnii i:irocuralori să cercetc1.c, cn ascul.are;1 stăpânului de
p:im:înt 1ccast.:l cerere şi <;ă -şi prc:'.inte r:iportul la adunarea genc1 ;ilii viitoare. pentru a se
putea înainta raportul solicita{
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1 Vezi doc. nr. 84 (1 820), 90 ( 1822): Istoria, p. 36-37.

2 Vezi doc. nr. 93 şi 97 ( 1 822).

3 Vezi doc. nr. 93 şi 97 ( 1 822). În 23 iulie 1 822, Consiliul Locumtenenţial dispune
comitatului Arad să nu se pună nici o piedică în calea construirii sinagogii, pentru care există fonduri
în valoare de 32 500 florini (AComA, dos. 2, f. 40r; ACA, nr. 1 084/ 1822).
4 ACA, nr. 1 124 şi 1 204 ( 1 82 1 ); 35 1 , 380, 500 şi 1 085 ( 1 822). Vezi şi doc. nr. 92 ( 1 822).
5 Vezi şi doc. nr. 90 ( 1 822), nota 3.

92.

1822 martit 22, Arad.

Petiţi.a a 12 evrei din Arad, în numele

comunităţii, a:Jresată prim-vicecomitelui de Arad, în vederea
acordării provizorii

a

săptămânale, până la

libertăţii comerţului în târgu rile

re zolu

Locumtenenţi.al.

ţi. a finală în

anuale şi

acest sens a Consiliului

1 822 martie 22, Arad.

Tekentetes s'VitezlO Elso AH Ispâny lir !
Kegyes Urunk!

BOltsen

melt6ztatik emlckezni, hogy ezen

Aradi Zsid6

Konegnek

a Nagy

Melt6sâgu Magyar Kirâlyi Hely Tart6 Tanâtshoz az erent be n)'Ujtott kerelmere: hogy t.i. az
ide val6 kissebb ertekii kereskedo Zsid6sâgnak a sâtorokban val6 szabad ârulâs meg

engedtetme, ezen Tekentetes Nemes Varmegye ollyertclmii hatârozast adni melt6ztatott:

melly szerent az ide val6 szănnazâsu, s' mas mesterseggel nem bir6 Zsid6 kereskedok ezen
1
ârulâs szabadsâga mellett tovâbbâ meg tartassanak , minthogy azomban ezen kegyes
gondoskod6 vegzese a Tekentetes Nemes Vârmegyenek a

Feă Melt6sagu Magyar Kirâlyi

Hely Tart6 Tanâts eleibe terjesztcttven, az onnan leendo Resolutiojig annak m6dja szerent
nem publicâltatthatna. alâzatoson folyamodni kenteleninetiink Tekentetes AU Ispâny urhoz:
hogy addig is, a Vârosnak kegyessen meg hagyni melt6ztanna: hogy ezen kissebb ertekii

Butyoros kereskedoink beli ' s nagy Vâsâr alkalmatossâgâval, szabad ârulâs al.tal elelmeket
kereshessek, a kik is egyebb erânt kegyes resolutiojât el vârvân mely tisztelettel maradunk
Aradon Martius 1 oen

1 822.

Tekentetes Elso Ali lspâny 6mak

alăzatos szolgâji

1 . Malkiel Spitz.

5 . Mos. Grinvald.

3 . Js. Manheim.
4. Nath. Braun

7. Jos. Schwarcz.

6. Mark D0•

2. Joseph Si.nger.

Orig. AComA,

8. Juda L. Kraus.

az Aradi Zsid6 Kozseg

9. Szara Krăus.

1 O. Abrahâm L. Plohn.

1 1 . Jakob Goldberg .
12. Moises L. Fiscbt-'f .

dos. 2, f. 57r-v.

Să binevoip să vă

cvreiior de aici, din Arad,

Onorat drnnn prim-vicl!c0mite ordinarl
Oormml nostru în1un'itor!
<1minliţi, cu înţelepciune, că l a ccr�rc:1 înai ntal[t d;;: comunitatea
că1re preamăritul

Consiliu Locumtenenţial Regesc ungar,
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cum că

evreilor din localitate, care negustoresc mărunţişuri în corturi, să

li se permită acest lucru şi

în continuare, acest onorat nobil comital a binevoit să dea hotărârea potrivit căreia evreii
originari de aici, care nu pot să facă altă meserie decât negustoria, să aibă în continuare
dreptul de a-şi vinde liber marfa 1 . Pentru că această îndurătoare şi înţeleaptă decizie a
onoratului nobil comitat a fost înaintată prt".amăritului Consiliu Locumtenenţial Regesc
ungar, iar rezoluţia ce trebuia să sosească Je acolo nu a fost încă publicată în acest sens,
suntem nevoiţi să ne adresăm, cu umilinţă, onoratului domn vicecomite să binevoiască, cu
îndurare, să dispună oraşului ca, până ce rezoluţia va sosi, să li se perrnit:1 acestor negustori
de mărfuri ieftine ca să-şi câştige pâinea prin vânzare liberă cu ocazia târgurilor mari şi a
târgurilor săptămânale.
Noi cei care, de altfel, aşteptând rezoluţia îndurătoare a domniei tale, rămânem cu

adânc respect

La Arad, în

1 0 martie 1 822.

Onoratului domn prim-vicecomite, supuse slugi,

9. Szara Krăus.

5. Mos. Grinvald.
6. Mark D0•
7. Jos. Schwarcz.

I . Malkid Spitz.
2. Joseph S in ger.

3 . Is. Manheim .
4. Nath. Braun .

10. Abrahărn L. Plohn.
1 1 . Jakob Goldberg.
12. Moises L. Fischer.

8. luda L. Kraus.

1 ACA, nr. 1 1 24, 1 204 şi 1425 ( 1 82 1 ); 500, 1 085, 1 5 1 9/1 822; 369/1 824. Vezi şi doc.
9 1 ( 1 822); Istoria, p. 30. Problema era încă dezbătută în 1 830 (vezi ACA, nr. 1 065/1 830).

93 .

1822,

iulie

3, Arad.

nr.

90 şi

Petiţia comunităţii din Arad către comisia

de anchetă comitatensă în vederea construirii cu prioritate a noii
sinagogi şi împotriva unei şcoli n01male cu predarea în limbile

maghiară şi germană, alături de limba ebraică. Se consideră
suficientă angaj area unui învăţător pentru limba germană şi a
altuia pentru limba ebraică şi religie, cei mai înstăriţi urmând s ă-şi
angajeze preceptori particulari.

În

general,

copiii

evrei au

posibilitatea să frecventeze şcolile deja existente în ţară.

Inclyta Deputatio!

Domini Gratiosissimi !
A d Instan tiam , per nonnullos gremiales ludaeos I . Comitatui porrectam in eo
quatenus Norrnalis Schola, Iuventutis ludaicae aedificationi S inagogae praernitteretur, et
nobiscum fine ponendarurn considerationurn per lnclytam Deputationem gratiose
comrnunicatam 1 , pencs reacclusionem rnemoratae lnstantiae hurnillirne declarandum
habemus, et quidem
Quod in obsequium Benigni et hic sub No l -o reacclusi mandati, nos infrascripti
unum Domum, et quarterio Docentis, et Auditorio Scolac, pro luvcntute Gremiali::.
Comm unitati s Iudaicae adrnodurn comodo consistentem, pen esq ue fundum pro errectione
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novae Sinagogae destinatum, collimitaneum, communibus expensis Communitatis bune in

finem emerimus2, nostramque luventutem in nece5sariis, et viribus eiusdem commensuratis
scientiis Germanico Idiomate, per unum Docentem, qui ex Comuni Cassa Comunitatis

nostrae Salarium suum percipit, quive non tanturn per Dominum Provincialem Scholarum
Nationalium

Inspectorum

Testimonialium,

verum et

Joannem
per

Pechata

tenore

Revcrcndissimum

hiccc

sub

Dominum

N°

2-o

adncxarum

S uperiorem

Scholarum

Dircctorem a Tokody3 occasione suae, in gremio Civitatis huius instilutae visitationis
scholarum quo apto et habili declaralus e�t, a 1 -a May a.c. tenorc <;:ontractus huic sub N°

o

advoluti,

imhui

faciamus,

curamquc

educationis

Iuventutis

nostrac

3-

eidcm

concrediderimus, adtlendo, quod Juvcntus noma in normam alibi, et per totam Hungariam

praevigentis usu� et Consvetudinis, in Dialccto Hebraico, et Rcligionis Dogmatibus per
alios Docentcs, ct quidem opulentior�5 privative, inferiores vero publice per unum bune in
finem conductum, et ex Comuni Cassa Conventionem suam trahemern Pedag('gum
Hehraicae linguae et Ritus prout ipsius hic sub N° 4 advolutae rccognitionales docent
instruatur, ac illu�tretur.

Intuitu itaque desideri illorum paucorurn, qui Instantiam suam

complurium

Communitatis nostrae

Individuorum

nomine,

porigere

I.

Comitatui,

praesumpscrunt

quatenus in novo aedificanda et ereetioni Sinagogae pracmittenda Normali Schola Principia

Linguarum

Hel:lraicae,

Hungaricae

aliarum

propositarum

parte Comrnunitatis nostrae, desiderio ipsorurn minus satisfieri possit,

quoniam ad

ct

Germamcae,

nec

non

Scientiarum tradi praeciperentur pracs!arnus hurnillimam nostram declarationem, quod ex

sustentationem tot ad desideratam Scholam necessarium Individuorum Comunitati nullus

fundus supersit, nec unquam spem hoc talem fundum aliquando assequendi st:d et secus

cum nota sit eiusrnodi scholas, ·apud Communitates Judaicas, nullibi per toturn Regnum
Hungariae non tantum ex consideratione confectus fundi, sed ex aliis subversantibus

circumstantiis publicus existere, aut alibi tanturn propositas fuisse4.

Necesitate itaque non subversante supervacaneum foret Comunitatem similibus

expensis agravare, eo a fortiori, cum Iuventutis Iudaicae lndividui Animum ad sui

erudilionem, et assecutionem scientiarum incurnbentibus, nulla ratione via et modus

praecludatur, Gymnasias, Academias et ipsas Universitates Christianorum frequentandi5,
6

scd ex ipsa Summi Terrae Principis, sub cuius glorioso Sceptro et nos vitam haurimus , qui

pro cducatione, quorumcumque Nationum subcrescentis benigne curam gcrerc dignabatur,

quive Nostrae Iuvcntuti frequentalionem publicarum Scholarum dcmenter indulget intentio

est, ut per tam comrnixtam variarum Nationurn Juventulis Scho!arum frequentationem,

eorurn anin1i ad mutuas Confidentiam praeparentur, adque tollerantiam variorum Rituum

mollcfiant.

Ex quihus cum ex una parte eveniret series tenori B. Mandati per Comunitatem

Iudaicam satisfactum esse, ellucescit et altera pravus et insinccrum cogitandi modus

adversariorum non recta desiderantiurn in lnstantia subscriptorum, qui non salutem ct
Bonum Comunitatis, verurn proprias pru.sioncs et intere�sentiam prae oculis haben t,

quapropter rit;c potest secus, tota fere Comunitas nostra simite�, morali ratis simt=la�ores, q u i

s u b pal lio

v irtu ti s

non tantmn semper optat.am quietem protligunt, cohom incs co1.tiden tia

spoliant, a c di ;l·ordia inter eosde1n scm in a. 1 t, sed ips is eti:un securissimw t

moralitatis Lt erudirionis, irc or:.i m i11sidiis ac cer-1icosiLatc � m peJiuiH,

pi et.atis hom inibus spec�e.

eosdem reputare.i.

',

i am sequendae

::ic,

pro fucatae

ct cum indignationc pro commcmbws suae Comunitatis
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Ideo rogamus nos humillime infrascripti dignetur Eadem Indyta Deputatio,
memoratum aedificium, pro normali Scholae Juventutis Nostrae destinari modumque in
eadem tradendi in Gratiosam occularem summere, semetque de comoditate praeallati
aedificii et de inaequitatc desiderii Contrarierantium iuformari ac intentatis hactenus
impedimentis finem tandem ponere, ul manus operi, non absque damno Comunitatis
hucdum dilato, admovere; et diu jam per totam fere Cornunitatem desideratam Sinagogam,
prout nupemis diebus Inclyta Deputatio ex peracta eatenus Investigatione pervidere
dignabatur8, exigerc queamus, vei ex ideo etiam, cum moderna Sinagoga, turn ob statum
debilem aedificii, turn vero ob angustiam, et exiguum sryatium pro absolvendo cultu divino,
ex consideratione multiplicatarum Fan1iliarum9 minus idoneum, ruinae si t proxima,
circumstantiaquc illa praemetuenda venial, ne supplicans Comunitas sine Templo in quo
cultui Divino vaccarct mancat, deffectumque huius et fors etiam pecuniarum, in bune finem
collectarum1 0 ultimari experiri cogatur.
Alto Patricinio commendati, perseveramus in omni submissionc.
Aradini die 3-a Julii 1 822
Servi humillimi
Ejudem Indytae
Judaica Comunitas Gremialis
Deputationis
Orig. AComA, dos. 2, f.

[Traducere:]

65r-66v.

Onorată comisie!
Domnii noştri preamilostivi !

Cu privire la petiţia înaintată de câţiva evrei localnici către onoratul comital pentru
ca şcoala normală a tineretului evreiesc să se înfiinţeze înainte de construirea sinagogii,
petiţie care ne-a fost comunicată de onorata comisie pentru a ne exprima opinia 1, declarăm
cu umilinţă, reanexând petiţia menţionată, anume
Că în urmarea milostivei dispoziţii, pe care o anexăm alăturat sub nr. 1 , noi cei
subscrişi am cumpărat, pe cheltuiala comunităţii, o casă în acest scop, corespunzătoare întm
totul şi pentru locuinţa învăţătorului, şi pentru şcoala destinată tineretului din cadrul
comunităţii iudaice, casă învecinată cu terenul prevăzut pentm construirea sinagogii2 .
Pentru iniţierea tineretului nostru în ştiinţele ce-i sunt necesare şi care sunt potrivite
capacităţilor sale, în limba germană, am angajat, prin contractul din I mai a.c„ anexat sub
nr. 3, un învăţător care va fi salariz.at din casa comună a comunităţii noastre şi care a fost
declarat potrivit şi capabil pentru funcţia sa nu numai de către domnul inspector provincial
al şcolilor naţionale Ioan Pechata, conform testimoniului anexat sub nr. 2, ci şi de către
preaonoratul domn director suprem al şcolilor von Tokody3, cu prilejul vizitării şcolilor din
cadrul acestui oraş. l-am încredinţat acestui învăţător grija pentru educaţia tineretului
nostru, adăugând faptul că acest tineret, conform nonnelor, uzului şi obiceiului existent
pentru toată Ungaria, va fi instruit şi pregătit în privinţa limbii ebraice şi a dogmelor
religioase de către alţi învăţători, şi anume cei mai bogaţi în mod privat, iar cei mai puţin
înstăriţi .în mod public, printr-un învăţător de limbă ebraică şi religie, ale cărui certificate
sunt anexate sub nr. 4 şi care va fi plătit din casa comunităţii.
În privinţa, deci, a dorinţei unora, puţini la număr, care s-;�u gândit să-şi înaintez.�
petiţia onoratului comital în numele mai multor persoane din comunitatea noastră, ccr;ind
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ca în şcoala normală cc se va construi înainte de ridicarea sinagogii să se iniţieze în limba
ebraică, maghiară şi germană, precum şi în alte ştiinţe propuse de ei, declarăm cu umilinţă
că dorinţa lor nu poate

fi satisfăcută de comWlitatea noastră, căci nu dispunem de fonduri

pentru întreţinerea atâtor învăţători necesari şcolii preconizate, nici nu exist.� speranţa de a
obţine cândva W1 astfel de fond şi, precum este cWloscut, astfel de şcoli nu există şi nici nu
au fost măcar proiectate nicăieri în întregul regat al Ungariei în cadrul comunităţilor
4
iudaice, nu numai din cauza lipsei fondurilor, ci şi din alte considerente .
Neexistând deci o necesitate în acest sens, ar fi inutil să se încarce comunitatea cu
astfel de cheltuieli, cu atât mai mult cu cât tinerii evrei nu sunt opriţi în nici w1 fel de la
frecventarea gimnaziilor, academiilor şi chiar Wliversităţilor creştine pentru a se cultiva şi a
5
se inip.a în ştiinţe , ci este chiar intenţia Principelui Suprem al ţării, sub al cărui glorios
6
sceptru ne ducem viaţa , care a binevoit să se îngrijească cu milostivire de educaţia tinerilor
aparţinând tuturor naţiunilor şi care a îngăduit cu îndurare şi tineretului nostru frecventarea
şcolilor publice. ca, prin frecventarea în comun a şcolilor de către tineretul diferitelor
naţiuni, sufletele lor

să

fie pregătite pentru încrederea reciprocă şi pentru toleranţa între

diferitele confe�iuni .

Din acestea reieşind, pe de o parte, că dispoziţiile milostive au fost îndeplinite de

comunitatea iudaică, iar pe de altă parte, modul de gândire greşit şi nesincer al adversarilor
semnatari ai petiţiei, ale căror cereri nu sunt îndreptăţite, care nu urmăresc interesul şi
binele comunităţii, ci propriile avantaje şi pasiWli, comWlitatea noastră, aproape în
totalitatea ei, nu poate să-i considere decât oameni de o falsă pietate şi nedemni de a fi
membri ai comunităţii, căci ei doar simulează moralitatea şi, sub aparenţa virtuţii, nu nWllai
că tulbură liniştea dorită dintotdeaWla, răpesc încrederea semenilor lor şi seamănă în
mij locul lor cli scordia, ci împiedică, dimpotrivă, prin Wleltirile şi încăpăţânarea lor, unnarea
7
căii celei mai sigure spre moralitate şi erudiţie .
Drept urmare, noi cei subsemnaţi rugăm cu umilinţă onorata comisie ca, luând cu
îndurare în consideraţie clădirea destinată pentru şcoala normală a tineretului nostru şi
modul propus pentru predarea în cadrul ei, să se informeze despre caracterul corespWlzător
al edificiului în cauză şi lipsa de temei a cererii adversarilor noştri, pWlând astfel capăt
piedicilor ce se preconizează în acest sens şi înlăturând întârzierea în începerea lucrului,
care e spre paguba comunităţii. Şi cum deja suntem în măsură să riclicăm sinagoga dorită de
aproape întreaga comWlitate, precum a binevoit să constate în zilele trecute onorata comisie
8
din ancheta efectuată , necesară întrucât sinagoga actuală este aproape în ruină şi e

nepotrivită atât din cauza stării clădirii, cât şi din pricina spaţiului îngust şi restrâns pentru
9
slujba divină, în condiţiile înmulţirii familiilor , rămâne temerea ca nu cumva comunitatea
să rămână fără templu, în care să se desfăşoare cultul divin, şi din lipsa acestuia, şi poate
10
chiar a banilor adWlaţi în acest scop , să fie silită a pieri.
Recomandaţi înaltului patronaj, în supWlere totală faţă de onorata comisie
slujitori preaumili
Comunitatea iudaică locală
Arad, 3 iulie

1 822

1 Vezi doc. nr. 97 ( 1 822).
2 Vezi doc.nr. 84 ( 1 820).

3 Ioan Tokody ( 1 785/86 - 1 839), scriitor, funcţionar comitatens, director suprem al şcolilor
din districtul şcolar de Oradea.
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4 Pentru proiectul iosefin de organizare a învăţământului evreiesc vezi

/MER, IJ/2, p. 25 1 -257,

nr. 1 64 . Pentru primele şcoli infiinţate pe baza acestui sistem la Carei, Oradea şi Sighetu Marmaţiei

ve7j B . Mandl, în ,IMIT Evkonyv". 1 90 1 , xm. p. 1 66-220. Un proiect similar pentru Alba Iul ia
Gyemânt 1 997, p. 97-99.
5 Vezi Systematica gentis Judaicae Regulatio din 1 7 8 3 cf /MER, Il/2, p. 25 1 -257, nr. 1 64.
,

.

eşuat în unna rezistenţei comunităţi i locale, la

6 Este vorba de impăratul Fmncisc I.

7 Pentru contextul acestor frământări interne ale comunităţii vezi Carmilly

1 996, p. 1 3-60.
2, f 6 lr-63v.
9 Conform conscripţiei din 17 martie 1 822, numărul evreilor din orc1.;ml Arad se ridica la 700750 cf. ACA, nr. 541 :şi 987/ 1 82 1 ; 242/1 822. Vezi şi Istoria, p. 29. Recensământul iosefin înregistra
în 1 785, în oraşul Ara<l, 30 de familii evreieşti, iar în 1 787, în întreg comitatul Arad, î3 de familii (cf
Thirring, p. 1 1 6, 1 2 1 ; /MER. Il/2, p. 324, nr. 2 1 3).
10 Rez0luţia Consiliului Locumtenenţial din 23 iulie 1 822 amint<!Şte d.: un fond de 32 500
florini (ve1J doc. nr. 9111822, nota 3).
6

ACom A, dos.

94.

1822. iunie 16, B11cure,rti. Circulara adresată de Ocârmuirea
Ţării Româneşti către ispravnicii judeţelor. Se acceptă cererea
starostelui evreilor pământeni din Bucureşti ca vechilul său, care
merge prin judeţele ţării, ;:ă judece pricinile dintre evrei şi s ă
strângă dările, să aibă, confon!l vechiului obicei, o, împuternicire
scrisă de la marele cămăraş. Pricinile mai mari care nu vor putea
fi rezolvate de vechi l să fie .::e.rcetate de marele cămăraş, şi, dacă
nici judecata lui nu "'a fi acceptat;\ să se apeleze la Divan.
,

Starostea ovreilor pământeni de aici din Bucureşti prin jalbă au făcut arătare a

să da

cartea noastră Ia mâna omului ce orândueşte vehil din parte-şi, a merge prin judeţe pentru a
căuta atât pricinile ovreilor ce va avea unul cu altul şi a le îndrepta după obiceml lor, când

şi de a pune dajdia Visteriei, după hrisoavele domneşti ce au prin starostea al lor, cum au

fost obiceiul de a i să da carte de la vei cămăraş; a căruia cerere, fiind cu orânduială,

poruncim dumneavoastră boierilor ispravnici de prin judeţe, ca unde să va arăta numitul

vechil al starostiei cu cartea aceasta să-i daţi cuviinciosul ajutor 2 să păzi orânduiala cum să

urma în vremea luminaţilor domni, supunând pă cel împorivitor Ia cele cu cale, iar pricinile
de judecăţi care vor fi mai mari şi nu să vor putea odihni pă judecata lui, să le cercetaţi
dumneavoastră,

după orânduială

şi

cei

ce

nu

să vor

mulţămi

nici

pc judecata

dumneavoastră, să-i sorociţi Ia Divan. Şi aşa urmând, să păziti niUlfllului, după rânduiala
1
dreptăţii, cu a petrece toţi în linişte. după poruncile ce vă sunt date • 1 822 iunie 17.
Mihalache Manu, Constantin Negrea, Grigore Romanitis.

Orig. AN. M�s 96, f. 283. PubL în: Urechia, XIII, p. 305, Ve7i şi Brocincr, Chest. isr., p. 2 1 1 -222.

1 Prevederile cuprinse în a�eastă carte a Ocârmuirii Ţării R omâneşti în legătură cu dreptul
starostilor de comunitate la judecarea pricinilor dintre evrei sunt confinnate şi în hrisoavele domneşti
de investire în funcţie a starostilor. Vezi doc.

8 şi nota 5, doc. 23 şi 75.
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95 .

1822, ium·e. Extras dintr-o consultaţie a rabinului Moshe
ben Pinchas 1 în legătură cu recăsătoria unei evreice din Bârlad ,
al cărei soţ a fost ucis. Întrucât cadavrul soţului a fost
identificat, rabinul şi-a dat consimţământul pentru recăsătorie.

„Iţhac Aizec (soţul lui Sava din Bârlad), călătorea din Tecuci spre Bârlad împreună
cu un asociat în afară, în aceeaşi căruţă. Primul era tabaciu (făcea tabac de mirosit), celălalt
era sobar. Au dispărut

fără urmă. Ulterior s-au găsit doi evrei ucişi, pe calea urmată de

dânşii. căruţa regăsită avea instrumentele lor de lucru. Aizic a fost recunoscut după o pată
pe trup, un edit horigflek (pata de culoarea mierei), s-a mai găsit şi o pernă trimesă prin ei
de la Tecuci la Bârlad şi care a fost recunoscută de oameni [ . . ] Rabinul permite femeii a
cărei bărbat a dispărut să se recăsătorească.
Consultaţia poartă nr.

.

4 şi e tipărită la pag. 20 I '·.

Depistat şi trndus de I. Kara din limba ebraică.

1 Rabir.ul Mose ben Pinchas, născut în Galiţia, a păstorit la începutul secolului al XIX-iea la
Foc�ani, la Sadagura şi la Bârlad. Consultaţiile sale rabinice ,,Pnei Mose" au fost tipărite după 1 822.
La sfârşit, volwnul aduce şapte consultaţii refcritoare la evreii din România (f 1 99-204). (Cf.
informaţiilor furnizate de I. Kara).

96.

1822, octombn·e 16, Timi,roara. Adresa Magistratului oraşului
Timişoara prin care solicită instrucţiuni din partea Consiliului
Locumtenenţial privind modalitatea completării numărului
admis de familii evreieşti în cetate, la nivelul celor 68 de familii
existente în anul 1790.

Nro 3640
Serenissime Caesareo Regie Haereditarie Princeps
Archidux Austriae et Palatine !
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum,
Domine, Domine, Domini B enignissime, Gratiosissimi Colendissimi!
Per bcnignam Resolutionem Regiam in merito Judaeorum gremialium sub 7-a Jw1ii
1 8 14 N° 14 889 1 nobis benigno gratiose intimatam Determinatum est, ut Iudaei illi, qui ante
Annum 1790 Temesvarini jam commorabantur, maneant in S tatu quo eodem anno
praefuerant, adeoque qui eotum in recinctu ir.terioris Civitatis jam habitarunt, porro etiam
ibidem manendi jure gaudeant, qui vcro subin solum in interiorem Civitatem ex exteriori
intrarunt, redeant unde intrarunt; qui post Annum 1 790 semet sub Jurisdictionem Civitatis
recepcrunt, si sunt nativi, in quantum, vei cum positivo annutu Magistratus hujus in
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nurnerum gremialiurn adscripti, et contributioni subjecti sunt, aut secus per continuurn
decennium sub Jurisdictione Civitatis fixum domicilium habentes, actu inlra gremiales
conscriptos Judaeos numerantur, ii et tali.:S ibidem exfra tamen recincturn Civitatis interioris
porro etiarn tolerentur, caeteri abinde removeantur2.
Juxta praescriptam Anno 1 820 gremialium Judaeorum Conscriptionem, ct ad
cxigentiam hujus benignae Resolutionis Classificationem abhinc sub 2-a Maii 1 821 N"
1 642 pro ratificatione demisse substratam 6 1 farniliis habitatio in interiore arce concessa
habetur, juxta Conscriptionern autem anni praeteriti 1 821 numerus �.ctu in arce
cornmorantium Familiarum in 58 repertus, et respective una adhuc Familia hoc Anno
emortua, de praest:nti ad 57 reductus existitit3.
Ex praevia farniliarum interioris Civitatis decrescentia, et circumstantia illa, quod
juxta Conscriptionem Anni 1 790 qui annus pro basi assumptus est. in interiori Civitate 68
Farniliae attunc tolleratae erant4, orta sunt sequentia Petita: niminun institerunt apud nos
complures Judaei partim nativi, partim post annum 1 790 semet ad Jurisdictionem Civitatis
hujus recipientes in sensu praeallatae benignae Resolutionis, et Classificationis ad
Suburbium relegai.!, eo fine quatenus illi in locum deficientium arcensium familiarum
rccip�rcn tur . Comrnunitas vero gremialis Judaica, respective farniliae arccnses petant, ut
sub % ut numeros ille Anno 1790 praeexistens, pure Individuis arcensium adeoque
antiquarum farniliarurn, non wro Individuis in Suburbio habitantibus redintegretur5 .
Quum nec positiva lex, nec altiorcs ordincs hoc în passu existent, Celsitudinem
Vestram Caesareo Rcgiam et Excelsum Consilium Locumtenentialis Regium humillime
exoramus: quatenus nobis super eo benigno gratiosarn Inviationem elargiri dignetur, utrurn
dcficientium familiarum arccnsium nurnerus, qui anno 1 790, vel vero 1 820 praccxstitit,
compleri possit? ct si ita, num jus tolleratum domicilium in arce tenendi, successioni
obnoxium, et repraesentativum sit, adeoquc completatio hae� pure pute ex lndividuis
Familiarum arcensium, si Pa1res familias evadent, ad suburbia releganda, et ex subW"banis
Farniliis qualificata substitui, vel denique substitutio haec ex suburbanis Incolis Judaeis
tune, dum arcensiurn Filii familias emancipati non praeexistunt, adinveniri per nas possit?6
Queis Benignitate et altis gratiis devoti, solito cum venerationi<; Cultu manemus. E sessione
nostra Magislratuali die 1 6-a Octobris 1 82'2 Temesvarini celebrata.
Celsitudinis Ves1rae Caesareo Regiae
Excelso Consilii Locumtenentialis Regii hurnillimi
Stephanus Georgievich m .p. substitulus Judex:, Michael Knenatter m .p„
Ignatius Schwnann m.p., Franciscus Mayer m.p. Substitutus Capitaneus,
Hilarus Vlachovits m.p„ Joannes Baszits m.p.
Orig. Arh. Naţ. Magh. Budapesta, ACL, C 55, pachet 1 30, nr. 26282/1 822.

[Traducere:]
Nr. 3640
Prealuminat Principe ereditar cezaro-crăiesc
Arhiduce al Austriei şi Palatin !
Înălţat Consiliu Locumtenenţial Regesc ungar,
Domnule, donmilor preamilostivi, preaîndurători, preacinstiţi !
Prin milostiva rezoluţie regească trimisă nouă cu îndurare în 7 iunie 1 8 1 4, nr. 14 889
în privinţa evreilor de aici 1 , s-a stabilit ca evreii care se aflau în Timişoara dinainte de anul
1 790 să rămână în aceeaşi situaţie în care se găseau înainte de acest an, astfel încât cei care
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atunci locuiau deja în interiorul zidurilor oraşului să se bucure şi în continuare de dreptul de

a rămâne aici, iar cei care au intrat din exterior în oraşul interior în perioada unnătoare să
revină acolo de unde au venit. Cei care s-au pus sub jurisdicp.a oraşului după anul 1790 şi

sunt băştinaşi, adică au fost incluşi între cetăţeni cu aprobarea Magistratului şi supuşi la

contribuţie sau timp de un deceniu şi-au avut domiciliul stabil sub jurisdicp.a oraşului şi se
numără efectiv între evreii gremiali conscrişi, să fie toleraµ şi mai departe, dar în afara
oraşului interior. Ceilalţi evrei să fie îndepărtaµ de acolo2•
Conform conscripP,ei evreilor gremiali, instituită în anul 1 820, şi clasificării
înaintate cu supunere spre aprobare, ca unnare a acestei milostive rezoluţii, în 2 mai 1 82 1,
nr. 1 642, s-a aprobat şederea în cetatea interioară pentru 6 1 de familii. Conform conscriptiei
din anul trecut 1 82 1 , însă, s-au găsit doar 58 de familii locuitoare în cetate, iar cum o
3
familie s-a stins în acest an, în prezent numărul lor s-a redus la 57 .

Ca unnare a acestei scăderi a numărului familiilor din oraşul interior şi a faptului că,

în conformitate cu conscripp.a din anul 1 790, în acel an, luat ca an de bază, erau tolerate în
oraşul interior 68 de familii4, mai mulµ evrei băştinaşi, aşezaţi sub jurisdicp.a acestui oraş
după 1790, care, conform amintitei rezoluţii milostive şi clasificării, ar unna să locuiască în

suburbii, ne-au adresat rugămintea de a fi prinriţi în locul familiilor lipsă din cetate.

Comunitatea evreiască gremială, respectiv familiile din cetate cer sub % ca numărul
existent înainte de 1 790 să fie completat exclusiv din rândul celor din cetate, respectiv al
familiilor vechi, şi nu din rândul persoanelor din suburbii5.

Cum nu există în acest sens nici o lege pozitivă, nici ordine mai înalte, rugăm cu

umilinţă Înălţimea voastră cezaro-crăiască şi

Înaltul

Consiliu locumtenenţial regesc ca să

binevoiţi a ne împărtăşi milostive şi îndurătoare instrucţiuni cum să completăm numărul
familiilor din cetate: conform situaţiei existente înainte de anul 1 790 sau 1 820? Iar cum
faptul de a fi tolerat în cetate este ereditar şi reprezentativ, completarea să se facă numai din
rândul familiilor din cetate şi dacă apar capi de familie ce trebuiesc trimişi în suburbii ei să

fie înlocuiţi cu familii de acolo, calificate pentru aceasta, ori să se p<.1ată efectua această
substituţie din rândul locuitorilor evrei din suburbii nwnai atunci când nu există fii

îndreptăţiţi ai familiilor din cetate?6
Cei care recomandaţi bunătăţii şi înaltei îndurări, rămânem cu cuvenita veneraţie
Înălţimii voastre cezaro-cr.lieşti şi Înălţatului Consiliu Locumtenenţial Regesc preaumili
Ştefan Georgevich m.p. jude substitut, Michael Knenatter m.p.,
Ignatius Schumann m.p., Francisc Mayer m.p. căpitan substitut,
Hilarius Vlachovits m.p., Ioan Baszits m.p.

Din şedinţa Magistratului din 16 octombrie 1 822, Timişoara.

nr. 49 ( 1 8 14).
Pentru aplicarea acestor măsuri, vezi doc. nr. 53 şi 55 ( 1 8 1 5).
3 Conscripţia din 26 decembrie 1 820 stabilea nominal 6 1 de familii îndreptăţite la locuirea în
cetate, 56 de familii admise să locuiască în suburbii şi 17 familii care unnau a fi expulzate din oraş la
cererea comunităţii. Conscripţia din 1 82 1 înregistn:ază în Timişoara 130 de familii evreieşti, cu 6 1 4
suflete ( 1 1 4 bărbaţi, 1 24 fomei, 282 copii, 6 6 slujitori ş i slujnice, 2 8 s1rfuni), dintre care 58 de familii

1 Ve:ri doc.

2

(298 suflete) în oraşul interior sau cetate, 70 familii (3 1 2 suflete) în cartierul Fabric şi 2 familii (4
suflete) în cartierul Iosefin. Conscripţia din 1 822 înregistrează 1 32 familii cu 620 suflete ( 1 1 5 bărbaţi,
1 25 temei, 286 copii , 66 sh..ţj itori şi sluj nice, 28 străini), dintre care 60 de familii (304 suflete) în
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oraşul interior (deci nu 57!), 70 de familii în Fabric ( 3 1 2 suflete) şi 2 familii (4 suflete) în Iosefin. Cf.
AN, DJ Timişoara, AMT, nr. 1 1 /1 820, 1 3/1 82 1 , 142511822.
4 Petiţia comunităţii evreieşti din 1 8 1 5 (doc. nr. 53) menţiona 91 de familii admise în oraşul
interior pe baza conscripţiei din 1 789.
Vezi doc. nr. 98 ( 1 822).
6 Rezoluţia Consiliului Locumtenenţial din 29 octombrie 1 822 dispune aplicarea criteriilor
stabilite în 1 8 14, considerând că scăderea numărului familiilor evreieşti din oraşul interior nu oferă
drept de aşezare pentru alţii, întrucât aprobarea de şedere nu s-a acordat unui anumit număr de familii
ci doar celor care au corespuns criteriilor stabilite la momentul respectiv (ACL, C55, pachet 1 30, nr.
2628211 822).
,

97 .

1822, Arad. Rezoluţia congregaţiei comitatului Arad prin
care aprobă cererea cuprinsă în petiţia lui Iacob Beer, Iacob
Steiniczer şi a altor evrei din Arad privind înfiinţarea prioritară
a unei şcoli în care să se predea limbile maghiară, germană şi
ebraică, religie, morală şi alte discipline, înainte de construirea
non smagogi.

8 1 1 . Beer Ja.kab, S teiniczer Jakab s tobb ală irtt Aracii Zsid6 lakosok addig is mig az
ujj Synagogânak mar j6va hagyott epiteset tehetseg meg engedi, egy Iskolânak mellyben a
Magyar, Nemet es a Zsid6 nyelvek, ugy a Religi6 es j6 erkălts mellett egyebb sziikseges
Tudomânyok îs tanittatnânak, a măr e vegre ki jelălt penzool val6 epitteteset megengedtetni
esedeznek1 .
Wgeztetett
Mivel f. e. 242 sz. a Felsobb Kegyes Rendelesek kovetkezeseben vegezve lenne,
hogy minekelotte a Templom epittetne, az Oskola âllittasson fei2, annak okâert e tărgyban
TOkOly SebOk Kir. Tanatsos 11r elOI iilese alatt oszve iilendo Kiildottsegnek a vegett hogy a
Megyebeli FOldmero iJrral a kert Oskola sztikseges ki terjedeset meghatârozza kiadattni
rendeltetik.
Orig.

AN, DJ Arad, ACA, nr. 8 1 1 /1 822.

[Traducere:]
8 1 1 . Iacob Beer, Iacob Steiniczer şi mai mulţi locuitori evrei din Arad solicită ca, până
când posibilităţile materiale vor permite construirea noii sinagogi deja aprobate, să se
îngăduie înfiinţarea unei şcoli din banii destinaţi deja în acest scop, în care să se predea, pe
lângă limbile maghiară, gennană şi ebraică, religie şi morală, precum şi alte discipline utile 1 .
Rezolutie
Întrucât prin dispoziţiile mai înalte din �ul curent, nr. 242, s-a hotărât ca înainte de
construirea templului să se înfiinţeze şcoala2, această petiţie se predă comisiei instituite sub
preşedinţia domnului consilier regal Sava Tokoly pentru ca, împreună cu domnul geometru
comitatens, să stabilească terenul necesar şcolii solicitate.
1 Vezi doc.

2 Vezi doc.

nr.
nr.

93 ( 1 822). Pentru rolul lui Iacob Beer, vezi Carrnilly 1 996, p. 1 3 -60.
91 ( 1 822) şi 1 83 (1 832).
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98.

1822, Timişoara. Petiţia familiilor evreieşti din cetatea
Timişoarei către conducerea comunităţii în vederea intervenţiei
la Magistratul orăşenesc pentru oprirea aşezării în cetate a
evreilor imigraţi din alte oraşe, spre prejudiciul acelor evrei care
locuiesc aici de peste 70-80 de ani.

Wohlweise Gerneinde!
Es ist denen Enderunterfertigten zur vollkomenen Wissenschaft gelangt, class
rnehrern keinen Anspruch haben koonende, und nach den Allerhochsten Vorschriften gar
nicht geeignete vielmehr aus frernden Stădten hieher eingewanderte lndividuen wegen der
Obersetzung ihres Wohnsitzes aus den Vorstădten in die innere Stadt bey Einem LOblichen
Magistrate eingeschritten sind, und wegen derselben Aufnahrne in dieser Eigenschaft schon
die erforderliche Maassregel im Werke begriffen. sind.
Wohlweise Gerneinde! welcher Nachtheil sich durch clas Hcreinziehen dieser
Israeliten Familie fiir uns, und unsere Nachkomlinge ergiebt lăsst sich nicht schon durch
diese kleine Zergliederung begreifen, class man nămlich diese Familien einige Jahre nur den
ungestohrten Wohnsitz in der innere Stadt haben wiirden, wird auch ihre Zahl
natiirlicherweise vermehret und so zwar: class unsere Kinder deren Eltem seit 70, 80 und
mehreren Jahren hier contribuirt, folglich hiedurch sich die Meriten gesamrnelt sowohl in
betref des Erwerbes, als auch ihrern Existenz gănzlich gehemmet werden, und was folget
hieraus, als unser, und unserer Nachkommlingen ihr unausweichlicher Untergang.
Um also diesem uns bevorstehenden Unglticke nach bey Zeiten vorzubeugen, bitten
wir wornit sich die Woblweise Gemeinde wegen Beseitigung dieses uns sebr nachtheiligen
Zweckes an Eine Ll:iblich betreffende BehOrde fiirwortlich, und mit Darstellung der zum
Ziele dienenden Bewegsgriinden mit denen bittlich verwenden wolle, wornit die Zahl der
Juden Familien in Statu quo, und zwar im Sinne der bohen Statthalterey Verordnung de
anno 1 81 4 belassen werden moge1 • Mit aller gebtihrenden Achtung geharrende
Einer Wohlweisen Gemeinde ergebenste
David Eisenstiiber
David Sam. Magyar
Abraham Butschurk
Salarnon Jacob
Daniel Barucb
Markus Teitisch
Abraharn Gerson
Herman Ruhig
Abraham Frankel
Joseph Assael
Himih Gerstl
Jacob Gerste
Leon Jacob Maeger
Nathan Politzer
Mayer Jacob
Osser Taytazak
Josef Menzer
Heim Rusu
Joseph Beletant
Isac Abraharn
An Eine Wohlweise Juden Gemeinde 1822
Orig. Arh. Naţ. Magh. Budapesta, ACL, C 55, pachet 1 30, nr. 26284/1 822.

[Traducere:]
Preaînţeleaptă comunitate!
A ajuns la cw1oştinţa celor subsemnaţi că mai multe persoane imigrate aici, mai cu
seamă din oraşe străine, care nu pot avea nici o pretenţie de stabilire şi care, conform
preaînaltelor prescripţii, nu sunt de loc calificaţi pentru aceasta, au intervenit la onoratul
Magistrat pentru mutarea domiciliului lor din suburbii în centrul oraşului şi deja ar fi fost
luate măsurile necesare pentru a le asigura acest drept.
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Preaînţeleaptă comunitate! Dezavantajul care

rezultă

prin această mutare a unor

familii israelite aici. pentru noi şi pentru urmaşii noştri, reiese din faptul că, după numai

câth a ani de şedl!re neîngrădită a acestor familii în centrul oraşului, numărul membrilor lor

v:i spori în mod natural şi astfel copiii noştri, ai căror părinţi plătesc dare aici de 70, 80 sau
şi mai mulţi ani şi care şi-au câştigat merite în acest sens, vor fi stânjeniţi atât în exercitarea
profesiilor, cât, în general, în privinţa asigurării existenţei lor. De aici n u va urma altceva

decât pieirea inevitabilă a noastră şi a urmaşilor noştri.

Pentru a preveni, deci, nenorocirea care ne pândeşte în timp, mgărn prcaînţcleapta

comunitate &"i binevoiască a interveni la autoritatea competentă, cu prezentarea motivelor
corespunzăto�re, pentru anularea

acestei

intenţii păgubitoare pentm noi, astfel încât

să rămână în situaţia stabilită de ordinul înaltului Consiliu
Locumtenenţial din anul 1 8 14 1 .

numărul familiilor evreieşti

Rămânând cu toată cinstea cuvenită preasupuşi înţeleptei comunităţi
David Sam. Magyar

Abraham Butschurk

David Eisensttiber
Salamon Jacob

Markus Teitisch

Daniel Baruch

Abrabam Frankel

Abraham Gerson

Nathan Politzer

Mayer Jacob

Leon Jacob Maeger

Herman Ruhig
Jacob Gerste

Himih Gerstl

Josef Menzer
Heim Rusu

Joseph Assael

Osser TaytaZak

Joseph Beletant
Isac Abraham

Către preaînţeleapta comunitate evreiască. 1 822.

1 Vezi doc.

nr.

49 ( 1 814) şi 96 ( 1 822).

99.

1823, ianuarie 29, Buda. Camera aulică ungară solicită
Consiliului Locumtenenţial luarea de măsuri pentru oprirea
locuirii evreilor la distanţă mai mică de şapte mile de localităţile
miniere din comitatele Maramureş şi Satu Mare, în vederea
prevenirii speculei cu metale preţioase.

3306
Sacratissirnae

Caesareae,

et

Regio

Apostolicae

Clementissirni Carnerae Regiae Hungaricae Aulicae nomine:
Ejusctem

allefatae

Suae

Hungarico peramice insinuandum:

Majestatis

Majestatis Excelso Consilio

Regio

Domini

Domini

Locumtenentiali

lsthic acclusam, idque perhibentem Mann arossiensis Cameralis Administrationis
repraesentationem, quod Judaci lam in parlibus ejatibus habitantes, quam etiam ex Galicia
proficiscentcs, diversas praevaricationes cum Auro in fodinis Districtus Nagybanyensis

productu palrare soleant, in nexu insinuati sub 27-a Marlii a.p. N° 8868 ad idem
praelibatum Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum exarati 1 , ca amica
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cum rcqms1uone hisce transponi: quatenus ad praepediendas auri, argentique
praevaricationes, antevertendasque Altissimi Aerario Regii defraudationes tam penes
Comitatum Szathmariensem, quam etiam Marmarossiensem congrua disponere velit, ut
Judaeis caeteroquin ad similes praevaricationes, et defraudationes pronis domicilium in
Pagis, et vicis a fodinis, ac montanis septem milliaria haud emotis, sub incurrenda secus
eliminatione interdicatur2• Queis in reliquo Camera haec Regia Hungarica Aulica ad
quaevis mutui officia genera prompta, parataque manet
Ex Consilio Camerae Regiae Hungaricao Aulicac
Budae die 29-o Januarii 1 823
Josephus Kun
Excelso Consilio Regio
Locumtenentiali Hungarico
Orig . Arh. Naţ. Magh. Budapesta, ACL, C55, pachet 1 35,

nr.

3306/1823.

[Traducere:]
3 306.
În numele Camerei aulice ungare a preasacrei Majestăţi apostolice cezaro-crăieşti, a
preamilostivului nostru stăpân, se comunică amical Înaltului Consiliu Locumtenenţial
Regesc ungar al Majestăţii Sale:
Se trimite, în legătură cu adresa din 27 martie anul trecut nr. 8868 către Înaltul
Consiliu Locumtenenţial Regesc ungar, raportul anexat al administraţiei camerale din
Maramureş1 , după care evreii care locuiesc în acele părţi, ca şi cei ce vin din Galiţia,
obişnuiesc să practice diverse speculaţii cu aurul produs în minele din districtul Baia Marc,
cu solicitarea de a lua măsurile potrivite, atât în comitatul Satu Mare, cât şi în comitatul
Maramureş, spre a interzice, sub pedeapsa expulzării, locuirea evreilor înclinaţi la astfel de
fraude şi speculaţii în satele şi cătunele situate la o distanţă mai mică de şapte mile de mine,
pentm a împiedica speculaţiile cu aur şi argint şi a preveni astfel păgubirea preaînaltului
erariu regesc2.
În rest, această Cameră Aulică Regească ungară rămâne pregătită şi promptă pentru
orice servicii reciproce.
Din Consiliul Camerei Aulice Regeşti ungare. Buda, 29 ianuarie 1 823 .
losif Kun
Înaltului Consiliu Locumtenenţial Regesc ungar.

1 în 27 martie 1 822, nr. 8868, Camera Aulicii Ungară a trimis Consiliului Locumtenenţial rapor

tul Oficiului monetar şi montanistic din Baia Mare privind nerespectarea restricţiilor de locuire a evreilor
în apropierea minelor de aur şi argint din comitatul Maramureş. În 14 mai 1 822, nr. 1 2 1 20, Consiliul

Locumtenenţial a cerut raportul comitalului Maramureş. în 6 ianuarie 1 823, Oficiul din Baia Mare îşi
repetă solicitarea, extinzând-o şi asupra comitalului Satu Mare (ACL, C55, pachet 1 35, 202-204).
2 Consiliul Locumtenenţial revine asupra acestei solicitări adresate comitatului Maramureş în
1 8 februarie 1 82 3, nr. 435 1 , şi 1 1 mai 1 824, nr. I 1 505, dar comitalul va răspunde de-abia în I 827, sub
nr. 8967, pe haz.a hotărârii congregaţiei comitatense din I I decembrie 1 826, refuzând să ia măsuri
pentru îndepărtarea evreilor, invocând articolul 38/J 790, care prevedea lăsarea în status-quo a
acestora până la viitoarea reglementare generală. Pentru reacţia comitatului Satu Mare, vezi doc. nr.
1 32 ( 1 827).
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100.

1823, fabruarie 1,

Iaşi. Hrisov domnesc emis de Ioan Sandu

Sturdza, domnitorul Moldovei, pentru reconfirmarea autorităţii
haharnbaşei Şaim asupra evreilor din principat, care sunt obligaţi
s ă-i acorde ascultare. Evreilor supuşi străini li se ridică dreptul de
a avea măcelărie proprie şi haham separat. Măcelarii evrei nu au
voie să vândă came evreilor fără a lua preţul „taxi.ei".

Noi, Ion Sandul Sturdza Voievod, cu mila lui Dumnezeu, Domn ţărei Moldovei1
Fiindcă breasla jidovilor din oraşi laşi prin jaloba ce a dat către domnia mea, au
arătat că, osebit de hrisoavele domneşti cc au pentru darea lor în ce chip să urmeze. au avut
o osebită carte gospod şi pentru alte rânduieli ale legii lor şi pentru obiceiurile şi cislele ce
au între dânşii, poroncitoare ca la toate cele ce vor găsi cu cale şi în dreptate hahambaşa şi
cei mai fruntaşi din jidovii pământeni să deie cu toţii ascultare, dat fiind că unii dintre
dânşii, şi mai ales din streini iubitori de tulburări, fiind şi neprimitori de a urma Ia cele ce
rânduiala îi îndatoreşte, stau împotriva sfaturilor celor de folos, şi nu numai că la multe
pricinuesc supărări breslei, dară dau împiedecare şi la darea birului ce sunt datori de a-l da,
şi fiindcă cartea aceea din întâmplare s-au pierdut, au făcut rugămintea că de pe condicele
Visteriei, să li se deie o aseminea carte şi de la domnia mea.
După care jalobă făcându-se cercetare şi încredinţându-ne domnia mea din condicile
Visteriei că au arnt o aseminea carte de la cei de mai înainte fericiţi întru pomenire Domni.
precum de la Constantin Alexandru lpsilant voievod din anul 1 800, de la Alexandru
Constantin Moruz voievod din anul 1 804 şi de la Scarlat Alecsandru Calimah voievod din
anul 1 8 1 7, şi după jaloba ce au dat şi rugămintea ce au făcut, socotindu-se de către domnia
mea a fi cu cale a se păzi această rânduială ce au avut din vechime după cuprinderea acelor
cărţi, s-au dat şi de la domnia mea această carte la mână lui Şaim hahambaşa şi a celor mai
fruntaşi din breasla lor, Iosif Postăvariu, Solomon lzrail şi Iosif Daniil, prin care poroncim
vouă tuturor jidovilor din laş� că Ia rânduelile cele după legea voastră obiceiuri şi cisle ce se
vor face între voi, cum şi la preţul cărnii ce tăeaţi pentru voi, ce se numeşte tacsie, după
povăţurile numitului hahambaşa şi a celorlalţi ca unii ce sunt mai aleşi din jidovii pământeni,
să aveţi cu toţii a urma dându-le supunere şi ascultare, căci care se va arăta împotrivitoriu şi
m1 va da ascultare la cel cc adunarea voastră va găsi cu cale, va fi supus pedepsii; iară jidovii
sudiţi să nu fie volnici nici cu un chip a ţinea trunchiu la care să tae şi s{1 vânct1 carne, şi
jidovii sudiţi carnea cc le va trebui să o cumpere de la jidovii casapi pământeni, cu preţul ce
vor cumpăra şi ceilalţi jidovi din ornş, cum şi păsările cc vor a\'ea de tăiat orice felu, iarăşi
halmmul jidovilor păm:înteni să Ie taie, iar jidovii sudiţi să nu fie volnici nici cu un chip a avea
osebit haham2 . Nici unul din casapii jidovi, să nu cuteze a vinde came Ia jidovi fărJ a nu lua
preţul tacsiei3, după hotărârea cc se va face de către hahambaşa şi de către cei mai aleşi ai
breslei, căci care va cuteza a urma împotriva să va pedepsi.
Drept aceia, poruncim domnia mea ca, după cum mai sus prin cartea aceasta se
hotărăşte, aseminea şi întocmai să se unneze de către toţi. 1823 februarie 1 . 4
[Iscălit] Noi Ion Sandu Sturdza
Publ. în: M.A., II, p.

I

43, Vezi şi ,.Fr. ', V, nr. 7, 1 2 ll. 1 882, p. 55 şi Brocincr, Chest. isr., p. 207-209.

UJ!Illli lOrul r,.,,n S a11llu SLurJ 1:i, 1 8 2 2. J11Ji 9 ·- 1 82 S apr. 23.
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2 Comentând acest hrisov emis de domnitorul Sandu Sturdza, M. Schwartzfdd subliniază că
prevederea ca sudiţii aflându-se sub jurisdicţia consulilor străini să nu poată fi aleşi în vreo funcţie de
comunitate, să nu aibă rabini, hahami sau măcelari proprii, reflectă preocuparea domnitorului de a
apăra interesele evreilor pământeni (M. Schwartzfeld, Ochire, p. 6 1 ). Măsuri restrictive similare
pentru evreii sudiţi au fost aplicate şi în Ţara Românească. Vezi în acest sens doc. 45 şi 6 1 .

3 Adică a gabelei vezi în acest sens doc. 9 şi nota 1 .
Vezi şi hrisovul de întărire în funcţia de hahambaşa a lui Şaim emis de domnitorul Mihai

4

Grigore Suţul la 18 iunie 1 820 (doc. 81 ). În legătură cu luptele intestine din cadrul comunităţii pentru
demiterea lui Şaim din funcţia de hahambaşa şi desfiinţarea Hahambăşiei de către autorităţi, vezi doc.

1 43, 1 69, 170, 1 7 1 , 173, 182, 1 85, 203.

101.

1 823, iulie 25, Iaş-i. Hrisov emis de Ioan Sandu Sturdza,
domnitorul Moldovei, pentru

reglementarea drepturilor şi

datoriilor târgoveţilor din Podu Iloaiei. Evreii au dreptul s ă ţină
măcelărie proprie, să taie vite, să vândă came, pâine, covrigi, s ă
facă ş i s ă vândă lumânări, să aibă două sinagogi, două case

pentru hahami, o baie rituală şi un cimitir fără să plătească
chirie pentru ele.

1 823 iulie 25

Cu mila lui Dumnezeu, Noi Ion Sandu Sturdza Voevod,
cu mila lui Dumnezeu Domn Ţărei Moldaviei

Se face ştire cu acest hrisov al domniei mele că, arătându-ne al nostru cinstit şi
credincios boer, dumnealui Ştefan Roset biv vei vomic, epitropul purtător de grijă al
averilor dumisale hatmanului Constantin Palade, ce le are în pământul acesta, cum că, spre
alcătuirea târgului din nou ce s-au dat dumisale hatmanu prin hrisov de la procatohul nostru
Domnu Scarlat Calimach Voevod de a face pe moşia domniei-sale Totoeşti, de la ţinutul
Cărligăturii, la locul ce se numeşte Podu-Iloaie1, au făcut aşăzare în scris cu cei ce s-au
găsit până acum ca să se aşeze la locul arătat cu casa şi cu dughene, pentru rânduiala
adeturilor de la târgoveţi cum să se urmeze pentru totdeauna, făcându-ne rugătoare cerere,
ca această aşezare care o au înfătişat şi domniei myre iscălită de dumnealui să se iscălească
prin înadins hrisovul domniei mele, care să se dei târgoveţilor spre a-! avea ca o întăritun'i
nesmintită şi nestrămutată niciodinioară asupra acestei aşezări.
Drept aceia, domnia me, pe temeiul hrisovului pomenit de la procatohul nostru
domn ce s-au dat dumisale hatmanului Constantin Paladi pentru slobozenie de a alcătui
aşăzare pe târg pe arătata moşie la Podu-Iloaie, care-l întărim şi noi întocmai în toate
privilegiile şi aşezările cuprinse într-însul şi după cererea ce ne-au făcut dumnealui vomicu
de a se întări şi alcătuirea aşăzărei aceştia pomenite, care s-au găsit şi de către noi a fi întru
tot cuviincioase şi cu depline mulţămiri celor ce au venit ca să se aşeze pc numita moşie.
lată, prin acest al nostm d om n esc hrisov hotărâm şi această aşazare, precum mai jos pe larg
să arată, să se păzc<1scă in de să d rşi t ă şi s ta to rni că umrnrc, fără străm utare niciodinioară.
nefi ind minie n i ci dumnealui hatmanu de a o a d u ce în vreo adaugire, nici lăcuitorii
târgoveţi de a mai cerc vreo prefacere de scădere întrânsa pentru vremea Yiitoare, adiC<'i:
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1 ) Toţi acei ce vor voi a vinde rachiu în tot cuprinsul uliţilor şi a mahalelor târgului

să plătească pe toată vadra câte un leu de patru zeci parale, ferindu-se însă a mitahirisi orice

chip de vicleşug spre păgubirea dumisale hatmanu, căci dovedindu-se că au mistuit aducere
şi vân7..area rachiului atunci nu numai că acel rachiu să se ieie boeresc, dar să fie dator a

plăti şi orânda îndoit după cum se va vinde rachiul la dugheana sa.

2) Toţi acei ce vor voi a vinde vin în tot cuprinsul uliţilor şi a mahalalelor târgului să
plătească pe toată vadra câte treizeci parale, datori însă fiind fieştecare negustor care va aduce

vin la târg să dee de ştire vechilului ce va fi asupra târgului ca, măsurându-i vasu ce va ave
drept cu cotul vamei şi plătind mai întâi banii ce se vor cuprinde pe suma vedrelor câte
treizeci parale pe toată vadra, atunci să fie slobod a-I baga în târg, în pivniţă sau în dugheana

sa, ferindu-se însă a mitahirisi orice chip de vicleşug spre păgubirea dumisale hatmanu, căci

dovedindu-se că au mistuit aducerea şi vânzarea vinului nu numai că tot acel vin să se ieie

boeresc, dar să fie dator a plăti şi orânda îndoit după cum se va vinde în dugheana sa.

3) Păcura şi dohodul vor fi slobozi a o aduce şi a o vinde fiştccine, plătind orânda

zece parale de vadră, ferindu-se iarăşi de urmarea vicleşugului, căci dovedindu-se că au
mistuit spre a nu plăti orânda, atunci păcura şi dohodul să se ieie boieresc şi orânda să o
plătească îndoit.

4) Jidovii vor fi slobozi a ţine un scaun de căsăpie, plătind avaetul moşiei două

parale de miel, patru parale de oaie sau berbec, şase parale de vitei, zece parale de mânzat şi
gonitor, douăzeci parale de vacă şi treizeci parale de bou; vor fi slobozi a tJia şi a vinde
came ori la cine va voi a cumpăra, însă dovedindu-se că au mistuit din vitele

ce

atunci vita aceia să se ieie boeresc şi avaetul să plătească îndoit.

căsăpii, vor

Iar pentru alte

vor tăia

fi slobozi după alcătuirea ce vor Face cu stăpânul moşiei domnul hatman sau cu pomenitul
boer epitropul averilor dumisale.

5) Pentru pâine şi covrigi, iarăşi vor fi slobozi jidovii a face şi a vinde2•
6) Lumânări să fie slobozi fieştecine a face în casa sa, numai pentru trebuinţa sa; iar
voind cineva a ţine mungerie sau a vinde atunci să se învoiască cu dumnealui hatmanu sau
cu dumnealui vomicu, vechilul dumisale.

7) Pentru o vită, două, mult trei, ce va ave fiecare pentru hrana sa şi slujba casei sale,

vor fi slobozi a le paşte pe imaşul satului în toloacă, fără plată.

8) Fân şi orz, volnici să fie fieştecine să vândă Ia casa sa tării vreo plată de avaet.
9) Loc pentru case şi dughene voind cineva a prinde Ia uliţă, să aibă a plăti bezmenul

locului căte doi lei de tot stânjenul gospod pe fiştecare an, în lot numai pe toate uliţele
acestui târg, şi la căţi stânjeni va fi în lot, să aibă şi lungul optsprezece stânjeni, datori să fie
a-şi lua fiştecare scrisoare de la dumnealui hatmanu cu iscălitură şi pecete, volnici să fie
acei cu locul prins a face ce vor voi cu dânsul, făcându-şi orice bina pe locul acela, a1ătă
numai să plătească bezmenul neapărat precum şi oricare din locuitorii târgului, iar dacă
după vreme vor voi a vinde şi a schimba binalele lor, datori să fie a înştiinţa, pentru ca şi
dumnealui hatmanu să întărească tocmeala ce vor face, sau că voind a le şi cumpăra să se

protemisască dumnealui hatmanu, însă tot cu preţul acela ce se va alcătui cu alţii; iar la

mahalale vor plăti căte doi lei de o casă proastă.

10) Pentru bere şi med ce se Ya vinde la acest târg să fie slobod, fără a se plăti

orânda, însă făcând acel med şi bere în casa sa, să nu plătească, iar cine va dori a deschide
fabrică de �ceste băuturi, 5ă aibă a se alcătui cu dumnealui hatmanul.

1 1 ) Pentru două şcoale jâdoveşti, două case a hahamilor lângă şcoală per!.tru un

feredeu şi un ţintirim afară de târg, să nu fie supărate cu plata bezmenului .

48 8
https://biblioteca-digitala.ro

12) Adunarea la zi de târg şi a iarmaroacelor să fie pe uliţa ce au început a se face la
Rateşul Vechi în sus şi în jos, pe unde va fi uliţa, pe drumul cel mare.
13) Slobod să fie fieştecare neguţitor pe toate uliţile târgului a scoate dinaintea
dughenei sale spre vânzare marfa sa, sau să învoiască pe alt străin fără a plăti ceva; iar prin
capul uliţilor sau prin medeanuri, acei ce vor vinde mărfuri, datori să fie a plăti venitul
moşiei precum se obişnueşte.
1 4) Oricine va face în tot cuprinsul uliţelor târgului şi a mahalalelor livezi,' vie sau
grădini să dea dijmă a zecea, după obiceiu.
i 5) Orice fel de fabrică în toate uliţile şi mahalalele târgului să nu fie volnic a face
fă r1 a av�a alcătu ire în scris de la dumnealui hatmanu, iar luându-şi voie cu scrisoare apoi
atunce va li slobod a face.
16) Oricine va avea loc prins dator să fie a-şi face şi binaua pe dânsul, plătind
bcz!ncnul locului la ziua de Sf. Gheorghe, toate deplin neapărat pe fiştecare an, iar care nu
va ave<1 chip să-şi facă bina pe locul prins, atunci acel loc rămâne slobod a se da altuia ce va
avea trebuinţă, plătind bezmăn precum se hotăreşte mai sus asupra acestei aşezări.
Asupra acestei aşezări ce se arată mai sus, alcătuită între dumnealui hatmanu
Con stantin Pal ade şi între cei ce se vor aşeza pe
moşie Totoeşti, spre a se păzi ca o
aşezare cu bune pnmiri amăndorura părţilor săvârşite de-a pururea statornică şi în veci
nestrăwutată, despre dumnealui hatmanu şi despre unrn1şii clironomi a dumisale hatmanu, s
au dat aceste; 1 I nostm donmesc luiso\· întărit cu a noast ră domnească iscălitun1 şi pecete, care
va :>t?. de-;1 i.•eru rea în mânele târgoYr:ţilor ca o întăritur."i neclintită şi nerăşluită niciodinioară3
. S-au scr i s la Scaunul domniei mele, în oraşul Ieşii, într-acei dintâi domnie
. a noastră
la MoldoYia, îa anul al doilea4 la lct 1 823 iulie 15.

nuntita

Noi Ion Sandu Sturza Voevod

(L.P.)
Comisia Târgului Pod11-Iloa1e

Copia aceasta observându-se cu originalul hrism· şi pentru că s-au găsit în to.;mai se

ad;)ycrcştc de Comisie.

Şef comisiei.
N"r. 1 85

1 863

;�prii

Copi1.:. A''

.

:).T.

Vasilevici

(L.S.)

28 zile.

Iaşi, ;(!_ Prefectură, dos. 1 36/1 896.

1 C !� Dictionarului geografic al jud. Ia.şi, hatmanul Constantin Palade, proprietarul moşiei
Tot•)..:�ti, �! ob\:aut hrisovul de întemeiere a târgului Podul Iloaiei de la donm.itorul Scarlat Callimachi în
anul 1 8 � E. Cu t,1ute <icestea, Podu Iloaiei nu figurează în catagrafia din 1 820. El lua caracterul unui târg
abia prin hriso vul emis de dorruritorul Sandu Sturdza la 1 5 iulie 1 823 pentru întărirea hrisovului emis de
dornnitoml Scarlat Callimachi (E. Schwartzfeld, lmpopularca, p. 48 vezi şi Kara, Podu Iloaiei, p. 9).
2 De Jreptul de a face pâine şi a o vinde creştinilor evreii vor fi lipsiţi printr-o hotărâre a

Vist:eriei din februarie 1 826. Vezi doc. 1 1 8.
: o Veni:urile proprietarului moşiei Podu Iloaiei au fost arendate în anul 1 830 lui Moise Juster
şi Has1.:u t\mer.Jeloaie cu 1 2 mii lei anual. Vezi doc. 1 63.
4 Al.Jturea cu Podu Iloaiei au fost înfiinţat<! sub domnia lui I. Sturdza, târgurile: Săveni în
�inu!u: J1o:·nh0:, Bm:e:cea şi Frumuşica în ţinu1ul B otoşani Duhu.şi în ţinutul Neamk Sculeni in ţ inutul
Lt�i, Cait '. 1 ui in \Î«utul Bacău, Nămok:asa în ţi11utul Putna, Drăguşeni în ţinutul Covurlui (E.
Sd1warzfe\i !lilpop;tlare,1, p. 57). În legătură cu crcare.1 altor târg1:şoare, vezi doc. 77, 1 2 1 , 242, 340,
34 1 . 342. 345, 348, 35 1 .
,
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102.

1823, iulie 29, Lvov.

Circulara trimisă de Gubemiul Imperial

al Galiţiei pentru interzicerea aplicării excomunicărilor din
comunităţile evreieşti rostite de rabini, fără confirmare a lor de
autorităţile imperiale. Cei ce încalcă această decizie imperială
vor fi penalizaţi, concediaţi din funcţie, supuşi la pedepse
corporale, expulzaţi din ţară.

N°.42077.
Kreisschreiben vom galizischen k.k. Landesgubemium,
dass jeder Bannfluch, solange die Regierung dessen Giltigkeit nicht erkennt, ungiltig

sei,

und

die

Verbreiter

desselben ,

so

wie

jene

Rabbiner,

Religionsweiser

und

Judenvorsteher die bey Erscheinung solcher Bannfluche, hievon sogleich die Anzeige zu

machen unterlassen, werden bestraft werden.
In

dem

das

Verboth

der

Verbreitung

ungiltiger

Bannfluche

cnthaltenden

Kreisschreiben vom 17. Juny 808 sind den Worten jeder Banntluch jene eines Rabbiners

irrig beigefii g t werden.

Un jeder unrichtigen Deutung dieser Verfiig ung zu begegnen, wird dernrnach

allgemein bekannt gemacht, dass jeder Bannfluch so lange ungiltig sey, so lange dessen

Giltigkeit von der Regierung nicht erkomrnt wird, und dass Jene, welche einen solchen
Bannfluch unter der Hand oder wie sonst irnmer verbreiten, mit einer Geldstrafe von

fii n fzig Reichsthalem welche dern Anzeiger zugewendet wird, oder nach Umstănden mit
einer k0rperlichen Ztichtigung belegt, die Rabbiner oder sonstige Religionslehrer aber, die
sich

unterfangen

sollten, denselben in

Schulen,

Synagogen,

Bethăusem

oder

sonst

offentlich verkunden zu lassen, in so fem sie Auslănder sind, ausser dem Lande geschafft,

die Eingeborenen aber ihres Arntes entsetzt werden sollen. Femer wird dem Inhalte des

hohen Hofkanzleydekrets von 5. Scptember 876 No. 17065/2046 gemăss hiermit erklărt,

dass die Rabiner, Religionsweiser und Gemeindevorsteher, in dercn Bezirke solche
Bannfltiche zum Vorschein kornmen, verpflichtet seyen, so wie sie hievon Kenntnis

erhalten, ohne allen Verzug hiertiber die Anzeige an das bctreffende Kreisarnt zu erstattcn.

und dass dicsclben nicht nur durch die thătige Mitwirkung an dcr Verbreitung cines solchcn

Bannes, sondem auch schon dadurch, sich straflich machen wenn sie von einem zu il1rer
Kenntnis gelangtcn derley Unfuge, der BehOrde nicht auf dcr Stelle dic Anzeige abgeben,

mithin solchen stillschweigend dulden, und hierdurch die Vcrbreitung begiinstigen.
Lemberg, dcn 29, July 1 823.

Ludwig Graf von Taaffe

Landesgouverner

Adam Reviczky von Revisnie

Gubernial-Vizeprăsident

Aloys Ritter von Stuttenheirn
Hofrath

Joseph von Roy
Gubem ial-Ralh.
Publ. în: Reifer, p. 1 30- 1 3 1 , doc. XXXIV

a.
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[Traducere:]
Nr. 42.077

Circulară emisă de Guberniul Imperial al Galiţiei cu privire la faptul că orice Herem,

atâta timp cât nu este confirmat de guvern, este nevalabil şi cei care promovează aceaslă
măsură, rabini, dascăli sau conducătorii de comunitate, care pe viitor vor neglija să denunţe
acest lucru vor fi pedepsiţi.

În

circulara din 17 iunie 1 808, cu privire la interzicerea aplicării excomunicărilor

neaprobate, sunt în mod greşit adăugate cuvintele

orice excomunicare rostită de un rabin.

Pentru evitarea oricărei interpretări greşite a acestor cuvinte introduse, se va aduce la

cunoştinţă că

orice excomunicare este nevalabilă atâta timp cât valabilitatea ei nu va fi

confinnată de guvern şi că toţi acei care promovează pe ascuns o astfel de excomunicare, sau
care o aplică sub orice fomlă, vor fi penalizaţi cu 50 de taleri imperiali sau după împrejurări

vor fi supuşi unor pedepse corporale; iar rabinii sau dascălii care s-ar decide să anunţe public
at�ri măsuri în şcoli, sinagogi sau case de rugăciune, în măsura în care sunt veniţi din

str:iinătate, vor

fi expulzaţi din ţară, iar cei localnici vor fi concediaţi. Se va aduce la

cunoştinţă conţiuutul înaltului Decret Imperial din 5 septembrie 1 8 1 6, nr. 17065/2046,

confom1 căruia rabinii,

dascălii şi conducătorii comunităţilor, în ai căror district apar astfel de

excomunicări, sunt obligaţi, aşa cum rezultă din decret, fără nici o întârziere să informeze
::mtorită(.ile districtuale şi că ei se fac vinovaţi nu doar în cazul când participă la promovarea

excomunicării, dar şi prin aceea că dacă află despre o astfel de acţiune şi nu informeaz'i
imediat autorităţile, trecând sub tăcere faptul excomunicării, contribuie la promovarea ei.
Lemberg, 29 iulie 1 823.

Contele Ludwig von Taaffe, guvernator

Aclam Reviczky von Revisnie, vicepreşedinte gubernial,
Aloys Ritter von Stuttenheim, consilier imperial,
Joseph von Roy, consilier gubernia!.

103 .

1823, octombrie 6,

Iaşi. Hrisov emis de Ioan Sandu Sturdza,

domnitorul Moldovei, prin care aprobă cererea evreilor
Târgu Neamţ de

a

construi pe

locul sinagogii

de

lemn,

din

arsă în

focul din 1 821, un nou lăcaş de cult din cărămidă şi o „casă

boierii slujbaşi sunt obligaţi
putea sluji în p ropria credinţă.

pentru dascăl". Dregătorii de ţinut şi
�ă respecte dreptul evreilor de

a

Hrisov domnesc
Noi Ioan Sandu Stuua Voivod, cu mila lui D-zcu Domn ţerei Moldovei

SP face ştire cu aceasta carte a domniei mele că prin jaloba ce au dat toţi jdovii
locuitorii din Târgul Neamţului, de la acel ţinut, au arătat că ei având numai o şcoală de

mgă în acel târg, şi fiind din lemn1 , în vreme când au ars târgu, au ars şi şcoala lor, incă şi
to:ite c:Jrţile gospod cc au avut asupra acei şcoli, rcmâind ci şi până acum fără de şcoală,

siivârşirea celor datornici ai lcgei lor
Ca Să ne milostivim asupra lor. Şi prin C;ll°lC domniei melc să li SC deie
c,Job :·t:c n i c ca să-şi facă şcoală la loc şi, p�ntm ci adc�cori se întâmplă pri mej die de

pcntn: care întâmpină multă greutate şi supărare întm

f:\d\nd

voie şi

n._;:;ăminte
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foc, să aibă voie să-şi facă şcoală de cărămidă spre apărare de primejdia focului, cu care să
se poată înlesni intru luarea datoriei legei lor.
Deci după jaloba lor, încredinţindu-ne domnia me că cu adevărat şcoala lor de
rugăciune ce au avut au ars şi nu pot să se înlesnească întru ale legei datornicii sevârşire,
privind cu milostivire asupra rugărninţei ce au făcut, iată, prin aceasta a noastră domnească
carte, hotărâm şi le dăm slobodă voia de a fi volnici să-şi zidească în Târgu pomenit Neamţu,
şcoala lor pentru rugă, de cărămidă, tot pe locul care au fost mai înainte, după învoială ce au
avut cu stăpânii locului târgului, precum şi casa dăscălească a lor aproape de şcoală, iarăşi pe
locul ce au fost mai înainte să-şi zidească, slobozi fiind a se adwia întrânsele. şi a sevârşi cele
datornici al lege lor, fără de nici o asuprire şi fără de nici o oprire.
Despre asemene şi spre aceasta poroncim Donmia Mea ot dregătoriei de ţinut i altor
boeri slujbaşi şi zapcii, văzând carte aceasta a Domneii mele, cu toţii să vă feriţi de a face
supărare numiţilor jidovi din Târgul Neamţului la facerea arătatei şcoalei lor şi la alte legii
3
lor datornicii sevârşire întrânsa .
Io Ioan Sturza voievod
[L.S .D.] 1 823 octomvri e în 6 zile
[S .S.] Jalea Parati. S-au trecut în condica ispravniciei
Şeful secţiei, Kakam
Publ. în: ,,Fr.", ian. I, 1 885, p. 31 şi Kaufman, II, p. 251-252.

1 ,,Înainte de sfârşitul veacului al XVII-iea şi începutul celui de al XVIII-iea sinagogile puteau
fi zidite şi din piatră, dar mai târziu li se puse piedici întru aceasta. Dej a prinţul Cantemir ne spune:
«Şi undi voiesc acolo pot să-şi facă sinagoga, însă numai de lemn iară de piatră nu au voie»" (Apud E.
Schwarzfeld, Aşezăminte, p. 1 3).
2 Evreii din Tg. Neamţ au avut o sinagogă monumentală care a ars şi a fost dăr.1mată în anul
1 774. Încercarea evreilor de a rezidi sinagoga în piatră nu s-a încununat de sm:ces, domnitorul
Grigore Ghica a aprobat refacerea sinagogii, condiţionând să fie din lemn. Sinagoga târnosită în 1 777

a fost din nou mistuită de focurile unui incendiu în 1 82 1 (/MER II/2, p. 1 74-1 75, doc. 1 03).
3 Sinagoga reconstruită a fost dărâmată în 1 849, în timpul unei confruntări cu personalul

mânăstirii Neamţului. Au fost ucişi 6 evrei şi mulţi au fost răniţi. În urma demersurilor făcute,
mânăstirea i-a despăgubit pe evrei în 1 855 şi în conformitate cu un hrisov domnesc emis de
domnitorul Grigore A. Ghica, evreii au primit un nou teren din proprietă\iJe mânăstirii Neamţului
unde şi-au reconstruit sinagoga (,,Fr.", VII, nr. 4, 25.1. 1 885, p. 31 ) .

104.

1823, decembrie 18, B11C111?şti. Informare prin care Agenţi.a
Austriacă din Ţara Românească îşi exprimă satisfacţia pentru
acceptul dat de comunităţile evreilor germani şi spanioli de a
recompensa serviciile aduse ambelor comunităţi. de starostele
Anschel Breyer instalat în această funcţie de Agenţie.

Agenţia c.r. a aflat cu plăcere din declaraţiunile înaintate la 6 şi 13 noiembrie a.c. din
partea Comunităţilor germană şi spaniolă că, spre a recompensa serviciile zeloase şi active,
aduse arnândoror comunităţi până acuma de preşedintele sau starostele lor, numit de către
Agenţia c.r., Anschel Breyer, şi spre a-l încuraja la asemenea activitate şi în viitor, i s-a fixat
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un onorar anual de 900 lei din partea primei comunităţi şi

600 lei vechi din partea celei a

doua, obligându-se a-i înmâna această sumă neapărat şi fără obiecţiune la termenii hotărâţi.

Precum nu încape îndoială, că sus menţionatele comunităţi se vor conforma

angajamentului luat, că vor da urmare şi ascultare d-lui staroste în toate afacerile impuse şi
încredinţate lui de către această Agenţie c.r., purtându-se faţă cu dânsul în general cu
respectul cuvenit, tot aşa incun1bă acestuia datoria indispensabilă, de a avea o purtare
nereproşabilă, de a se feri de toate uneltirile, de a-şi îndeplini toate datoriile ce îi incwnbă,

cu cea mai nestrămutată credinţă şi desinteresare, de a face să domnească între comunităţi o

bună înJelegere şi armonie şi de a da în toate exemple bune.

In sfârşit, încuviinţează această Agenţie c.r. cererea înaintată de către cei mai

însemnaţi membri ai Comunităţii Israelite Germane, confirmând contractul făcut de dânşii
pe trei ani cu rabinul Haim din Focşani, întărind şi recunoscând pe acesta de unicul r,1bin
legal, fiind comunitatea datoare a se supune tuturor hotărârilor acestuia în afaceri de
religiune.
Cele ce preced s-au adus la cunoştinţa comunităţei prin domnu preşedinte Anschel
1
Breyer •
Bucureşti, 1 8 decembrie 823.
Sigiliul: Agenţia c.r. în Valachia.

flo. Hakenau.

Traducere din 1. germană. Publ. în ,,R.I.", II, nr. 20, 15 noiembrie 1 887, p. 587-588.

1 În legătură cu disensiunile din sânul comunităţilor evreieşti din Bucureşti privind numirea în
funcţia ue staroste a unui supus străin, vezi doc. 39.

105 .

1824, februarie 26

-

martie

8, Cluj. Rezoluţi.a Guberniului

Transilvaniei privind plângerea negustorilor evrei din Marele
Principat şi din străinătate datorită interdicţiei de a-şi expune

mărfurile spre vânzare cu prilejul târgurilor anuale din oraşele
transilvănene mai mult de 3 zile, cu excepţia oraşului Cluj.

2058/1 824
Israelitae in exteris clitionibus et hac Provincia degentes facultatem occasione
nundinarum anniversariarwn per octo clies, in singulis Civitatibus fabricata mercesque suas
distrahencli impertiri supplicant. Siquidem in Civitate Oaucliopolitana multis fomicibus
rnerc.antilibus provisa per unius integri anni decursurn rnerces suas venui exponere possint,
in aliis autern Civitatibus merces suas vendendi facultas etiam occasione nundin arum

anniversariarurn tantum ad tres dies soles concedi, hoc ipso autern rnagnurn ipsis causaretur
darnnum, durn scilicet nundinae ad diem Sabathi incidens, turn stricta ritum religionis suae.

in altera die autern solis juxta Ritwn religiosum Christiantium quasvis merces vendere
licitum non est et sic solum tertio id est unica clie possent quaesvis suas res venui exponere.

Opinia
Praevigenti circa quaestum circurnforar1e11m in concementibus locis emporialibus
qualiter exercendwn AJtissima Ordinatione Regia Anno adhuc 1 8 1 1 spartis per universum
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Magnum Principatum Circularibus publicata resolvendum Supplicantibus ut semet eidem
accurate confotment1 .
Rosnyai
Praesentatum 26-a Februarii 1 824.
Relatum 8-a Martii 1824.
Orig. Arh. Naţ. Magh. Budapesta, AG, F 46, nr. 2058/1824.

[Traducere:]
2058/1 824
Israeliţii din pr�vincii străine şi cei care locuiesc în acest principat solicită aprobarea pentru a
şi expune mărfurile şi produsele spre vâmare, cu prilejul târgurilor anuale, timp de 8 zile în
fiecare oraş. Dacă în oraşul Cluj, ei având multe prăvălii, îşi pot expune mărfurile lor spre
vânzare în decursul întregului an, în alte oraşe însă dreptul de vâmare a mărfurilor li se
acordă, chiar cu prilejul târgurilor anuale, doar pe trei zile. Acest lucru le cauzează mare
pagubă, întrucât, dacă târgul cade pe ziua de sâmbătă, nu le e permis să-şi vândă mărfurile
datorită prescripţiilor stricte ale religid proprii, iar în ziua următoare datorită prescripţiilor
ritului creştin, astfel doar într-o singură zi din cele trei îşi pot expune mărfurile spre vâmare.

Opinie
Suplicanţii să se conformeze exact preaînaltei dispoziţii regeşti publicate prin
circulare încă în anul 181 1 prin întregul Mare Principat cu privire la modalitatea exercitării
comerţului ambulant în locurile de târg respective1 •
Rosnyai
Prezentat în 26 februarie 1 824.
Dezbătut în 8 martie 1824.

1 Pentru antecedente, vezi doc. nr. 1 ( 1 80 1 ) şi 37 (1 8 1 1 )

106.

.

1824, aprilie 5 mai 14, Sâncrai. Episcopul romano-catolic al
Transilvaniei comunică administraţiei domeniale din Alba Iulia
dispoziţia Guberniului Transilvaniei de interzicere a
carnavalului şi petrecerilor evreieşti în zilele de post din
Săptămâna Mare.
-

Nr. 68 1 , 5 aprilie 1 824.

1 4" Maji Sz. Kirâly
A Karoly Fejervari Uradalmi Tisztsegnek

A Felseges Kirâlyi FO Igazgat6 Tanâtsnak âprilis 3'61 2972 idei szâm alatt kOlt azon
eredeti Rendeleset, rnellyben a Zsid6knak Nagy Bojti poenitentialis napokban tartani
szokott farsangot dobz6dâst kozonsegesen meg tiltya, kozlOm a Tisztseggel, es meghagyom
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hogy a Zsid6 kozonseget oszve hivassa, es azon parantsolatot nekik tudtakra az eredeti

Rendelest pedig nekem viszsza adja. 1 824.

Orig. Arh. Episcopiei romano-catolice de Alba Iulia, nr. 681/1 824.
[Traducere:]
Nr. 681 , 5 aprilie 1 824.

14 mai, Sâncrai

Administraţiei domeniului Alba Iulia
Fac cunoscut administraţiei domeniale ordinul Înaltului Guberniu regesc din data de

3 aprilie a anului curent, cu numărul 2972, prin care se interzice evreilor carnavalul şi
petrecerea pe care ei obişnuiesc să le organizeze în zilele de post din Săptămâna Mare şi vă
dispun să întruniţi comunitatea evreiască şi să le comunicaţi acest ordin, iar actul original al

ordinului să mi-l returnaţi.

107 .

1824, iunie 25, Lvov. Circulara emisă de Guberniul Imperial
din Galiţia referitor la ordinul împăratului ca taxa pe carnea
caşer impusă evreilor în Galiţia să fie introdusă şi în Bucovina.
Numai agricultorii sunt exceptaţi de această taxă.
Kreisschreiben
vom galizischen K.K. Landes - Gubemium.

Die Einfiihrung des Koscherfleisch.1
aufschlags in der Bukowina betrf.
Sr. K.k. Majestăt haben laut hohen Hotkanzleydekrets vom 1 0. 1 . M . No. 16969/
1040 anzubefehlen geruht, dass der Koscherfleischaufschlag vom I . November I . J.
angefangen in der Bukowina mit den năhmlichen Gebtihren und ganz in der năhrnlichen Art
wie er in Galizien besteht, einzufiihren und auch auf dieselbe Art zu bentitzen sey. Nur
seyen die j tidischen Ackersleute, als solche, von diesem Auftrage auszunehmen2•

Hiemach wird bestimut, und zur allgemeinen Richtschnur bekanntgemacht.

§ I.

Das Recht den Koscherfleischaufschlag von den dortigen Juden einzuheben, wurde
zeitweilig demjenigen tiberlassen dcr ftir diese Gerechtsame, bei der Versteigerung, welche
hierorts abgehalten werden wird, den besten Anboth macht.

§ 2.

Der jeweilige Aufschlagspăchter ist beftigt:

a) von jedem galizischen Pfunde Rind -, Kalb -, S chaf -, Lamm -, Hammel oder
Ziegenfleisches, das koscher gefallen ist, und

b) an jenen Orten, wo die himeren Viertel des geschachteten Viehes gereinigt und der
Judenschaft zum Genusse verkauft werden konnen, auch von diesen, wie bei den

vorderen Theile, nach dem Gewichte von dem galizischen Pfunde den Fleischaufschlag
mit drey (3) Kreuzem in Konvenzionsmunze, oder wenn die Zahlung den Betrag von 5

Gulden erreicht, in Noten der osterreichischen Nazionalbank abzunehmen. Wobey die
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Fleischer verbunden sind, das koschere Sttick im Grossen dem Gefallsbeamten odcr

Păchter

vorzuwăgen,

und den

Aufschlag hievon

an

diesem,

nach

der

obigen

Bestimmung zu entrichten.

§ 3.
Bey Abwăgung des Koscherfleisches sollen nachbenannte Stticke: der Kopf mit
Ausnahme der Zunge, welche dem Aufschlage, sowie das Koscherfleisch nach ihrem
Gewichte unterliegt, dann die Ftisse und Eingeweide nicht miteingerechnet, sondern dem
Fleischer zum Ersatz des bey dem einzelnen Auschauen und bey dem Kleinverkaufe
zugehenden Verlusten freygelassen werden.

§ 4.

Wenn jedoch ein einzelner Hausvater, welcher Nichtfleischer ist, zum Genusse
seiner Familie ein Sttick Vieh schlachten lasst, so hat er auch von dem Kopfe, den Ftissen
und von dem Eingeweide nach ihrcm Gewichte den Aufschlag zu entrichtcn.

§ 5.

Jedc Judengemeinde soll von dem Zinse, den sie aas den Fleischbănken ziehen oder
aus den Mitteln ihres Domestikalbeytrags zimentierte Waagcn und Gewichte beyschaffen .
Ebenso

unterliegt

das

Gefltigelvieh

dem

Aufschlage,

welcher

davon

in

Convenzonsmtinze und bezw. in Noten der osterreichischen Nazionalbank nach folgenden
Rubrigen zu entrichten ist:
a. von einer zum Schachten gebrachten Taube und von einem jungen Hunn wenn cs
die Taube an Grosse nicht tibertritft 2-z1i4 Kreuzer.

b. von einem Huhn, einer Henne, von einem Kapaun oder von einer Ente 7 Kreuzer.
c. von einer Gans 1 7 Kreuzer.
d. von einem Truthahn oder Indian

24 Kreuzer.

Dagegen ist der Pachter nicht berechtigt, das Gefltigel zu wăgen und den Aufschlag

nach dem Gewichte abzurechnen.

§ 7.

Der Gefltigelpachter ist verbunden, in der Periode vom. 1. November bis zum

letzten April bis zur Mittwoche; in der Periode vom 1 . Mai bis letzten Oktober hingegen

bloss bis zum Donnerstag Mittags, Bolleten zur SchachtU'lg des Gefltigelviehes zu erfolgen .

Nach Verlauf dieser Tage kann dersclbe in der nămlichen Woche zur Ertheilung dieser
B olleten nicht mehr verhalten werden . Dagegen steht es Jedermann frey an welchem Tage
in der Woche er will, das Gefltigelvieh, fiir welches er bis zu diesen Tagen die Bolleten

gelOst hat, schachten zu lassen.

§ 8.

Da nur der in den voranstehenden Paragraphen festgesetzte Verzehrungsaufschlag
von dem jtidischen Koscherfleische in die Aerarial-Verwaltung genornmen ist, und dessen
Einhebung dem Pachter tiberlassen wird, so kann weder von dernselben, noch von den von
ihrn aufgestellten Einnehmern oder Unterpachtern, die Fleischerey und Ausschri:ittung des
Koscherfleisches in der Regel getrieben werden.
Damit jedoch wegen Mangel des Fleisches die Einhebung des Aufschlags nicht
vemachtheiligt werde, so wird zur Sicherheit des Koscherfleisch-Aufschlags-Gefalls und
derjenigen welche diesen Aufschlag einzuheben haben in Absicht: auf die jtidische
Fleischerey folgendes festgesetzt:
a. die Koschet fleischlieferung und Ausschrottung wird dreymal im Jahrc u. zw. immer
wenigstens 14 Tagc vom Anfange der Monate, Novernber, Mărz und Julius, in der
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Gemeinde unter Leitung der Amtsobrigkeit, mit Zuziehung der jiidischen
Gemeindevorsteher,
und
der
Koscherfleischgefiillspachter
nach
vorlăufiger
ordnungsmăssiger Kundmachung im Wege offentJicher Versteigerung an denjenigcn
iiberlassen werden, welcher das Pfund Koscherfleisch mit Einrechnung des Aufschlages
in den năchstfolgenden 4 Monaten um den gcringsten Preis zu liefcrn und
auszuschrotten .sich verbindlich macllt, und zur Sicherheit der Aufschlagspachtung
sowohl, als des jiidischen Publikums, eiue solche bare Kauzion gleich bei der
Unterschrift des Lizitationsprotokolls lcistet, welche in dcr betreffenden Gemeinde
einem wochentlichen Viehbedarf vollkommen decket.
Dcr Preis d�s Fleisches mit Einschluss des Aufschlages wird iibrigens vom ersten
Novcmber I. J. in Convenzionsmiinze festgesetzt, den Konsumenten jedocb zwischen dcr
Zahlung des bey der Versteigerung angebothenen geringstcn Preises in Convenzionsmiinze
oder im Papiergelde der Wiener Wăhrung nacb dem Kurse von 250 freygelassen werde.
In beiden Fallen ist jedoch der Koscherfleischlieferant verbunden, den entfallenden
Aufschlag nach den oben in den § § 2. 3 . 4. u. 6, enthaltcnen Bestimmungen an den
Koscherfleischaufschlags-Pachter in der daselbst ausgedriickten Wahrung zu entrichten.
h. Zu dieser Koscherfleischlieferung - und Ausschrottungspachtung wird jedcr Jude, ohne
Unterschied, zugelassen werden, wenn er nur die Patentmăssigen Bedingungen zu
erfii llen sich anheischig machi., und clas erforderliche Reugeld oder Vadium, welches
ftinf und zwanzig von hundert der vorschrifonăssigen Kauzion auszumacben hat, bar
erlegt; dabey wird.
c. der Koscherfleischlieferant verbunden seyn, nicbt nur Koscherfleiscb in binreichender
Menge und Giite zu liefern, sondern auch die jeden Orts erfordelicbe Anz.abl jiidischer
Fleischer und Fleischerknechte zu unterhalten.
d. Sollte wăhrend der Pachtzeit ein ftihlbarer Mangel an Koscherfleisch entstehen, so muss
dieser von dem Koscherfleisch-Aufschlagspăchter der Ortsobrigkeit auf der Stelle
angezeigt, von selber obne allen Verzug untersucht, endlicb der Aufschlagspachter oder
Einnehmer fur dcn erwiesenermassen ihm entgangenen Aufschlag aus der baren
K.auzion entschădigt und diese wieder ergănzt werden.
Das Recht diesfalls zu erkcnnen, steht der Amt'iobrigkeit zu. Sollte dagegen.
e. der Koscherfleischlieferant nach der Lizitation von der erstandenen Koscbertleischlieferung
zuriicktreten, oder wăhrend der Pachtzeit zu lictem ganz aufh6ren, oder nach einem
entstandenen fiihlbaren Mangel, fur welchen cler Koscbertleisch-Aufscblagspachter aus der
baren K.auzion entschădiget werden miisste, nicht alsogleich wieder ergănzt werdcn, so ist
die Kauzion unaufgehalten einzuziehen und cine neue Versteigerung abzuhalten;
ausgenommen, wenn etwa die Versteigerung schon in eine Woche des letzten Monates der
Lieferungsperiode fi.ele, in welchem Fall der Koscherfleischaufschlagspacbter auf Gefahr
und Kosten des Kontraktbruchigen Fldschlicfcranten einzutreten, die Fleischlieferung fi.ir
die noch iibrige Zeitfrist, um den vom wortbruchigen Lieferanten bedungenen Preis
fortusetzen, den dabey sicb etwa ergebenden Schaden und die Unkosten zu liquidiercn,
sohin aber deren Vergiitung aus der baren K.auzion zu erhalten hat. Sollte diese nicht
hinreichen, so haftet der wortbriichige Lieferant daftir auch mit seinem iibrigen Vermogen.
Das Nămliche findct statt., wenn in einem der esten drey Monate der Lieferungs
Periode augenblicklich ein gănzlicher Fleischmangel sich ergeben sollte, denn dano hat der
Koscherfleisch-Aufschlagspăchter die Koscherfleischlieferung so lange zu besorgen, bis die
Lieferung wieder verpachtet ist.
-
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§ 9.
Ausser den in dem vorigen Paragraph bemerkten ausserordentlichen Fallen hat in
der Regel nur dann, wenn sich bey der Koscherfleischlieferungs-Versteigerung gar kein
Lieferungswerber einfande, und die betroffene Gemeinde auch sonst mit niemand Anderem
uber den Preis des zu liefernden Koscherfleisches einig werden konnte, eine Schlachtprobe
fiir die gesetzmlissige Verpachtungs Periode, jedoch immer mit der - ftir den
Koscherfleisch-Aufschlags-Pachter unerlăsslichen Verbindlichkeit einzutreten, dass er das
Pfund Koscherfleisch wăhrend der - bestimmten Frist, um den bei der Schlachtprobe
ausgefallenen Preis liefere unde ausschrotte.
§ 1 0.
Diese Schlachtprobe muss
a.die erste ganze Woche der im 8ten Paragraphen genannten Monate und zwar vom
Sonntage bis Freytag in Gegenwart eines kreisamtlichen oder ortsobrigkeitlichen
Beamten, der judischen Gerneinde-Vorsteher und des Gcfallspachters oder Bearnten,
gehalten werden .
b. bey dieser Probe rnuss immer darauf gesehen werden, wie theuer das Vieh eingekauft,
wieviel davon treff geworden sey und was fiir ein Verlust bey dern Treff Stiick Fleische
sich ergeben babe, welcher bey dern Koscherfleiscb einzubringen ist.
c. Hieruber ist ein ordentliches Protokoll zu fiihren, unde bey dessen Schlusse nach obigen
Daten, der Preis zu berechnen und zu bestirnmen, urn welchen in jeder Gerneinde das
Pfund Koscherfleisch durch die folgenden 4 Monate verkauft werderi rnuss. Dieses
Protokoll ist von allen Anwesenden zu unterfertigen und falls sich die Parteyen daruber
nicht einverstehen sollten, so hat das Kreisamt rnittels ordentlicher Entscheidung den
Preis des Koscherfleisches zu bestimmen.
d. Bey Bestimmung des Koscherfleisch-Preises darf endlich der Preis des Treff-Fleisches in
jenen Stadten und Marktflecken, wo die Flerschtaxe nach Zeit und Urnstănden
ordentlich festgesetzt worden, niemals niedriger und auch nicht hoher in Anschlag
gebracht werden als die Taxe des Fleisches in der christlichen Fleischbank besteht.
§ 1 1.
Dern Koscherfleisch Lieferanten, oder dem Koscherfleisch Aufschlagpachter wenn
er zugleich Fleischlieferant ist, wird gestattet, das von dem Koscher - zuriickbleibende
Treff-Fleisch aller Arten ungebindert zu verkaufen.
§ 1 2.
Kein Koscherfleisch-Lieferant kann verhalten werden, das sogenannte
Koscherfleisch - welches bloss fiir die jiidischen Einwohner bestimmt ist, um einen
geringeren Preis an das Milităr oder andere christilicbe Abnehmer zu verkaufen. Hievon
werden jedoch die jiidischen Rekruten, und die in wirklicher Dienstleistung stehenden
Soldaten jiidischer Religion ausgenommen, welchen fiir ilire Person das Koscherfleisch
irnmer urn einen Kreuzer unter der Taxe und ohne Einrechnung des Verzehrungsaufschlags
zu verkaufen ist.
Die jiidischen Ackersleute sind beziiglich auf das zur eigenen Verzehrung notige
Fleisch, von dem gesetzlichen Venehrungs Aufschlage, jedoch nur insoweit befreyt, wenn
sie ausser der Landwirtschaft keinen anderen Handel oder kein, anderes Gcwerbe treiben.
Bei entstehendem Streite, ob ein jiidischer Konsurnent wirklich ein Ackerjude sei,
ob selber das ohne Entrichtung des Verzehrungs Aufschlags in Anspruch genornmene
Fleisch zu seinem Bedarf wirklich benotige, dann ob selher ausser der Landwirtschaft
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keinen anderen Handel oder Kein anderes Gewerbe treibe, hat clas Bukowinaer Kreisamt
nach gehoriger Erfuterung tiber Einvemehmung des Gefâllspăchters zu erkennen.

§ 13.

Wenn durch eine kreisamtliche oder ortsobrigkeitlichc Untersuchung ausser Zweifel
gesetzt werden sollte, dass der Koscherfleisch Lieferant selbst oder seine Fleischer mit seinem
Wissen von einem Pfund Rind, Kalb, Schaf, Lamm . Hammel oder Ziegen Fleisch mehr, als

der daftir vorschriftsmăssig bestimmte Koscherfleisch Preis mit Zuschlag des Verzehrungs
Aufschlages betragt, unter was immer ftir einen Vorwand abgenommen haben, so wird der
Lieferant nebst dem jedesmaligen Ersatze des zu viei abgenoounenen B etrages an die
iiberhaltene Partei das erste mal mit einer Geldbusse von einem Dukaten ftir jeden
ungebtihrlich abgenonunenen Kreuzer, die weiteren Male aber immer mit dem doppelten des
letzten Strafbetrages belegt, das dritte Mal endlich auch zugleich von der Theilnahme an
ktinfuge Fleischlieferungs Pachtungen auf immer ganz ausgescblossen werden.
Der Fleischer oder Fleischerknecht wird dagegen, wenn er allein schuldig ist, das
erste Mal nebst dcm Ersatz des zu viei abgenommenen Betrages an die tiberhaltene Partei,
wie der Lieferungspachter selbsl, oder im Falie der Unmoglichkeit nach Massgabe des
1 8ten Absatzes dieses Kreisschreibens gestraft, das zweite Mal aber von der Fleischerey ftir
immer gănzlich abgeschafft werden.
Die Bemessung der hier festgesetzten Geldstrafen bat dergestalt zu geschehen, dass
der als Geldbusse zu entrichtende Dukaten, vor jedem in Wiener Wăhrung ungebtibrlich
abgenommenen Kreuzer ebenfalls in

Papiergelde

dieser

Wăhrung,

wenn aber die

Ueberhaltung in Konvenzionsmtinze geschah, auch in der letzteren oder in Banknoten r.ach
ihrem vollen Nennwerte geleistet werde.

§ 14.

Auf ăhnliche Weise soli aucb der Aufschlags Pachter, welcber die Verzehrenden bey
Einhebung

des

Aufschlages

selbst oder

falls

er die Fleischerey

betreibe an

dem

festgesetzten Fleischpreise tiberbalten wird, gestraft, und gleich beim ersten Uebertretungs
- oder Bevortheilungs-Fall vom der Aufschlagspachtung entfemt werden.

§ 15.

Wenn erwiesen werden sollte, das der Koscherfleisch-Aufschlags-Pachter einem

Juden die Lizenzzettel zur S chachtung des Federviehs versagt habe, so wird er fiir jedesmal
mit einer Strafe von einem Dukaten belegt werden. Diese Strafe ist in jenen Făllen zu

verdoppeln, wo der Pachter die jiidische Fleischerey selbst betreibt, und durch diese
Weigerung die Verzehrung des Federviehes in der Absicht beschrănkt, um seinen eigenen
Fleischgewinn zu vergrossem .

§ 1 6.

Gleichwie in dem oben anstehenden Paragraphen die jiidische Koscherfleisch
Verzehrer gegen Bedriickung und Bevortheilung nachdriicklichst geschirmt werden, ebenso
ist cs billig, das Aufschlags Gefall und dessen Păchter gegen allfâllige Verktirzung und
B evortheilung sicherzustellen.
Zu diesem Ende wird verordnet:
a. Die Fleischvorrate und das schon geschachtete Federvieh, so sicb am 1 . November 1 824
bey den jtidischen Fleischern, bey den jiidischen Haus-und Familienvătern oder auch bey
einzelnen Juden frisch, gerăuchert, gesalzen oder în welcher Eigenschaft es immer sey,
vorfinden, mtissen gleich vom Anfange untersucht, und mit dem Verzehrungsaufschlage

nach l\ilassgabe, der §§2 und 6 dieses Kreisschreibens belegt werden.
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Fiir jedcs Pfund verschwiegcnem Koschcrfleisches oder geschăchteten Geflugels
soli der Schuldige zum Ersatz des Aufschlage� an clas Gefall, da:nn zum Ersatzc eincs
Stratbetrages von cin Gulden Rhn. vcrhaltcn werden.
b. Keinem Juden ist erlaubt, ausser Landes Koscherfleisch oder gcschachtctes Fedcrvich zu
kaufen, und es zum Nachtheil des Koscherfleisch - Aufschlags-Gefalles iu der
Bukowina zu verzehren, oder an andere Juden wieder zu verkaufen; vorzuglich wird
den an den Grenzen wohnenden Juden vcrboten, ausser dense!ben schachten, oder sich
einen auslăndischen Schachter in das Land holen zu lassen. Auch ist einem fremden, in
die Bukowiua konunenden Juden nicht gestatten, fiir sich oder andere Juden
Koscherfleisch oder geschachtetes Federvieh mitzubringen. Der dagegen Handelnde,
soli nebst der Konfiskazion der unter die Armen zi.: verteilenden Fleisches oder
Gefliigels mit I f Rhn, fur jedes Pfund bestraft werden.
c. Unter eben diesen Strafen wird verboten, Koscherfleisch oder geschachtetes Federvieh
aus einem Orte in den anderen einzufuhren.
d. Wenn ein Jude sich beigehen la<;sen sollte, Fleisch von treffgefalenen Schlacht-oder
Federvieh, er mag solches von christlichen Fleischem oder Handleren erkaufen oder
nicht, zu geniessen, so soli derselbe zum Erlag eines Strafbetrages von 50 Kreuzern fiir
jedes Pfund verhalten werden.
Hat aber ein solcher fur das genossene Treff Fleisch auch den Verzehrungsaufschlag
nicht entrichtet, so miisste er diesen an das Getăll ersetzen, und den obigen Strafbetrag
doppelt d. i. I f Rhn. fiir jedes Pfund erlegen.
§ 1 7.
Eben so wird sowohl zur Sicherheit des Gefalls als zur Bequemlichkeit der Juden in
B etreff der Schachter verordnet:
a. Kein Schachter darf ohne Lizenzzettel des Pachters, oder des von ihm aufgestellten
Bearnten zur Schachtung ein Messer ziehen; woriiber die Rabbiner, Religionsweiser und
Schulsinger, bey Verlust ihres Amtes und einer Geldstrafe von 100 f Rhn. zu wachen
haben.
Sollte ein Schachter dieses Verbot ubertreten, so ist er das erste mal mit 50 f Rhn . zu
bestrafen, das zweite mal fur unfahig zu schachten zu erklăren.
b. Die Schăchter sollen zur Verhiitung alles Unterschleifes, in den Stădten zu wohnen
gehalten sein, und ein auf dem Lande wohnender Jude, wenn er etwas zu schachtcn hat,
muss solches in der năchsten, ihm hiezu angewiesenen Stadt von dem
Gemeindeschăchter verrichten, oder er kann auch diesen auf das Land zum Schachten
holen lassen.
c. Jn den Stădten wo sich keine Schăchter befinden, odcr der vorfindige Schăchter das
Schăchten verweigem sollte, werden von den Păchtern eigene Schăchter aufgestellt
werden.
§ 18.
Was dic auf diese Bevortheilung des Verzehrungs Aufschlages odcr der zu dicsem
Aufschlag verpflichteten Verzehrer gelegten Geldstrafen belangt, soli es damit
folgendermassen gehalten wcrden:
a. Die in den vorstehenden §§ 15, 16 u. 1 7 festgesetzten Geldstrafen sind in ihrcm vollen
Betrage in Konvenzionsmiinze oder Nazionalbanknoten zu entrichtcn .
b. Wer in einem der Uebertretungsfalle, bey welchem der Verlust des Dienstes, Pachtes
oder Gewerbes auf den Riickfall nicht ausdrticklich gcsetzt ist zum zwcitenmal betreten
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wird, hat das Strafgeld doppelt zu h�zahlen. Im dritten Uebertretungsfalle aber soll die
Geldstrafe in eine Leibesstrafe und zwar in einen nach Gestalt der Umstănde zu
verscharfenden Arrest fiir jeden Gulden in Konvenzionalmiinze von einem Tage
verwandelt werden .
c. Auch derjenige, welcher die Geldstrafe zu entrichten unvermogend ist, soll jederzeit, und
nach Gestalt der Umstănde entweder mit Gefângnis, oder mit offenllicher Arbeit
abgestraft werden .
d. Jene Geldstrafen , welche der Gefallspăch ter, seine Einwohner oder Manipulan ten

verwirken, fallen dem Polizeyfonde des Bukowinaer Kreises in zwey Dritteilen zu: das

dritte Dritteil erhălt der Anzeiger.
Hingegen

gehăren

jene

Strafgelder,

welche

entweder

die

unmittelbaren

in dem
das gewohnliche Denunzianten DritteL

S teuerpflichtigen und Rabbiner zahlen miissen, dem Gefallspăchter ganz, und nur

Falie wo ein Anzeiger vorhanden ist, hat derselbe

von dem wirklich eingegangenen Strafbetrag zu erhalten, wobey ibm die Geheimhaltung
seines Namens zugesichert wird. Uebrigens stehet es dem Aufschlags Pachter frey, sich

iiber die Strafgelder, welche ibm zufallen, mit Ausnahme des Denunziantendrittels, mit
dem Gefallsiibertreter zu vergleichen, oder ihm selbe nachzusehen.

§ 19.
Dam it aber dieses Gefall in Ansehung derjenigen, welche wellliche Gesetze und

Strafen von der Uebertretung nicht abzuhalten vermochten, gegen Beeintrăchtigung so viei
moglich sichergestellt werden, so wird der bereits im Jahre

1 8 1 1 durch die angesehendsten

Rabbiner wider die Uebertretung dieses Gefalls en tworfene strenge unauslOschliche Bann
(Cherem) mit den nothigen Abănderungen, nach Religionsgebrauch von dem Rabbiner oder
Religion swcisen im November jeden Jahres und alle Vierteljahre neuerdin gs einmal, in der
Schule

kundgemacht

werden , auch

in jeder

Synagoge

auf einer

schwarzen

Tafel

angesch lagen bleiben, damit Niemand sich mit der Unwissenheit des Gesetzes und der auf
deren Uebertretung vcrhăngten Strafe entschuldigen moge.

Und um versichcrt zu seyn, dass diese Kundmachung richtig geschehe, wird sich der

Rabbiner oder Religionsweiser mit einem Zeugnisse des bey der Gefi!.einde angestellten
Einnehmers oder Gefiil lspăchters bey dem Păchter vierteljăhrig auszuweisen haben. Wofem
ein Jude nach Ausstehung aller

im § 1 8 festgesetzten Grade der Strafen boshafter Weise in

der Uebertretung des Gesetzes fortfahren wurde, soll auch den offentlichen Wirkungen des
Banns, gegen den Uebertreter freyer Lauf gelassen werden.

§ 20.
Der Păchter ist verbunden, um der Judenschaft die Entrichtung des Aufschlags zu
erleichtern, bey jeder jiidischen Hauptgemeinde einen Einnehmer, Manipulanten, oder

der unter strenger Ahndung, und den vornbestimmten S trafen,
das Gefall in seinem Bezirke - vorschriftsmăssig einzuheben, und sich allen

Gefiill s-Păchter anzustellen,
verpflichtet ist,

Erpressungen gewissenhaft zu enthalten.

§ 21.
S olche

Gefiills-Einnehmer,

Manipulanten

oder

Gefalls-Păchter

konnen

auch

zugleich j iidische Gemeindevorsteher seyn, in welchem Fălie sie durchegehends nicht nur

von der Stellung zum Milităr, sondem auch ihre Hauser und Wohnungen von wirklicher
Mil ităr Einquartierung in so lange befreyt bleiben, als sie Einnehmer, Manipulanten oder
Păchter dieses Gefalles sind.
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Auch muss denselben, wenn sie bey der Juden Gemeinde, wo sie angestellt sind,
nicht ansăssig werden, von den Judengemeinde Vorstehem eine Wohnung fur einen
angemessenen Zins angewiesen werden.
§ 22.
Die Pachtung, ihre Einnehmer, Manipulanten oder Pachter sind bcrechtiget wofern
des beste des Gefalls solches fordert, bey den aufschlagpflichtigen Konsumenten zu jeder
Zeit, und unversehends hausliche Nachsuchungen vorzunehrnen; jedoch miissen diese
irnrner mit Zuziehung einer obrigkeitlichen oder Gerichts Person und mit Beschcidenhcit
vorgenornrnen werden.
Dieser obrigkeitliche oder Gerichtsbeamte hat dem Einnehmer, Manipulanten oder
Pachter auf Verlangen, iiber den Befund, die genaue und gewissenhafte speciem facti
lăngstens binnen 24 Stunden unentgeltlicb auszufolgen .
§ 23.
•
Bey einer entdeckten Uebertrctung baben die Gefâllspăcbter, Einnehmer oder
Manipulanten lăngstens binnen 8 Tagen um die B estrafung des Schuldigen bey der B ehbrde
einzuschreiten, widrigeufalls cine spătere Klage ohne Wirkung zuruckgestellt werden soli.
Das Erkenntnis iiber solchc S traffâlle ist den politischen Beborden, u.zw. in erster
Instanz dern Buk. K.reisamte zugewicsen, welcbe in derley Făllen summarisch vorzugehen,
und nach Vorschrift des gegenwărtigen K.reisschreibens zu erkennen haben.
Auch sollen die Strafgelder nie von den Gefallsbeamten oder Păchtem unmittelbar,
sondem imrner durch clas Krcisamt eingetrieben und an die K.reiskasse abgefi.ihrt werden.
Das Buk. K.reisamt hat monatlich ein Verzeichnis der zuerkannten Strafgelder dem
Gefallspachter zukommen zu lassen.
§ 24.
Die Gefâllsgelder des jeweiligen Pacbters geniessen- iiberhaupt die Vorziige wie
andere Staatsgelder, folglich kann auf dieselben kein giltiger Verbot Stau haben.
§ 25.
In Absicbt auf den Gebrauch des Stempels bey diesem Gefâlle wird festgesetzt:
a. Quittungen uber . die zum Betrieb des Gefâlles erfolgenden Gelclabfiihrer. Creditive
welche dem subalternem Personale erteilt werden, in Gefâllssachen vorkommende,
gerichtliche Constitute und Aussagen, sowie die von den Amtsobrigkeiten, Richtem,
Gemeinden hieriiber auszustellenden Urkunden 11nd Zeugnisse, sind von dem
Gebrauche des S tem pel s ausg enom m e n : jedoch diirfen die Creditive nur
Legitimazioncn der von dcn B .�am i cn vorzunehmenden Dicnslschuldi gkd tcn .
keineswegs aber dic Au sm essun g m 1 cr Besoldungen enthalten, wcil die
Anstellungsdekrcte dem gehorigcn Stempel w unterliegen haben.
b. Die Verzeichnisse der monatlichen Au slag en , sowie diese Ausgaben, B erechnungen und
die hier w_egen von den Beamtcn auszustellenden Quittungen, nur die Zuriickhaltung
dessen, was sie fiir clas Gefall unmittelbar ausgelegt haben, wobei sie folglich keinen
Nutzen ziehen sollen, wcrden stemp')Jl'rey erkliirt.
c. Wenn aber ein Kas�ier odcr ein �mderer Gefallsbeamte an eincn dritten fiir geliefertes
Material, oder ftir vcrril.:htete Arhcit etwa� gegcn Quittung oder Aus1,Ugel bezahlt; sind
de1 glcichen Qui ttun g cn oda A u s zu gel dem S t::mpcl unterworfen.

§

2 (1.

Endl icl; wird dem Buk. K . Krci:;, 'nlc ' ( 'wie den Obrigkei t l i..:h-.:11 und

Behordcn in der B u kowi n a z·�r wcngst;:;, P n i cl 1 t gemacht, daru her Lu h a1 ten ,
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stadtischen
dass di�sL

Anordungen von ihnen sowohl, als von allen iibrigen Einwohnern des Landes und
vorziiglich von der Buk. Judenschaft genau unde punktlich vollzogen werden.
Auch werden dieselben hiernit angewiesen den jeweiligen Gefallspachtern, ihren
Einnehmern und Manipulanten auf jedesmaliges Ansuchen gegen jede Beeintrăchtigung
des Gefalls und anderen Nachtheile eifrig und ungesaumt mit wirksamer Hilfe beyzustehen.
Lemberg. den 25. Juny 1 824.
Ludwig Graf von Taaffe Landes-Gouverneur; Adam Reviczky von Revisnie
Gubernial-Vize-Prăsident; Aloys Ritter von Stuttenheirn Hofrath; Joseph van Roy
Gubernial-Rath .
Publ. în: Reifer , p. 1 33-143.

[Traducere:]
Scrisoare circulară din partea guvernământului imperial din Galiţia
Referitor la introducerea impozitului asupra cărnii caşer în Bucovina 1 •
Potrivit înaltului decret al cancelariei curţii din 10.l.c. Nr. 1 6969/1040, Majestatea sa
imperială-regală a binevoit să ordone ca impozitul privind carnea caşer existent în Galiţia să
fie introdus şi utilizat cu aceleaşi taxe şi cu totul în acelaşi fel şi în Bucovina. Numai
agricultorii evrei ca atare urmează să fie exceptaţi de la această· dispoziţie2•
În consecinţă, se stabileşte şi se aduce la cunoştinţă ca un îndreptar general.
Paragraful 1
Dreptul de a încasa din partea evreilor localnici impozitul asupra cărnii caşer se
acordă temporar aceluia care la licitaţia care se va ţine la locul respectiv va face cea mai
bună ofertă pentru această obligaţie.
Paragraful 2
Arendaşul impozitului din momentul respectiv este îndreptăţit:
a) pentru fiecare livră galiţiană de carne de vită, de viţel, de oaie, de miel, de berbec
sau de capră care a fost tăiată caşer şi
b) în acele locuri unde părţile posterioare ale vitelor tăiate caşer au fost curăţate şi
pot fi vândute populaţiei evreieşti, să încaseze şi pentru acestea ca şi în cazul părţilor din
faţ.ă, după greutatea în livre galiţiene impozitul pentm carne de trei (3) creiţari în monedă
convenţională sau când plata ajunge la suma de 5 galbeni în bancnote ale Băncii Naţionale
Austriece. Măcelarii sunt obligaţi să cântărească în mare bucata caşer în faţa funcţionarilor
care încaseaz.ă taxele sau arendaşului şi să plătească impozitul către acesta potrivit
dispoziţiei de mai sus.
Paragraful 3
La cântărirea cărnii caşer urmeaz.ă ca părţile enumerate mai departe: capul cu
excepţia limbii, care ca şi carnea caşer este supusă impozitului, apoi picioarele şi
măruntaiele să nu fie socotite ci să fie lăsate la dispoziţia măcelarului pentru pierderile
suferite la tranşare şi vânzarea cu amănuntul.
Paragraful 4
Dacă însă un cap de familie luat în parte, care nu este măcelar, lasă să fie tăiată o
vită pentm consumul familiei sale, el trebuie să plătească impozitul potrivit greutăţii şi
pentm cap, picioare şi mămntaie.
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Paragraful 5

Fiecare comunitatl;; evreiască să procure din chiria ce o obţine din măcelării sau din
mijloacele contribuţiei lor familiale cântare şi greutăţi verificate.

Paragraful 6
Păsările de curte sunt deasemenea supuse impozitului, care va trebui achitat în
monedă convenţională şi respectiv în bancnote ale Băncii Naţionale Austriace potrivit
următoarelor rubrici:
a) pentru un porumbel adus spre tăiere caşer şi pentru un pui tânăr care nu depăşeşte
mărimea unui porumbel, 2-2 1/2 creţari;
b) pentru un pui, o găină, un clapon sau o raţă, 7 creiţari;
c) pentru o gâscă, 1 7 creiţari
d) pentru o curcă sau un curcan, 24 creiţari.
Arendaşul în schimb nu este îndreptăţit să cântărească păsările şi să socotească
impozitul după greutate.

Paragrajill 7
Arendaşul pentru păsări este obligat să elibeieze documente pentru tăierea caşer a
păsăril or în perioada 1 no iembrie până în ultima zi a lui aprilie, până miercuri; în p erioada
de la 1 mai până Ia sfârşitul lui octombrie, în schimb, până joi la prânz. După trecerea
acestor ?ile, acest::! nu mai poate fi obligat să elibereze aceste documente in cursul
respect iv ei săptămâni În schimb, fiecare este liber să lase să fie tăiate păsările, pentm care
a dobândit documente, în c.; zi a săptămânii o doreşte.
.

Paragraful 8

În1.rucâl numai impozitul pe consum stabilit în paragraful anterior pentru came ca�er

pentru evrei este inclus în administraţia funciară, iar această încasare este lăsată în seama
arendaşului, nici acesta, nici încasatorii numiţi de el sau subarendaşii nu pot de regulă să se
ocupe de măcelărie sau de tranşarea cărnii caşer.
Pentru a nu se prejudicia însă încasarea impozitului datorită lipsei de carne, pentru
asigurarea veniturilor pe baza impozitului pe came caşer şi a celor ce trebuie să încaseze
acest impozit se stabilesc umlătoarele cu privire la măcelăria evreiască:
a) De trei ori pe an, şi anwne întotdeauna cu cel puţin 14 zile de la începutul lunilor
noiembrie, martie şi iulie livrarea de carne caşer şi tranşarea va fi lăsată, sub supravegherea
a u torităţilor cu participarea conducătorilor comuni1ăţii evreieşti şi a arendaşilor venituril.Jr
de pc urma cărnii ca şer după un com un i cat pre::ibbil confonn legii, pe cale:1 unei licitaţi i
publ i ce î.1 scama aceluia care se obligă să furnizeze şi să tranşeze livra de carne caşer, cu
includerea i mpozitului în um1ătoarcle 4 lun i la cel mai mic preţ şi pentru asigurarea
arendări i i mpozitul ui c:lt şi a publicului r.vreiesc depune o cauţiune 'ln numerar chiar în
momentul senmării protocolului licitaliei cauţiune care în comuna respectivă acoperă
complet necesităţile săptămânale de vite.
Pre\ul cărnii cu includerea impozitulm v� fi de altfel stabilit de la l noembrie a
anului curent în 111oncdă c.;onventională, ,:;ste :mă lăs2t la mia consumatorului ca p1etul cd
mai mic oforit fa licitatie să fi� pFitit în monedă conv enţională sau în bani hâttic a valutei
vieneze dup ă cursu! de 250 In ambele cazuri ins.'i. cel ce furnizează cmie& caşer este
obligat să plătească impozitu l prevf,zut în d]spozitiile din parngrafel e 2, 3 . 4 :,.i 6 către
a; cnda.şul i mpo :�ilul ui pentru came ca ş er în moneda menţi onată la kicul respt:cliY.
b) La ci.ceastă arendare pentru furnizarea şi tr::inşar1:a de carne r..aşer este admis orice
evreu, foră <.lt:o sebire dacă �e o bl igă să îndeplinească condiţiile din brevet şi dep une în
.
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numerar despăgubirea forfetară sau gajul, care trebuie să reprezinte 25 la sută din cauţiunea
obligatorie; prin această
c) cel ce fumizează came caşer va fi obligat nu numai să fumizeze came caşer de
calitate în cantitatea suficientă, ci să întreţină in toate localităţile numărul necesar de
măcelari şi ajutori de măcelari evrei.
d) În cazul când în timpul arendării ar apare o lipsă sesizabilă de came caşer, aceasta
trebuie anunţată pe loc autorităţilor de arendaşul impozitelor pentru came caşer, cercetată
fără întârziere; în sfârşit, arendaşul impozitului sau încasatorul să fie despăgubit, pentru
impozitul de care în mod dovedit au fost lipsiţi, din cauţiunea în numerar, iar aceasta va
trebui completată. A recunoaşte justeţea măsurii în acest caz revine autorităt'i i. În cazul în
care, în schimb,
e) cel ce fumizează carnea caşer s-ar retrage după licitaţie de la furniz.area de came
caşer sau ar înceta să fumizeze în timpul arendării sau dacă în cazul unei lipse sesizabile ivite
pentru care arendaşul de impozite pentru carne caşer ar trebui să fie despăgubit din cauţiunea
în numerar nu ar completa-o pe loc, atunci cauţiunea trebuie retrasă imediat şi trebuie ţinută o
nouă licitaţie; cu excepţia cazului în care licitaţia ar cădea cumva într-o săptămână a ultimei
luni a perioadei de livrare, în care caz arendaşul de impozit pentru carnea caşer trebuie să
intervină pe riscul şi costul furnizorului de came care a încălcat contractul, să continue
furnizarea de came pentru restul de timp la preţul convenit cu fumizoml care nu s-a ţinut de
cuvânt, să lichideze eventualele pagube şi costuri supiimentare, unnând să primească
despăgubirea din cauţiunea în numerar. Dacă aceasta nu ar fi suficientă furnizorul ce nu şi-;:i
respectat cuvântul n'ispunde pentru aceasta şi cu restul averii sale.
Acelaşi lucru se petrece dacă în una din primele trei luni ale perioadei de fumizare
s-ar ivi momentan o lipsă completă de came, căci atunci arendaşul de impozite pentru came
caşer trebuie să fumizeze carnea caşer atâta timp cât durează o nouă arendare a fumizării.
Paragraful 9

În afară de cazurile excepţionale menţionate în paragraful anterior, de regulă trebuie
să intervină o probă de tăiere pentru perioada legală de arendare numai atunci când la
licitaţia pentru furnizarea de came caşer nu s-ar găsi nici w1 fu rnizor dispus să liciteze şi
comunitatea în cauză nu ar putea să se înţeleagă cu nimeni altcineva asupra preţului cărnii
caşer ce ar trebui livrată. In acest caz, există întotdeauna obligativitatea de neînlăturat
pentru arendaşul impozitelor pe carne caşer ca el să fumizeze şi sa tranşeze livra de cmJe
caşer în perioada stabilită la preţul ce a rezultat la proba de tăiere.
Paragraful

JO

Această probă de tăiere trebuie
a) să aibă loc în prima săptămână întreagă a lunilor menţionate în paragraful 8 şi
anume de Duminică până Vineri în prezenţa unui funcţionar districtual sau al autorităţii
locale, a preşedintelui comunităţii evreilor şi a arendaşului de venituri sau al funcţionarului:
b) la această probă trebuie văzut de fiecare dată cât de scumpă a fost vita cc s-a
cumpărnt, cât din ea a devenit treif şi ce pierdere s-a h·it la bucata de c<1me treJ.f, care
um1ea;-..:1 a fi recuperntă·la carnea caşer;
c) În lcgătur;t cu aceasta trebuie făcut un protocol în regulă şi la închcie! ea lui dnpă
datele de mai sus trebuie socotit şi stabilit preţul cu care trebuie Yândută livra de carne caşl'r
!n fiecare comună în cursul următoarelor 4 hmi. Acest protocol trebuie semnat de toţi cei
prezenţi �i dacă părţile Illl. :J ·ar ţutea înţe l ege oficial clistrictun! trebaic să stabilească preţul
pe cJlea unei dispoziţii conform regulilor;
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d) La stabilirea preţului cărnii caşer nu este permis ca preţul pentru carnea treif, în
acele oraşe şi târguri unde taxa pentru carne a fost stabilită conform prescripţiilor în funcţie
de timp şi împrejurări, să fie evaluat mai jos şi nici mai ridicat decât taxa pentru carne în
măcelăria creştină.

Paragraful 1 1
Furnizorului de carne caşer sau arendaşului de impozite asupra cărnii caşer, dacă
este concomitent furnizor de carne, îi este permis să vândă nestingherit carnea treif de toate
felurile rămasă de la carnea caşer.

Paragraful 12
Nici un furnizor de came caşer nu poate fi obligat să vândă aşa numita carne caşer care este destinată doar pentru locuitorii evrei - la un preţ mai redus pentru armată sau alţi
consumatori creştini. Sunt exceptaţi de la aceasta recruţii evrei şi soldaţii de religie
evreiască aflaţi în serviciu regulat, cărora trebuie să li se vândă pentru persoana lor carne
caşer întotdeauna cu un creiţar sub taxă şi fără a include impozitul pe consun1.
Agricultorii evrei sunt scutiţi de impozitul legal asupra consumului de carne caşer
necesară pentru hrana proprie numai în măsura în care în afară de agricultură nu exercită
nici un alt comerţ sau o altă meserie.
În cazul dacă se ivesc dispute, dacă un consumator evreu este în realitate un
agricultor evreu, dacă necesită în realitate carne solicitată fără impozitul asupra consumului
pentru folosinţă proprie, apoi dacă el însuşi nu practică în afară de agricultură nici un alt
comerţ sau altă meserie, trebuie lăsat oficiul districtual din Bucovina

să decidă după

audierea arendaşului de venituri.

Paragraful 13
Dacă pe baza cercetării întreprinse de oficiul districtual sau de autorităţile locale s-ar

constata că furnizorul de carne caşer însuşi sau măcelarii lui cu ştiinţa sa au încasat sub orice
pretext pentru o livră de carne de vită, viţel, oaie, miel, berbec sau capră mai mult decât preţul
fixat potrivit reglementărilor pentru carne caşer,

la care se adaugă impozitul asupra

consumului, atunci fi.Jrnizorul, pe lângă restituirea sumei încasate în plus de fiecare dată către
partea păgubită, Ya fi pedepsit prima dată cu o amendă de un ducat pentru fiecare creiţar

încasat ilegal. în cazurile urinătoare însă de fiecare dată cu dublul ultimei amenzi, a treia oară

va fi exclus complet pentru totdeauna de la viitoarele arendări de furnizare de carne.

Măcelarul sau ajutorul de măcelar în schimb, dacă este singur vinovat, va fi obligat
prima dată, pe lângă plata sumei încasate în plus către partea păgubită, la fel ca arendaşul
de livrări însuşi sau, în cazul imposibilităţii, va fi pedepsit potrivit paragrafului 1 8 al acestei
scrisori circulare. a doua oară va fi însă scos definitiv de la măcelărie.
Fixarea sumei amenzilor în bani aici stabilite trebuie să aibe loc într-un asemenea
mod, încât fiecare ducat ce trebuie plătit ca amendă se va face în bani hârtie în moneda
yieneză pentru fiecare ceiţar încasat în mod nereglementar în această monedă, dacă însă
păgubirea a avut loc în monedă convenţională, atunci şi în aceasta din urmă sau în bancnote
potrivit deplinei lor valori nominale.

Paragraful 14
Într-un mod similar să fie pedepsit şi arendaşul d e impozite care a înşelat
consumatorii la perceperea impozitului ca atare sau dacă practicând măcelăria a depăşit

preţurile fixate pentrn came, şi chiar la pri m u l caz de încălcare sau de înşelăciune să fie
înlăturat de la arendarea impozitelor.
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Paragraful 1 5
Dacă s-ar dovedi că arendaşul pentru impozitul p e came caşer i-a refuzat unui evreu
biletul de licenţă pentru tăierea caşer a păsărilor va fi pedepsit de fiecare dată cu o amendă
de un ducat. Această pedeapsă urmează a fi dublată în acele cazuri în care arendaşul însuşi

practică măcelăria evreiască şi prin acest refuz limitează consumul de păsări cu intenţia de a
mări câştigul său propriu de pe urma cărnii.

Paragraful 16
În acelaşi mod în care în paragrafele de mai sus se apără consumatorii evrei de came
caşer contra asupririi şi înşelăciunii, este de asemenea drept să-şi asigure veniturile de pe
unna impozitului şi arendaşii săi contra unor eventuale diminuări şi lez.ări de interese.
În vederea aceasta se stabile�te:
a) Proviziile de carne şi de păsări deja tăiate caşer, care se găsesc la

l noembrie 1 824

la măcelarii evrei, la capii de familie evrei, ca şi la evreii individuali în stare proaspătă,
afumată, sărată sau în orice altă stare trebuie cercetate de la început şi impuse cu impozitul
pe consum potrivit paragrafelor 2 şi 6 ale acestei scrisori circulare.
Pentru fiecare livră de carne caşer sau păsări tăiate caşer tăinuită, cel vinovat va fi
obligat să acopere taxa neplătită ca impozit şi la plata unei amenzi de un gulden.
b) Nici unui evreu nu-i este permis să cumpere din afara ţării came caşer sau păsări
tăiate caşer şi să le consume în Bucovina, prejudiciind veniturile de pe urma taxei pe carne
caşer, sau s-o vândă altor evrei; în special, se interzice evreilor locuind la graniţă să

efectueze tăieri caşer în afara graniţelor sau să aducă în ţară un haham străin. Şi unui evreu
străin care vine în Bucovina îi este interzis să aducă pentru sine sau pentru alţi evrei carne

caşer sau păsări tăiate caşer. Contravenientul, pe lângă faptul că i se confiscă carnea sau
păsările ce vor fi împărţite la oameni săraci, va fi pedepsit cu o amendă de un florin pentru
fiecare livră.
c) Aceleaşi pedepse se aplică dacă se transportă carne caşer sau păsări tăiate caşer
dintr-o localitate în alta.
d) Dacă un evreu ar consuma carne treif de la vite sau păsări tăiate, fie că o cumpără
sau nu de la măcelari sau negustori creştini, el va fi amendat cu 50 creiţari pentru fiecare livră.
Dacă respectivul nu a plătit pentru carnea treif consumată nici taxa de consum el
trebuie să despăgubească oficiul de încasare a veniturilor şi să plătească dublul amenzii mai
sus menţionată, adică un florin pentru fiecare livră.
Pcatm

asigurarea

veniturilor

tmnătoarele cu p rivire la hahami:

Paragrajitl 1 7
c a ş i pentru comod it atea evreilor, s e dispun

a) Nici un haham nu are voie fără biletul de autorizaţie al arendaşului sau al

funcţionamlui desemnat de acesta pentru tăieri caşer să procedeze la tăieri; asupra acestui
fapt trebuie să vegheze rabinii, conducătorii religioşi şi cantorii cu riscul pierderii slujbei
lor şi al unei amenzi de 1 00 florini.
Dacă un haham va încălca această interdicţie va fi amendat prima ctată cu 50 de
florini, iar a doua oară declarat inapt pentru tăiere.

b) Pentru evitarea fraudei, hahamii vor fi obligaţi să locuia s că în oraşe. iar un evreu

dacă locuieşti..: la ţară şi are ceva de tăiat trebuie să efectueze aceasta in ora�ul cel mm
apropiat

c

are îi este indicnt

acesta la \ar<l.

cu

njutoml !1ahamuii1i -::omumtc> pi sau poaic să-l ad1„�:i pc
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c) În oraşele în care nu se găsesc hahami, sau hahamii existenţi refuză tăierile, vor fi

angajaţi de către arendaşi hahami proprii.

Paragraful 1 8

În ceea c e priveşte fraudele în legătură cu taxele d e consum sau amenzile stabilite

pentru consumatorii supuşi acestor taxe se va proceda în felul următor:

a) Amenzile băneşti prevăzute în paragrafele 1 5, 1 6 şi 17 urmează a fi achitate în

întregime în monedă convenţională sau în bancnote ale Băncii Naţionale;

b) În cazul unei încălcări în care pierderea slujbei, a dreptului de arendă sau a

meseriei nu este pri!văzută expres, în cazul unei repetări a delictului a doua oară, amenda se

va plăti dublu. În cazul unei încălcări a treia oară, amen.ia se va transforma într-o pedeapsă
corporală, şi anume în funcţie de împrejurări, într-un arest înăsprit de o zi pentru fiecare
gulden în monedă convenţională;

c) Şi acela ce nu este în măsură să plătească amenda va fi oricând, în funcţie de

împrejurări, pedepsit cu închisoare sau cu muncă în folos public;

d) Acele pedepse pecuniare pe care nu le încasează arendaşul veniturilor, locţiitorii

săi sau manipulanţii, revin în proporţie de două treimi fondului de polii-ie al districtului

Bucovina, a treia treime o dobândeşte denunţătorul.

În schimb, acele amenzi pe care trebuie să le plătească cei direct obligaţi la impozit

şi rabinii, revin în întregime arendaşului veniturilor, şi numai acolo unde există un
denunţător, acesta are dreptul la a treia parte uzuală pentru denunţător, din suma amenzii
efectiv încasate, asigurându-se acestuia ţinerea în secret a numelui. De altfel, arendaşul de

impozite este liber să se înţeleagă cu cel ce a încălcat dispoziţiile, să-l ierte cu excepţia

treimii cuvenite denunţătorului.

Paragraful 1 9

Pentru ca aceste venituri să fie în cea mai mare măsură asigurate de pagube, ţinând

scama de acei pe care legi şi pedepse lumeşti nu-i pot reţine de la încălcări, anatema de

neşters (Cherem), stabilită deja în anul 1 8 1 1 de către cei mai prestigioşi rabini împotriva
celor ce încalcă aceste impozitări, va fi făcută cunoscută la şcoală de către rabinii sau

înţelepţii religioşi, cu modificările necesare potrivit religiei în noiembrie al fiecărui an şi la

fiecare trei luni, şi va rămâne afişată pe o tablă neagră la sinagogă, aşa încât nimeni să nu se

poată scuza cu necunoaşterea legii şi a pedepsei stabilite pentru încălcarea ei.
Şi pentru a fi sigur

că

această comunicare are loc aşa cum se cuvine, rabinul sau

învăţatul religios va trebui să se legitimeze trimestrial la arendaş cu un certificat eliberat de
încasatorul sau arendaşul de venituri angajat de comunitate. În măsura în care un evreu,

după executarea tuturor pedepselor prevăzute în paragraful 1 8, în mod răutăcios ar continua
să încalce legea, se va da curs liber consecinţelor publice ale anatemei contra celui ce

încalcă legea.

Paragraful 20

Arendaşul este obligat pentru a uşura evreimii plata

fi ecare comunitate principală .un încasator, un manipulant sau

impozitului

să angajeze la

arendaş de venituri care sub

stricta sa supraveghere şi ţin;înd seama de pedepsele menţionate mai înainte este obligat,

potrivit dispoziţiilor legale, să încaseze veniturile în raionul său şi să se abţină conştiincios
de la orice şantaj.

Paragraful 21

Asemenea încasatori de venituri, manipulanţi sau arendaşi d e venituri pot fi totodată

preşedinţi de comunităţi evreieşti, în care caz scutiţi fără excepţie nu numai de serviciul
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militar, dar şi casele şi locuinţele lor sunt scutite de încartimire militară reală atâta timp cât
sunt încasatori, manipulanţi sau arendaşi pentru aceste venituri.
De asemenea, trebuie repartizat:� acestora de către conducătorii comunităţii evreilor
o locuinţă cu o chirie convenabilă, dacă nu se stabilesc definitiv în comunitatea evreilor la
care sunt angajaţi.
Paragraful 22
Instituţia de arendare, încasatori, manipulanţii sau arendaşii ei sunt autori?.aţi, în
măsura în care obţinerea venitului celui mai bun necesită aceasta, să procedeze la
consumatorii ce sunt obligaţi la taxe la percheziţii inopinate şi la orice vreme; la acestea
trebuie să participe de fiecare dată o persoană din partea autorităţii sau judecătoriei şi să se
procedeze cu modestie.
Acest funcţionar al autorităţii sau judecătoriei este obligat ca la cerere să înmâneze
fără vreo taxă încasatomlui, manipulatorului sau arendaşului constatarea exactă şi
conştiincioasă a situaţiei de fapt în cel mult 24 de ore.
Paragraful 23
La o încălcare descoperită, arendaşii de venituri, încasatorii sau manipulanţii trebuie
în cel mult 8 zile să facă demersurile necesare la autoritate pentru pedepsirea celui vinovat,
în caz contrar o plângere mai tânie va fi respinsă fără efect.
Sentinţa asupra unor asemenea cazuri penale revine autorităţilor politice, şi anwne,
în prima instanţă oficiului districtual bucovinean, care în asemenea cazuri trebuie să
procedeze în mod rapid şi să judece după prevederile prezentei circulare.
De asemenea, amenzile nu trebuie încasate niciodată direct de funcţionarii fiscali sau
arendaşi, ci întotdeauna prin oficiul districtual şi depuse la casieria districtuală.
Oficiul districtual bucovinean trebuie să trimită lunar arendaşului de venituri o listă
cu amenzile adjudecate.
Paragraful 24
Banii încasaţi ca impozite de respectivul arendaş se bucură de aceleaşi privilegii cu
alte fonduri de stat, în consecinţă asupra lor nu se poate exercita nici o interdicţie valabilă.
Paragraful 25
În vederea utilizării timbrului la aceste venituri se stabileşte:
a) Chitanţele în legăturJ cu transportul banilor în cadrul organizării impozitării,
împuternicirile ce se acordă personalului subaltern, înţelegeri şi declaraţii făcute la
judecătorii, ca şi documentele şi certificatele despre acestea ce urmează a fi eliberate de
autorităţi, judecătorii, comune sunt scutite de utilizarea timbntlui; împuternicirile însă
trebuie să conţină numai confirmarea obligaţiilor de serviciu ale funcţionarilor, în nici un
caz însă cuantumul salarizării lor, întrucât decretele de angajare sunt supuse timbrului
corespunzător.
b) Listele plăţilor lunare, ca şi acele cheltuieli, socoteli şi chitanţe cc trebuie
eliberate de funcţionari în legătură cu aceasta, reţinând numai ce au cheltuit direct pentru
impozitare, operaţie din care nu trag deci foloase sunt declarate scutite de timbm.
c) Dacă însă un casier sau un alt funcţionar fiscal plăteşte ceva către o terţă
persoană, contra chitanţă, pentru un material livrat sau o operaţie efectuată, asemenea
chitanţe sunt supuse timbrului.
Paragraful 26
În sfârşit, se consideră că este o strictă datorie a oficiului districtual bucovinean, ca
şi a autorităţilor administrative şi oră�cneşti din Bucovina, să vegheze ca aceste dispoziţii să
·
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fie executate exact şi la timp atât de ei ca şi de toţi ceilalţi locuitori ai ţării şi, în primul
rând, de evreii din Bucovina.
Totodată, li se atrage atenţia să ajute în mod efectiv, cu zel şi fără întârziere,
respectivii arendaşi de venituri, casierii şi manipulanţii la orice solicitare împotriva
păgubirii veniturilor şi altor dezavantaje.
Lemberg 25 iunie 1 824,
Ludwig Graf von Taaffe, guvernator de provincie.
Adam Revicky von Revisnie, vicepreşedinte gubernial.
Aloys Ritter von Stuttenheim, Consilier de curte.
Joseph von Roy, consilier gubemfal.

1 Evreii bucovineni au solicitat ei înşişi autorităţilor austriece introducerea impozitului pe
carnea caşer şi în Bucovina, după modelul galiţian, deoarece evreii din Galiţia, ca să se sustragă
acestui impozit, se stabileau în Bucovina, îngreunând situaţia evreilor locali (Cf. Reifer, p. 1 1 8).
2 În legătură cu agricultorii evrei din Bucovina, vezi doc. 32.
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1824, august 12, Alba Iulia.

Episcopul

romano-catolic

Ignaţiu Szepessy comunică administraţiei domeniale din Alba
Iulia dispoziţia Guberniului Transilvaniei privind obligarea
evreilor din Tăşnad să se supună autorităţii noului Şef-rabin
Ezechiel Paneth.

1 824 iulie 22, Alba Iulia.
Nr. 1 1 69 22" iulii 1 824.
E.xcelsum Regium Gubemium medio
Intimati sui 2 Iulii ac. Nro. 6640 editi significat: Administratori Comitatus Szolnok
mediocris commissum esse, ut Judaeos Tasnădienses ad exhibendam Rabbino A.
Carolinensi Ezechieli Panneth debitam obedientiam stringat
12 Augusti
A KMoly Fejervări Uradalmi Tisztsegnek!
A Felseges Kirălyi Fo Kormăny Szeknek Julius 22rol idei 6640ik szăm alatt hozzăm
ktildott eredeti Rendeleset, mellyben tudtamra adatik: hogy a Kozep Szolnoki Administrator
Umak meghagyatott, hogy a Tasnădi Zsid6săgat az ăltalam meg erositett KMoly Fejervări
Rabbinus Panneth Ezechiel irănt viseltetO engedelmessegre szoritsa1 , k0zl0rn a Tisztseggel a
vegett, hogy aztot az Uradalrni Fiscalissal Nemetreis ăltal tetetven, a Zsid6 kozonsegnek
Deăk, es Nemet nyelven felolvastassa, s' annak hiteles rnăssăt a Rabbinusnak adja ăltal,
nekern pedig a kozlOtt Rendelest viszsza kiildje. Kăroly Fejervărt 1824.
Cornmunicatum est cum Officiolatu Dorninali fine publicationis.
Orig. Arh. Episcopiei romano-catolice de Alba Iuli a

,

nr.

1 1 69/1 824.
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[Traducere:]
Nr.

1 1 69, 22 iulie 1 824

Înaltul Gubemiu regesc comunică prin adresa sa din 22 iulie a.c. că s-a dispus

administratorului comitatului Solnocul de Mijloc să oblige pe evreii din Tăşnad la
supunerea cuvenită faţă de rabinul de Alba Iulia, Ezechiel Paneth.

1 2 august
Administraţiei domeniului Alba Iulia!
Aduc la cunoştinţa administraţiei domeniale ordinul original pe care mi l-a trimis
înaltul Guberniu, cu data de 22 iulie a anului curent şi cu numărul 6640, prin care mi se

comunică faptul că s-a dispus domnului administrator al comitatului Solnocul de Mijloc să
i constrângă pe evreii din Tăşnad ca să aibă un comportament cuviincios faţă de rabinul de
Alba Iulia, Ezechiel Paneth, care a fost confirmat în funcţie prin intermediul meu1 ; acest
ordin să fie tradus în germană de către avocatul domenial şi să fie citit în faţa comunităţii
evreieşti şi în limba germană, copia lui fidelă să o înmânaţi rabinului, iar mie să-mi
returnaţi ordinul comunicat.
Alba Iulia,

1 824.

Comunicat spre publicare Oficiolatului domenial.

1 Ezechiel ben Josef Paneth ( 1 783-1 845) a fost ales Şef Rabin al evreilor din Marele Principat
al Transilvaniei în anul 1 823, după moartea predecesorului său Menachem ben Joshua Mendel (vezi
doc. nr. 83/1 820). Alegerea a fost aprobată de Guberniu în 25 iunie 1 823, nr. 1081, iar diploma de
confirmare a fost emisă de episcopul romano-catolic de-abia la 1 7 aprilie 1 828 (Arh. Episcopiei
romano-catolice de Alba Iulia, nr. 57011 828). Vezi şi Eisler, p. 24 1 -243.

109.

1824, august 30,

Buhu/i. Actul semnat de preotul Axinte prin

care adevereşte că a vândut negustorilor evrei din localitate o
casă şi livada de lângă casă, pentru amenaj area unei sinagogi.

Zapis
Mai jos iscălitul preotul Axinte, prin acest zapis al meu ce dau la mâna domnielor
sale neguţitorilor jidovii din Budeşti 1, adevărez spre a fi ştiut că prin bună tocmeală le-am
alcătuit şi le-am vândut o casă a mea ce am avut, pentru ca s-o facă şcoală, cu tocmeală în
acelaşi chip, ca să aibă dumnealor de acu înainte a stăpâni atât casa precum şi livada ce o
am lângă casă şi se cuvine ca un lucru a domnialor, iar pentru pământ rămâne a se învoi cu
domnul cuconu Theodoraş, fiind moşia domniei sale, şi s-a îndatorit a-mi da pentru această
casă cu livadă şi cuhne 90 lei (adică nouăzeci lei).
Însă darea banilor s-a îndatorit în acelaşi chip a

unua,

adică jumătate acuma

duminică ce vine, până n-a apuca a intra în sărbătoare şi, jumătate ce sunt cusur, îndată
după ce vor eşi din sărbătoare, fără a mă prelungi sau a mă şicana, iar când după tocmeala
ce se arată nu vor fi următori cu darea banilor la vade, atunci tocmeala să rămăe ca un lucru
de nimica. Şi spre mai mare credinţă am iscălit însuşi.
[ssl Erei Axintc

1 824 august 30.
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Faţă înaintea mea a dat acest :zapis preotul Axinte pentru vJnzarea binalei casei arătate

şi fiind săvârşite tocmeală prin bună învoială amândoror părţilor, s-a adeverit şi de mine.
Theodoraş Buhuşi
1 824 august 30.

Publ. în: Kaufman, II, p. 366.

1 Una din vechile denumiri ale Buhuşului (Cf. Kaufman, I. cit.).

110 .

1824, septembrie 18,
Danii!, supus

Iaşi. Fişa individuală a zarafului Mihel

austriac. Sunt specificate date privind locui

naşterii, apartenenţa etnică, anul sosirii în Moldova, vârsta,
portul ocupaţia, proprietatea, fizionomia ş.a. Rezoluţia pusă pe
,

act prevede ori întoarcerea lui la locul de baştină, ori adoptarea
statutului de localnic.

Oraşul Iaşi
Nr. 192

Fişa m. 3651

p

Numele şi renumele: Mihel Daniil2

Naţie:
Jidov
Născut:
La Snetyn
Lege:
Jidovească
Vremea venirii: De 20 de ani
Adeverinţa: Patenta K.K. Aghenţii din 1 ghenar 1 823, sub no. 102
Fizionomia: Om înalt, ochi negrii, barba roşie
Portul:

Vârsta:
Starea:

Jidovo-moldovenesc
De 3 7 de ani

Însural ai.ce, în Moldova

Statornicia:

Breasla:

Casă cu dugheană, cu beciuri de piatră a sale de veci
Zaraf

Data cercetării : S-au cercetat, 1 824 septembrie 1 8
[Rezoluţia:] Acesta deşi nu dă dovadă că ar fi născut la Snetyn şi de a şi petrecut
aice atâta vreme, desfăcându-să însă de casele şi dughenile ce are, să să întoarcă la urma sa,
dacă însă nu va voi a rămâne rae.

Orig. AN, DJ. Iaşi, Tr. 166, op. 1 84, nr. 23, f. 95.

1 Această fişă este extrasă din Condica Generală a Catagrafiei sudiţilor din Moldova . alcătuită
la Vistieria statului pe baza fişelor trimise de comisiile de pe Ia ţinuturi. Lucrările de înregistrare a
sudiţilor din Moldova au durat timp de aproape un an (iulie 1 824-martie 1 825). S-au înregistrnt 2 282
capi de familie, ceea ce după calcule estimative reprezenta 5 705 suflete. În aceste cifre incomplete
sunt incluşi şi sudiţii evrei. După calcule aproximative, numai în Iaşi se aflau 425 capi de familie
sudiţi evrei (M"arieş, Supuşi, p. 1 24-125).
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2 Michel Danii! s-a înscris în istoria economică românească drept unul dintre cei mai

fiinţă probabil înainte de 1 8 1 6 . Din 1 840, funcţionează
1 846, Michel Daniel şi fiul. Michel Daniel încetează din viaţă

importanţi zarafi. Zărdfia condusă de el a luat
sub finna Michel Daniil şi fiii, iar din

în noiembrie 1 847.

Pe lângă z1'trăfie, el a fost i mpl icat în variate �i importante afaceri comerciale. A avut
strânse cu Casa Rot�child. A fost cel mai important creditor al domnitorul1t\ Mihail

relaţii

Suţu. În această

calitate, având acce s la domnitor, a intervenit de multe ori în interesul evreilor (Cf. Romaşcanu,
Zărăfia). Vezi şi doc. 227.

111.

1824, noiembrie 5, viena. Rezoluţia Cancelariei aulice
transilvănene cu privire la respingerea propunerii episcopului
romano-catolic Iosif Szepesy de trecere a evreilor din Alba
Iulia sub jurisdicţia Magistratului orăşenesc. Gubemiul
Transilvaniei să vegheze la prevenirea in viitor a conflictelor
între domeniul episcopal şi Magistrat în privinţa jurisdicţiei
asupra comunităţii evreieşti.

Copia ad Numerum 12 100/1 824.
Sacratissirnae Caesareo Regiae etc. Majestatis etc.
Erga Relationes Regii Gubernii circa desiderium B. Josephi 1 Szepesy Episcopi
Transylvaniensis. Judaeis Alba Caro linenses, in Fundis civicis degentcs, Jurisdictioni
Magistratus ejatis in perpetuum resigncndis admitti petentis, sub 20-a Maii a.c. Numero
4354 el sub 27-a Septeml:iris a.c. Numero 9297 horsum submissas2, readvolutis acclusis
r(!S<.Tibi, propositam Jurisdictionis in quaestione vertentis, in Magistratum Alba
Carolinensem translationem Jure perpetuo ex allatis per Directoratum Fiscalem rationibus3,
locum obtinere non posse. CaetL'fum quum frequentes inter Episcopatum, et praefatum
Magistraturo, ratione Jurisdictionis in attactis Judaeis, per utrosque diversis sub respectibus
exercitare, suboriri cons"etae collisiones intentatae hujusmodi translatione ansam dedisse.
observatum fit, committi Regio Gubemio: ut delatae sibi superinspectionis solcrter curet
quo efficacibus suis dispositionibus in rem faciendis, collisiones tales pro futuro
praecaveantur, etsi quae tamen dehinc quoque suborirentur eae ad Regium Gubemium
illico deferendae, indilata ejusdem interpositione, habi ta tam ad jura praehabita collisionem
foventium, quam ad publicae administrationis emolumentum, condigna reflexiune
incunctanter sopiantur.
Cui in reliquo Altefata Sua Majestas Gratia Cacsareo Regia, ac Principali benigne
propensa manel. Datum Viennae Austriac die 5-a Novemhris 1824.
B . Josephus Miske m.p.
Alexius Nopcsa rn . p .
Copie. Arh. Epi scopi �i romano-�atolice din Alba Iulia , nr. 12 1 00/1 824.
[Traducere:]
Copia la nr. 12 100/1 824
În numele Maiestăţii preasacre cezaro-crăieşti
Cu privire la rapoartele înaintate de Gubemiul regesc în 20 mai a.c„ nr. 4354, şi 2 7
septembrie a.c„ nr. 9297. în legătură cu dorinţa baronului Iosif' Szepesy, episcop al
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Transilvaniei, pentru ca evreii din Alba Iulia, care locuiesc pe pământ orăşenesc, să fie daţi
2
pc vecie sub jurisdicţia Magistratului de acolo , odată cu retrimiterea actelor anexate, se
3
răspunde că, din motivele prezentate de Directoratul Fiscai , propusa transmitere pe vecie a

jurisdicţiei în cauză asupra Magistratului din Alba Iulia nu se poate aproba. Dar cum s-a
observat că frecventele conflicte între episcopat şi amintitul Magistrat în privinţa exercitării
sub diverse aspecte a jurisdicţiei asupra amintiţilor evrei au oferit prilejul pentru a se
intenţiona această schimbare, se dispune Guberniului regesc ca, în virtutea dreptului său de
control, să se îngrijească în mod corespunzător, prin măsuri eficace în această privinţă, ca
astfel de conflicte

să fie prevenite în viitor, iar cele care totuşi s-ar ivi să fie înaintate

Gubemiului, care, intervenind fără întârziere, să le rezolve ţinând seama, în măsura

cuvenită, atât de drepturile anterioare ale părţilor în conflict, cât şi de interesele

administraţiei publice.
În rest, Maiestatea sa vă rămâne binevoitoare cu îndurare cezaro-crăiască şi de
principe.
Viena, 5 noiembrie

1 824.
Baron Iosif Miske m.p.
Alexe Nopcsa m.p.

1 Corect: lgnaţiu.

2

Pentru antecedente, vezi doc. nr. 38 ( 1 8 1 1 ), 54 ( 1 8 1 5) şi 70 ( 1 8 1 8). Pentru o nouă dezbatere
asupra problemei în 1822 şi rezoluţia gubemială nr. 5274/1 822 care reconfirmă jurisdicţia episcopală,
vezi doc. nr. 144 şi 145 ( 1 828).
3 În 1 O mai 1 824, episcopul romano-catolic lgnaţiu Szepesy reia ideea renunţării la autoritatea
asupra evreilor în favoarea Magi�tratului din Alba Iulia. Gubemiul raportează Cancelariei aulice
transilvănene în 20 mai 1 824, nr. 4354, primind în 25 iunie acelaşi an dispoziţia de a înainta un raport
în această problemă. Pe baza opiniei din 7 septembrie 1 824 a directorului fiscal Carol Winkler,
Gubemiul se pronunţă, în 27 septembrie 1 824, nr. 9297, pentru respingerea propunerii episcopului,
întrucât evreii se află sub patronaj ul Episcopiei romano-catolice şi nu a unui anumit episcop, c.are să
poată renunţa la acest drept al instituţiei pe care o reprezintă. Se invocă, de asemenea, faptul că evrt:ii
preferă autoritatea episcopală, deoarece Magistratul urmăreşte rcstrângt:rea drepturilor şi libertăţi lor
de care se bucură (AG, F46, nr. 4354, 9297/1 824).

112.

1825, ianuarie 11, Alba Iulia. Raportul autorităţilor
domeniului episcopal din Alba Iulia către episcopul romano
catolic privind abuzurile suferite de comunitatea evreiască
locală

din

partea

Magistratului

orăşenesc

cu

prilejul

recrutării.
Nagy Melt6sagu Status, es Gubemialis Consiliarius,
Erdellyi Ptispok, Kegyelmes urunk!

Folly6 esztendo Januarius gt1r• virad6lag, mint mas hellysegekbc, ugy Kâroly Fejer
Vârtis katona fogdosâs tetetven, ez a Zsid6sâgnak millyen romlâsâval, s' az Excellentziad
Jussânak minemti serelmevel vitetett veghe? Excellentziadnak, mint az ideval6 Zsid6sag
tbrvenyes Protectorânak alâzatoson bâtrak vagyunk fel fcdezni e kovetkezendokben:
Regebben a Kâroly Fejer Vâri Zsid6 kozonseg katona adâssal nem terheltetven, a
1
kozelebb elmultt terhes hâboruk alkalmatossâgâval azokis mint a Haz.ânak tobb Jovaiban
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reszesiilOk ezen teher hordozâsra be vonattak ugyan 2, de ugy, hogy a Zsid6sagra esendo
Tirok szâma a Melt6săgos Piispokseggel, mellynek szemellyekre n ezve a Zsid6k al{ţja
voltak, s' mais vadnak vettetve, k0z0ltetven ez âltal a Zsid6 Compagnia Birăi a Karoly
Fejcr Vâri Nemes Tanatsnak minden bajoskodâsa nelkiil az eleg tetelre szorittattak, kik
vagy penzcn fogadott legenyekbăl, vagy magok koziil arra valasztott szemellyekbOl hiba
n elkiil a parantsolatnak eleget tettek. Ezt mostis j6llehet nem tsak a Zsid6 Compagnia a
Kâroly Fejer Vâri Tekintetes Tanătsnak mcg igerte, de Tisztsegi.inkis a tiszteltt Tanăt<>nak
irasba adoti. kotelezes mellett fogadta hogy ezen Vârosra repartialtt Tirok szâmat s' ebbOl a
proportione a Zsid6kra jovo Quantum mennyisegit veliink kozolven mi a Zsid6kra esendo
legenyeket a Tekintetes Tanatsnak minden fâradsăga, s' a Zsid6knak leg kissebb
hurtzoltatăsa nelkiil vellek ki âllittatni fogjuk, de crre semmit sem hajtvan a Tekintetes
Tanats noha a Zsidok 1120•d reszit sem teszik a Vârosnak es Vârnak3 , koziillOk annyil
fogatott ci, mint a tobb Nemzetekbăl rnind oszve veve, s' m<:g nem tsak ezt tselekedte a
Nemes Magistratus, hanern a felctt az Uradalrni Scrftizone felvigyâz6 Zsido legennyitis,
kinek aszszonya para11tsolattyăb0l az Uradalmi Jusok cllen pracvaricalni szokot
szcmellyek visgalas:ira a Vâr kapunâl âllani kelletett, onnan el fogatta, mellyre a 1obh
serfOzo lcgenyekis meg ijcdven az Uradalomnak ncm keves gyalazatyara lappangani, s '
bujkălni kentelcnek. Meg a mi cnnelis ttihb az Excellentziâd Kâroly Fejer Vâri R6zsa nevii
Vendcg fogad6jâra ttibb versen rea rncnven a Vârosi Juratusok, onnan a Zsid6 Lakokat
huztâk eroszakoson, s' tsak ugy tekentik az. Excellentziâd Karoly Fejer Vâri J6szagait, mint
egy Szabad Kirallyi Vârosba (a rnillycnnck most, noha indebite Kâroly Fejer Vâr tartya
4
rnagat ) ak3r mellyik Varosi Polgâr bazat; sot .uzai fenyegettctiink hogy az Uradalmi
berescketis, kik nem Uradalmi Jobbăgyok, mihelyt azt Uttzan m eg szorithattyâk el fogjâk
E noha meg tsak igeret, de tellyessittesbe nem vetetett, tett megis annyi impressiot, llogy a
beresek a Vârosra, hol minden Nap jârasok vagyon, tcllycsseggel ncm akamak menni,
Excellentziădank nem kcves kârăval . Ezekre, de kivălt keppen a Zsid6kra nezve, mint hogy
a Tekintetes Tanâtsnal scmrnit sem nyerhettiink, a Meltosăgos Assentatcria
Commissiohozis adtunk be egy protestatiot, amellynek n1ăslattya alazatoson ide %
mellekeltetik, hogy az illy ncrn maga uttyân elfogatott Zsid6k ne assentâltassanak addig,
5
mig czen târgyra felsobb Hellyckrc teendo follyamodâsunkra vâlaszt n cm kapunk , hanem
ezen Commissioba is a Vârosi Tanatsbeliek leven leg ti:ibben, tsak annyit hasznâltt
ellenmondasunk, hogy minek utânna az elfogott Zsidok meg visgâltatvân katonasagra j6nak
egy sem talâltalott, s' onnan mint hibâsok kibotsâttattak, a Tekintetes Tanats azokat a maga
'
tOrnlettzebc ujra berakatta, s' mar nem mint Tironak valokat, hanem mint valami gonosz
tevoktit a t6bb Zsid6k, s' Protcctorai boszontasăra ottan fogva tartya, robbeketis ujj
fogdosâssal, s' el zăratăssal annyira fenyegeti, hogy meg az oregebbek sem lehetnek
bătorsăgba, melly illycten Rendetlensegeknek ha meg orvosl6ja Exccllentziâd nem lesz, a
Mclt6sagos Pi.ispoksegnek Kâroly fojer Vâri Emincns Jussai egeszszcn semmive 1 etemek,
mcllyek ala7,atos jelentese mellett mellyseges tisztelettcl maradunk
Excellentziadnak
Kâroly Fejer Vrut 1 l a Janu<Jrii 1 825
alâzatos szolgăi
Orban Istvan m.p. Inspector
Gal Joseff m.k. Actuar .
Orig.

Arh. Episcopiei romano-calolice de Alba Iulia, f.n.
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[Traducere:]

Preamărite domnule consilier de stat şi gubernial,

Episcop al Transilvaniei, donurn l nostru milostiv !

Î n zorii zilei de 8 ianuarie, anul curent, au avut loc recrutări în Alba Iulia, ca ş i în

alte locuri, acestea, însă, prin ce fel de lezări ale evreimii şi ale jurisdicţiei Excelenţei

Voastre au fost îndeplinite? Avem curajul, cu umilinţă, de a arăta Excelenţei Voastre,
protector legal al evreimii, după cum urmează:
Mai demult, comunitatea evreiască din Alba Iulia nu era obligată la recrutări, dar,
ocazia de curând desfăşuratelor războaie împovărătoare1, şi evreii, ca beneficiari
binefacerilor ţării, au fost incluşi la purtarea acestor sarcini2, dar în aşa fel , încât cota

ca

cu
ai
de

recrutări ce revenea evreilor era stabilită prin consultarea măritei Episcopii, căreia evreii îi
erau şi îi sunt supuşi şi în ziua d� astăzi, şi era acoperită prin acţiunea juzilor Companiei
evreieşti, care îşi îndeplineau, fără nici o problemă, obligaţiile către nobilul Magistrat al
Albei !ulii ori prin angajarea unor mercenari, ori prin recrutarea unor indivizi din cadrul
comunităţii, şi în acest fel ordinul era dus la bun sfărşit în mod satisfăcător şi f'
ară nici o

lipsă. Respectarea acestei proceduri nu numai că a fost promisă de Compania evreiască

onoratului Magistrat al Albei !ulii, dar mai mult, funcţionarii noştri s-au angajat, în scris,

faţă de onoratul Magistrat că vor oferi, fără nici o problemă, tineri recmţi din rândul

evreilor, acoperind astfel numărul de recruţi solicitat şi stabilit prin cuantumul ce le revine,
în mod proporţional, evreilor, din numărul de recruţi pe care acest oraş trebuie să îl acopere,
aşa încât, evitându-se orice abuz asupra evreilor, rncruţii vor fi prezentaţi fără nici o
osteneală din partea Magistratului. Dar toate acestea nu au fost respectate de către onoratul

Magistrat şi, deşi evreii nu constituie nici a douăzecea parte din populaţia oraşului şi a

cetăţii3. au fost recrutaţi într-un număr la fel de mare cu cel al recrutaţilor din rândul tuturor
celorlalte naţiuni la un loc. Dar nobilul Magistrat nu a făcut numai atât, ci l-a arestat, la
poarta cetăţii, pe angajatul evreu al doamnei care răspunde de facerea berii domeniale,
angajat care, din porunca doamnei, obişnuieşte să stea la poartă pentru depistarea celor ce
încalcă jurisdicţia domenială, fapt pentru care şi ceilalţi berari, speriindu-se, au început să

se ascundă, spre nu mica pagubă a domeniului. Iar chiar mai mult decât atât, mergând în

mai multe rânduri juraţii oraşului la hanul numit „al rozelor", proprietate a Excelenţei
Voastre în Alba Iulia, i-au prins cu forţa pe evreii care locuiau acolo, considerând bunurile
din Alba Iulia ale Excelenţei Voastre ca având acelaşi statut ca orice casă de orăşean dintr

un oraş liber regesc (precum se consideră, fără temei, Alba Iulia4). Ba chiar suntem
ameninţaţi că, dacă vor fi prinşi pe stradă, vor fi arestaţi şi argaţii domeniali. Aceasta este,
încă, doar o ameninţare neîndeplinită, totuşi ea a făcut o asemenea impresie, încât argaţii
domeniali care au, zilnic, treabă în oraş, nu mai vor deloc să meargă acolo, spre paguba, nu
mică, a Excelenţei Voastre. La toate aceste plângeri, dar în special la cele privitoare la
evrei, neprimind nici un răspuns de la onoratul Magistrat, am înaintat o petiţie, a cărei copie

am anexat-o aici, către mărita comisie de recrutare, ca acei evrei care au fost prinşi ilegal să
nu fie confirmaţi ca recruţi, până când nu vom primi un răspuns, în legătură cu acest caz, la
petiţia înaintată de noi către autorităţile superioare5. Dar cei mai mulţi membri ai acestei

Comisii sunt şi membri ai Magistratului orăşenesc, aşa încât nu ne-am ales decât cu
rezultatul că evreii prinşi, după ce au fost verificaţi şi găsiţi inapţi pentru militărie, cu toţii,
' a nişte răufăcători, au fost arestaţi din nou, reţinuţi în închisoarea Magistratului, spre

necazul celorlalţi evrei şi al protectorului lor, ţinându-i închişi acolo. Şi pe ceilalţi evrei îi
ameninţă, în continuare, cu noi recrutări şi arestări, într-o asemenea măsură, încât nici cei în
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vârstă nu se mai simt în siguranţă. Drept pentru care, dacă Excelenţa Voastră nu va tămădui

acest abuz, drepturile evidente din Alba Iulia ale măritei Episcopii vor fi total nesocotite. Pe

lângă care umilă informare, rămânem, cu adânc respect,
Excelenţei Voastre

supuse slugi,

Ştefan Orban m. p. inspector
losif Gâl m.p. arhivar

În Alba Iulia, la 1 1 ianuarie 1 825.

1

2

Se referă la războaiele cu Franţa revoluţionară şi napoleoniană ( 1 792- 1 8 1 5).

�entru dezbaterile privind problema recrutării evreilor, vezi doc. nr. 37 ( 1 8 1 1 ) şi Low, p. 25-27.

3 ln doc.

nr.

1 44 ( 1 828), comunitatea evreiască vorbeşte de 80 de gospodării evreieşti dintr-un

total de 1000 de familii. Conscripţia din 1 828, efectuată de Magistrat şi anexată opiniei sale din I O
noiembrie acela.şi an (doc. nr. 145), inregistrează 144 de familii evreieşti cu 592 suflete, dintre care
123 capi de familie, 2 1 văduve, 1 08 soţii, 146 fii, 1 39 fiice, 24 slujitori şi 3 1 slujnice (AG, F 46, nr.

1 1 324/1828). Numărul total al locuitorilor oraşului este estimat în perioada 1 8 1 6-1 830 la 5 000-6 OOO,
cf Răduţiu, Gyemănt 1 995, p. 694, Anexa 6.
4 De fapt, Alba Iulia făcea parte din rândul oraşelor libere regeşti din Marele Principat, alături
de Bistriţa, Braşov, Cluj , Dumbrăveni, Gherla, Mediaş, Sebeş, Sibiu, Sighişoara, Târgu Mureş.
5 Această petiţie, datată 10 ianuarie 1 825, se află în Arh. Episcopiei romano-catolice de Alba
Iulia, alături de rugămintea adresată de comunitatea evreiască episcopului lgnaţiu Szepcsy în vederea
susţinerii în faţa Gubemiului a plângerilor prezentate. Guberniul decide în 1 825, sub nr. 3 1 53; ca
evreii să fie recrutaţi în proporţia reprezentată în populaţia oraşului. Vezi doc. nr. 1 37 ş1 144 ( 1 828).

1825, ianuarie-septembrie, Focşani, Tâ1gu Nou, Burdujeni, Herţa.

113.
Ziua
luna

Nr.
cărţul iilor

Extras

din

tabelele

de

vămuire.

Cuprind

numele

importatorilor evrei, denumirea şi preţurile mărfurilor aduse,
taxele de vamă plătite.

Focşanii
Tabla vămuirii pe luna lui fevr[uarie] . 1 825 fevruarie 1 .
Nr.

buc.
mărfuri

Numele neguţătorilor şi feliurimul
mărfii

Preţuire

Lei

par

Vămuire

Lei

par

Haim din Ţara
Românească,
tranţăt pe la Bosance cu cărţulii

ordinare, supt no. 22 fevruarie 1 3 .
4

1

tiancuri pei de epuri, tranţăt Haim

din Ţara Românească, tranţăt pe la
Boian cu cărţulii urdenari sub no. 23
fevr [uari c] 1 3
Buriu

c u păr

de

porc.

tranţăt

Moisă de la Brăila, tranţăt pe la Boian
cu cărţulii urdenari sub no. 789

40

6

fevr[uarie] 28.
6

tiancuri pei de epuri tranţăt
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Tabla vămuirii pe luna a lui fevruarii la [Târgu Nou)
Zi
ua
I un

Nr.

cărţii

Preţăluire
Lei
par

Nr.

bu

c.

Vămuire
Lei
par

a

4

5

40

Sulirn jădO\u au scos din Cordon în patru
saci:
ocă făină, câte 25 lei suta

567

5

5

5
3
4

Leiva Herman au scos din Cordon pentru
B otoşani :
bucăţi pânză leşască boită, câte 1 5 lei
bucăţi pânză leşască albă, câte 1 5 lei
bucăţi pestră, câte 20 lei

566

o

Leiba Herman au

56
8
4
2

Moldova:

Moscu Iancu au scos din Cordon pentru
Iaşi în doo cară:
şocuri steclă manmtă, împreună cu două
[ ... ] câte [.„]
Solomon Căldărarul au scos din Cordon
pentru Moldova:
Căldări di velniţă vechi, pe care lucrând-o
aice, au făcut dou funduri de căldări şi au
plătit vama cu
Herşcu au scos din Cordon în trei saci:
Ocă făină, căti 25 lei suta...

12
9

572

o

1
10
11

573
574

40
o

Leiba Herman au
Moldova:

17
11
6
2
2
3
1
1
3

·

6

100

3

1 00
40
140

4

8

720

21

24

100

35

scos din Cordon pentru

bucăţi pestră, câte 20 lei
bucăţi pânză boită, câte 20 lei

569

75
45
80
200

6:

6

scos din Cordon pentru

bucăţi pestră în 8 legături, câte 1 8 lei
bucata...
bucăţi pânză în 8 legături, câte 25 lei
bucăţi pânză supţire în 6 legături, câte 30
lei
bucăţi pânză boită întru 1 legătură
tuţuri zulufi ordinari
tuţuri basrnali ordinari
tuţu scarpi ordinar
tuţu cheptin di c�p ordinar
tuţuri cheptănaşi mici di zulufi
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306
275
1 80
50
40
45
18
20
18

Zi
ua
lun
a

Nr.
cărţii

13

575

Nr.
bu
c.

60
50
96
23
16

576
1
5
4
1
5
4

17

60
577
30
4

23

578
14

27

579
2

Preţăluire
par

Lei

952

28

2

203

6

4

150

4

20

Lei

Faibeş jidovu au scos din Cordon pentru
Moldova:
pei de măţă sălbatici
pei de măţă mai proasti
pei de ververiţă
tuţuri luleli ordinari
Mosca Jădovu au scos din Cordon pentru
Moldova:
ţintnar piatră acră întru un poloboc mic
ocă mărgeli
tuţuri oglinză mici ordinare
ocă aţă niagră
tuţuri arnnari
ocă bumbac vănăt
Ocă făină. Toate aceste sau preţăluit cu
D-lui Meer au scos din Cordon pentru
Moldova:
ţintnari di fher, căte 30 lei
ţentnari jumalt, câte 40 lei
Moisi jădovu au scos din Cordon pentru
Moldova:
în
smoală
cibotariască
ţintnari
patrusprezece poloboceli, câte 25 lei
ţentnarul
Buţă jădovu au scos din Cordon
ţintnari jumalt în trei lădiţă, câte 60 lei

90
50
40
23

840
160
1 .000

30

308

9

1 20

Suma din urmă
Di pi 15 cărţulii de plată
Di pi 8 cărţulii ordinarii

Ziua
luna

Nr.
cărţu. Jiilor

Nr.
buc.

11
12 .
18

Tablă de banii ce s-au strâns
Burdujeni, 1825 mai

Vamă la această şchelă, pe luna maiu
Faibiş jidovul, însă : [„.]
boi
Herşcu ot Ciomărtan, însă:
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Vămuire
par

3

24

314

3
3
25

3 14
5
3

Preţăluire
par
Lei

Vămuire
par

Lei

24

23

24

Ziua

Nr.

Nr.

luna

cărţu-

buc.

Vamă la această şchelă, pe luna maiu

Preţăluire

Vămuire

Lei

Lei

par

par

liilor

10
22

23
15

boi

Iancu jidovul, au trecut în Cordun,

însă: [ . ]
..

25
25
200
8
28

30

Aizic Pascal au scos din Cordon, însă
măji de fier
sape
pachete de cue de

draniţă

57

losăp jidovul au trecut în Cordon,

însă: [ I

20

. . .

25

boi

1 825 august 1

Galati
Zi La

Nr.

Nr.

Tablă pentru banii vămuirii ci s-au

luna

cărţu-

buc.

strâns pe această lună

3225

D-lui Lupu jidovu

46
1 20
13
50
4

3226

b.

Lei

b.

4
3
4
1

12
30
30
20

23

22

4
4
3
1
33

30
10
30
20

duci la

Fohşăni:
ocă zăhar

ocă

ocă chiper

ocă
ocă

oc ă cafe
turale

câte

artă
Smil jidovu duci

D-lui

la

Botoşani, la un car:

78
64
31
6000
1
78
100
36
10
35
80
1
7
4

44
5

Lei

august

liilor

4

Vămuire

Preţ

3228

ocă cafe

ocă

ocă

ocă zăhar
pol ocă chiper

ocă

luleli

sută

cantar stafidi negri . . .

ocă zamă d e alămăi
ocă lut roşu

ocă

ocă săpun ordinar
ocă untdelemn

ocă
ocă
ocă

ocă călăcan

ocă

ocă chiatră acra

ocă

1
2

28

rnion

ocă

ocă enibăhar

ocă

ocă coajă de nărarnzu

ocă

1
15
1
2
28

cantare roşcovi

can-

7

ocă tutun

ocă

2

cantar aluni
ocă chi

15
8
20

20
32

D-lui Hcrşcu jidovu duce la

2
20

Caşan

[?]

taru
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3C

Ziua
luna

Nr.

cărţu-

Nr.

Tablă pentru banii vămuirii ci s-au

buc.

strâns pe această lună
ocă dafin

10

peşti uscaţi

10
10
1 00

conţuri hărtii

b.

1229

12

.500

ocă peşte, somn şi crap sărat

sută

300

ocă plătică măruntă

suta

3

ocă călăcan

27

ocă

ocă săpun

conţu

1

ocă

2

tuleii

2

,., �
�·,

3

30
20

6

30

22

D-lui Cahman jădovu duci
păn tăcguri la un car:

5231

D-lui Iancu jidovu duci

la

Cernăuţi la un car:
ocă moron sărat

suta

ocă somn sărat

suta

50
30

11

8

ocă cafe

ocă

4

30

ocă enibăhar

ocă

6

ocă tămăi

ocă

ocă coajă de nărarnzi

ocă

32

ocă

25

500
450
18

Lei

10

ocă

1 00
8

7

Vămuire

b.

august

Jiilor

6

Preţ
Lei

D-lui !sacu Frencu duci la

.3236

Herţa

30

20
12

1 car:

10

odl călăcan
ocă chimion

8

ocă zinţefil
chile orez

ocă

1

20

ocă

1

30
7

chila

19
70

ocă untdelemn

16

ocă chiper

ocă
ocă

50
250

ocă săpun
ocă tutun trapunt

360
50

ocă tutun de

saci

zi în 6

ocă sfrunză di dafin

50

ocă

2
4
1

30

ocă

1

10

ocă

1

10
8

ocă

[.„]

câte

1

luleli

suta

4
1

ciubuci

câte

chei de

300
50
18

5

imameli di caşcaval

câte

24

48

1 825 august
Nr.

Vămuire

Nr.

Vămuirea în carvansaral

No.

3

cărti

Lei

buc.

pe luna august

factur

3561

4

.5

3562

Ziua
lun a

ear
20

D. Haim jidovul, în Basarabia, însă:

30

pachete cue de şindilă

50

chile orez

D. Iţic jidov în Austria, însă

11
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Nr.

cărţi

Lei

5

3563

14

6

3564

22

buc.

Qar

1
120

factur.

lădiţă lulele

D. Avram jidovul în Austria, însă:
ocă gândaci

521
200

pelcele albe şi negre

200
30

pielcele
chile orez

247
248
373

No.

pe luna august

D. Moscu jidovul î n Austria, însă:

10

32

3567

7

Vămuirea în carvansaral

Nr.

Vămuire

Ziua
luna

20

ocă tunsuri
D. Faibiş jidovul în Austria, însă:

ocă coame de mare
curmale şi alune, cum se

arată prin cărţulii

Vama Herţii, 182 5 săpt[emvrie] 1

Tabela de vămuri şi de numele neguţătorilor şi de felul mărfurilor

Zile
8

No. cărţulii
3922

14
14
17
28
28

3923
3924

28

3925
3929
3930
4563

Iţic Feli, duci piste hotar, însă: 47 cai de Ialoviţi şi
giuncani
Strul jidă duci piste hotar, însă: 48 vaci de negoţi
Faibiş jidă duci piste hotar, 27 vaci de negoţi
Avăramjidă duci piste hotar, 4 1 vaci de negoţi
Leiba sin Davidu piste hotar, 72 vaci de negoţi

Struli jidă duce piste hotar 49 vaci de negoţi
Haim Cozac duce piste hotar 250 vedre păcură în 5
poloboci ş i 2 puteni
a 2 500
„.

Lei

par.

8

20

48
27
41
72
49
15

=

Publ. în: Furnică, DCR 1473-1868, p. 299-321 .

114.

1 825, februarie 3,

laşi. Inscripţia de pe piatra tombală a

medicului Nisim, fiul lui Boaz.

Joi, 3 februarie 1 825, 15 Svat 5585 .
Aici odihneşte doctorul priceput, îndrumătorul în ale legii, domnul Nisirn, fiul lui

Boaz din familia sefarzilor, locuitori ai insulei Rodos, decedat la 1 5 Svat (5)585 1 .

Publ. în: Kara, J.E„ p. 63.

1 Nisim a fost medic la Iaşi la începutul secolului al XIX-lea. Deşi evreu sefard, se îmbrăca în
portul evreilor polonezi. Studiile şi le-a făcut la Rodos. Părinţii lui erau originari din Ierusalim. Nu se
ştie exact când a venit la Iaşi, se ştie însă că s-a căsătorit în capitala Moldovei, lăsând în urma sa mulţi
copii (W. Schwarzfeld, Învătaţi, p. 1 88).
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115 .

1825, august 1, !.:şi. Hnso\'ul emis dt. Ioan Sandu Sturdza,
domnitoru! Moldovei, prin care aprobă cererea evreului, Iosip
Nahman, care vrea să-şi fac:i şcoală şi loc de închinăciune
proprie în mahalaua Sărata, întruc&.t locuieşte departe de cele
două sinagogi aflate în oraş. Domnitorul porunceşte
dregătorilor să vegheze ca ent'.ul să nu fie supărat sau uprit de
aş face „închinăciunea după obiceiul legii lui".
Titlu

S<' '.;.cc ştire prin acest hrism. a domnii mele cui să cadii a şti că, după j a l oba ci
mi-au dai losăp Nahrnan jidov şi după întăritura ci mi-au arătat de la �1vârşitul întrn
pc:minin:; dom1, Scarlat Calimah w. , au făcut an!tări că aice în oraş Eşi, la mahalaoa din
c.asu l uliţei Târgul ui de Jos, unde să numeşte Sărata, având un feredeu jidovăsc îacut de
dâr1 su', ca tot în cuprindere acelui loc unde este feredeul şi nişte odăi de a găzdui dnnni.!ţii
jidovi 1 s;i aibă voie de a-ş face şi dăscălie şi a-ş face şi obicinuita lor închinăciuni, fiindu-li
cu depdrtare despre arnândoî havrii jidoveşti ci să află în tot oraşul Eşi.
Drept aceia, după a sa cerire cercetând şi domnia me şi încredinţându-ne că cu

adivărat cerire jăluitorului losăp Nahman nu este vreo stricăciuni oraşului, ci mai vârtos

spre odihnă şi mulţumiri tuturor jidovilor aici în oraş, întărim şi domnia me prin hri sovul

acesta numitului Iosăp Nahrnan, asupra acestei dăscălii de închinăciuni, ca să-i fii nezmintit

şi nestrămutat în veci, niciodinioară nesupărat de nimeni. Poruncim dar Domnia me
epistatului şi altor boeri dregători, ca să fie următori întocma după hotărârile hrisovului

acestue a domniei mele, şi niciodată de cătră mahalagii sau de cătră alţi să nu fie supăraţi

sau opriţi de a-ş face închinăciuni după obiceiul legii lor. Scrisu-sau hrisovul acesta la

scaunul domnii mele, în oraşul Eşi.
Noi

Ioan Sturza vv.

1 825 august 7.
Locu peceţii
Aslan, vei logofă : procit.

Copie AN., DJ.

Ia!ii,

Col. ,,Litere", K/383, [ 1 83.

1 ClăJir.::a a existat din anul 1 8 1 6 (Kara, Contribuţii, p. 77).

116.

1826, februarie 13, laşi. Hotărârea lui Ioan Sandu
Sturdza,

domnitorul

Moldovei,

care prevede ca numai

pământenii creştini să facă şi să vândă lumânări de ceară
galbenă, iar nu şi evreii sau de alte legi, pentru a evita
„pricini aducătoare de mârşăvie".

Noi Ioan Sandu Sturdza vvd. cu mila lui Dumnezeu domn Ţării Moldovei.

Ciastit

credincios boeriul domniei mele, dumneta Manolachi Bogdan vei agă. Bine

chibzuindu-să şi de cătră domnia mea arătarea ce ne-au făcut al nostru cinstit dohovnicesc

pâdntc preasfinţitul mitropolit, cum că lumânările de ceară ce se ard în sfintele dunmezeeşti
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lăcaşuri aice în Eşi, cele mai multe lucrându-să de către jidovi, sânt amestecate cu săuri şi
1
alte lucruri pricinuitoare de mârşăvie neertată cu totul întru săvârşirea sfintelor slujbe , iată
poruncim dumitale vel agă, ca de astăzi înainte lucrarea şi vânZMea lumânărilor de ceară
galbenă să fie slobod numai pământenilor creştini, iar nu şi jidovilor sau altor de alte legi,
2
aice în oraşul Eşii, pentru că prin aceasta să se rădice o pricină aducătoare de mârşăvie ,
îngrijindu-te însă că nici creştinii cumva din aceasta să se folosească cu prilejul de a scumpi
preţul lumânărilor de ceară.
1 826 fevroarie 1 3
/L.P./ Vei vist

Publ. în: Codrescu, IV, p. 32-33.

1

Comentând această decizie, E. Schwanfeld citează un referat al Departamentului din

LăuntrJ din aprilie 1 846, în care se arată că în ţinutul Tutovei cei mai mulţi făclieri, inclusiv creştini,
amestecă lumânările de ceară cu seu, untdelemn ş.a. (E. Schwarzfeld, ERO, p. 1 95).
2 Pentru contractul încheiat de ocârmuirea oraşului Iaşi cu evreul Solomon Erlih, care va
produce şi va vinde lumânări din seu, vezi doc. 1 75 .

117 .

1 826, fabruarie 26, laşi. Hrisov domnesc emis de Ioan Sandu
Sturdza, domnitorul Moldovei, prin care se întăreşte anaforaua
Divanului alcătuită după anchetarea litigiului dintre spătarul
Andrei Başotă şi evreii din Fălticeni. S-a constatat că evreii au
încălcat prevederile contractuale stabilite cu p ărintele lui A.
Başotă, în momentul aşezării lor pe moşie. Domnitorul a

hotărât alcătuirea unui nou aşezământ după modelul celor din
alte târguri „care să se păzească în veci cu nestrămutare".

Noi, Ion Sandu Sturza, cu mila lui Dumnezeu, dom�ul Ţării Moldovei.
Nemulţumiţi arătându-se târgoveţii de Şoldăneşti (ce se zice şi Folticeni) cu socotinţa
dată în pricina cuprinsă prin această obştească anafora, poruncit-am de s-au înfăţişat şi la
domnescul nostru Divan şi a tot Sfatul, pe dumnealui spătarul cu unii din târgoveţii ce s-au
arătat deplini răspunzători cu înscris vechilimea din partea şi a celorlanţi ai lor.
Şi, după cercetarea ce am făcut şi noi la toate punerile înainte despre amândouă
părţile, ca să dovedim cuvântul nemulţuntirii pârâţilor târgoveţi, s-au văzut la dânşii tot
acele răspunsuri, fără osebire - cu care s-au arătat şi în obşteasca cercetare - având de temei
1

alcătuirea făcută cu bunul dumisale spătarul, la anul 1 780 , şi pe cele după dânsa întărituri
domneşti, adăugând a zice că, de vreme ce nici o jalbă din partea părintelui dumisale
jăluitorului boier, sau a bunului dumisale, nu s-ar ivi întru această pricină, pentru aceea nici
dumnealui spătarului nu i s-ar cuveni a pomi jalbă, căci pe aceste temeiuri - socotindu-se cu
dreptate - li s-a dat şi de la domnia mea hrisov de întâritură la anul 1 82 3 , pe acea alcătuire;
asupra cărora răspunsuri, după desluşirea pricinii cuprinsă prin anafora şi cercetarea ce şi cu
domnescul nostru Divan am făcut, s-au cunoscut şi s-au văzut fără cuvânt arătările lor,
încredinţându-ne şi noi că nu numai au călcat acea în scris alcătuire, dărâmâ..'ld-o din toate
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cuvintele ei, dar încă s-au aflat uneltitori şi împotrivitori şi la alte interesuri ale jăluitorului
boier, întru care ei nu puteau avea nici un amestec, precum:
Întâi, prin acea alcătuire se văd periorisiţi a nu cuprinde mai mult loc osebit decât 1 5
stânjeni în lung şi cât ţine fieştecare bina în lat. Dar ei nu s-au mulţumit a sta întru acel loc
cât li s-au dat după acea alcătuire, şi iarăşi, pe cât loc au cuprins mai mclt s-au împotrivit a
plăti adetiul ce s-au văzut îndatorând a da, silindu-se cu toate chipurile de a păgubi pe
stăpânul moşiei la aceasta, măcar că ei au voit a se îndrepta, răspunzând că unii din ei, de au
şi cuprins mai mult loc decât le dă acea alcătuire, dar ar fi având tocmeli să plătească câte
20 parale de stânjen. Asupra cărora arătări nici jăluitorul n-a tăgăduit, şi încă răspunzând că

ar fi rămas mulţumit de ar fi vrut să stea întm acele t9cmdi, dar nesupunerea lor 1-a supărat
şi l-a păgubit.
La care arătări despre amândouă părţile, vrând a ne încredinţa pentru acele tocmeli

de sunt aşa, s-au văzut cu adevăr.1t în scris alcătuiri făcute cu j idovi şi creştini, şi

începătoare de la anul 1800 şi până la anul 1 805, să plătească câte 20 parale pe stânjen; şi
alte tocmeli adaose peste alcătuirea veche de la anul 1 780, precum şi înşişi ei au înfăţişat o
scrisoare a răposatului banului Ştefan Başotă (părintele jăluitorului boier) tot de la anul

1 805, cuprinzătoare precum a dat o pitărie a sa unui Iţic Caiman, jidov de acolo, cu aşezare

că de va cuprinde mai mult, să plătească osebit bezmăn.
Arătând jăluitorul boier d1 cele mai multe alcătuiri de acest fel de tocmeli sunt la
dâtl.şii, care le ţin nelucrătoare sub a lor voinţă şi nesupunere, şi iarăşi arătând cu cea mai
desăvârşită încredinţare pentru nesupunerea lor, la acestea se va vedea din însuşi hrisovul

ce li s-a dat de la domnia mea, la anul 1 823, întăritor a cei mai vechi alcătuiri de la anul

1 780, care hrisov, cetindu-se înaintea noastră, s-a văzut adaosă această cerere a târgoveţilor.
ca pe locul ce vor fi cuprins mai mult peste acea alcătuire, să plătească după analoghia
acelor 1 5 stânjeni, iar nu mai mult.
Deci, în punctul acesta, din desluşirile ce s-au făcut, s-a cunoscut că înşişi târgoveţii

i-au dat pricină de strămutare a acelei alcătuiri, nemulţumiţi arătându-se în cuprinderea ei;
şi de au şi cuprins locuri mai multe cu osebite tocmeli, iarăşi s-a văzut că n-au unnat a păzi
nici acele tocmeli şi le-au călcat cu hrisovul ce numai pe arătările lor li s-a dat de la domnia
mea; încredinţându-ne cu adevărat de nedreptele lor uneltiri, cutezând mai ales la aceasta,
de a înşela şi stăpânirea cu apucarea acelui hrisov.
Al 2-lea. Iarăşi prin acea alcătuire se văd periorisiţi a avea numai o havră, iar nu mai

multe, şi care să fie asemănată unei case de şezut; iară ei şi la aceasta nu s-au mulţumit a sta
după acea alcătuire, şi fără de nici o învoială cu stăpânul moşiei au mai făcut trei havre,
încă zidite de piatră, precum şi înşişi n-au tăgăduit, răspunzând numai că le-ar fi făcut prin
ştirea stăpânirii. Dar nici la aceasta nu au cuvânt, căci numai atunci ar fi prins loc acea
slobozire a voinţei lor de la SV!pânire, când ar fi fost unită şi cu bunăvoinţa stăpânului
moşiei pe al cărui loc s-au zidit acele havre; şi s-au cuaoscut şi la această împotrivitori şi
călcători acei alcătuiri.

Al 3 -lea. Tot prin acea alcătuire se văd legaţi ca vânzări de binale unul la altul să nu
facă fără ştirea stăpânului moşiei, şi pe lângă alte păşiri ale lor, şi la aceasta cu netăgăduire

şi înşişi de faţă au arătat că, pe locul a câteva case ce au cumpărat, au făcut acele havre de
piatri'i, fără a ne arăta vreo încredinţare că au făcut cunoscut stăpânului moşiei la aceasta,
sau că au vreo învoială în scris, cunoscându-se şi întru acest punct nu numai călcători acei

alcătuiri. dar încă şi păgubitori stăpânului moşiei de bezmănul locurilor acestor havre ce li
se cuvine a-l da pe tot anul.
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Al 4-lea. Dunmealui spătarul, asupra tânguirilor sale şi întru altele ce a arătat că s-a
păgubit, a înfăţişat acum, înaintea noastră, câteva în scris alcătuiri, urmate la anul 1 824 cu
unii din târgoveţi, cuprinzătoare de câţi stinjeni li s-au dat să-şi facă dugheni, cu bczmăn
hotărât câte un leu, şi altora câte 20 parale pe stânjen; şi de vând băutură, să dea de vadra de

vin câte 6 parale, iar de rachiu 1 O parale şi până la 1 5 parale, cum arat<'l scrisoarea de
învoială.

Arătând jăluitorul că atât pentru acestea, cât şi alte interesuri ale păşWlatului " itelor
acelora ce aduc mărfuri de vândut la zile de târg, precum şi pentru acei ce ar voi a se alcătui
pentru pitării,

mumgerii şi căsăpii, şi altele, îi stau pâriţii târgoveţi împotrivitori,

păgubindu-l şi de acest interes, cu cuvântul acei alcătuiri făcută de bunul dumisale, că

numai către a lor interes ar privi aceste isprăvi, încât la acelaşi an, 1 824, s-au obră:wicit a

ridica şi zurbalic, bătându-i şi oamenii, cum spre dovadă au înfăţişat mărturia d� cercetare a
spătarului .Mihai Gane, încredinţată şi de dregătorii ţinutului,

urmată

din porunca noastră,

prin care se cuprinde că, iarăşi, dumnealui spătarul le-au dat iertare, sub a lor îndatorire de
părăsirea acei rele urmări.

Cercetând noi şi această împotrivire asupra celor tocmeli, s-a văzut tării cuvânt, căci

osebit că această dezlegare înşişi ci l1t ;1cut-o cu cele din unnă tocmeli din partea lor, cum
s-a arătat, dar şi într-acea alci„u.ir� nu se cuprinde că dacă vreunii dintr-acei de atunci
alcătuitori sau alţii în unnă după dân�ii, vor voi a face acest fel de osebite tocmeli c11
stăpânul moşiei, să nu fie slobozi, nici să se ţie în seamă.
Şi iată, că şi într-aceasta s-a canoscut nu

mai puţin a lor nesupunere

�i obrăznicie cu

întinderea şi întru aceea că nici au fost slobozi prin acea alcătuire, nici au fost ierta� a se ariita
de acest fel către acel ce prin al său drept pământ de moştenire îşi mijlocesc ale lor interesuri,

care lor le sunt neoprite şi care în privirl'.a lor se păzesc şi la altele asemănate târgmi.
.

Faptele lor într-aceasta cu călc<Jrea acei alcătuiri, cu oprirea intcresurilor jăluilomlui
boi�r întru-aceea cc ei nu au avut nici un amestec, cu acea obrăznicie a lor ridicând zurba şi
bătând o�menii jăhritoruhi boier, înşelând şi Stăpâiarca cu apucarea hrisovului arJtat

numai pe arătările lor, au adus prir;in:'l 11u numai de sw-parea :.. cei alcătuiri, ci şi de pedep�e

vinovaţilor. Şi. în sfârşit, judecata, şi fără aceste priciui. C'ite în putere a întocmi cele
stfWlcinătoare lucrări de vor fi şi în scris legate, căci dreptatea nu sufore a lăsa, sub nişte

legături nepriincioase şi neîntocmite, să privească pc o parte struncinată şi pe alUi parle
folosită, precum de pildă aducem pe înşişi aceşti târgoveţi; că nici o pricină alta nu i-a făcuL
pe dânşii a nu sta într-acea alcătuire, decât că interesul şi vremea i-a biruit a o călca şi a ieşi

din cuprinderea ei, nemaiputând sta într-însa, şi cu aceasta înşişi ei au tras dreptăţi. şi

jeluitorului boier, a-şi întinde interesele sale precum au unnat şi ei pentru clanşii. Şi s-au
cunoscut şi de către noi obşteasca socotinţă cuprinsă prin anaforaua, urmată cu tot cuvântul,
cu care, unindu-ne şi noi, judecând. hotă.târn ca acea alcătuire, pe care şi fiinţa pricinii şi
înşişi târgoveţii au surpat-o, să rJm<îie împreWlă cu toate cele după ctînsa întărituri date, ca
nişte hârtii lepădate, pe care poruncim dumisale marelui logofăt să se şteargă din condicih:
Divanului, ca în veci să rămâie sfârşită pricina aceasta, şi niciodinioară să nu se mai caute.
Şi apoi, iarăşi, prin Obşteasca AdWlare, poruncim ca să se aleagă şi să se alcătuiască
un aşc?..ământ şi acestui târg, după privileghiurile altora asemănăte şi alăturat e
boiereşti şi mănăstireşti, care să se păzească în veci cu nestrămutare.

târguri

Cum şi pentru amestecarea căminarului Ciurea la privileghiurile acestui târg - cu
megieşia ce-şi are - s-a CWloscut şi de către noi l
ară cuviinţă; fiind târgul acesta întemeiat
cu hrisovul domnului Constantin Moruz voevod, numai pe hotarul moşiei Şoldăncşti,
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hotăr"dJll să fie depărtat cu totul, neputând a-şi întemeia târg pe moşia sa, sub cuvântul
hrisovului procatohului nostru Scarlat Calimah voievod, căci acel hrisov l-a fost câştigat în
vremea când cu împresurare apucase vatra târgului, ce este pe drept hotarul jăluitorului
boier. Şi pentru aceasta, uliţa ce a deschis pe hotarul moşiilor sale, Tâmpeşti şi Folticeni, se
va socoti ca o mahala a târgului, neavând drepturile acele hărăzite către moşia Jălwtorulw
boier, nici poate da sminteală, după privileghiurile pământeşti unui megieş ce are
privilegiul învechit, contenind cu totul de a mai face dugheni sau orice binale de neguţitorie
la acel loc.
Precum într-acest chip hotărâm şi întărim anaforaua aceasta cu a noastră domnească
iscălitură şi pecete2 •
Ioan Sandu Sturza voievod 1 826, fevruarie 26.
·

Publ. în: D/ER, II, p. 107-1 10.

Vezi /MER II/2, p. 2 1 0-2 13, doc. 1 3 1 .
Conflictul dintre proprietarii respectivelor terenuri şi târgoveţii evrei a durat câteva decenii,
evreii nerespectându-şi obligaţiile în plata datoriilor imputate de proprietari (Gorovei, Folticeni, p. 3039). Vezi ş1 doc. 238.
1

2

·

118.

1 826, februarie 27, Iaşi.

Hotărârea Vistieriei Moldovei emisă

la cererea breslei pitarilor creştini. Se interzice evreilor să mai

facă pâine spre vânzare pentru creştini. Evreii sunt excluşi din
corporaţia pitarilor creştini.

După poronca măriei sale lui vodă prin buiurdiul jalobei isnafului pitarilor creştini din
oraşul Eşii, luându-să în băgare de seamă cerirea lor şi hotărându-să ca să continească lucrarea
pâinei pentru creştini de cătră jidovi şi să lipsească jidovii din isnaful acesta, c-au luat de la
această isnaf al creştinilor înscrisu chizăşie la visterie, cu îndatorire că după ciarninul ce se va
face din vreme în vreme vor scoate pâine şi jâmnă de vânz.are la norod, albă, coaptă bine,
dreaptă la dramuri, făr.1 a fi lipsă câtă de puţină, şi că în toată vremea va fi cu îndestulare
pâine în tâfg ca să nu pătimească norodul, şi piterii, care astăzi se află cu dugheni pitării, nu
pot a se desface vreunul de pitarii în orice vreme, vânzându-să pâine după preţul şi măsurile
cc din vreme în vreme după ceminur se va hotări de către stăpânire, lucr:itoare fiind numai
pităriile creştineşti aice în oraş pentru pâine şi jamnă pentru creştini, atât aceste de astăzi cât şi
cele ce s-ar mai deschide numai creştinii de acum înainte prin asemine legături. Şi dar, spre a
fi cunoscut, li s-au dat aceasta din Visterie după poronca gospod 1 •
1 826 fevruarie 27.
(subscrisu) Dimitrie Ghica vei vistiernic.
Publicat în: Codrl!scu, V, p. 300. Vezi şi „Fr.", IV, nr. 37, din I oct. 1 882.

1 Comentând acest document, E. Schwarzfeld arată că Regulamentul Organic stabilind
liocrtatea comerţului nu prevede nici o restricţie privitoare la pitarii aşadar comerţul pitarilor devenise
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liber odată cu promulgarea R.O pfină 1a mtroducerea monopolului asupra pâinii „care fu dată în otcup
numai întrucât privea fabricarea de pâine pentrn creştini, iar evreii excluşi de la fab1icarea ei decf:t
doar pentm ai lor". Excep\ie făceau de la această restricţie „pâinea şi covrigii acei evreieşti, unşi pc de
asupra, după a lor obicei, caci producerea lor nu aduce jignire condiţiilor contractului pentru pâinea
creştinească" . Comerţul brutăriei a devenit liber după 1 852 (E. Schwarzfeld, ERO, II, p. 204 -205J.

1 826,

jebruarie

28,

[Buda].

Rapcrtul

Con siliului

Locumtenenţial către împărat în probiema dreptului de locrure în

oraşul Oradea al evreil or Samuil

Levi

şi Anton Rosenthal,

care

şi-au deschi�· o p răvălie cu aprobarea Capitlului Episc opiei
romano-catolice. Intrucât ei s-au aşezat la Oradea după anul

1790, pe baza unui contract de arendare a prăvăliei pe o perioadă
limitată, se recomandă respingerea cererii lor de stabilire.

5475 E Consilio de dato 28 Februarii 1 826.

S uae M„jestati Sacratissimae
Erga Repraesentationem Regii hujus Locumtenentiali Consilii quoad facultatem
1
Magno Varadini Domicilium figendi Judaeis Samueli Levi, et Antonio Rosenthal , haud
tribuendam sub 28 Decembris 1 824 Nro. 3 1 844 Altissimo loco factam. di!,>nahatur
Majestas Vestra Sacratissima Regio huic Locumtenentiali Consilio ten<)fe Benig,1i Decreti
Aulici de dato 12 februarii 1 825 Nr. 1 19 1 clementer committere: ut - siquidem e substratis
actis elati dignosci nequeat, a quo tempore recurrentes deutralern fornicem, et cujus cum
positivo indultu excensuaverint, cui pro exercitio rnercaturae solvant, et in cujus
Jurisdictionis fundo deutrilis fomix existat?
Super circumstantiis his capta suo loco relatior.e adaequata info1matione
substeniatur.
In obsequium altir.sia1i hujus Jussus Comitatillus i: inariensis abhinc conformiter
innatus, hic sub Nurnero 14 908 a.p. adjacentern praestitit relationern. Cum interim eadem
hac relatione, circumstantia: an Judaei ante annum 1791 condicae quippe circa Judacos
Legis Magno Varadini incolatum habuerint nec ne? sufficienter eruta non fuerit; Declaratio
idem Dominii, quod forniccs ibidem excensuarc, recwrentibus primum rumo UH 8
indulserit; cum adnexa determinatione Dominali, e qua vidcre est Samuelem Levi, e t alios
jan1 Anno 1 806 similem indultum accepisse; minus conciliari potuerit sed nec provocaLum
Dominii sub D.M. actis, accluswn fuerit; - idem comitatus ad praestandam relate ad
pracvias circumstantias, audito quoque quoad 2-um puuctum ipsa Dominio Terrestralc
ocyus suppletoriam inforrnationem ab bine inviatus; ope hic demisse advolutae Rclalionis,
officiosarn exmissi Judicis Nobilium rclationem, cum ulteriori Dominii dcclaratione, nec
non noviori recurrentium Judacorum Instantia exhibuit.
Jam his, quam et ope prioris sub Nro. 14 908 a.p. provocatae Relationis isthuc
substratis actis, ad invicem combinatis, patet: contractum ratione quaestionatorurn fomicum
exarendationis, capitulum inter qua Dominum Terrestrem, et querulantes Judaeis in annis
1806 et 1 8 1 8 initum fuisse ea lege, ut iisdem interdiu res suas ibidem verum cxponens, non
tamen etiam secus ibidem habitare integrum sit; ante hoc tempus autem in oppido hoc
Judaeis non aliter nisi qua crernati ustores cornmoratos; caeLerum autern indulturn, fomices
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hos in amhitu Juri!>dictionis capitularis l"'xistentcs, excensuandi, querulantibus Judaeis
sempcr per Capitulwn qua Dominum Terreslrem concessum fuisse.
Quod ipsum Re�ium islhoc Locumtencntiak: Consilium Majestati Vestrac
Sacratissimae in obsequium initio provocati B . Decreti Aulici pt>ne� reacclusionem priorwn
quoque actorum cum eo demisse suhlcmit: quod siqui.dem Dorninum Terrestralc, dwn
Recurrentibus Judaeis indultum pro excensuandis in Domo Deuteriana fomicibus ann o
1 806 et 1 8 1 8 dedisset; diserte condilionern illam adjaecuit: ne Domicilium in dieto Oppido
Magno Varadinensi figerc prnesumrnant, id vero quod Judaei ante annwn 1790 fixa
Domicilia ibidem habuerint, et proprio Jure Mercaturam cxercuerint novioribus sub NB .
provocatis, et per Capitulum merito in Chrysim vocatis, haud remonstrantur. Idem hocce
Regium Consiliwn Locumtencntiale depromta sub provocato Nro 3 1 844 1 824 opinioni
suae porro quoqu� inhaerendo, petilo supplicanlium in obversum Jurium Dominaliwn
dcferri haud posse censt>.at; semet in reliquo altissimis devovendo gratiis. Datum ut super.
-·

Concept. Arh. Naţ. Magh. Budapesta, ACL, C 55, pachet 202-204, nr. 5475/1 826.

[Traducere: ]
5475

Din Consiliu, în 28 februarie 1 826
Maiestăţii sale preasacre,
În urma raportului acestui Consiliu Locumtenenţial Regesc înaintat Curţii în 28
decembrie 1 824 nr. 3 1 844 cu privire la neacordarea dreptului de aşezare la Oradea rentru
evreii Samuel Lt:vi şi Anton Rosenthal1• Maiestatea voastră regească preasacră a binevoit a
porunci acestui Cono;iliu locumtenenţial regesc, prin miloi;tivul dccr�t aulic din 12 februarie
1 825, nr. 1 1 9 1 , să prezinte o informare adecvată, solicitând rapoarte de la forurile
competente, asupra împrejurărilor care nu se pot lămuri din actele înaintate, anume de când
şi cu aprobarea cui au deschis o prăvălie boltită petiţionarii evrei, cui îi plătesc pentru
exercitarea comerţului lor şi pe terenul cărei jurisdicţii funcţionează prăvălia respectivă?
Ca urmare a acestei preaînalte porunci, s-a cernt comitatului Bihor să informeze, iar
acest.a şi-a înaintat, sub nr. 1 4 908, din anul trecut, raportul anexat. Cum însă prin acest
raport nu s-a lămurit suficient dacă evreii, înainte de anul 1790, conform legii, au avut sau
nu drept de locuire la Oradea2, iar declaraţia domeniului, după care a pem1is deschiderea
prăvăliei petiţionarilor de-abia în anul 1 8 18, contrazicându-se cu anexata rezoluţie
domenială privind acordarea unei aprobări sinulare, deja in anul 1 806, lui Samuel Levi şi
alt.ora şi nefiind cuprinsă între actele anexate de domeniu, s-a cerut comitatului să trimită
cât de curând informare suplimentară asupra împrejurărilor amintite mai sus, ascultând in
privinţa punct.ului 2 şi stăpânul de pământ. Alături de această informare, anexată cu
supunere, comiratul a înaintat raportul oiicial al judelui nobiliar trimis în anchetă, o nouă
declaraţie a domeniului şi o petiţie mai recentă a evreilor în cauză3.
Coroborându-se, deci, aceste acte cu cele înaintate împreună cu raportul anterior nr.
14 908 din anul trecut, rezultă că contractul cu privire la arendarea prăvăliei s-a incheiat
între Capitlu, ca stăpân de pământ, şi evreii petiţionari în anii 1 806 şi 1 8 1 8, astfel încât
acestora să nu le fie pemtis a locui acolo pe mai departe şi după vânzarea produselor lor.
Înainte de acest contract evreii au zăbovit în oraş numai în calitate de fierbători de rachiu,
iar aprobarea de a arenda prăvăliile de sub autoritatea capitulară li s-a acordat evreilor
petiţionari de către Capit.lu în calitatea sa de stăpân de pământ.
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Acest Consiliu Locumtenenţial Regesc, în urmarea milostivului decret aulic amintit

la început, înaintează toate aceste informaţii, împrellllă cu restituirea actelor anexate, cu

observaţia că în anii 1 806 şi 1 8 1 8. când domeniul a acordat evreilor petiţionari aprobarea

arendării de prăvălii în casa teascurilor, a specificat drept condiţie ca ei să nu intenţioneze

a-şi fixa domiciliul în oraşul Oradea, iar faptul
dinainte de anul 1 790 şi ar

fi

că

evreii şi-ar fi avut acolo reşedinţă stabilă

exercitat comerţ pe cont propriu nu se .dovedeşte din actele

mai noi anexate sub N B şi este pe drept cuvânt contestat de Capitlu. Acest Consiliu

locumtenenţial regesc, menţinându-şi, deci, opinia exprimată sub nr. 3 1 844. 1 824, socoteşte

că cererea petiţionarilor nu se poate aproba în dauna drepturilor domeniale4. În rest se
recomandă graţiei preaînalte. Datat ca mai sus.

1 Antecedentele acestui caz swit unnătoarele: la începutul anului 1 824 negustorii evrei
Samuel Levi şi Anton Rosenthal solicită Cwţii aprobarea aşezării lor în oraşul Oradea, wide
arendează o prăvălie de la Capitlul episcopiei romano-catolice. La 9 aprilie 1 824, Cancelaria Aulică
Ungară solicită Wl raport din partea Consiliului Locumtenenţial, care în 1 1 mai cere, la rândul său,
informaţii comitatului Bihor. Congregaţia comitatului Bihor însărcinează în 5 iulie pe judele suprem
Paul Bagosi cu anchetarea cazului. În 2 august 1 824, Capitlul răspunde anchetei comitaten�e,
retUzând dreptul de stabilire solicitat, pe temeiul calităţii sale de stăpân de pământ În 31 octombrie,
judele suprem raportează acest răspuns negativ comitatului, transmiţând totodată cererea lui
Rosenthal de a li se pemute măcar înnoptarea în prăvălia arendată, pentru a-şi proteja b�le. În
urma raportului comitatens, Consiliul Locumtenenţial îşi înaintează în 28 decembrie opinia negativă
cu pri vire la cererea celor doi evrei (ACL, C 55, pachet 202-204, nr. 4736, 1 1 5 1 0, 3 1 844/ 1 824).
2 Prima menţiune despre prezenţa evreiască la Oradea, după înlăturarea stăpânirii otomane,
datează din 1 722, când sunt pomenite nominal patru familii. în 1 727, în localitatea Olosig (azi parte
componentă a oraşului Oradea) se aflau sub autoritatea Episcopiei romano-catolice şase familii
evreieşti. În 1 73 1 , statutele Confreriei Sacre din Oradea sunt semnate de 68 de persoane, dar ele nu îşi
au domiciliul în oraşul Oradea, ci în localitatea adiacentă Seleuş. Conscripţia din 1 736 înregistrează
1 8 familii evreieşti la Oradea, dintre care 1 7 sub jurisdicţie camerală, iar una, la Selt:uş, sub autoritate
episcopală. Conscripţia din 1737 menţionează acelaşi număr de 1 8 familii, din care 3 la Oradea, 8 la
Vclenţa, 3 pe teritoriul cetăţii şi 4 pe domeniul cameral. Recensământul iosefin găseşte la Oradea 48
de familii evreieşti ( 1 5 la Oradea, 33 la Velenţa), iar în ultimul deceniu al secolului XVIII în Olosig
locuiau 8-9 familii evreieşti. În noul cartier Subcetate, rezultat prin distribuirea terenului din jurul
cetătii pentru case de locuit, apar în aceea5i perioadă 45 de familii e\Teieşti. În Velenţa, în 1 8 1 5,
locuiesc 57 de familii de evrei. Conscripţia fiscală din 1 828/1 829 înregistrează populaţie evreiască în
Ofosig (2 familii), Subcetate (48 de familii) şi Velenµi (55 de familii), Îară a se pennite, deci, aşezarea
statornică a evreilor în oraşul propriu-zis. (/MER, II/l , p. 40, nr. 5 6; p. 6 1 -64, nr. 84; p. 76-78, nr. 96;
II/2, p. 3-5, nr. 1; p. 66-68, nr. 57; p. 287-288, nr. 190; M6zcs, p. 23-24, 49-52; AC, dos. I 238. Vezi
şi Gyemănt 1 995, p. 305-321 , precum şi doc. nr. 149/1 828-29).
3 Aceste rapoarte comitatense sunt datate 3 mai 1 825, nr. 1033, şi 1 9 decembrie 1 825, nr.
3293, cf. ACL, C55, pachet 202-204, nr. 1 07 13/1 826.
4 În 31
martie 1 826, rezoluţia Cancelariei aulice wigare aprobă opinia Consiliului
Locumtenenţial, respingând cererea celor doi evrei. Rezoluţia este transmisă comitatului Bihor în 23
aprilie 1 826 (ACL, C 55, pachet 202-204, nr. 3747, 107 1 311 826). În conscripţia din 1 828/29,
Rozentl1al Antal apare ca locuitor în Subcetate, cu un slujitor şi o slujnică, deţinând o casă, practicând
comerţul şi plătind o contribuţie de 5 florini şi 34 de creiţari. La data acestei conscripţii, Levi Samuel
era decedat, fiind înregistraţi doar orfanii săi, locuitori în Velenţa (vezi doc. nr. 1 4911 828-29). În
1 835, Anton Rosenthal este printre cei mai prosperi comercianţi, cu un capital estimat la 29 145
florini (cf M6zes, p. 53). Restricţiile de stabilire în oraş se anulează în urma articolului de lege XXIX
<lin 1 840 (vezi doc. nr. 287).
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1 826, aprilie 8, Cemă11Jt. Cererea conducerii comunităţii

120 .

evreieşti

din

C..emăuţi

adresat.i

autorităţilor

bucovinene. Se cerc desfiinţarea taxei
care

comunitatea

a

fost

impusă

districtuale

de regie de 580 florini cu

după

des fiin ţarea

şcolii

ge1mano-1s traelire şi după moartea rabinului districtual.
cazul cimd

În

s-ar angaja un nou rabin, el va fi plătit de

comunitate. Taxa de regie, care apasă weu asupra situaţiei
financiare

a

comunităţii , nu are nici o jus tificare .

.. ZI. 4330NII.
LObl. K. Bukowinaer Kreisamt!
In

treuer

Erftillung

dcr

authăbendcn

Pflichten,

ist

der

gefertigte

Judengemeindevorstand verbunden, die Gemeinde in jedem Falie zu vertreten , derselben,
womogJich zu ntitzen, und ihr auf jede t11nliche Art Erkichterung zu verschaffen. Bei dem
bekannten Umstande, wo die hiesige Gemcinde untcr der Last der S tt:utm schwer seufzet,
durfen wir die Gelegenheit nicht versaumen, lobl. Kreisa.mt nachstehende Biltvorstellung
gehorsamst zn unterbreiten. Seit Authebung d.:r d'..:utsch-judischen Normalschulen 1, und
seit dem Tode oder Abgang des hiesigen Kreisrabbiners2, mtisste die hiesige Gemcinde,

Unler der Benennung des Regiegeldes, jăhrlich 580 FI.� und �Ui ruchspelzsteuerhetrag 90 FI.

an die K. Krciskassa abftihrcn, wclche Beitrăge auch seit so vielcn Jabren in der K.

Kreiskassa erliegcn, und ohne dass der Zweck ihrer Verwendung hckannt wăre, auch sofott
unbcntitzl liegcn wlirde.
Bei Gelegenheit, als derunterzcichnete Judcn Gemcinde Vorstand <len Domestikal

Erfordemis Ausweis der ftir letzte drei Jabre, 1 822. 1 823 et 1824 einen lobi . K. Krcisarnt zu
hohen

Bcstătigung

untcrlegte,

hal

wohl

dasselhe

die

Post

de:':

Fuchspelzbctrags

dun;hgestrichen, und weil solche nicht mehr hcsteht, als unnmig erklărt, von diesem
Gcsichtspunkt aus betrachtet, di.lrfte auch jene Post von 580. FI. billigerwcisc als u11110Lig
und nicht bestehend befunden werden, weil hier wcder cin dculsch-judischer Normallehrer
noch ein Kreisrabbiner (deren Besoldung und Unterhaltung doch der eigentliche Zweck
dicses Beitrags gewestn zu sein scheint) bcstebt, und derktztere, wenn je eincr angcstellt
werden solllc, von der Gemeinde selbst unterhalten werden wiirde; da nun durch den Abfall
diescr

beiden

Ausgabeposten

mit jăhrlich

676 FI.

die

Gemeinde hinsichtlic�

des

Domeslikal-Beitrages cine bedcutende Erleichterung verschafft wird: So waget est der
gehorsamst

gefertigte

Juden

Gemeinde

Vorstand,

im

vollen

Vertrauen

auf

die

Gerechtigkeitsliehe und Humanităt Euer lbbl. K. K. Kreisamt instăndigst zu bitten: wo

dassclbe gcruhe, in Wurdigung und Beherzigung der angefuhrten Grunde,

und mil

Rucksicht auf die drilckcudc Lasl der tibrigen S teuem, die von derhicsigen Gemeinde, unter

dem Namcn - Regiegeld - jăhrlich an die K. Kreiskassa abzuftihren, <.lie

580

FI . als eine

nichl rnehr bestehende Steuer zu erklăren und gnădigst nachzusehen, dann die K.
K.rciskassa vcn dieser hohen Entscheidung verstăndigen zu lac;sen4.
Czernowitz. den 8. April 1 826.
Jakob Gerbel. Hersch Juster, Juden Gemeinde Vorsteher.
Publicat în: Reifer, p.

144, doc. XXXVI.
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[Traducere:]
r. 4330Nil

Onoratului oficiu de district imperial

Pentru îndeplinirea devotată a obligaţiilor impuse conducerea comunităţii evreieşti
este obligată să reprezinte în toate cazurile comunitatea, acţionând în interesul ei şi
uşur
andu-i pe cât posibil existenţa.

În împrejurările

cunoscute în care comunitatea de aici

geme de greu sub povara impozitelor ne simţim obligaµ de a înainta onoratului oficiu
districtual următoarea cerere wnilă. De la desfiinţarea şcolilor germano-evreieşti 1 şi de la

moartea sau plecarea, de aici, a rabinului districtuai2, comunitatea locală a fost obligată să

depună anual la casa imperială districtuală. sub titlul de bani de regie, 580 de florini3 şi un
impozit pe blană de vulpe de 90 florini. Aceste depuneri zac de mulţi

ani în casa districtuală

imperială şi fără să fie cunoscut scopul întrebuinţării lor. se pare că stau fără utilizare. Când
subsemnata conducere a com1mităţii evreieşti a înaintat situaţia pretenţiilor domesticale pc
ultimii trei ani, 1 822, 1 823, şi 824 spre înalta confinnare a onoratului District Imperial,

atunci onoratul District a anulat impozitul pe blana de vulpe şi întrucât acesta nu mai există,

fiind decretat inutil, tratând din acest punct de vedere, s-a1 putea considera inutilă şi
nevalabilă şi acea impunere de 580 florini, deoarece aici nu se află nici un învăţător de

şcoală gem1ano-evreiască, nici un rabin districtual (salariul şi întreţinerea rabinului trebuiau
asigurate, din câte se pare, din această comribuţie), care dacă va fi cândva angajat va fi

întreţinut de comunitate. Aşadar prin eliminarea acestor două contribuţii cu cei 676 florini
comunitatea îşi va putea uşura considerabil posibilitatea achitării obligaţiilor domesticale.

În felul acesta îndrăzneşte mult supusa conducere a Comunităţii evreieşti, având deplina
încredere în simţul de dreptate şi umanismul onoratului District Imperial să vă roage ca
apreciind şi acceptând motivaţiile prezentate şi luând în considerare celelalte impozite atât
de apăsătoare, care trebuiesc plătite anual de către Comunitatea de aici la casa imperială,
cum sunt şi aşa-zişii bani de regie, va hotărî anularea acestui impozit de 580 de florini şi va

binevoi a aduce Ia cunoştinţa Casei imperiale această înaltă decizie4.
Cernăuţi. 8 aprilie 1 826.

Iacob Gerbel, Hersch Iuster, reprezentanţii comunităţii evreieşti.

1 Î n legătură cu introducerea reţelei şcolare germano-evreieşti în Bucovina, vezi Patenta
imperială privind statutul evreilor în Galiţia, /MER II/2 , p. 330-340, doc. 323.
2 Ultimul rabin districtual în Cernăuţi a fost Chyror Chairn, supranumit Rabi Chaim
Czemowitzer. A funcţionat la Cernăuţi ca şef rabin al evreilor din Bucovina între anii 1 789-1 807. în
1 8 1 O a emigrat în Palestina; a murit la Ierusalim în anul 1 8 13. Este autorul unor importante lucrări de
iudaistică, printre care şi al unui comentariu cabalistic pe marginea Torci (cf. J. L., vol . I, p. 1 4 1 1 ).
3 În legătură cu introducerea acestei taxe pentru evreii din Bucovina, vezi /MER II/2, p. 372273, doc. 253, p. 3).
4 La data de 30 octombrie 1 826, se comunică oficiului districtual al Bucovinei că Î nalta Curte
Imperială a hotărât cu Decretul nr. 280472 din JO octombrie 1 826 abrogarea impozitului de 58()
florini. Suma respectivă plătită începând cu 15 martie 1 8 1 1 va fi scăzută din obliga\iile impozitale
generale (Vezi Reifer, p.

145).
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121.

1826, mai 16, Moineşti.

Învoială de �ezare, semnată de locui

torii târgului Moineşti şi de târgoveţii evrei, în care sunt stabilite
drepturile şi obligaţiile lor faţă de proprietarul locului pentru

locuinţele şi afacenle lor în numitul târg. Pentru locurile unde se
află sinagoga, locuinţa rabinului şi cimitirul nu vor plăti chirie.

Noi mai jos iscăliţii, lăcuitori din târgul Moineştii, moşia dwnnealui cuconului
Dwnitrachi Ghica, vei vistier, de la ţinutul Bacăului, vechili fiind şi din partea celorlalţi
târgoveţi jidovi, încredinţăm prin această scrisoare a noastră de aşezare la mâna dumnealui
boierului vei vistier Dumitrachi Ghica, spre a fi ştiut că, după rugămintea ce am făcut
dumnealui ca să să milostivească asupra noastră cu o aşezare, spre ştiinţa şi îndatorirea
noastră de cele ce avem a urma şi a plăti pentru lăcuinţa şi alişverişul nostru în numitul
târguşor. Aşadar, nu ne-au trecut cu vederea cererea noastră şi ne-au făcut aşezare atât
pentru băutură cât şi pentru alte madele a acestui târguşor Moineştii, după însuşi a noastră
bunăvoinţă şi mulţămire, precum în ponturile mai jos următoare lămurit să arată:

1 . Bezmenul locului. Pentru zidirile sau binalele noastre sau locuri îngrădite i dezgrădite ce
vom avea prinse la uliţă, supt stăpânirea noastră, măsurându-se pa.iea dinspre faţa
uliţelor, să avem a plăti pe tot anul câte patru lei pe stânjtm, iar pentru casele ce vom

avea noi târgoveţii afară de faţa uliţelor, pe la mahalale, de şăzut, să avem a plăti câte
cinci lei de casă, însă numai noi târgoveţii; care bani a bezmănului să avem a-i răspunde
pe tot anul în două vadele, jumătate la Sîantul Gheorghi, aprilie 23, şi jumătate la

Sîantul Dimitrie, octom[vrie] 26, fără cel mai mic cuvânt de împotrivire. Şi care feţe vor

avea locuri luate în a noastră stăpânire, dacă nu vom face binale pe acele locuri pân la

un an sau doi cel mult, sau nu vom plăti bezmănul arătat vreun an pentru acele locuri
deşarte, volnic este dumnealui boeriul a Ie lua din stăpânirea aceluia şi a le da altuia sau
să facă ce va voi cu acele locuri.
2. Rachiul ce să va aduce în târg pentru vânzare sau pentru băut, ori de către neguţătorii
străini sau de către noi târgoveţii, să aibă a să plăti pă toată vadra de spirt câte zece
parale.
3 -lea. Vinul ce să va aduce în târg pentru vânzare sau pentru băut, să avem a plăti pe toată
vadra, cu drojdii cu tot, câte opt parale, iar vinul ce să va vinde afară din târg. pe la alte
moşii, cu de rădicata, cu vasul lui de pe căpătâi, să le plătească pentru acel vin un leu de
poloboc; însă atât la adusul vinului şi la descărcatul lui, cât şi la vânzarea afară, să fie
vechilul dumnealui faţă, spre ştiinţă, căci neînştiinţând pe vechil la vânzarea vinului pe
afară, să avem a plăti şi pe acela câte opt parale de vadră. Şi plata vinului

să să urmeze

din vas în vas, vânzând un poloboc, să-l plătim şi apoi să avem voe de a începe altul a
vinde, iar întru alt chip nicidecum.
4-lea. Amestec Ia alte venituri a târgului de a vinde, precum la: trunchiuri de căsăpii,
mungerii, chitării, berării şi orânda păcurii, nu vom avea ci toate acestea rămân
stăpâneşti, atât numai că preţul vânzării cărnii caşăr să să vândă cu două parale mai mult

Ia oca de came decât la creştini; cum şi de la păcura ce să va vinde cu de rădicata pe
afară pe la alte moşii, cu polobocul, prin ştirea vechilului boeriului, să nu fim supăraţi;

precum şi pâinea, fieştecare pentru casa noastră să fim volnici de a ne face făr.1 plată, iar
chitării de vânzare a ţine nimeni nu ese slobod1•
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5 -lea. Nimenea din cei ce vor voi de acum a zidi casă i dughcni i magazale şi orice altă bina
acolo în târg să nu fie volnic fără ştirea dumnealui boierului.
6-lea. În imaş ul hut<irât pcntn: păşunatul vitelor, să avem voc şi noi a n e păşunn vitek cc
vom avea penim t rebui nţa caselor noastre, însă de la o vită şi până la patru. iar 1 111 mai
mult.

7-lea. Oricîţi alţi neguţători străini vor voi a veni şi
târgu şor slobozi să
,

fie,

alcătuirii aceştii aşezări.
8-lea. Pe locu ce avem

un nând cu

şcoala

,

plata

a

pentm cetitul

lăcuinţa întm acest
întocmai după cuprinderea

să aşeza cu

avaetulni şi aicea
nostn1,

cu

mormânturik noastre i pentru casa rdbinului nostru, să nu

cerere de vreun avaet.

casa de adunare, µentn1
să supere întru nimi că cu

de acol o să hrănesc cu munca tragerii păcurii de prin
câte ptni c inci ocă şi pân la o vadră păc;.iră, c.rrc
şi ei o ,·ând la neguţători şi strâng?.ndu-o, o specularisesc. în vânz.arc cu de rădicata, la
aceasta noi târgoveţii vom avea voe fără oprire a cumpăra de pc la aceia, precum şi ci de
a vi nde la acei ce le vor da preţ mai fol o sitor .
Drept aceia, îndatoriţi sântem de a urma întocmai după cupri nderea aceştii aşezări şi
spre încredinţare s-au făcut două în asemenea scrisori, una din partea noastră, aceasta, şi
alta din partea dumnealui boeriului la mâna noastră. 1 826 mai 1 62 •
(Trei iscălituri în ebraică)"
9-lea. Fiindcă mulţi dintre lăcuitorii

gropile altora şi împotriva plăţii işi iau

-

,

Orig. AN,

1

fd. Documente istorice, CX/82.

Vezi în acest sens doc.

1 1 8.

2 Cf. Dicţionarolui geogr. al Jud. Bacău,

târgul Moineşti a fost înfiinţat în 1 78 1 . Astfel, în
târgul Moineşti s-au aflat evrei înaintea încheierii acestei învoieli, fapt confirmat şi de prezenţa a 42
contribuabili evrei în catagrafia Moldovei din anul 1 820 . în 1 839 au ajlllls să fie 78 dajnici, negustori
şi meseriaşi evrei, faţă de 39 creştini (apud. E: Schwarzfeld, lmpopularea, p. 85, Vezi şi doc. 341 ) .

122.

1826, iunie 23, Bucureşti.

Adresa către Grigorie al IV-lea

Ghica, domnitorul Ţării Româneşti, semnată de marii dregători,
în legătură cu jalba fruntaşilor obş tei evreilor pământeni şi sudiţi
de a-şi amenaja o sinagogă într-o clădire din spatele hanului lui
Manuc. Se ecre ca evreii sudiţi să fie obligaţi să contribuie

băneşte la realizarea sinagogii . Dregătorii recomandă respingerea
cererii, considerind că nu �e cuvine să funcţioneze o sinagogă în
mijlocul ora�ului. Ea să fie reconstruită în afara oraşului pe locul
vechii sinagogi, ca:.·�

a

ars. S1 1J;ţii nu pot fi ;;iliţ1 să contribuie

cu

bar.i la construirea silll%'Dgii.

După lwninată porunc:i mării !ale ce ni să dă la această jai.bă a proestoşilor obştii
ovreilor de ai.cea, raelc şi sudiţi, făcând cuviincioasa chibzuire asupra cererii numiţilor
jăluitori ca să li să dea voie să întocmeasc.ă sinagoga lor la casele cu locul dumnealui biv
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vei agă Iordache Florescu, ce este peste apa Dâmboviţii, din dosul hanului lui Manuc, care
l-au cumpărat şi să să îndatoreze şi unii din sudiţii ovrei a răspunde ceia ce i-au ajuns cisla
pentru sinagoga lor,
Arătăm înălţimii tale că jăluitorii evrei au a\<ut sinagoga afară din politiie, la Fântâna
Boului, şi dinaintea răzvrătirii s-au ars1 . De aceia, în mijlocul politii, tocmai la hanul lui
Manuc nu este cu cuviinţă a întocmi numiţii acea sinagogă2.
Ci găsim cu cale, ca tot în locul dela Fântâna Boului, unde au avut pă acea veche, să
şi facă şi de acum înainte sinagogă. Şi cine vor voi dintr-înşii, vor face şi cheltuială, căci cu
d-a sila la acest fel dă lucruri nu să pot sili ca să dea bani.
Iar hotărârea desăvrrşită rămâne a să face de către mariia ta.
1826 iunie 23
Constantin Bălăceanu vei ban, Scarlat Grădişteanu biv vei dvornic, Alexandru Ghica
vei logofăt, Ioan Cocorăscu vei dvomic.
Publ. în: Potra, D/OB, II, p. 25 1 .

1 Despre existenţa unei sinagogi la Fântâna Boului, adică pe str. Cişmigiului, se pomeneşte în
anului 1 8 12, sub domn.ia lui Ioan Caragea, domnitorul Ţării Româneşti. În grădina sinagogii era
şi o baie rituală. Sinagoga construită din lemn cade pradă unui incendiu în luna octombrie a aceluiaşi
an. După acest eveniment, enoriaşii se răspândiră în o mulţime de case de rugăciuni improprii, mai
toate luate cu chirie prin hanuri („A.E.", p. 207; /JfER II/2, p. 382-383, doc. 260, n. 2; Halevy, S.M.).
2 Se pare că respectiva sinagogă nu a fost construită. Într-un documentar al istorici
Bucureştiului, se arată că în 1 832 în Bucureşti existau 1 O lăcaşuri sfinte; în afara sinagogii spaniolilor,
toate erau instalate în case particulare. („A.E.", loc. cit. ).

jurul

123.

1826, noiembrie 16, Arad.

Memoriul Şef-rabinului de Arad,

Aaron Chorin, către scaunul de judecată al comitatului Arad,
prin care solicită avertizarea duşmanilor săi din comunitate,
Iacob Herschl, fiul acestuia tot I acob şi Jacob Beer, instigaţi de
rabinul din

6

Buda, să înceteze atacurile la adresa sa sub

acuzaţia de liberalism şi încălcarea principiilor religioase,
acuzaţii de care a fost absolvit in mod oficial de către Consiliul

locumtenenţial în anul

1806

Inclyta Sedes Iudiciaria,
Domini Gratiosissimi !
Longa annorum serie pertransivit, a quo ego ab insultationibus malevoli Rabinerii
Vetero Budensis ac ejusdem sociorum et asseclorum2 per Gratiosam Excelsi Consilii Regii
Locumtenentialis Hungarici Determinationem hicce sub % humillime in Copia advolutam
liberatus extiti 1, minus tamen per Eanden suffocari potuit serpens illud studium mihi
nocendi ita, ut illud cum tempore non reviviscat, atque fictis prescissionibus et mendosis
effatis honorum et existimationem meam invective lacerare non tentat In occupatione
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constitutus, omnia pro emulurnento Nationis meae tentand.i dum infatigabilibus laboribus

luctarer, homines mei Ritus a superstitionibus liberand.i, eisdem vera dogmatum principia

propriora reddend.i, obligationes erga Deum, Prindpem et Cohominem exponend.i, e\'enit
mihi iterum experiri, quod homines quamvis in tam excellentibus occupationibus
constitutis, neutiquam tamen malevolorum conatus effugere valent. Jacobus enim Herschl
3
cum Filio suo Jacobo, nec non Jacobus Becr jungendo sua maculata sensu, cum
inlentionibus pravis scatente Rabincrio Vetero Budensi, quin mihi vel minimam
transgressionem in observamine Cultus Divini objicere, immoralitatem aliquam
remonstrare, aut pocnalem aliquem manife�lum actmn Crimini dare valerenl - bonos meos
conatur impedire nomen honorcmque meum proscindere non intermittunt, srmel
provocando ad edictioncs librorum mcorum, quod iidcm principiis Judaisrru adversentur, ac

Conciones meas, quod eaedem libcralismnm deprctedicent. Notum quidem mihi est sisa.niae

serninatorum esse Rabinerium Vetero Budensem, et his hic, instrurr' enta. ips iu s i:onstituere

ac scio causam persecutionum harum esse, conatum meum, quo nationem meam a tam
indicentibus superstitionibns liberare contendo, ac idco pervidere debeo p:irnum et ante
omnia mihi incumbere, ut cum Rabinerio cnntcndam, su0 loco innocentiam meam

leg itirnem satisfactionem expetiturus, ac edoceam, quod per Instrumenta ipsius Jacobum
,

quippe Herschl et Filium ejus aeque Jacobum, nec non Jacobum Beer contra m e
introporrecte irrealis, ac infundata.e sunt turn provocant enirn illi semct ad Sententiam per
complicem dclationis ipsorurn de dato 3-o Septembris 1 805 lat.am ac eadem me gravare
properent, verum eadem non tantum per suprafatam Detcnninationem Excclsi Consilii de
4
dato 24-a Julii 1806 Nro. 1 1 877 latam , annulatur, sed etiam per isthoc hic demisse sub 0//0
acclusum Instrumentum de pleno sepelitur, qualem ergo evenlum delationis Dcnunciantes
mei sperare valeant, haec duo tantum Instrumenlum manifestunt, ac ideo donec proxime
5
ascensurus, Competenti Loco innocentiam meam detexero , supplico humillime, quatenus
Laudata Inclyta Sedes Jud.iciaria, fatos Jacobum Herschl et Filium ejus aeque Jacobum
Beer, ut ab omnibus nomini et characteri meo inferentes laesionibus, ac in exercitio muneris

mei causandis impedirnentis omnino, secus poenam aperturi abstineant, serio ac d.istrictim
6
comoneri, procurare esse d.ignaretur •
Caeterum omnibus gratiis , et Favoribus commendatus, jugi cum aestimationis Cultu
emorior
Ejusdem Inclytae Sedis Jud.iciariae
Aradini 16-a Novembris 1 826
humillirţlus Servus
Aaron Chorin
Gremialis Rabincrius

Orig. AComA, dos. 2. f. 72r-v.
[Traducere:]

Onorat scam1 de judecată,
domni preamilostivi !

A trecut un !ung şir Je ani de când am fost eliberat de Înillftul Consiliu locumtencnţial

regesc ungar. prin milostiva rewlnţi.e ane�tă aici în copie sub %

,

de insultele răuvoitoare ale

rabinului din Buda Veche, pre:um şi ale tovarăşll or şi acoliţilor săi2. Totuşi, pnn aceasta nu s
..i putut înăbuşi acea rea intenţie de a-mi dăuna, într-atâta încât c.u timpul să nu re
mvie şi să nu

incerce în mod jignitor a-mi

vătăma onoarea şi prestigiul, prin născociri şi minciuni scornite.
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Ocupat fiind cu a încerca tot ce se poate pentru progresul naţiunii mele, pe când mă cufund în
neobosite lucrări pentru a elibera de superstiţii oamenii de ritul meu, pentru a-şi însuşi
principiile autentice ale dogmelor, expunându-le obligatiile lor faţă de Dumnezeu, Principe şi
semeni, îmi este dat să constat din nou că oamenii, deşi implicaţi în asemenea ocupaţii
excelente, totuşi din nou preferă să recurgă la încercări răuvoitoare. Anume Iacob Herschl, cu
fiul său Iacob şi cu Iacob Beer3, unindu-şi gândurile murdare cu rabinul de Buda Veche, cel
plin de rele intenţii, după ce nu au reuşit să-mi reproşeze nici cea mai mică încălcare în
respectarea cultului divin, să arate nici o unnă de imoralitate sau vreun act contrar legilor, nu
înceteaz.ă a se strădui să-mi îngrădească bunurile, să-mi vateme numele şi. onoarea, susţinând,
referitor la expresii din cărţile mele, că acelea s-ar opune principiilor iudaismului, iar
discursurile melc ar predica liberalirnml. Îmi este binecw1oscut faptul că cel ce seamănă
z.âz.ania este rabinul de Buda Veche şi cei amintiţi mai sus sunt instrumentele sale, iar cauza
persecuţiilor lor este încercarea mea de a-mi elibera naj.iunea de superstijiilc alât de
dăunătoare. Trebuie deci să-mi dau seama c.ă, în primul rând şi înainte de toate, trebuie s<"i mă
confrunt cu rabinul amintit, dovedind la forul cuvenit inocenţa mea legitimă şi cerând
satisfacµe. Să arăt, de asemenea, că sunt neadevărate şi neîntemeiate cele invocate de
instrumentele sa!e. anume Iacob Herschl, fiul său tot Iacob şi Iacob Beer, atunci când se referă
la scntinta emisă în 3 septembrie 1805 de complicele delaţiunii lor4 şi încearcă să mă
învinuiască, atunci când această sentinţă nu numai că a fost anulată prin decizia amintită mai
sus a Înălţatului Consiliu, emisă în 24 iulie 1 806, nr. 1 1 877 , ci este conrrazisă cu totul şi de
actul anexat aici cu supunere sub 0//0• Ce au sperat ei să obţină prin denWlţul lor arată aceste
două acte şi de aceea, până când mă voi prezenta la forul competent pentru a-mi dovedi
ncvinovăţia5, rog cu supunere ca înăltatul scaun de judecată să bine voiască a lua măsuri
pentru a avertiza cu stricteţe pe amintiţii Iacob Herschl şi pe fiul acestuia Iacob, ca şi pe Iacob
Beer, ca să se abţină, sub ameninţarea pedepsei cuvenite, de la orice vătămări aduse numelui
şi caracterului meu, ca şi de la orice piedică în exercitarea demnităţii mele6•
În rest, recomandându-mă bunăvoinţei şi favorurilor Dumneavoastră, rămân până la
moarte cu cuvenitul respect al onoratului scaun de judecată preaunul sluj itor.
Arad, 1 6 noiembrie 1 826.
Aaron Chorin
rabin local
1 Este vorba despre rezoluţia Consiliului Locumtenenţial din 24 iulie 1 806, nr. 1 1 877, cf
.
C armillţ 1 996, p. 30, 49.
Este vorba de rabinii Moshe Miinz de 6 Buda (1750-1831), Isaac Grieshaber, rabin de Paks
din 1 782, Moshe Sofer de Bratislava (1762-1839) şi Mordechai Banelh de Ni ckolsbmg (1 753-1 829),
având ca adepţi la Arad pe judele comunităţii Iacob Herschl şi pe învăţătorul Jacob Friedberg cf.
Carmillr 1996, p. 22-30.
Jude al comunităţii între anii 1 823-1 826 cf. ACA, nr. 654, 1 674, 1 822/ 1 826; 30/1 827;
.
Carmilly 1 996, p. 47.
4 Vezi Carmilly 1 996. p. 27-29.
5 În 20 noiembrie 1 826, Consiliul Locumtenenţial primeşte petida lui Jacob Deer şi JJcob
Hersch l ca şi întâmpinarea lui Aaron Chorin, pe care le trimite spre anchetă Camerei Au li ce Ungare
în 27 decembrie 1 826, cu imEcaţia de a se relua c�cetarea conflictelor anterioare din anii 1 812- 1 8 1 3
(vezi doc. m . 42/1 8 1 3).
0 Pentru antecedentele ii urmările acestui conflict, v�zi Carmiliy 1 9'"l6, p. 46-5 1 . Vezi şi doc.
nr. 126 ( 1 827).
,
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124.

1 826,

Iaşi. Hrisov emis de Ioan Sandu Sturdza, domnitorul

Moldovei, pentru înştiinţarea breslei evreilor din Piatra Neamţ
că, ţinând cont de jalba înaintată de breaslă, a hotărât ca evreii
să plătească un bir anual către Vistieria statului şi contribuţia la
salariile funcţionarilor publici, cu alte obligaţii să nu fie
supăraţi. Birul se va strânge de împuternicitul evreilor, care îl

va preda „sameşului ţinutului". Pricinile ce se vor ivi pentru

biruri, cât Şi celelalte pricini, vnr fi judecate ca şi până acum.

Hrisovul s-a dat „ca să fie ştiut cnipul aşezării birului lor şi de

către nimeni mai multă supărare să nu aibă".

Noi Ioan Sandu Sturza V. V. cu mila lui DWlUlezeu Domn Ţârei Moldovei

1

Se face ştire cu acest hrisov al domniei mele pentru breasla jidovilor din târgul
Petrei, ţinutul Neamţului, cari prin jaloba ce au dat domniei mele au făcut o rugare, că
pentru darea birului şi a havalelelor au avut aşăzare prin hrisoave domneşti ca să plătească
în bani somă hotărâtă pentru un an, iar cu osebite alte dări şi havalele să nu fie supăraţi,

rugându-se, de 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 încred•ntându-ne domnia mea
din hrisoavele ce mi-au înfăţoşat, după cum tuturor ce subt oblăduirea noastră privim cu
milă şi sântem râvnitori a-i apăra de cele pentru dreptate şi pentru putinţa dării, şi în bună
statornicie a-i păzi, socotind că, ca nişte oameni ce sânt de un neam ce nici stare, nici
deprindere nu-i înlesneşte a da la multe şi osebite dări şi havalele precum alţii locuitori a

ţării, şi că se cade să aibă o deosebire, nu am trecut cu vederea rugărnintele lor, ci
milostivindu-ne asupra lor, iată prin acest hrisov a domniei mele le întărim şi hoţărâm
aşăzare de bir ce au să deie într-un an după stare şi puterea lor, adică să deie: una mie trei
sute de lei într-un an, toată briasla jidovilor din târgul Pietrei, banii Visteriei, şi osebit câte
cincisprezece parale la leu, obicinuită resură; care bani ci vor plăti în patru sferturi, câte de
trei luni, însă la fieştecare sfert câte trei sute două z.eci şi cinci de lei, banii Visteriei, şi
osăbit răsura obicinuită, câte cincisprezece parale la leu.
Şi fiindcă în suma aceasta să cuprinde şi toate celelalte dări şi havalele ce sânt 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 fel de mărfuri, nici pe case, nici pe
rachierii, nici pe căsăpii, nici să nu deie pentru vinul cuşăr, ce vor avea şi vor vinde la
cărciume şi la casele lor; iarăşi hotărâm să nu se supere pentru banii ajutorinţei cât de puţin.
Câte o căldăruŞă ce vor avea pentru casă de făcut rachiu de vin, şi de prefăcut, iarăşi să nu
fie supăraţi, cum şi de banii menzilului, banii cheltuielilor Visteriei, cheltuelile târgului,
zaharele şi cereri de cai de menzil, şi de toate aceste dări şi 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 ţară şi o vor duce peste hotar, să plătească după ponturile vămii cu
hotărâre de obşti, câte trei lei la suta de lei, ca şi alţii. Goştină, desătină şi vădrărit, având
bucate de acest felin vor plăti după ponturi şi după cum plătesc şi alţii.
La strângerea banilor acestora, ce sânt aşezaţi [să] dee pe ani, să nu se amestece
dumnealor dregător ţănutului sau alţii zapcii, ci breasla după cislă ce îşi va face intre dânşii"
·
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prin ciauşul lor să se străngă şi pe tot .�fertul să-i dee sameşului ,finutului, de la care va lua
sănet de samă; întârziere sau arătare de neputinţă ori de ră m<lşiţă nefăcând: ce pe tot sfertul
fără sminteală să dee banii, ca în vreme cuviincioasă să-i aducă la Visterie. Cotul

cărnărăşesc să aibă a-1 da ca pe un venit ce este al bocriei d-lor, după rânduiala ce s-a păzit
şi până acum.
Iar pentru pricini le câte se vor întâmpla între dânşii, acele ce vor fi pentru bir să vor

cerceta de cătră dumnealui vel visiernic şi se vor îndrepta; iar alte pricini, afară de al
birului, ce vor avea între dânşii, se vor căuta de cătră dumnealor dregătorii ţi nu tului şi-i vor
pune la cale, precum s-au urmat-şi până acum.
Drept aceia, după mila ce am făcut do mni a mia cu aciasta brias/ă, li s-au dat ac est al

nostru domnesc hrisov, ca să fie ştiut chipul aşe zărei birului lor; şi de câtră nimen i mai

multă supărare să nu aibă.

Pentru care poroncim domnia inia şi dumnealor dregători de ţinutul Neamţul u i cum

şi altor zapcii, de către Pimcne să nu-i siliască împotriva hotărârii hrisornlui acestuia al
domniei mele.

Poftim dar domnie me şi pe alţi fraţi luminaţi domni, cari din pronia Cerească vor fi
orânduiţi în urma noastră domni şi oblăduitori acestei ţări, să nu strice această aşemre şi
milă ce s-au făcut cu aciastă briaslă, ca pc un lucru ce este fără păgubire Visteriei, şi spre a

lor statornicie, ci mai vârtos să întăriască pentru a domniilor sale vecinică pomenire.
Scrisu-s-au hrisovul acesta la scaunul domniei mele, în oraşul Ieşi, întru întâia
domnie a noastră, în anul al patrulea 1 826.
2
Vei visternic (indescifrabil)
(L.S.)
S-au trecut la condica visteriei, K. Grigoraşcu.

Publ. în: Kaufrnan, I, p. 325-327. Vezi şi ,,Fr.", V, nr. 6, din 1 1 febr. 1 883, p. 46.

1 Un hrisov cu un .conţinut asemliniitor a fost acordat de Mihai Grigore Suţu, domnitorul
Moldovei, pentru reglementarea dărilor ce aveau să plătească evreii din Dorohoi. (doc. 82 ).
2 Sublinierile aparţin lui I. Kaufman.

125 .

1 826,

(Iaşi). Extras

din statistica generală a populaţiei

Moldovei. Se indică numărul locuitorilor evrei contribuabili din

satele ţinuturilor Moldovei şi birul pe care-l plătesc pe u n
trimestru.

1 826. Extract general de populaţia Moldovei.
Ţinuturile

Suma locuitoril or birnici şi

suma banilor ce plătesc la un sfert

de trei luni. 1 826.

Jidovii de prin sate

1 . Suceava
2. Rădăuţul
3 . Focşanul

Banii ce dă la un sfert

Nr.

1 62
71
38

lei

960
267
377
539
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48

4. Bacăul

5. Putna

45

6. Tecuci

20
4

7. Covurlui

205
170
50
80
415
282

8. Tutova

102

9. Vasluiul
10. Fălciul

1 07

1 1 . Herţa
1 2. Dorohoi

80
170
1 16

660

69
21

290
50

89

395

1 14i1

5259 1

1 3 . Botoşani
14. Hîrlău

1 5 . Cîrligătura
16. Ţinut laşii
17. Târgul Iaşi

322
796

Copie. A.C., Fd. L dos. 145, f. 78-81 .

1 Numărul total al birnicilor era de 50 277, ei plăteau 270 848 lei. Extras clin Centralizator
(A.C., loc. cit. ); vezi şi doc. 16, 24 şi 1 86.

126.

1 827, martie 1 1, Arad. Petiţia a 82 de reprezentanţi ai
comunităţii evreieşti din Arad, adresată comisiei cornitatense
de anchetă, în vederea pedepsirii celor 16 semnatari ai
denunţului contra Şef Rabinului Aaron Chorin, acuzat de
introducerea unor înnoiri nepermise în slujba religioa.�ă şi de
tolerarea nepotismului în ocuparea funcţiilor comunitare.
1
lnclyta Deputatio ,
Domini nobis Gratiosissimi!

In obversum quaerulosae delationis, per sedecim Communitatis nostrae lndividua,
sub 5-a mensis et anni currentis contra Rabbinerium nostrum Aron Chorin exhibitae,

Gratioso Inclytae Deputationis obtutui sequentia substemere demisse sustinemus:

Ex quo tenore Relationis eam haberet tendentiam, ut non modo totius Communitatis
nostrae ac cunctorum honestorum aestirnatione dignissirnus Rabbinerus noster publicae
prostitutioni exponatur, sed ut illi quoque 82 viri, qui venerandi hujus et serio confecto viri
parte justo tuentur quive maximam ac longe saniorem Communitatis nostrae partem
constituunt, obscurorum illorum

16 delatorum malevolis calumniis succumbant; ideo

gratiosissime adverti oremus, principalem inquietorum ac factiosorum horum hominurn
2
autorem lacobum Beer jam in juvenili aetate sua, qua publicae securitatis et unionis
nostrae convulsorem, et manifestum Rabbinerii noslri refractarium in Synagoga nostra
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corporali poenae subjectum fuisse, eundemque p9{!nam banc, non nisi arreptu in plures
annos fuga evitasse, atque alterum quoque conspirantium ducem Wolf Winkler, notam
dissensionum studiosi seminatoris incurisse utrumque autem in publicis prothocollis nostris
antiquis, pessime notatlllll baberi - reliquorum, qui tam praeclaris antesignanos sequuntur,
indolem et moralem valorem longius perstringere, debita erga lnclytam Deputationem
veneratio prohibet, imo id, ipsa Communitatis nostrae dignitate indignum arbitramur; id
unum quae notasse juvabit ad fidem eorundcm patefaciendam, quod non nulii de rebus
attestemur, quae ante duo aut tria fere decennia contigisse praetenduntur, dum illi ipsi, vix
ultra duos, tresvc annos, hic loco, sedem fixerunC Nec id praetermitti debet, magnam
delatorum partt:m adeo esse aut indigam, aut in explendis obligationibus suis socordem, ut,
testantibus officiosis libris nostris, nec impositam sibi levissimo calculo, contributionem a
pluribus annis depuraverint.
Quae fi.des talibus hominibus danda fit, suapte patet, eo tamen temeritatis et
audaciac procedunt, ut maximam Communitatis nostrae partem e depravatis Judaeis
constare et totam religionem nostram, novationibus Rabbineri nostri subrici, adstruere
praesumant; criminationes bas nec in vero avitae religionis zelo, sed neque, quod quod
ammodo excusabile foret, in Bigotismo fundari, ex eo palam est, quod plurimi e
Criminatoribus leges nostras cerern0niales non e propria animi convictione, huius enim ob
crassam ignorantiam incapaces sunt, sed nocendi et refractandi studio, in omnium
scandalum spemere ac negligere non embescant. Nihil nobis de novationibus, quas
Rabbinerus noster in religionem nostram induxisse dicitur, constat, abusus non nisi aliquis
absurdos, et in Societatem humanarn influxum noxium exerentes ille, cum pleno maximae
ac sanioris Communitatis nostrae, partes consensu abolitos ac sublatos esse voluit3 . Quod
Primores Communitatis nostrae a sibi sangvine junctis constent, negari nequit, sed id ipsum
semper ita, imo sub Judicatu quoque Iacobi Bcer observatum erat, et quia tota Communitas
nostra vix ultra 1 00 familias comprehcndit, et quia in eligendis Primoribus praecipue
capacitatis et valoris candidatorum ratio habenda est, nec evitari potest.
Quum itaque clarum esset, quaerelas supra attactorum 1 6 hominum, non nisi
Criminationes et Calumnias atque obtrectationes injustas pro fundam�to, et scopo suo
habere, ad revehendam animorum Consensionem, quam illi callide evertere nituntur,
eosdem qua publicae quietis turbatores promeritae poenae subjici, praesentem vero
humillimam declarationem nostram Excelso Consilio Regio Locumtenentialis Hungarico
substemi demisse orando petimur4•
Gratiis et Protectione devoti in omni submissione perseveramus
Inclytae Deputationis
bumillimi servi
Communitas Iudaica Aradiensis
Aradini 1 1 -a Martii 1 827
Orig. AComA, dos. 2, f. 81r-82v.

[Traducere: ]

Onorată comisie1 ,

Domnii noştri preamilostivi !
Dorim să înaintăm cu supunere atenţiei milostive a onoratei comisii următoarele
împotriva denunţului prezentat în 5 a lunii şi anului curent de 16 persoane din comunitatea
noastră împotriva rabinului Aron Chorin:
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Din conţinutul denuntului apare că acesta arc tendinţa nu numai să expună oprobriului
public pe rabinul nostru, care este demn de stima întregii noastre comunităţi şi a tuturor
oamenilor cinstiţi, ci să supună calomniilor răuvoitoare ale celor 16 delatori obscuri şi pe .cei

82 de bărbaţi care au ţinut partea acelui rabin demn de veneraţie şi plin de seriozitate, bărbaţi

care formează partea de departe mai mare şi mai s?inătoasă a comunit.'lţii noastre . Drept
urmare, ne rugăm să luaţi în considerare în mod preamilostiv că principalul conducător al
acestor oameni neliniştiţi şi uneltitori, Iacob Beer2, deja în tinereţea sa a fost condamnat la o
pedeapsă corporală în sinagoga noastră ca tulburător al liniştii publice, al unităţii noastre şi
potrivnic deschis al rabinului. El a evitat această pedeapsă, fugind timp de mulţi ani de aici.
Celălalt conducător al conspiratorilor, Wolf Winkler, este cunoscut ca instigator al disensiunilor
şi ambii apar însemnaţi în protocoalele noastre publice vechi ca oameni foarte răi. Stima
datorată onoratei comisii ne impiedică să ne extindem prea mult asupra însuşirilor şi valorii
morale a celorlalţi care i-au secundat pe aceşti cunoscuţi corifei, ba chiar însăşi pentru
demnitatea comunităţii noastre socotim acest lucm ca necuvenit. Trebuie totuşi să amintim

un singur lucru, pentru a evidenţia credibilitatea lor, anume că unii mărturisesc asupra unor
fapte pretinse a se fi petrecut cu două sau trei decenii în urmă, pe când ei înşişi s-au stabilit
aici de-at)ia de doi sau trei ani! Nu se poate trece cu vederea nici faptul că o mare parte a
delatorilor este atât de nevoiaşă sau atât de nepăsătoare fa(.ă de împlinirea obligaţiilor sale.
încât, după mărturia registrelor noastre oficiale, nu au plătit de mai mulţi ani nici măcar
contribuţia ce li s-a impus la nivelul cel mai de jos
Câtă crelllre se poate acorda unor astfel de oameni reiese de la sine din îndrăzneala şi
temeritatea cu care au procedat, afirmând că cea mai mare parte a comunităţii noastre ar
consta din evrei depravaţi şi întreaga uoastră religie ar fi clădită pe inovaţiile rabinului
nostru. Că aceste acuzaţii nu izvoresc nici din zelul autentic faţă de vechea religie, nici din

bigotismul care cât de cât ar fi scuzabil, este evident din faptul că cei mai mulţi din acuzatori
nu se sfiesc să neglijeze sau să se ţină departe, spre i ndignarea tuturor, dl! legile noastre

rituale nu din convingere proprie, căci din pricina ignoranţ�i crase sunt incapabili de aşa
ceva, ci din dorinţa de a face rău şi de a se împotrivi. Noi nu ştim nimic despre învăţăturile
pe care ei susţin că rabinul Ie-ar fi introdus în religia noastră, ci acesta a dorit doar să
abolească şi să înlăture unele abuzuri absurde şi dăunătoare societăţii umane, cu acordul
deplin al părţii mai mari şi mai sănătoase a comunităţii noastre:'. Nu se poate nega faptul că
fruntaşii comunităţii noastre sunt înrudiţi între ei, dar acest lucru s-a întâmplat la fel

aintotdeauna, chiar când însuşi Iacob Beer era jude şi nu se poate evita, deoarece comunitatea

noastră constă de-abia din ceva peste l 00 de familii şi la alegerea fnmtaşilor trebuie ţinut
seama, în primul rând, de capacitatea şi valoarea candidaţilor
Cum, aşadar, este limpede că plângerile celor 16 persoane amintite au ca fondament
şi scop doar :icuzaţii şi calomnii, precum şi ponegriri nejuste, ne rugăm cu supunere ca,
pentm restabilirea consensului sufletesc pe care ei s-au străduit cu premeditare să-l distrugă,
să fie pedepsiţi după merit ca tulburători ai liniştii publice, iar prezenta noastră preaumilă
declaraţie să fie înaintată Înălţatului Consiliu locumtenenţial regesc ungar4•
Perseverând cu întreaga supunere în a ne încredinţa îndurării şi protecţiei onoratei
comisii
preaumili slujitori
Comunitatea iudaică din Arad
Arad, 1 1 martie 1 827.
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1

Este vorba de comisia de anchetă instituită de comitatul Arad pentru cercetarea disensiunilor

15 noiembrie 1 826 (ACornA, dos. 2, f 71 r- v)
Vezi şi doc. nr. 123 ( 1 826).
3 Vezi despre aceste ÎIUloiri: Carmilly 1 996, p. 3 1 -46. Vezi şi petiţia lui Aaron Chorin către
palatinul Ungariei şi Consiliul locwnlcnenţial din 8 octombrie 1 829 (AComA, dos. 2, f. 76-78).
4 În 1 O martie 1 827, Şef Rabinul Aaron Chorin adresează o petiţie în nume propriu Consiliului
Locumtenenţial (ACA, nr. 1 39/1 827). Pentru urmările conflictului în perioada 1 827-1 833, vezi:
Carmilly 1 996, p. 50-5 1 .
din cadrul comunităţii evreieşti în

.

2

127 .

1 827,

martie

14, laşi. Cartea domnească emisă de Ioan

Sandu Sturdza, domnitorul Moldovei, prin care aprobă cererea
epitropiei Bisericii Domneşti din Piatra Neamţ de a trece la o
nouă mărire a chiriei plătită de obştea evreilor pentru terenul
pe care şi-a cons truit sinagoga şi baia rituală.

Noi Ioan Sandu Sturza V.V. cu mila lui D-zcu
Domn Ţerei Moldovei.
Se face ştire cu această carte a domniei mele că prin jaloba ce ne-� dat Epitropii
bisericei gospod din târgul Pietrei, a Sfăntului Ioan, dimpreună cu toată obştea au făcut
arătare că jidovii din târgul acela după cărţi domneşti şi mai înainte având a plăti pe
1
fiştecare an acestei biserici bezmen câte 50 lei , pentru două binale ce an făcut pe locul
bisericei, adică şcoala şi feredeul, găsind pricinuire nu au urmat a-i plăti în curgerea anilor2 ,
mai mult de zece ani, mai vârtos că, în vremurile întâmplărilor trecute, şi şcoala şi feredeul
le-au înnoit şi din nouă le-au făcut mai cu întemeiere de cât cum era, făcându-le pe temelie
de piatră, pricinuind cu aceasta bisericei o mare înstrJmbătăţire, în vreme când ei se
folosesc cu îndestul şi mare câştig 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 această asuprire, în vreme când nu numai că acel bezmen nu l-au
plătit, dar nici este potrivit după preţul lucrurilor cu care astăzi se politicesc şi după stare în
care se află bczmenurile Ia zăsele târguri pe asemenea binale. După care unncază ca se facă
bisericei căzută îndestulare şi prin adăugirea bezmenului.
Drept aceia, domnia mea luând aminte la jalba aceasta şi dorind ca niciodineoară să
nu se calce dreptul nimănui şi pentru o cutezare şi înstrămbătăţire ca aceasta din partea
părţilor sufletească măchnăciune simţind, pe de-o parte socotind o bună chibzuire şi
îndestularea bisericei, iar pe de alta parte neînsărcinarea părţilor, pe temeiul dreptăţilor ce
s-au văzut că are biserica ca neunnare din partea lor a plăti bezmenul acel dintâi hotărât în
atâta curgere de vreme, şi cu facere din nou mai cu intemeiarea binalelor acestora pc locul
bisericei tocmai în vreme când norodul ierau împrăştiaţi, şi fără nici o învoire sau
slobozenie, iar apoi şi cu nepotrivirea plăţii acei micşorate de 50 lei bezmen, cu
bezmenurile cc se plătesc pe la alte asemene târguri pentru acest fel de binale, şi în sfârşit,
pentrn scumpetea lucrurilor cu care astăzi politicesc, precum şi suirea monezilor şi câtre
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tocmai aceste neputând are numiţii v reo îndreptare bine încuviinţată - după aceste cuvinte
găsit după toată dreptdte şi cuviinţă împlinirea cererei jăluitorilor, şi prin chibzuirea ce
s-au făcut potrivind o dare iarăşi neasupritoară cătră aceşti târgoveşti, hotărâm că de acum
înainte jidovii din acest târg să fie îndatoriţi şi supuşi a plăti bezmen bisericei pentru
feredeul şi şcoala lor neapărat pe tot anul câte una sută lei, iar nu mai mult. Pentru care
poruncim domniilor voastre dregători de ţinutul Neamţului, ca să îndatoriţi pe jidovi şi să-i
supuneţi la plata aceasta fără a vă mai uita la orice pricinuire din partea lor, înlesnind pe
epitropii bisericei întocmai după hotărârea şi cuprinderea cărţii acestia a domniei mele3.
[Iscălitura lui. vodă (L.S.)]
Eşi 1 827 Marte 14.
Vei vistemic [indescrifrabil]
S-au trecut la condica, Petrea Ştefan
am

Publ. în: „A.E.R." iunie 1 909.

1 Vezi doc. 67.
2 Dintr o adresă a Isprăvniciei către Vistieria Moldovei clin 1 5 septembrie 1 827, rezultă că s-a
-

<<Socotit de cuviinţă» ca şcoala şi feredeul comunităţii evreieşti din Piatra să fie pecetluite şi atuncea
vor fi siliţi a plăti banii îndată". (D.J. Iaşi, col. ,,Litere", dos. Fll 25, f. 3).
3 Acest bezmen de I 00 lei, obştea israelită locală îl plătea regulat mai mulţi ani, când apoi

Epitropia Bisericii Donmcşti prin decizia ci impune Comunităţii Istraelite a plăti suma bezmenului în
dublu, adică în Ioc de 1 00 Iei cum plătea, să plătească 200 lei anual. Ceea ce Comunitatea a plătit
Epitropiei Bisericii Domneşti până la anul 1 859 (Kaufman în ,,A.E.R. ", p. 1 3-14).

128 .

1827,

martie 26, Sighetu Marma/iei.

Rezc,\uţia c ongregaţiei

comitatului Maramureş, prin care se dispune expulzarea evreilor
imigraţi din Polonia după anul 1 314, cu excepţia arendaşilor care

vor fi

toleraţi până la expirarea contractelor încheiate.

Tekintetes Nemes Măramaros Varmegyenek 1 827-ik Esztendobcn Bojtmâshava
26-ik s az azt kovetett tobb Napokon Szigethen tartatott Koz GyiilesbOl kolt

Hatarozds

695. A Lengyel Orszăgb61 M jott azon Zsid6kat kik azt ki nem bizonyithattyâk,
hogy 1 8 1 4-ik Esztendo e!Ott telepedtck e Megyebe Jarâsbeli FO Szolga Birâk Urak

kergessek ki, s Tud6sitasokat a tellyesittettekrOI adjăk bc1, LOvahba a Conventionatusok
akarhonnet jottek legyen be tsak Conventi6jokat rnutassak ki, bcnt maradhatnak, mig
ollyanok lesznek2 • Vegtere ezen Irornănyok a Zsid6knak a MegyehOI va16 ki kergettetese
Targyaban munkălkod6 Elso All Ispăny umak ki adatnak.
Kiadta Jura Gyorgy rn.p.
Elso Ali Jegyzo
Copie. AN. Dl Baia Marc, ACM, Fel. 45, pachet XVI, nr. 47, f. l 1 6r.
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[Traducere:]
Rezoluţie
dată în congregaţia onoratului nobil comital Maramureş,
�inută la Sighet în 26 martie 1 827 şi în zilele următoare
695. Donmii juzi nobiliari supremi cercuali să-i expulzeze pe evreii veniţi din Polonia,
care nu ar putea dovedi că s-au stabilit în acest comitat înainte de anul 1 8 14, şi să-şi înainteze
rapoaitelc asupra executării acestei dispoziţii'. Arendaşii cu contract, care-şi vor putea

prezenta con1ractele, vor fi acceptaţi să rămână pe mai departe, de oriunde ar fi venit, atâta
timp cât îşi vor pă'>tra această calitate2. În sfârşit, aceste acte se eliberează

spre a fi utilizate

de

domnul prim-vicecomite, care răspunde de problema expul7.ării evreilor din comital.

Emis de Gheorghe Jura m.p.
prim-vicenotar.

1
2

Pentru antecedente, vezi doc.
Vezi şi doc. nr. 69 ( 1 8 1 8).

129.

nr.

46 ( 1 8 1 3) şi 79 ( 1 8 1 9).

1 827, aprilie 9- 10,

Iaşi. Extras din

anaforaua boierilor

moldoveni prin care cer lui Ioan Sandu Sturdza, domnitorul
Moldovei, reconfirmarea drepturilor lor de proprietate asupra
pământurilor ţării. Cer ca armenii şi evreii să nu aibă dreptul de
a cumpăra terenuri în oraşe şi târguri şi nici moşii să nu poată fi
cumpărate de străini. Domnitorul a aprobat cererile formulate
şi a întărit anaforaua cu iscălitura sa.

Preaînălţate Doamne !
Şeptesprezece veacuri au trecut, de când aceste eparhii a ţării Moldoviei şi Valahiei
au început a fi lăcuite prin adunarea de neamuri cunoscute, dintre care apoi sunt şi strămoşii
noştri a moldovenilor, acei carii prin ostinele şi greutăţi au ţinut şi au deschis locurile
lăcuin�ei. şi au dobândit dreptăţi asupra pământului, şi au aşăzat oraşe, tărguri şi zidiri, şi

sate în tot cuprinsul ţărei; foliuri de documenturi pentru dreptăţile neamului şi pentru toate

l eg i uiri le

[.. ]
20. Locuri de veci în oraşe şi în târguri, j idovii şi armenii de acum înainte nu vor
.

.

mai fi slobozi de a cumpăra, precum de la o vreme încoace cu catahrisis au fost făcut
încăpere de a cumpăra. ce numai pământenii vor avea acest pronomion, iară moşii de veci
nici acei de altă naţie nu vor putea cumpăra, nici într-un chip, supt nici un feliu de cuvânt,

afarJ numai de acei ce de cătră divan se vor legiui a se cunoaşte de pămenteni, iar acei ce
din streini au apucat a cumpăra averi nemişcătoare, atuncea numai le vor putea ave legiuite

când se vor legiui şi ei de a fi pământeni.
Preaînălţate doamne, aceste sunt cele din învechime şi până astăzi legiuiri şi
pronomii a principatului Moldoviei, precum sunt bine cunoscute şi de cătră însuşi înălţimea
ta, pre care supuindu-le cu plecăciune la înţelepciunea voastră ne rugăm a
sobornicească hrisov, după vechiul obiceiu. 1 827, apriil 9. Iaşi.
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fi

întărite şi cu

Ai înălţirnei voastre cătră Dumnezeu smeriţi rugători:
Veniamin, Mitropolit Moldovei; Meletie, Episcop Romanului; Sofronie, Episcop
Huşului; Varlaam Sardion; Inocentie Iliopolios
Preplecate slugi:
Grigorie Sturza Logofăt; Dimitrie Sturza Logofăt; Sandul Sturda vistcmic: lordachi
Roset Vistemic; Teodor Balş vei logofăt; Constantin Catargiu logofăt; Vasile Roset logofăt
Răducanul Roset hatman; Andronake Donici logofăt; lordachi Catargiu vistemic;
Alexandru Balş vistemic; Neculai Dimaki vornic; Vasilie Miclescu vornic; Constantin
Canta vistemic; Alexandru Calimah vei vomic; Ioan Palade vei vomic; Constantin
Mavrocordat hatman; lordachi Balş hatman; Dimitrie Beldiman vornic; Dimitrie Ralet
vomic; Ştefan Catargiu vei vornic; Vasilie Roset vei vomic; Dracaki Roset vomic; Dimitrie
Ghica vei Vistemic; Costachi Crupenschi Vomic.
Noi Ioan Sandu! SturLa Voevod, cu mila lui Dunmezeu, Donum Îărei Moldovei.
Cctindu-să această obştească anafora înaintea donmiei mele şi cercetând cu
scumpătate şi aflând toate aceste cuprinse printr-ănsa drepte şi din învechime legiuite, care
au avut şi au nestrămutata lor lucrare, drept aceea, spre a fi aceste pronom.i i şi dreptăţi în
vecinică întemeere şi urmare, întărim această anafora cu a noastră domnească iscălitură şi
pecete, şi poroncim domniei sale vei logofăt al Ţerei de Jos a se face şi hrisov sobornicesc
anume cuprinzătoriu şi întăritoriu tuturor celor de mai jos arătate' .
1 827 april 10.
Noi Ioan Sturza Voevoda
(L.P.)
Alecsandru Sturza agă Proc(it)
Publ. în: Codrescu, IL p. 1 99-209.

1

Vezi în acest sens şi documentele: 1 9, 58, 1 62, 1 68, 2 1 1 .

130 .

1 827,

april.ie

26,

Arad.

Rezoluţia congregaţiei comitatului

Arad cu privire la petiţia prin care comunitatea evreiască din
Arad se plânge împotriva refuzului oraşului de a răscumpăra
clădirea vechii sinagogi, răscumpărare pusă drept condiţie
prealabilă

pentru

preconizate.

construirea

Congregaţia

•

noii

sinagogi

comitatensă

şi

menţine

a

şcolii
aceste

condiţionări şi acceptă numai construirea şcolii şi mărirea
vechii sinagogi.

1 827-ik Esztendei Aprilis 26'111 Aradon tartatott Koz Gyiiles alkalmăval.
G. K. 636 sz. a.
Az Aradi Zsid6 Kozseg, Arad Vărossa ăltal a Megye Vegzesehez keppest epiteni
kezdett Synagoga es Oskola ellen tenni szândekozott akadalyokat azon okbol elmel lozteu1i
keri1 mivel maga Arad Vărossa a kerdeses Steinbachfele hăznak meg veteleben 10 OOO
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forintnak az ârâb61 tOrtent felvetelevel meg egyezett s' annak arat le tenni nem akarja. De
tovâbbâ ezen vetel, es epites a Megye es illeto fOldes Urasâg j6vâ bagyasâval tărtenven.
valamint az epito Mcsterekkel az alku meg tetetett, ugy az eptilet nagy reszeben leis
bontatott, mely miatt Oskola, es Templom nelkiil maradnânak, vegre, hogy a Boltokat nem
baszon kercsesool, banem az Oskolâk, es Papjok jovedelmeiil epitik-kerven a dolog
mivoltâhoz keppest folyamodâsaikat a Nagy Meltosâgu Magyar Kirâlyi Helytart6 Tanâts
eleibe terjesztettni.
vtgeztetett.

A folyamod6 Levelben elohozott komyiilâllâsok az e' foly6 esztendon G. K. 557 sz.
a. rendelt epitesbeli tilalom indit6 okâit, annâl kevesbe gyengitven meg, hogy az ujj
Synagoga epiteseben valamint mindenkor ugy kivâlt most szabadulâsbeli komyiilâllâsai
kozott (a holott Arad Vârossa hatârănak, es jovedelmeinek â.ltvetelevel mar most egy
nemely uijabb Igazokban is reszestil)2 ellenkezo Arad Vârossânak meg egyezese keresetbeli
1 0 OOO forintoknak felvetelebOl nem kovetkeztetthetik, de tovâbbâ a Megyenek is csupân az
Oskola epiteserOl es Steinbach fele haz tekentetebe a regi Synagoga nagyobitâsâr61 szol<i
meg hagyâsât, egy tobb Boltokkal felkeszitett nagyobb tekintetti hâznak a kerdeses belyer:
val6 epitesere magyarâzni nem lehetne a folyamod6 kozseg f.e. G.K. 557. sz. a. tett
epitesbeli tilalom alol az elo fordult kerdesek eldonteseig fel nem oldoztatthatik3.
Kiad6 Tărok Gabor m.p.
Al Jegyzo.
Copie. AComA, dos. 3, f. 88r-v.

[Traducere:]
Cu prilejul Congregaţiei generale ţinute la Arad în data de 26 aprilie a anului 1 827.
Sub numărul 636.
Comunitatea evreilor din Arad cere anularea intenţiilor oraşului Arad de a împiedica
ridicarea sinagogii şi a şcolii, construcţie ce a început deja prin hotărârea cornitatului1 •
Aceasta se cere din motivul că însuşi oraşul Arad s-a înţeles pentru cumpărarea casei
Steinbach, în cauz.ă, la preţul de 10 OOO de florini, dar nu doreşte să plătească această sumă.
Dar pentru că, în continuare, cumpărarea şi construcţiile s-au Bcut cu aprobarea cornitatului
şi a proprietarilor domeniali respectivi, iar cu meşterii constructori s-a făcut deja
înţelegerea, vechea clădire a fost demolată în mare parte, aşa încât ei ar rămâne fără şcoală
şi fără sinagogă. În sîarşit, ei nu dore5e să construiască prăvăliile în folosul lor personal, ci
pentru a asigura venituri şcolii şi rabinului. Cer să se înainteze cazul către Preamăritul
Consiliu locumtenenţial regesc ungar.
Rezoluţie

Împrejurările arătate în scrisoarea petenţilor în legătură cu motivele care au dus la
interzicerea ridicării construcţiei anterior aprobate, anexată sub numărul 557, nn rămân mai
puţin valabile, datorită faptului că, aşa ca întotdeauna şi acum, în special în noile condiţii de
oraş liber regesc (când odată cu preluarea hotarului şi a bunurilor sale, oraşul Arad obţine
noi drepturi)2, aprobarea nu se poate întemeia pe înţelegerea de cumpărare cu 1 0 OOO de
florini. Dar, în continuare, aprobarea comitatului se referă numai la construcţia şcolii şi la
mărirea sinagogii din casa Steinbach, iar nu la construcţia unei case mai mari, înzestrată cu
mai multe prăvălii, pe locul în cauză. Comunitatea, deci, nu poate fi dezlegată de interdicţia
de construcţie nr. 557, care nu se ridică până la soluţionarea problemelor ivite3.
Editat de Gabriel Torok m.p., vicenotar
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1 Pentru antecedente, vezi doc. nr. 84 ( 1820), 90, 9 1 , 93, 97 ( 1 822); ACA, nr. 7 1 8, 1 124,
1 1 2511 823; 1 23 1 11 826; Barna-Csukăsi, II, p. 328-329; Istoria, p. 36 -37.
2 Oraşul cameral Arad va obţine statutul de oraş liber regesc în anul 1 834.
3 Vezi pentru continuarea disputei: ACA, nr. 740, 74211 827. În urma recursului comunităţii la
împărat în 1 6 decembrie 1 827, prin audienţa solicitată de judele Moses Hirschl şi Ş..:1· lbhinul Aaron
Chorin, în 1 3 februarie 1 828 Consiliul locumtenenţial acordă aprobarea de construq 1 ..:. 1.ar în 1 3 iunie
1 828 este pusă piatra de temelie a clădirii. Şcoala de băieţi este inaugurată în anul 1 832, iar noua
sinagogă în anul 1 834 (ACA, nr. 468, 592, 838, 991/1 828; 423/1 83 1 ; AComA, dos. 2, f. 90r-96v;
1 23r- 1 24v; B arna-Csukâsi, II. p. 330-334; Istoria, p. 37. Vezi şi doc. nr. 1 83 ( 1 832).

131.

1827,

octombri.e

16,

[(BuCTmşnJ.

Carte domnească emisă de

G rigo rie al IV-iea Ghica, domnitorul

Ţării

Româneşti, prin care

se adevereşte că zaraful Hilel Manoah şi &atele său Israel au fost
scutiţi de plata dărilor către Vistierie şi beneficiază de diferite

privilegii, ca răsplată pentru serviciile aduse domniei. Se porun
ceşte dregătorilor ca dispoziţiile domnitorului să nu fie încălcate.

Cu mila lui Dumnezeu, noi Grigorie al IV-lea Ghica Voevod1, Donuml nării

Româneşti.

_Fiindcă Hilel Manoach şi fratele său Israel, zarafi de aci din Bucureşti, s-au aflat

slujind domniei mele cu sârguinţă, aiătându-se cu mare protimie la orice treabă sau
însărcinări2, drept aceea, după bunele slujbele lor milostivire făcând domnia mea asupra-le,

îi iertăm din rândul dajdiilor Visterii şi le hărăzim şi priviligiăm ca să-i scutească drepte
bucatele lor de dijrnărit şi vinăriciu, asemenea să-i scutească şi o prăvălie aici în politia
Bucureşti de toate dările ce sânt pe celelalte prăvălii, cărora le-am dat această domnească a
noastră carte ca să le fie spre adeverinţă, prin care poruncim la toţi după vremi dregătorii,
nici o supărare împotriva poruncii domniei mele să nu li se facă.
Aceasta poruncim domnia mea.
1827, octombrie 16

Grigorie al IV-iea Ghica Voievod cu mila lui Dumnezeu Domnul Ţării Româneşti.

Publ. în: ,,Fr.", 26 oct. 1 879 şi Siniol, Portrete, p. 23 -24.

1 Grigore al IV-lea Ghica, domnitorul Ţării Româneşti, 1 822 iun. 30 - 1 82 8 apr. 29.
Î n legătură cu activitatea lui Hilel Manoah, fiuntaş al obştei evreilor sefarzi din Bucureşti,
mare filantrop şi bancher, vezi doc.: 234, 243, 260, 4 1 8, 432.
2
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132.

1827, (înainte de octombrie 1 9), Tăuţi-Măghemş.

Petiţia evreilor

Nathan Herskovits şi Michael Goldstein, adresată împăratului, în

vederea anulării rezoluţiei comitatului Satu Mare de a fi expulzaţi
din Tăuţi-Măgheruş până la sfârşitul lunii octombrie, împreună
cu familiile lor, datorită apropierii de localităţile miniere.

Praesentatus 19-a Octobris 1 827
Sacratissima Caesareo-Regia et Apostolica Majestas,
Domine Domine Clementissime!
Articulo 38 anni 1791

1

aperte sancitum habetur, ut Judaei exemtis liberis Regiis

montanis Civitatibus in iis locis in quibus ad 1 -am Januarii anno 1 790 habitatione sua
praefuerunt, usque ulteriorem Majestatis Regiae et Regni Statuum ordinationem, porro
quoque in Statu quo conserventur et si nefors exturbati fuissent, reponantur.
Infrascripti tamen de genu supplicantes, in Possessione Miszt-Mogyor6s Comitatui
Szathmariensi ingremiata diu residentes, imo quorum Praedecesores, pater atque avus ante
60-70

annos

dictam

Possessionem

inhabitarunt,

neque

de

praevaricationi

aut

maleversatione aliqua unquam convicti, aut pOJTO convincendi, erga simplicem aliquam

Delationem, et cujuspiam postulatum, quin eatenus auditi fuissent contra naturale jus, et
citatum articulum 38 1 79 1 ex dicta Possessione repente migrare atque vetustam
habitationem deserere jubeatur; hancque emigrationem Comitatus Szathmariensis usque
finem praesentis Mensis Octobris inomisse effectuandam medio Processualis Judicis
Nobilium supplicantibus intimavi r .
Sacratissima Majestas! Major calamitas miseros Infrascriptos vix potuit operire,
astque haec cum extrema ac inevitabili nostra ruina conjuncta. Sedes enim novas quaerere,
et habitationes alias erigere tam brevi tempore miseris et innumerabilibus calamitatibus,
egestateque abunde etiam pressis, certe fuit impossibile - et jam hyems praesto est.
lmpossibilitas haec eo evidentior est, et afflictio nostra eo lamentabilior, quod domos et
reliqua superediticata nostra in hac vetere sede habita per brevitatem temporis emigrationi
nostrae inopinam nec vendere potuerimus cuiquam ut inde aliquid aeris nobis redeat
legendo migrationi et erigendis novis habitationibus necessarium; imo cum terrestrale
Dominium nostri ejectionem plane nolit, adeoque superaedificata atque mcliorationes
nostrac; ad se erga deponendorum depositionem recipere detrectit et neque emptores in hoc
statu inevitabilis necessitatis invenerimus; eo jam miseriorum et angustiae eum conjugibus
et numerosis prolibus demersi sumus, ut pleni desperationi praeoptemur mortem quam
lugubram banc fugam! ! Domus enim et quaevis sudore nostro diu parta, vacua relinquenda
sunt, sine pretio, et ita propemodum nudis fugiendmn in exilium incertum!
E medio itaque flebilis hujus tribulationis confugimus ad Majestatem Vcstram
Sacratissimam, et junctim cum conjugibus nostris atque prolibus, in genu procidentes
obtestamur, dignetur Majestas Vestra Sacratissima nos miserari, et nos nullius noxae ob
quam legis praesidium perdere deberemus conscios juxta clarum art. 38/1791 dispositionem
in praehabita sede nostra manutenere eatenusque apud Comitatum Szathmariensem
quantocius id est citius quam cum fine mensi hujus brachiali vi ejiciamur clementissimi
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disponere ut rebus nostris integre servatis negotii discussionem atque decisionem
3
Altissimo loco substemere teneatur •

Majestatis Vestrae Sacratissimae
humillimi perpetuoque
fideles servi et subditi
Nathan Herskovits et Michael Goldstcin
lsraelitae in Possessione
Miszt-Mogyor6s hahitantes.
Orig. Arh. Naţ. tvtagh. Budapesta, ACL, C 55, pachet 202-204, nr 29 338/1 827.
[Traducere:]
Preasacră Maiestate cezaro-crăiască şi apostolică,
Stăpâne preamilostiv!

1

Conform articolului 38 din anul 1791 s-a stabilit cu claritate ca evreii, cu excepţia
oraşelor libere regeşti miniere, să rămână în starea existentă în localităţile în care şi-au avut
domiciliul la 1 ianuarie 1790 până la o viitoare ponmcă a Majestăţii regeşti şi a Stărilor

ţării, iar acolo unde au fost expulzaţi să fie reprimiţi.
Petiţionarilor subsemnaţi, care se plâng în genunchi, locuitori în posesiunea Tăuţi
Măgheruş din comitatul Satu Mare, ai căror predecesori, părinţi şi bunici, au domiciliat în
amintita localitate de 60-70 de ani şi nu au fost condamnaţi sau judecaţi pentru vreo
infracţiune sau faptă rea, li s-a ponmcit să plece imediat de acolo şi să-şi părăsească vechile
locuinţe, pe baza unui simplu denunţ şi a dorinţei cuiva, fără a fi fost audiaţi, în contra
dreptului natural şi a articolului citat 38/179 1 . Lor li s-a comunicat prin juzii nobiliari
2
cercuali să efectueze această emigrare neapărat până la sfârşitul prezentei luni octombrie •
Preasacră Maiestate! Sănnanii subsemnaţi nu ar fi putut fi loviţi de o mai marc
calamitate legată de extrema şi inevitabila lor ruinare. Cu siguranţă le-a fost imposibil să-şi

caute noi locuri de aşe7.are şi să-şi ridice locuinţe într-un timp atât de scurt, presaţi din plin

de mizerie şi sărăcie, de nenumărate calamităţi şi iama bate la uşă. Această imposibilitate
este cu atât mai evidentă, iar starea noastră cu atât mai de plâns, cu cât datorită termenului
scurt impus pentru emigrarea noastră nici nu vom putea vinde cuiva casele şi celelalte
acareturi avute în vechiul loc de aşezare, pentru a obţine ceva bani spre a acoperi cele
necesare mutării şi construirii de noi locuinţe; nici stăpânirea de pământ, care nu doreşte
expulzarea noastră, nu acceptă să preia construcţiile şi acareturile care ne-au aparţinut,
plătindu-ne valoarea lor şi nici nu vom găsi cumpărători în această situaţie de extremă
necesitate. Suntem astfel abandonaţi mizeriei şi lipsurilor, împreună cu soţiile şi numeroşii
noştri copii, încât, plini de disperare, preferăm moartea decât această fugă nefastă! ! Casele
şi cele ridicate prin sudoarea noastră vor rămâne părăsite, fără valoare şi astfel ar trebui să
fugim aproape goi într-un exil plin de nesiguranţă!
Din mijlocul acestor suferinţe demne de plâns ne refugiem la Maiestatea Voastră
preasacră şi ne rugăm, căzând în genunchi, împreună cu soţiile şi copiii noştri, să
binevoiască Maiestatea Voastră preasacră a se îndura de noi şi a ne menţine în locul nostru
anterior de aşezare, conform dispoziţiei clare a articolului 3 8/179 1, necunoscându-se nici o
faptă rea pentru care ar trebui să pierdem ocrotirea legii, şi să vă înduraţi a dispune
comitatului Satu Mare ca să înainteze forurilor preaînalte dezbaterea şi rezoluţia cauzei
noastre cât mai curând, adică înainte de a fi evacuaţi cu forţa la sî
arşitul acestei luni, până
3
atunci asigurându-ni-se păstrarea tuturor bunurilor noastre .
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Ai Maiestăţii Voastre prea.sacre preaumili şi în veci fideli slujitori şi supuşi
Nathan Herskovits şi Michael Goldstein,
israeliţi locuitori în Tăuţi-Măgheruş

1 Vezi /MER, 11/2, p. 354,

nr.

237.

.
10 ( 1 802) şi 99 ( 1 823). Oficiul monetar şi
montanistic de la Baia Mare a cerut în 13 iwrie 1 825, nr. 1 524, îndepărtarea evreilor din Tăuţi
Măghernş. Consiliul locumtenenţial dispune în 1 9 noiembrie 1 825, nr. 30417, punerea în aplicare a
acestei măsuri de către comitatul Satu Mare, care ia hotărârea expulzării lor până la sîarşitul lui
octombrie 1 827 (ACL, C55 , pachet 202-204).
3 Cancelaria Aulică Ungară trimite această petiţie Consiliului Locumtenenţial în 20 octombrie
1 827, nr. 1 0384, menţinând ordinul de expulzare, dar prelungind termenul până la 1 aprilie 1 828.
Dispoziţia este transmisă de Consiliul Locumtenenţial cornitatului Satu Mare în 6 noiembrie 1 827,
sub nr. 29338, iar comitatul hotăreşte în 1 9 noiembrie 1 827, nr. 341 3, prelungirea termenului. în urma
raportului Oficiului din Baia Mare, Camera Aulică ungară urgentează în 30 iulie 1828, nr. 2388 1 ,
punerea în aplicare a deciziei de expulzare şi î n 12 august 1 828, sub nr. 22071 , Consiliul
locumtenenţial admonestează comitatul Satu Mare pentru faptul că rezoluţia de expulzare încă nu a
fost dusă la îndeplinire. În 1 5 septembrie acelaşi an, congregaţia cornitatului Satu Mare raportează
expulzarea evreilor din Tăuţi-Măgheruş şi instituirea unei comisii pentru anchetarea situaţiei tuturor
evreilor aflaţi în apropierea localităţilor miniere, fapt comunicat în 7 octombrie 1 828, sub nr. 26737,
de către Consiliul Locumtenenţial Camerei Aulice Ungare. După cum reiese însă din noi sesizări ale
Oficiului băimărean în 12 noiembrie 1 828, transmise de Camera Aulică Ungară Consiliului
Locumtenenţial în 27 noiembrie 1 828, nr. 3 1 867, evreii expulzaţi din Tăuţi-Măgheruş s-au aşezat în
satele vecine (Tăuţii de Jos, Cicîrlău, Merişor), iar comitatul Satu Mare refuză cererea de expulzare a
lor şi din aceste localităţi, întrucât ei sunt „buni contribuabili" (ACL, C55, pachet 202-204). ·
2 Pentru antecedentele acestui caz vezi doc.

133.

nr.

1 827, noiembrie 8, Arad. Rezoluţia congregaţiei comitatului
Arad asupra petiţiei comunităţii evreieşti din Arad, care se plânge
împotriva hotărârii Magistratului orăşenesc de a-i exclude pe
evrei de la practicarea cârciumăritului, sub motivul că în oraşele
libere regeşti ei nu pot de�ne proprietăţi şi beneficia de drepturi
cetăţeneşti. Pe baza opiniei negative a domeniului cameral, care
declară incompetenţa autorităţilor orăşeneşti de a lua astfel de
decizii, congregaţia restabileşte dreptul evreilor la cârciumă.rit şi
admonestează comunitatea oraşului Arad pentru asumarea
abuzivă a unor atribuţii ce nu i se cuvin.

levă Zsid6 Kăzseg panaszkeppen elăterjeszti, rnikeppen e
levă Arad Varossa Tanatsa, most f. Esztendo October H6n apban kălt
Hal.ârozăsa ă.ltal, az egesz Zsid6sagot mindcn kortsma :tatastol. s bor rnerestăl sot a
Kcre<;·1 teny fokosok Hazanal is Csaplăr kcppen vi�elt .;zolgal aţjair61 s ez âltal elelm i.ik
keres6sek rn6djăt6l egyszerrc el zărvăn, tovăbbă a k0zs<:g Hazăban is cddig emlekezeten
fel ytil val6 Idăktăl fogva gyakorolt Bor Merestăl s kortsrnăltatas h asznâlatj ăb61 ki
1493 .

Aradon

.

felszabadulăs ala tt
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1
rekeszlven , rnind az egesz kozsegel, roind egyes Zsid6 lakosokal, ezen hirlelen Hatarozăs
ăltal nagy karosodâsba s ellek rn6djanak kelseges folytatâsâba helyhezlette.
Mely folyarnodâs erderneben az Aradi Kirâlyi Carneralis Uradalrni Tiszlsegnck be

adoll olly erlelrnti nyilatkoztatâsa hogy noha ugyan Arad Vărossa kozsegenek măr
lulajdonkeppen âltal adott kortsrnâltatasbeli Kir. lgazak hasznâlaljâl sernmi reszben meg

nern sertheti, rninthogy azonban a Vărosi Kozseg illy hasznălatjainak elinlezese a Kir.

Kamarâl61 ftigne es Văros fel szabadulâsa elrendeleseiben munkâl6d6 Kir. Bizlossâg

foglalatossâga hozzâ tarlozna, a Zsid6k lovâbbi hasznâlalyanak elhatarozâsăval egytitt azerl
2
is mind ez okbol mind pOOig hogy a Văros meg Uri Torvenyhal6sâg alatt leven , illyes

hatarozâsokal nem is hozhat, e jelenlevo a kortsmâlkodâs gyakorlasaban levă Zsid6sag rneg
halgatâsa nelktil s a Vărosbeli

Haz

Birtokosok haszon tsokkenesevel s rovidsegevel is teu

hat.arozâsăl a Vărosi Kozsegnck lorvenylelennek nyilatkoztalja.

Arad Vărosa kozsege lovâbbâ Irâsban tett nyilatkoztatâsa mellett elO lerjeszlett ebeli
vegzeseil abban hogy a Zsid6sag sernmi sajâtsâgol sem Polgări Jusokal a Szabad Kirâlyi
Vărosokban nern gyakorolhal a Zsid6sag gyarapodâsăt meg szoril6 Rendelesekkel egeszen
meg egyezo lenne, ez uttal gyokerezlelven azoknak lovâbbi rnegâllapiltatâsâert kănyorogven

Wgeztetett

Ez Arad Vărossâban lak6 Zsid6sagnak a Polgărokal s mas

Haz

Birtokosokal illetto

fel eszlendei Bor Kortsomâltatâsbeli lgazok gyakorlâsâb61 val6 kirekeszlesere hozotl
vegzese Arad Vărossa kăzsegenek, valamint azon Văros ktilombfele Rendti lakossainak,

ebeli Kortsomâltatâs Igazaiba val6 reszestilesek onkenyes es hatalrnas rnegszoritâsât, s
szerzooeses, ugy az ad6z6 Zsid6 lakosoknak a rnindennapi elel m6dja megszerzesere, ez
ideig szabadon gyakorlotl korlsmâltatâs hasznâlaljâb61, e czelra meg szerzel tulajdonok
veszedelrnevel, es elelek m6dja eroszakos elzârâsăvâl val6 kivetkezletesel sol a lakosok
kozott fenl âll6 nemelly koleseknek es minden rend es lărvenyes alap nelktil val6
felbornlâsâl s zavarodâsâl vonvan rnaga utân, mind ezert, rnind pedig hogy az illy Kirâlyi
'

Jussokkal val6 eles m6dgyânak elhatârozâssa es az efele vegzesek fel âlliltâsa Jussal a meg

Uri lărveny hal6sag es Megye vedelme ala tarloz6 Aradi Kozseg a Kirâlyi vâltsagbeli
Kegyelernlevel kinyereseig rnagara nern ruhâzhatnâ, sol ezen egesz âllapotnak elhatarozâsa

a Văros felszabadulâsa elrendeleseben munkâltlod6 Kir. Bizlossag foglalatossagai kozze
tarlozand6nak esrnertetnek ezen hirlelen s ido elOtt tett vegzese Arad Vărossa kozsegenek

ezennel rnegsernmissittetik s a Zsid6 lakosok ez âltal a Văroson lovâbbi maradâsok
m6dgyânak maga uljân

leendo elhatârozâsa az egesz kozseg

âltal eddig

hasznâlt

kortsornâltatâs gyakorlâsâba mind pedig a Zsid6 egyes lakosok ezen kortsomâltatâsbeli elel
m6djok szabad tizesebe Jărasbeli Sz. Bir6 âltal azonnal visza helyhezlen1i rendeltetnek
Arad Vărossa kozsege pedig az illy onkenyes es hatalrnakon kivtil levo s eroszakos
3
hatârozâsok leleleert erzekenytil meg feddetven az efele Tettektbl eltiltatni fog .
Koz Gytiles 1 827 Szt. Andrâs hava 8.
Orig. An, DI Arad,

ACA. nr.

1 493/1 827.

[Traducere:]
1 493 . Comunitatea evreiască din Arad se plânge că, prin rezoluţia din octombrie a.c.
a Magistratului din Arad, oraş aflat în curs de obţinere a statutului de oraş liber regesc,
întreaga evreime a fost exclusă de la orice fel de cârciumărit, vânzare a vinului şi chiar de la
slujba de cârciumar angajat la casele locuitorilor creştini, fiind astfel lipsită dintr-o dată de
o sursă de existenţă şi de beneficiul "·ânz.ării vinului şi cârciumăritului, exercitate din
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1
vremuri imemoriale în localul comunităţii . Prin această hotărâre neaşteptată, întreaga
comunitate şi fiecare locuitor evreu în parte sunt păgubiţi foarte mult şi sursa lor de trai este
compromisă.
Referitor la meritul acestei plângeri, oficialii domeniului cameral regesc din Arad
declară că, dacă beneficiul regal de cârciumărit ar fi fost deja predat efectiv comunităţii
oraşului Arad, acest drept nu ar mai putea fi încălcat în nici un fel, întrucât însă transferarea
acestui beneficiu depinde de Camera regească, căreia îi este subordonată comisia regală
instituită pentru acordarea statutului de oraş liber regesc, deci şi determinarea implicării
viitoare a evreilor în acest beneficiu e de competenţa Camerei, oraşul, ca aflat încă sub
2
jurisdicţie domenială , nu poate adop1a asemenea decizii fără ascultarea evreimii aflate în
prezent în exercitarea dreptului de cârciumărit şi cu limitarea foloaselor de care se bucură
proprietarii de case din oraş. Drept urmare, această hotărâre a comunităţii orăşeneşti o
declară ilegală.
Comunitatea oraşului Arad solicită în scris întărirea rezoluţiei sale anterioare, pe
temeiul faptului că evreimea nu poate deţine proprietăţi şi nici drepturi cetăţeneşti în oraşele
libere regeşti, iar hotărârea ar fi în deplină concordanţă cu dispoziţiile oficiale privind
restrângerea numărului evreilor.

Rezoluţie
Rezoluţia comunităţii oraşului Arad privind excluderea evreimii locuitoare în acest
oraş de la exercitarea dreptului de cârciumărit al vinului timp de 6 luni pe an, drept care
revine cetăţenilor şi altor proprietari de case, duce la restrângerea abuzivă a participării
locuitorilor de diferite condiţii ale oraşului la exercitarea dreptului de cârciumărit, la
limitarea drastică a surselor de existenţă şi periclitarea bunurilor achiziţionate în vederea
exercitării acestei ocupaţii de către locuitorii evrei, contribuabili sau arendaşi, care până
acum au beneficiat în mod liber de cârciumărit pentru acoperirea nevoilor lor cotidiene de
viaţă, ba chiar la tulburarea şi distrugerea, fără nici un temei legal, a legăturilor contractuale
existente între locuitori.
Din aceste motive, precum şi deoarece comunitatea din Arad, aflată încă sub
jurisdicţia domenială şi patronajul comitatens, nu-şi poate asuma, până la obţinerea
diplomei regale de oraş liber regesc, dreptul de a hotărî asupra modalităţilor de utilizare a
beneficiilor regale, iar reglementarea acestor probleme este de competenţa comisiei regale
care se ocupă de acordarea statutului de oraş liber regesc, prezenta hotărâre, neavenită şi
adoptată înainte de vremea cuvenită de către comunitatea orăşenească din Arad, se
anulează. Până la reglementarea corespunzătoare a problemei locuirii pe mai departe a
evreilor în acest oraş, se dispune restabilirea, prin judele nobiliar cercual, a întregii
comunităţi în exercitiul de până acum al dreptului de cârciumărit, iar locuitorilor evrei
particulari să li se permită libera practicare a cârciumăritului pentru necesităţile existenţei
lor. Comunitatea oraşului Arad să fie aspru mustrată pentru adoptarea unei atari hotărâri
abuzive şi aflate în afara competenţei sale, interzicându-i-se pe viitor asemenea fapte.
Adunarea generală din 8 noiembrie 1 827.

1 Vezi pentru antecedente ACA,

2

nr.

1 585/1822.

Oraşul Arad se afla sub autoritatea Camerei Aulice Ungare. Î n perioada la care se referă

documentul se făceau pregătirile pentru acordarea privilegiului de oraş liber regesc, care implica un
statut autonom, eliberat de sub tutela camerală. Primele demersuri pentru obţinerea unui atare statut
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datează din anii 1 8 1 2- 1 8 1 3 , când o comisie mixtă, formată din reprezentar.ţi.i comitatului, oraşului,
Camerei aulice şi administraţiei militare, a elaborat un proiect în acest sens. în anul 1 826, împăratul a

comunicat dietei de la Bratislava intenţia sa de ridicare a Aradului la rangul de oraş liber regesc, ceea
ce a declanşat pregătirile şi dezbaterile care s-au finalizat în anul 1 834. Vezi Lakatos, II, p. 26-3 3;

Mărki, p. 5 1 3-525. Vezi şi doc. nr. 1 9 8 ( 1 83 3 ) şi 232 ( 1 836).

134.

1 827,

Piatra Neamţ.

Extras

din pinkasul breslei croitorilor

evrei privind obligaţiile lor profesionale, obşteşti şi morale.

Membrii breslei sunt obligaţi să vină la sinagogă şi să participe
la

găciunile zilnice de dimineaţa şi seara; ei trebuie să respecte

ru

riguros

toate sărbătorile evreieşti.

Preşedintele

are

puteri

depline în cadrul breslei.

1 . Dimineaţa şi seara membrii vor merge regulat la bet hamedraş, tăcând rugăciunile
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 trebuie să fie şi rabinul, preşedintele va avea toată puterea asupra
societarilor.
4. Chalemoit nu se va lucra, contrar amendă 5 lei. De permite rabinul, se va putea
lucra.
5. Eref Şabes şi lom tof, cu 2 ore înainte de a se însera, să nu se lucreze.
6. Primirea unui membru se va face cu majoritatea voturilor, cel primit se va obliga
să respecte totul.
7. Venind un meseriaş străin. gabaiu1 va îngriji cu gazdă şi cheltuială. Găzduirea se
va face după ordine.
8. Sâmbătă şi sărbătoare după mincha, asociaţii se vor aduria în casa de rugăciune şi
vor recita tilem.
9. Fondul societăţii se creează din Uilll ătorul venit :
Calfa va da una para pe săptămână. cel ce lucrează cu bucata va da 5 para pe bucată.
meşterul va da una para pe săptămână şi 2 para pe bucată.
1 0. Nimenea nu va primi de lucrat, de nu va fi chemat, nimenea nu se poate concura.
1 1 . Un lucrător străin, voind a se stabili, nu va putea lucra fără autorizaţia lui gabai,
contrar va plăti amendă societăţii un galben şi ispravnicilor doi galbeni.
1 2 . Nici o calfă nu poate deveni meşter de nu se va însura, când fiind admis va face
şi prasnic.
Maistrul cu calfa lui nu pot lucra în companie contrar va da amendă societăţii un
galben şi ispravnicilor toi un galben.
i 3 . Nimeni nu va primi o calfă eşit de la altul fTrră regulă, contrar maistrul ce l-a
primit va plăti 1 2 lei societăţei şi 2 galbeni ispravnicilor amendă.
14. Nimenea nu va putea insulta pe celelalt. contrar va plăti amendă 6 lei casei de
rugăciune şi 6 lei societăţei.
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1 5 . O calfă cu voia lui gabai1 poate merg\! la ţară ca să lucreze2.
Publ. în: Kaufman, I, p. 291 -293.

piele.

1 Gabaiui de atunci era Volf ben Nechemne Fabil .
2 S tat utnl a fost înscris într-un pinkas datat din anul 1 827. Documentul este legat în scoarţe de

4 file din p1;ikas sunt albe, fila a 5-a este pagina de titlu având ornamente figurative. Fila b

o parte din statut, fila g, capitole din Talmud, care laudă meseria; pe fila h stă scris că după
P: işt<' :s.! va :ace alegerea comitetului şi a lui gabai . . . La şedinţe se cere ca membrii să vină curaţi şi cu
respect, <i�ezân<lu-se la masă după etate, iar gabai la capătul mesii. Pe fila 1 1 este un proces verbal al
SocicEiţii Sacre (Ch.!VPi Kadischa). Urmează iscălittuile membrilor Chevrei Kadişa. Pe fila 1 2 este
lmputcmicirea lui hahambaşa din laşi. Apoi urmează iscăliturile membrilor societăţii croitorilor
( Kautinan, p. 290-292).

cuprinde

135 .

1 828,

i11nuan·e 3,

Iaşi. Dispoziţia domnească, prin care Ioan

Sandu Sturdza, domnitorul Moldovei, porunceşte hatmanului
Alexandru Roset să dispună autorităţilor din laşi s ă oprească

intrarea familiilor evreieşti care vin în Moldova de peste Prut şi

din Bucovina, aşezându-se prin târguri şi în Capitală.

Noi Ioan Sandu Sturz.a cu mila lui Dumnezeu Domn Ţării Moldavviei.
Cinstit credincios boeriul domniei mele, dumneata Alexandru Roset h atman,
Fiindcă după ştiinţele ce am luoat domniea me, mulţime de familii jidoveş'i .zgonite
fiind de piste hotar năzuesc cu necontenire aice în ţară, parte de piste Prut şi parte din
Bucovina, aşăzându-se cu statomiciea unii pe la târgurile de pe afară, iar alţii şi însuşi aice
în Capitală, cari urmare a izgoniţilor pentru multe pricini fiind cu totul nepriirnită
t:lteresului ţării1, poroncim dumitale ca de îndată să să dei poroncile Hătmăniei, atci\t cătrJ
căpitanii zapcii de aice den Iaşi ca pe de o parte nicidecum mai mult de acum înnainte
iHtâmpnr.dn-s;1 a veni spre statornicie asămine familii jidoveşti si'i nu să priimească, având
pnrnre întru Hce«sta neadormită privighere, şi pe alta cercetând cu străbatere şi pentru acei
cc până ncum să vor fi tâ mp la t a veni, şi făcând izvod cu lămurire de nwnile lor şi la ce
Jocuri să află găzdăluiţi sau statorniciţi , să-l trimeţi. la domneasca noastră Visterie, cât şi
cătră căpitanii marginilor hotarului din tot cuprinsul ţării, ca oricând ar vide năzuind
asănune jidovi, sau cu paşaporturi, sau fără paşaportari vrând a trece din orice parte, să nu-i
îngaduiască nicidecum, decât pentru acei cu paşaportari ce vremelniceşte s-ar voi să treacă,
să înştiinţază la Hătmănie arătând trebuinţa ce urrniază a ave, rămâind ca după dezlegare ce
sa va fdr.e de aice să aibă povăţuitoriu răspuns de urmat2.
[Sigiliul domnesc]
828 ghenar 3 .
Alexandru hatman
,

,

1::ng. At-l , DJ. :ctşi, col. „Litere", dos. J/56, f. 1 .
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1 Vezi doc. 1 3 6 .
2 La 1 2 ianuarie

1 828, domnitorul adresează o nouă „ţidulă" hătmăniei prin care ordonă
aplicarea măsurilor dintre cele mai severe pentru oprirea intrării în Moldova a evreilor izgoniţi din
alte ţări, în special, din Rusia. Se avertizea1A că dacă „ori pe unde s-ar dovedi că au trecut de acum
înainte măcar unul de aceşti j idovi, acel că�itan s�pt a cm:iea privighere va fi mm:ginca �ca:a are să
să pedepsească cu necruţare de cătră domruca me (loc. cit. , f. 2). 1n legătură cu mstrucţmrule ce se
vor da ulterior pentru a acorda evreilor drept de intrare în ţară, vezi doc. 327.

1 828, ianuarie 18, Ia,ri. Informarea adresată de Liehmann,

136.

cancelistul austriac în Moldova, ministrului de

externe

Austriei despre venirea unui mare număr de evrei din Rusia

al

în

judeţele Botoş ani, Dorohoi şi Herţa.

In den letzten Wochen hat man vorziiglich in den Districten von Bottoschan,

Dorohoy und Herza1 ein besonders grosses Anstromen aus Russland. passlos entflohener
Judenfamilien bemerkt, welche sich in diesen Gegenden der Moldau ansessig machen zu

wollen erklărten und als Ursache ihrer Auswanderung aus den russischen Provinzen, die

auch auf diese Nation nach neuester Anordung ausgedehnte Militărdienstpflichtigkeil
angaben. Da die Moldau ohnedies mit lsraeliten nur zu sehr iiberschwemmt ist, so hat der

regierende

Furst

sămtliche

Distrikts-lpravnike

beaufragt,

eingewanderten Juden allsogleich zuriickzuschaffen2•
Publ. în:

all

aus

Russland

passlos

Hunnuzaki, XXXI, p. 1 .

[Traducere:]

În ultimele săptămâni s-a putut observa în special în districtele Botoşani, Dorohoi şi

Herţa1 o deosebită afluenţă de familii evreieşti venite din Rusia, fără paşapoarte şi care au

vrut să se stabilească

în

aceste zone ale Moldovei, motivându-şi emigrarea din Rusia prin

faptul că în conformitate cu noile ordine obligativitatea serviciului militar s-a extins şi

asupra lor. Întrucât Moldova şi fără aceştia este supraaglomerată de israeliţi, domnitorul a

însărcinat isprăvnicii diferitelor districte ca toţi evreii venili clin Rusia fără paşapoarte să fie
imediat trimişi înapoi2.

1 În legătură cu implicarea evreilor în viaţa social economica a târgului Herţa este concludent
altele un hrisov dat de domnitorul Scarlat Callirnachi în iunie 1 8 1 4 pentru reglementarea unor
neînţelegeri intervenite dintre târgoveţii evrei şi proprietarul târgului. Din hrisov rezultă că evreii au
desfăşurat o intensă activitate comercială spre binele locuitorilor, aducând importante venituri
boierului proprietar. (D.J. Iaşi, Col. lit., dos. nr. 526, voi. 1 5, f. 1 08). În legătură cu implicarea
evreilor în viaţa târgurilor Botoşani şi Dorohoi vezi doc. 60, 1 76, 1 8 1 .
2 Vezi doc. 1 35.
printre
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137 .
ad.

nr .

1 828, ianuarie 2 1 , Alba Iulia. Adresa administraţiei
domeniului episcopal către marele prepozit şi vicar general al
Episcopiei romano-catolice în leg�tură cu plângerea
comunităţii evreieşti din Alba Iulia pentru încărcarea excesivă
la recrutare. Se solicită aplicarea rezoluţiei guberniale privind
e fectuarea recrutării în proporţia populaţiei înregistrate de
tabelele contribuţionale.

962/1 828

Mclt6sagos Nagy Praepost, es Gcneralis Vicarius Ur!
Kărolyfcjervări Zsido Biro, es Kozonseg f. h. 1 7en, oly konyorgesscl
tollyamadvan ezen Uradahni Tisztseghez, hogy mivel a Kărolyfejervari Tekintets Tanatst6l
az ide sub A. zărt keresekre tett indorsatio ertelmenel fogva azt, hogy a Felseges Kirâllyi FO
Iga1,gato Tanăcsnak 1 825ik esztendobe 3 1 53 szârn alatt kălt, s' Zărva ideis sub B.
alăzatoson mcllekelt Kegyelmes rendelese szerent, minden Tyrozas alkalmatossâgaival a
Zsidosag, s' Wirosi rend kozt az igaz proporti6 erualtatvân nepessegeken felyiil katona
Tyro adassal a Zsidok ne terheltessenck, meg nem nyerhettek, Protectori kotelessegiinlrnel
fogva a Felseges Kirâllyi Fă Kormâny Szek elott eszkozoltetnok ki azt, hogy az igassâgon
tul czen Nemzet ne nyomaltassck el; mi minek clătte e tru"gyba felsobb hellyeken
panaszoltunk volna, elsobb a Kărolyfejervâri Tekentetes Tanâtsot meg talâltuk, viszsza
vă.râs mcllett a Zsidok panaszszât is kozoltiik, kerven hogy a Contributionâlis Tabella ut
mutal.lsa szcrent tegyen igazat, a mint ezen requisitiunk mâssât sub C. alâzatoson be
mutatyuk a Meltosâgos Generalis Vicarius Umak, de a mint sub D. lâtni meltoztatik, tsak
az eroszak mellett maradott a Tekentetes Tanâts, s' a kozles vegett âltalunk oda kiildetett
Zsidok panaszos Levelet sem adta viszsza.
Mint bogy pedig a fennebb tisztelettel emlitett Kirâllyi Gubemialis rendeles ei telmincl
fogva a Zsidok tsak proportionalis repartitio szerent tartoznak a Tyrozâsba a Vru osi rendet
segitteni, a pe<lig mindenek elOtt tudva vagyon, hogy a Maros Partusi Zsellereket, Vărbeli
Judicatust, s' Karolyfejervări Vărosi Rendet a Zsidokkal mertekbe teve, ezek amazolrnak egy
tized n:szs:d�ket sem teszik1 , sot tsak: azokis, kik a Piispoki J6szagokbol, s' mas kozelebb levă
Ncmes Birtokosoktol, az Uri szolgâlat ki keriilese tekintetebOI keves idok alatt a Vărosra
vontăk magokat, reszszereut mint Lipitorok, reszszerent a tebetăsebb Vărosi rend
Patrociniuma alatt mint Majorosok, Zsellerek, Szolgak eLc. sokkal fellyiil haladgyâk a Zsid6k
sz.1.mat, meg is az igaz merteket ncm tekintve a Tekentetes Tanâts eroszakoson a Zsid6sâgra
ket Tyrot vetett tsak azert, mivel az ez elOtt 3 esztendovel tărtent Tyrozâs
alkalmatossagaivalis kettot âlittott a Zsid6 Compagnia2, holott eppen ellenkezoleg veve a
dolgot, az igassag azt hozna magâval, hogy a mennyivel akkor a Competentiân feljiil eroszak
Afta! nem pedig onkentesen a mint a Tekintetes Tanâts âltal âlittatik, ad6ztak a Zsid6k, most
az is tekintetbe vetetven nekik fel tudattassek, nem pedig az akkori eroszak, ezutânrais
C:·masurâul vetessek, de ezt nem tekintveis a Zsid6k mostis măr egygyet a magok reszszekrăl
he adtak tăbbe! peJig nyoltzbol igassâgoson nem tartozvân, instâllyuk alâzatoson a
Mclt6sagos Generalis Vicarius Urat, mint a kit ezen dolog a Piispoki Szek iiressege idejen
illct, meltoztassek a Felseges Kirâllyi Gubemium elătt ki eszkozOlni, hogy az itt hellyben lako
Mt.ltosâgos Provincialis Commissarius Czirjek Denes Ur elOtt a Zsid6sâg, es Vărosi rend
szârnâhoz kepest eruâltassek a Contributionalis Tabella ut mutatâssa szerent az igaz m&tek, s'
A
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a Felsegcs Kirâllyi Gubernium filial 1 825 esztendoben 3 1 53 szăm alatt

rendeles,

a Karolyfejervari

Nemes

Magustratus

âltal

minden

ki adatott kegyelmes

tekintetbe meg

rendeltetven ide hâtrebb az effele panaszok, s' eroszakoskodâsok eWtt az ut

be

tartani
3
zărattassek •

Mindenkori alâzatos tisztelettel leven
A Meltosagos Nagy Praepost, es Geueralis Vicarius

Umak
alâzatos szolgâi
Orban Istvan m.p. az Erdellyi
Melt6sagos Piispoki Uradalom

Karolyfejervart Januarius 2len, 1 828. lnspectorc.
Kovats Istvan m.p. Melt6sagos
Piispoki Uradalmi Ispan, es Actuarius

Orig. Arh. Episcopiei romano-catolice de Alba Iulia, nr. 962/1828.
[Traducere:]
ad. nr. 962/1828
Mărite domn mare prepozit şi vicar general !
Judele evreilor şi comunitatea evreiască din Alba Iulia au înaintat administraţiei
domeniale de aici, în data de 17 a lunii în curs, rugămintea conform căreia, pentru că nu s-a
respectat dorinţa comunităţii evreieşti, potrivit conţinutului cererii înaintate onoratului
Magistrat al Albei Julii, introdusă şi anexată aici la punctul A., şi potrivit ordinului milostiv
al Înaltului Gubemiu regesc suprem, editat în anul 1 825, cu nwnărul 3 1 53 şi anexat, cu
umilinţă aici, la punctul

B., ca să nu se încarce recrutările din rândul evreilor, atunci când,
şi starea

se stabileşte, conform echităţii, proporţia celor recrutaţi între comunitatea evreiască

orăşenească, ţinând cont de obligaţia noastră de protectori, să obţinem de la Înaltul
Gubemiu regesc ca această naţiune să nu fie împovărată cu mai mult decât i se cuvine cu
adevărat. Înainte ca să ne fi adresat autorităţilor superioare în legătură cu acest caz, ne-am
îndreptat spre onoratul Magistrat al Albei lulii, cerând un răspuns la plângerea evreilor şi
solicitând să facă dreptate pe baza tabelei contribuţionale, solicitare a cărei copie o
prezentăm, cu umilinţă, măritului domn vicar general, la punctul
puteţi binevoi a observa la punctul

C. Dar aşa după cum
D., onoratul Magistrat a persistat în încăpăţânarea sa şi

nici măcar nu ne-a returnat solicitare.a noastră şi petiţia evreilor.
Dar, pentru că, potrivit înţelesului respectatului ordin amintit al Guberniului regesc,
evreii sunt obligaţi Ia a ajuta oraşul, în repartizarea recrutărilor, numai în procent
proporţional, este cunoscut, înainte de toate, faptul că, în raport cu jelerii de la Partoş, cu cei
de sub autoritatea cetăţii şi cu starea orăşenească din Alba Iulia, evreii nu reprezintă nici a
'
zecea parte din numărul acestora . Dar chiar şi aceia care s-au declarat a fi sub autoritatea
oraşului, pentru a evita obligaţiile domeniale datorate domeniului episcopal sau domeniilor
nobiliare învecinate, susţinând fie că sunt aşa-numiţii „lipitori", fie că sunt sub patronatul
orăşenilor mai înstăriţi ca măiereni, jeleri, slugi etc., sunt mult mai numeroşi decât evreii.
Cu toate acestea, onoratul Magistrat nu ia în seamă pro11'>rţia reală şi impune evreilor, cu
forţa. doi recruţi din totalul recrutărilor şi asta numai pentru că, cu ocazia recrutărilor

petrecute acum 3 anL i s-a impus Companiei evreieşti prezenţa a doi recru ţi2 • Ori,
dimpotrivă, restabilirea adevărului ar impune că, deoarece atunci evreilor li s-a impus cu

forţa şi fără consimţământul lor de către onoratul Magistrat purtarea acestei sarcini ce :e
depăşeşte obligaţiile, acum, luându-se în considerare acesl fapt, evaluarea procentului de
recrutare să se facă corect, nu să se aplice şi acum constrângerea de atunci. Dar, oricum,
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evreii au dat deja un recrut din totalul celor opt stabiliţi pentru oraş, iar la mai mulµ nu se
consideră obligaţi cu adevărat. Insistăm, cu umilinţă, în faţa măritului domn vicar general,
ca acestor probleme, ce ţin de competenţa scaunului episcopal, să le obţină o soluţionare
favorabilă din partea Înaltului Gubemiu regesc şi să se dispună ca proporţia recmtărilor
dintre evrei şi dintre starea orăşenească să se evalueze în funcţie de tabela contribuţională,
care va arăta proporţia justă. Această evaluare să se facă în faţa comisarului provincial de
aici, domnul Dionisie Czirjek şi în funcţie de precizările Înaltului Gubemiu regesc,
conţinute în ordinul milostiv cu numărul 3 153, din anul 1 825, ca în acest fel, prin
respectarea acestui ordin, în toate aspectele sale, de către nobilul Magistrat al Albei Juli L Sc1
se închidă calea tuturor dezordinilor, plângerilor recente de acest fel şi constrângerilor3.
Fiind cu wnil şi veşnic respect
Măritului domn mare prepozit şi vicar general
supuse slugi
Ştefan Orban m.p. inspector domenial
al măritei Episcopii a Ardealului
Ştefan Kovats m.p. jude şi arhivar
domenial al măritei Episcopii
În Alba Iulia, la 2 1 ianu�.rie 1828.

1

Vezi nota 3

de la doc. m. 1 12 ( 1 825).

2 Vezi doc. nr. 1 12 ( 1825).

3 În 31 ianuarie 1 828, Gubemiul răspunde negativ la cererea de reducere a numărului
recruţilor evrei (Arh. Episcopiei romano-catolice de Alba Iulia, nr. 1 53/1 828).

138 .

1 828, februarie,
Orenş tein,

laşi.

negustor

Cererea

din

lui

Botoşani,

Herş
supus

Marcu,

fiul

austriac,

lui

către

Consulatul Austriac, prin care solicită să fie sprijinit în pricina

cu vornicul Constantin Miclescu, care îi pretinde restituirea
unei datorii de care se achitase încă din anul 1 825.

Către cinstita K.K. Aghenţii
De cinci ani de zile urmează pricina de judecată între mine şi între dumnealui vornic
Constantin Miclescu pentru nişte bani de datorie, care dumnealui cu asuprire îi cere de la
mine, fiind istoviţi, măcar că dumnealui, în puterea anaforalei ce s-au dat la anul 825
septembrie 1 3 , s-au dat rămas, rărnâind eu slobod din nedreapta cererea dwnnealui, şi s-au
îndatorat ca îndată să-mi întoarcă două zapise de datorii, cum şi scrisorile dughenilor mele
ce-i sunt amanetariate. Măcar că pentru aceasta în vreo câteva rânduri i s-au trimis cărţi
domneşti, măcar că s-au orânduit un igicliu domnesc cu o volnicie domnească ce s-au
slobozit la anul 1827 aprilie 15, ca să eie de la dumnealui arătatele sineturi şi documenturile
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cele amanetariate, cu toate acestea numitul boer n-au luat în nici o băgare de seamă
pomenitele poronci domneşti şi până astăzi îmi opreşte hârtiile mele.
Fiindcă dumnealui, prin această vrednică de pedeapsă nebăgare în seamă a
poroncilor domneşti m-au afonisit de istov, de o parte neputând căuta interesurile negustorii
mele, de altă parte neputându-să pw1e la cale cu creditorii mei, pentru aceasta dar, iarăşi mă
văd silit a mă ruga cinstitei K.K. Aghenţii să binevoiască a face cu tot dinadinsul
mijlocitoare punere la cale prin locul cuviincios ca arătata volnicie domnească, de pe care
alăturez copie, să se pue în lucrare cu străşnicie, fără mai multă prelungire şi pricinuire, ce
să pot lua arătatele scrisori a mele.
leşi, 1 828 fevruarie 1 5 .
Herş Marcu sin Orenştein, supus austriacesc din Botoşani [şi iscălitura î n ebraică].

Orig. AN., fd. Documente istorice, CXXXI/107.

139.

1828,

mai 4,

laşi. Inscripţia de pe piatra tombală a rabinului

Iosef David h acoh en

,

preşedintele Tribunalului Rabinic şi

îndrumătorul drept al cbştei.

Duminică, 4 mai 1 828. 20 Iiar 5589.
Aici odihneşte. Duminică 20 Iiar [5]589. Un bărbat activ, bogat în fapte, ne-a fost
luat chivotul Domnului, rabinul, lumina cea mare, subtilul şi eruditul în Biblie, Talmud şi
Cabala [care] a răJ:.'}lândit învăţătura printre cei mulţi. Unde este piosul? Unde este modestul
dintre fiii lui Aharon hacohen, iubitor de pace, iubitor de oameni pe care i-a atras spre
învăţătură, dădea pomeni săracilor, coloana [de sprijin] a univ�umlui în studiu, pioşenie şi
faceri de bine, preşedintele tribunalului rabinic şi îndrumător drept aici în obştea noastră
1
sfăntă, stăpânul nostru . . . [învăţătorul nostru, rabinul Iosef David hacohen . . . ]

Publ. în: Kara, LE., p. 69.

1 Personalitatea rabinului Iosef David hacohen este schiţată de Wilhcm Schwarzfeld într-o
scurtă biografie în următorii termeni: „unul din daianim (judecători) din Iaşi care a lăsat o amintiri;:
neştearsă asupra contemporanilor săi fu Rabinul Joseph David, cunoscut şi sub numele de Zvolever
Ruf. Era un bărbat integru şi cu calităţi distinse. S-a născut la Zvolevic, în Polonia, Ia Iaşi a venit în
jurul anilor 1 800, ocupând acelaşi post până la moartea sa ( 1 828). Era un talmudist distins, lipsit de
fanatism, caritatea părând a fi misiunea vieţii sale. De la Iosef David a rămas un op. cabalistic sub
titlul de Dark.ie Emuna (Căile credinţei), tipărit în 1 857 de un nepot al său. O casă de rugăciune din
Iaşi în Târgul Cucului îi păstrează memoria, purtând numele de ,,Zvolever Beth harnidraş şi un altul
numit ,,Zvolever Iesumi" (W. Schwarzfeld, Iosef David, p. 204). Iacob Niernirower îl caracterizează
ca pe un adevărat păstor şi preot: în timpurile holerei şi-a îndeplinit datoria umanitară faţă de cei
bolnavi (Niemirower, Ochire, p. 14-1 5).
-
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140.

1828, iunie 10, Buda. Dispoziţia Consiliului Locumtenenţial,
adresată Magistratului oraşului Timişoara, cu privire la
repartizarea şi încasarea taxei de toleranţă în funcţie de
veniturile realizate de contribuabilii evrei, în vederea lichidării
restanţelor existente

Copia 17 346
Prudentes ac Circurnspecti nobis honorandi !
Medio recens editae benignac Resolutionis Regiae dignabatur Sua Majcstas
Sacratissima clementer praecipere: ut devalvatione Taxae Judaeorum tolerantialis hucusque in
160 millibus tlorenorum Conventionalis Monetae defixae1 locum sortiri nequeunte, illius
repartitio tantisper ea ratione instituatur, ut totali eiusdem Quotta Summae integrali fussorum
redituum imposita, juxta hanc proportionem Competentia ab uno tloreno desumenda eruatur,
subin autem secundum fassionales Consignationes concernentium Comitatuum, medio horum
recidentes ad singulum Quotta perinde juxta Claviru fassionalium Consignationum ad
gremiales Judaicas Communitates ejectentur; Classificationi Individuali relate ad id,
quantumnam ex hac Quotta pco singula Communitate emensa, quemlibet a proportione fassi
proventus annue supportare oporteat, ipsis Judaicis Communitatibus relicta, quae in reliquo
oneri Cautionis pro Quanto eidem adrepartito obnoxiabuntur. Caeterum usitata hucusque
incassationis Methodus porro quoque observetur: a Judaeis nihilominus in Liberis Regiisque
Civitatibus constitutis Taxa Tolerantialis pro futuro sub Inspectione localium Magistratuum
Civicarum incassetur; resque eo agatur, ut Restantiae cum fine Anni Militaris 1 826/27
exhaerentes plene liquidentur2•
In huius igitur benignae Resolutionis Regiae consequentiam gremiali Regii huius
Locumtenentialis Consilii Exactoratu Consignationem elaborante, quae perhibet:
quantumnam totali Quotta fassorum per Judaeos proventum pro basi sumpta, ab uno quovis
fassionali floreno ad integralem in 1 60 millibus monetae Conventionalis altissime defixam
tolerantialem Taxam solvendum obtingat; quantum item taliter, secundum fassionales
Consignationes Anno 1 822 per concementes Jurisdictiones submissas, gremiales
singularum Jurisdictionum Judaei solvendum habeant, Extractus attactae per idem Politici
huius Dicasterii Exactoratus Officium elaboratae Consignationis Civico huic Magistratui
cum eo hisce transponitur ut ductu huius Extractualis Consignationis, immediate ad
effectum benignac huius Resolutionis Regiae omni cum solertia et accuratia procedat,
gremialibusque suis Judaeis declaret: iisdem solutionem Taxae Tolerantialis juxta hanc
novam Clavim inde a l -a Novembris a.c. incumbere et relate etiam ad praememoratarum
restantiarum liquidationem diligenti, ac prompta solliciludine, et cooperatione sua
concurrat. Datum ex Consilio Regio Locumtenentiali Hungarico, Budae die 1 0 Junii 1 828
celebrato. Eorundem benevoli, Comes Fidclis Palffy m.p. Georgius Fekete m.p.
In fidem copiae
Temesvarini die 1 0-a Januarii 1 837
Triphonius Szrottkovits m .p.
Expeditor
Copie. Arh. Naţ. Magh. Budap.::sta, ACL, C 55, pachet 204,

nr.
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17

346/1 828.

[Traducere:]
Copie

17346
Prudenţi şi circumspecţi de noi onoraţi!

Prin recent emisa milostivă rezoluţie regească, Maiestatea Sa preasacră a binevoit cu
îndurare să dispună ca, nefiind permisă devalorizarea taxei de toleranţă a evreilor. fixată
1
până acum la 160 OOO de florini monedă convenţională , repartiţia acesteia să se facă în aşa
fel încât cota totală să se stabilească în funcţie de venituri, calculându-se suma care
urmează a fi plătită după fiecare florin venit. Cota să se repartizeze pe comitate, iar prin
int;:rmediul acestora pe comunităţile evreieşti din cadrul lor. Repartiţia pe indivizi, anume
din cota stabilită pentru o comunitate cât trebuie să suporte fiecare persoană în proporţia

venitului anual declarat, revine însăşi comunităţii, care va garanta pentru cuantumul ce i-a
fost repartizat. De altfel, sc va respecta şi de acum înainte metoda de încasare folosită până
acum, cu menţiunea că de la evreii din oraşele libere regeşti taxa de toleranţă sc va încasa

pe viitor sub controlul Magistratelor orăşeneşti locale şi se va acţiona în aşa fel, încât
2
restanţele existente la sfărşitul anului militar 1 826-1827 să fie lichidate în întregime .

În urmarea acestei milostive rezoluţii regeşti,

Exactoratul din cadrul acestui Consiliu

locumtenenţial regesc a elaborat o situaţie din care reiese, luându-se ca bază cota totală a

veniturilor declarate de evrei, cât se va plăti după fiecare florin declarat pentru acoperirea

integrală a taxei de toleranţă, fixalâ prin hotărâre imperială la 160 OOO de florini monedă
convenţională, şi cât

venit înaintate în anul

avea de plătit (",vrei i din fiecare jurisdicţie, conform declaraţiilor de
1822 de către acestea din unnă. fa.1rasul din situaţia elaborată de oficiul

ar

exactoral al dicasteriei administrative amintite se transmite Magistratului orăşenesc cu
porunca de a trece imediat la aplicarea cu sârguinţă şi acurateţe a milostin·i rezoluţii regeşti,

în conformitate cu această situaţie prezentată în extras şi să comunice evreilor din cadrul său
că le revine datoria de a plăti taxa de toleranţă, conf01m noii chei, de la 1 noiembrie a.c.,

concurând totodată cu toată diligenţa şi solicitudinea la lichidarea restanţelor pomenite
anterior. Dat din Consiliul Locumtenenţial Regesc ungar, Buda,

10 iunie 1 828. Binevoitorii
conte Fidel Pălffy m.p.

George Fekete m.p.
Copie fidelă
Timişoara, IO ianuarie

Trifon

1 837

Szrottkovits m.p.
expeditor

1 Această obligaţie a fost introdusă în timpul Mariei Tereza, în anul 1 749, cu un cuantwn iniţial
de 20 OOO de florini pentru evreii din Ungaria (inclusiv cornitatele Arad, Bihor, Maramureş şi Satu Mare,
iar după anul 1779 şi pentru Caraş, Timiş şi Torontal). Vezi Carmilly 1 995, p. 1 37-141 . în Marele
Principat al Transilvaniei s-a încercat introducerea ei după anul 1 81 0, efectuându-se două conscripţii
fiscale ale evreilor, în anii 1 8 1 3 şi 1 8 1 9, dar, în 1 82 1 , Curtea a renunţat la această intenţie, datorită stării
materiale precare a evreilor ardeleni (AG, F 46, nr. 3907/1 814, 7367 şi 9408/1 816; 6 14111 8 1 7;
4894/1818; 1248511 8 1 9; 607511 82 1 . Vezi şi doc. nr. 78/1 819; Gyemânt 1 996, p. 1 34-1 35).
2 Comunitatea evreiască din Timişoara a avut între anii 1 8 1 5-1 825 restanţe contribuţionale în
valoare de 2927 florini 58 creiţari cf. ACT, dos. 2, f. 4 l r. Comitatul Maramureş avea în 1 828 restanţe
la plata taxei de toleranţă în valoare de 9 3 1 3 florini 8 creiţari, iar cornitatul Satu Mare 27 1 2 5 florini
R creiţari. Din aceste restanţe, în urma noului sistem de încasare, s-au recuperat până în 1 837 suma de
8 370 florini şi 3 1 creiţari în comitatul Maramureş şi 2 414 florini 36 creiţari în comitatul Satu Mare
cf. ACL, C55, pachet 204, nr. 29272/ 1 3/1 837. Vezi şi doc. nr. 240 ( 1 837) şi 368 (1 846).
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141.

1828, iulie 1 5, Ia,ri·. Adresă către Divanul Moldovei semnată
de Matei Iacovlevtei l'vlinciaki,

co

nsulul

general rus în Ţările

Române, privind jruha înaintată de Şaim Naftulovici, h ahambaşa

al obş tei

evreilor din

Moldova, către contele Teodor Petrovici

Pahlcn, preşedintel1>. de plin împuternicit ru Divanurilor Moldovei
şi Ţării Româneşti. Conducătorul obştci evreilor se plânge

împotriva postelnicului Ale'{andru Mavrocordat, fost
ultimului domni tor,

care

c

ămăraş

al

a desti tuit hahamii din judeţe, numiţi de

hahambaşa , încălcând astfel drepturile hahambaşei recunoscute

din vechime. Consulul ms, arătând că preşedin tele plenip otenţiar

al Divanurilor consideră că este îndreptăţită cererea rabinului

Şaim, aduce în atenţia Divanului soluţionare a ei în mod favorabil.

Către

Divanul Principatului Moldovei
15 iulie 1 828, nr. 88, laşi.

Rabinul din Iaşi Şa.im Naftulovici1 a înaintat o jalbă domnului prezident plenipotenţiar
al Divanurilor2, întovărăşită de documentele ce le are de la cele mai înalte autorităţi ruseşti
care au fost ceva mai înainte în Moldova şi care confirmă familia sa atât în drepturile rabinilor

cât şi ale hahambaşilor evreilor care sunt în acest Principat, plângându-se de faptul că
Alexandru Mavrocordat, care a fost cămăraşul ultimului principe, a destituit pe hahamii din
judeţe pe care îi numise et3.
Excelenţa sa, văzând din două scrisori de protecţie pe care defunctul feld-mareşal
contele Romanţov le-a dat strămoşilor rabinilor din laşi, Isac Naftulovici şi Naftul lsacovici,

şi din două ordonanţe ale plenipotenţiarului Principatului. consilierul de stat Lascarm·4,
5
precum şi din trei hrisoave ale principilor Calimah, Suţu şi Sturdza6, că familia Naftuli,

conform vechilor sale funcţii, este confirmată în dreptul de a intra în numărul rabinilor ca
că purta.rea postelnicului

hahambaşa al tuturor evreilor din Moldova în general, crede

Mavrocordat este arbitrară şi contrară a ceea ce este stabilit în această chestiune şi care, după
părerea Excelenţei sale, trebuie să rămână în deplină vigoare, considerând

că

este drept ca

ocânnuirea evreilor, în general, să fie încredintată rabinului Naftuli, aşa cum a fost altădată.
Pentru a îndeplini această dorinţă a contelui Teodor Petrovici Pahlen, pun în faţa

ochilor Divanului această problemă pentru ca el să ia măsurile necesare care să permită
numitului Naftuli să-şi exercite datoriile sale6 •
Minciaki7

Trad. în l. rom. a orig. fr. la AN, DJ Iaşi, Col ,,Litere", S/8, f 2. Vezi textul francez în „S.A.",

II, p.

1 02.

1 Pentru confirmarea lui Şaim în ti.mcţia de haharnbaşa, vezi <loc. 8 1 .

2 Pahlen, Teodor Petrovici, preşedintele deplin împuternicit al Divanurilor Moldovei ş i Ţării

Româneşti (numit în 1 828 apr. 2sn mai).
3 În legătură cu dreptul acordat prin hrisov donmesc haharnbaşei de a numi hahami şi starosti,

vezi doc. 8 1 .
4

Vezi /MER II/2, p. 351 , doc. 234, şi p. 358, doc. 2'1 1 .
5 Vezi doc. 8 1 şi 1 00.
6 Vezi doc. 143.
7 Generalul rus M. I. Minciak.i, preşedintele comisiei de elaborare a Regulamentului Organic.
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1828,

142.

iulie 20, Târgu Mureş.

Dispoziţia vicejudelui regesc al

scaunului Mureş, Ladislau Sandor, către comisarul cercual de
Sovata, Moise Tamăsi, privind arestarea evreului Herschel din
Sângeorgiul de Pădure, acuzat de omor ritual de către slujnica
cizmarului Samuil Boka.

Copia
Szovatai jarassbeli D. Commissarius
Tekintetes Tamasi Moses Urhoz
Erdo Szent Gyorgyi Zsido Herschel a folyo Holnap 1 7k�n irt Vâroson Boka Samuel

Csizmadianak fiu gyermeket a szolgăl6jatol meg vasarolvan, a szolgalo amint igerete
szerint a csecsemot Bos fele Erdo Szent Gyorgybe vittc volna az Utba a gyermekkel
edgyiitt el fogattatott, 's itt az Nemes Tekintctes Tanâts âltal examm inâltatatl kiis azt
vallotta ki, hogy o is masok is meg Erdo Szent Gyorgyre azon Herschel nevii Zsid6hoz
vittek volna gyermekeket, es ottan lcnnenek el asva, azcn az Dr sietve maga szemelyesen
Erdo Szent Gyorgyre el menven t6stent Herschcl Zsid6t fogassa el, es Politiae Adjunctus
Tekintetes Brandekker Ur âltal meg irt Utasittâs szerent a dolgot nyomozza ki, es a
Zsid6val ha valakinek complicitâssa jonne ki mind azokot, de ki.ilon-ktilon orizet alatt
kiildje a Nemes Szek Tomletzibe tigyelven arra, hogy semikeppen ne beszelhessenek
cdgyiitt meg hagyvan a Porkolabnak is, hogy oket ktilon rekesztesse, a dolog âllassarol

pedig sietve tud6sittson M. Madarason 1 • M. Vasarhely 20a Julii 1 828

Sandor Laszlo m.p.
vice kirâlly bir6.

Orig. Arh. Naţ. Magh. Budapesta, AG, F 46,

nr.

41 5/1829.

[Traducere:]

Copie.

Domnului comisar al cercului Sovata

Respectabilului domn Moise Tamâsi.

În ziua a l 7a a lunii în curs, evreul pe nume Herschel din Sângeorgiu de Pădure,

cumpărând un copil

al lui Samuel Boka, cizmar din oraşul amintit, de la slujnica acestuia,
promisiunii făcute, slujnica l-a dus prin Boş, înspre Sângeorgiu de

pc care sugar, potrivit

Pădure, în cursul drumului, a fost prinsă împrem1ă cu copilul şi dusă spre anchetare în

faţa

măritului nobil Magistrat, mărturisind că atât ea, cât şi alţii au mai dus la casa acelui

Herschel şi alţi copii, care se află îngropaţi acolo. Din acest motiv, domnia voastră, în

persoană, să plece în grabă înspre Sângeorgiu de Pădure ca să-l reţină rapid pe evreul pe
nume Herschel şi, pe baza dispoziţiilor primite, adjunctul de poliţie, onorabilul donm
Brandeker, să ancheteze cazul şi, dacă au

mai

existat şi alţi complici printre evrei, să-i

trimită sub pază pe toţi la închisoarea nobilului scaun, având grijă ca arestaţii să nu

comunice, în nici un fel, unii cu

alţii .

Să dispună şi temnicerilor ca arestaţii să fie închişi

separat, iar despre această situaţie, şi evoluţia ei, să se raporteze grabnic la Mădăraş1 • Tg.
Mureş, 20 iulie 1 828

Ladislau Sandor m.p.
vicejude regesc
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1 Pentru rezultatele şi consecinţele anchetei, care va dovedi lipsa de temei a acuzaţiilor aduse,
vezi doc. nr. 1 4 7 ( 1 828) şi 1 5 1 ( 1 829). Antecedentele acestui caz sw1t următoarele: în 1 3 august 1 828,
Hcrsch Lehel şi Izrael Laz.ar înainteaz.ă o petiţie către Gubenuu, în numele evreilor din scaunele
Mureş şi Odorhei, precum şi din comitatul Târnava, în care cer satisfacţie pentru injuriile suferite
datorită acuzaţiilor unei slujitoare dovedite mincinoase. Se cere publicarea printr-o circulara. a faptului

că omorul ritual este o superstiţie, aşa cum a dovedit Moses Mendelssohn în lucrarea sa Rettung der
Juden (era vorba, de fapt, de lucrarea lui Manasseh ben Israel , tipărită în 1 656, la Amsterdam, sub
titlul Vir.diciae Judaeorwn şi tradusă în limba germană, în 1 782, la Berlin, de către Moses

Mendelssohn. Vezi textul în: Moses Mendelssohn, Sltmmtlichc Werke, Viena, 1 838, p. 68 1 -729.
Evreii ardeleni au putut lua cunoştinţă de această lucrare din ediţia operelor lui Mendclssohn,
publicată la Buda, în 12 volume, între anii 1 8 1 9- 1 821 ). Referinţa la Mendelssohn este prima de
această natură din lumea evreiască a Transilvaniei. În 28 august 1 828, Guberniul dispune
Magistratului din Târgu Mureş efectuarea urgentă a unei anchete. Concomitent, contele Ladislau
Rhcdei se plânge Gubemiului pentru încălcarea proprietăţii sale de către organele de poliţie ale
oraşului Târgu Mureş şi pentru arestarea ficrbătorului său de rachiu Herschel Lehel. În 25 octombrie
1 828, directorul de poliţie Simon Brandeker se dezvinovăţeşte, justificând ancheta la faţa locului prin
aceea că „evreii, în lipsa corpului delict, neagă orice" şi concluzionând că „dacă în orice curie evreii
vor găsi azil, viaţa creştinilor nu va mai fi în siguranţă", ceea ce reflectă parţialitatea şi atitudinea sa
marcată de prejudecăţi (AG, F 46, nr. 7789 şi 89811/1 828, 4 1 511829).

143.

1828,

iulie 26,

Ia,ri. Cartea adoptată de Di\ranul Moldovei de

reconfirmare în drepturi a hahambaşei Şaim. Luându-se

în

considerare jalba haharnbaşei, propunerile consulului rus Matei
Iacovlevici Minciaki şi văzându-se hrisoavele domneşti clin

vechime privind privilegiile haharnbaşei, s-a stabilit ca

Şaim

să

rămână hahambaşa peste toată breasla evreiască din Moldova, să
fie scutit de toate dările, să primească venit de la logodne,
cununii şi divorţuri. Din „taxia" plătită de evrei să se achite birul
breslei către stat şi venitul hahambaşei. Starostii de prin târguri să
fie numiţi de haharnbaşa.

Divanul cnejiei Moldovei
Primindu-ss.. l a Divan predlojenia excelenţei sale domnul locţiitor sfetnic al statului
şi împlinitor locului viţeprezidentului Matei lacovlevici Minciaki, din 1 5 iulie supt nr. 8 8 1 ,
cupriD7..ătoare că după jaloba ce au dat hahambaşa din Eşi către înalt excelenţa sa
împuterni citul prezident al Divanurilor graf Pahlen, asupra dumnealui postelnic Alexandru
Mavrocordat ce au fost mai înainte cămăraş că, împotriva legiuirilor şi a hrisoavelor, ar fi
depărtat de pe la ţinuturi pe vechilii hăhămiei ce s-au fost rânduit de către numitul jăl[ uitor]
hahambaşa Şaim şi că, aflând înalt excelenţa sa urmarea aceasta ca o de sine împuternicită
curmare a aşezământului ce este pus într-aceasta, după documenurile ce au văzut înalt
excelenţa sa la mâna jăl[uitorului], hotărăşte de a rămâne întru deplină puterea sa
încredinţată rabinului acestuia ocârmuirea obştei evreilor, în urmarea orânduelii de mai
înainte. După citirea în adunarea Divanului a aceştii predlojenii, poruncindu-se a se aduce
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de faţă împreună cu hahambaşa Şaim şi hrisoavele şi alte documenturi ce are la mâna sa şi
2
văzându-se aceste de la domnii Calimah, Suţu şi Sturza, după cum să arată şi prin
predlojenie că se întăreşte asupra lui Şaim, fratele lui Naftuli, de a fi haharnbaşa tot din

aceiaşi familie din care au urmat din vechi a să ţine locul acesta, cuprinzându-se şi aceste de
mai jos privileghii, anume:

1 . Ca păzind numitul Şaim dritul acesta, să fie şi de aici înainte
din

nesmintit hahambaşa preste toată breasla jidovască atât din Eşi cât şi de la alte locuri

toată ţara. 2. După privileghiul hotărât prin hrisoave, să fie hahambaşa ocrotit şi apărat de
toate dările şi angariile. 3. Venitul hăhămiei, de logodnă, de cununii şi despărţenii, să aibă
a-l lua hahambaşa, după vechiul obiceiu, neasuprind pe nimene. 4. Jidovii de pre la
târgurile de afară şi de prin sate

să aibă a da după cum şi mai înainte s-au urmat, câte un leu

de tot gospodarul pe an, simbria lui hahambaşa, în taxia aceasta, după urmare şi cuprinderea
hrisoavelor întru chipul împlinirii ce-i aşe7.ată, cu toată paza neasupririi, trăgându-i
Epitropia şi vechilii lui hahan1başa de la taxia lor care, trăgându-se, să se puie la loc,
protomisindu-se mai întâi din taxie plata birului breslii jidovilor şi apoi să să plătească

\Witul arătat al lui hahambaşa. 5. Crupca ce este venit iarăşi al hăhămiei, să o ia aici în laşi,
după cuprinderea ponturilor încheiate cu ţiitorii căsăpiilor oraşului. iar de la târgurile

din
afară să ia câte patruzeci şi cinci bani de vită mare [indescifrabil] precum şi câte două
parale de oae şi micii ce să vor tăia cuşăr. 6. Nimenea din jidovi să nu fie volnici a-şi ridica
alt hahambaşa fără ştirea numitului. 7. Starostii jidovilor de pre la târguri din afară să să
facă de către hahambaşa iar nu de către alţii. 8. Trei starosti de jădovi, obişnuiţi a să face
din Paşte în Paşte în laşi, să fie după alegerea lui hahambaşa.

încheindu-se cuprinderea hrisoavelor,

Şi într-acest chip,

să hotărăşte printr-însele ca toţi j ădovii să dee

ascultare şi cinste, după obiceiul legii lor, lui hahambaşa; şi judecăţile ce vor fi între j ădovi
unul cu altul şi toate trebuinţele breslei să se caute de către hahambaşa, după obiceiul legii
lor, iar cele mai mari pricini să se îndrepteze la ocârmuire. Iar când din jădovii breslei
vreunul nu

să va odihni cu judecăţile lui hallan1başa sau vor avea vreo asuprire pentru

dreptate şi obiceiul lor, să fie volnici a alerga către luminatul Divan al prinţipatului ţării.
Aceste fiind toate privileghiurile şi punerile la cale cele de mai înainte, fără nici o sporire
sau schimbare, s-au dat şi acum, în urmarea predlojeniei către împuternicirea lui Şaim
hahambaşa, arătându-se lămurit prin cartea aceasta a Divanului, ca să fie spre arătarea
ci nstitei Agii şi a altor zapcii din oraş şi către toţi dregătorii ţinuturilor.
Eşi, anul 1 828 iulie 26.
[Iscăliţi ] : Veniamin mitropolit
Mehtian (?) episcopul Romanului
Catargiu logofăt, Răducanu Roset hatman, Daniei logofăt, Vasile Miclescu vomic („.)
Întocmai cu originalul. 1 830 ghcnar 2 1 .

Copie. AN , DJ Iaşi, Col. ,,Litere", S/8, F . 24r-v.

1 Vezi doc. 141 .
Vezi doc. 8 1 , 1 00.

2
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1828, [înainte

144.

de

noiembrie 10], Alba !11/ia.

Petiţia comunităţii

evreieşti din Alba Iulia, adres ată episcopului romano-catolic, în
care solicită sprijinul acestuia pentru înlăturarea abuzurilor
Magistratului orăşenesc prin: 1 . stabilirea pe viitor

a

numărului

de recruţi de către Gubemiu, cu consultarea comunităţii
evreieşti şi a funcţionarilor domeniali; 2. restituirea pieilor de
oaie

confiscate

evreilor

de

către

breasla

măcelarilor

şi

blănarilor; 3. judecarea pricinilor evreilor de către judele şi
juraţii lor, cu drept de apel la domeniul episcopal, fără
intervenţia Magis tratului.

nr. 6127/1 828
Nagy Meltosagu Status Consiliarius es Ptispok lir!

Kegyelmes Urunk!
Orszâg szerte tudva vagyon, es sokkal nyilvânsâgosabb, mint sem hoszszas
vitat.âsokkal t.âmogatni kellene, az, hogy a miolta az Aprobatali� T0rveny 8ik
Decretumânâl 1 fogva a Zsid6sagnak Fejervâratt valo lakâsa meg engedtetett, az olta mind a
F�jedelmek, mind a Ptispokok idejeben tsak a Fejervâri Uradhlomt6l fiigottek, es a kesobb
idokben is az Excellentziâd boldog emlekezetti Antecessorait61 vedelmeztettek, a mit maga
a Zsid6 kozonseget tildozo Fejervâri Nemes Tanats is rneg esmert, es erosittet azon
Felseges K. Guberniumhoz 1 822ik Aprifa 1 � Napjân tett fel jelentesiben, mellynek
kovetkezcsetil a Felseges K. Gubemium ugyan azon Esztendoben 5274. szâmok alatt kolt
Rendelese âltal a Zsid6sag felett a Melt6sagos Ptispoknek es respective a Ptispoki
2
Tisztsegnek Jurisdicti6ja tovabb is meg hagyatott . Meg is vagyon a Zsid6 kozosseg
elegedve az Uradalmi Jurisdicti6val, mert ottan igassagunk ki szolgâltatik vagy leg alâbb
meg halgatatlanul el nem nyornattatunk. Azonban Kâroly Fejervâri Tekintetes Magistratus
3
a sok Privilegiumok, szâzados vele eles , es tulajdon maga fen emlitett ki nyilatkoztat.âsa
ellenere, valamint eddig, ugy most is a szegeny Zsid6kat, a kiknek se ktilso Gazdasâgok
nints, se Mcstersegbeli Czchokba be nem vett, egy sz6val semmi Polgâri Jussokkal nem
bimak, meg is a Lcrhes Kirâlyi ad6L, es mas koz terheket hordoznak, azon szin alatt mintha
nemely Lârgyak Politicumok volnanak, ktilOmbfele keppen vexallya, mt:g halgatatla.nul el
fogattya, ok nelktil raboskodtattya, szokatlan Pracstatiokkal terheli, sz6val ki mondhatallan
Lbrvcnytelen melt.atlansâgokkal i l leti
Ktilonosen
pedig
kovetkezo nevezctesebb
serelmtinket fedezztik fel Excellentziadnak, es meg orvoslasaerl esedeztink.
Az elso az: hogy j6l lehct a Felseges K. Gubemium 1 825be 3 1 53 szâmok alatt az.t
meltoztatott hatârozni, hogy a Kâroly Fejervârra Felsobb hellyen repartiâlt Tirok ki
âllitt.âsâban a Zsid6k a proportione Patrum farniliarum concurrallyanak, rneg is az ideni
katona szedeskor nevezetesen meg terheltt a Magistratus avalis hogy a 8 Tirok koztil kettOt
nektink kellett ki âllittani, holott a Kâroly Fejervâri Als6 es Felso Vârosban, ugy az ide tartoz6
4
Portuson Wbb familia vagyon ezemel mi pedig alig vagyunk 80 haz nepnfl Whben . Ezen
targ yban jovendo mcg terheltctestink ki kcrtilfacrc nczve alâzalOsan ki instâllyuk az
.

Excellcntziad Protcnori Kcgycs5.:gil0l mettozla>,sek a KirMlyi Gu bcrniumnfil k1 cszkozl<.:n i

hogy a Contributionis Tahcl lakbol

i:,L

utanra nczvc vagy hatârozza mcg a Fcbcgcs K.

G u bern iwn mi hany Tirot tart ozunk adni, vagy azt parantsolni mellozla�.>ek a Magistnitusnak,
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hogy ez a Tirok rcpartiălasakor az

Uradalrni Tisztseggel reank nezvc ertsen egygyet.

Kiilonben az el nyomattatâs merge addig fog lcnycsedni, a mig meg emeszt beniinket.

Mdsodik sere/mank

az: Hogy a Mcszarosok cs Szotsdk ez cWLt nehany hctlel

100

darab Bârany bărokuel ti:ibbet contiscaltak ti:illiink meg pedig ugy hogy nemcllyikiinknck
othon nem letiben

zârait,

lakattyai t le vertek s a bărokct hatalmassul el vittck, a mint

mondjâk azert, hogy mi a Meszârlas es a Czeh Jussai ellen vetettiink volna, holott Orszagos
szok:ls es Torveny az, hogy ott is a hol

a Meszârlas Jussa Uradalom vagy Czeh mellett

vagyon , az embcr a maga szam:ira annyi marh:lt vagathat a mennyit tcttzik, es meg is
tălliink egy ket baran ynak meg cvesit irigylik, hollott ez va!lassunknal fogva is el
keriilhctetlen, s ez Afta! ha mindgyârt n emclly Bâranynak hâtullyat ci adn onk is a M<1cdli
Jussba nem in volalnank, de ha ncveztetn6kis Meszârlasbcli

Ju�

sertbdcscnek mcg is (1g y is

a Czch a maga hatalma allal rn indcn solemnitas nelkiil orozva a mi Portek{linkat ncm
confiscalhattya, hanem vagynak nekiink renues Executoraink, az Uradalm i Tisztck

kellene kczdeni akârmi kcrescteket, de

talan

nyomorgau1i keresztenyi kotelessegek, mivel ha
5
Magistratusnâ.l, ott sem halgattatunk meg .

Harmadszor:

A

Nemes

a hol

azt gondollyâk hogy a Zsid6kat iildozni,

Magistratus

az

tovabbă

e
az

felikert

panaszt

ad6ssăg

s

tesziink

măs

a

kdltsonos

praetensziokban is erdszakos Birank akar lenni, minket el fogat, exequâ.ltat, noha az merobe
az Uradalmat illeti, es regi ti:irvenye vălt szokăsunk az voltt, hogy kivăltkepp az apr6bb

dolgokhan a kdltsdnds kcreseteket elebb a mi Birank Eskiidtyeivel lătta el, cs onnan mentl
6
az rellatioba az Uradalomhoz •
Mell yekhez kepest alâzatosan esedeziink Excellentziâdnak mint Fă Protectorunknak,
meltoztassek el n yomattatâsunkat Atyai szivcre venni , es a Felsoseg eli:itt ki eszkozolni azt
hogy a Nemes Magistratus es a Vârosiak minket tettzesek szerent ne n yomorgassanak,
rajtunk ne

eroszakoskodgyanak,

es az Excellentziad

Uradalmi

Jussait,

ez

ăltal

ne

sertegessek, egy sz6val a Torvenyes Lineat illetO dolgokba magokat n e elegyitsek, a
Politicumokban pedig reank nezve a Magistratus kivâ.lt a nevezetesebb dolgokban addig
scmmi lepest ne tehessen, a mig az iran t a mi Igassâgainkat vectelmezo Uradalmi
Tisztseggel egygyet nem ert; vegre hogy a t6lliink meltatlanul el vett es ăltalunk rneg
7
bizonyithat6 Bârany bOrok viszsza adattatni rendeltettessenek .
Melly alâzatos esedezesiin k

mellett magunkat az Excellentziâd gratiajaba es

Pâltfogâsaba ajanlvăn, cs ha1<1lmas kozben jâlâsaert ujra is esedezven alăzatos tisztelettel
<)ri:ikliink
Excellentziâdnak

alăzatos szolgâj i
Maixner Salamon Bir6, Mathias Jak6bi, lsraCI Soolitz Eskiittek.
A rnagunk cs az cgcsz Zsid6k kozonsege ncvebcn .

Orig. Arh. Naţ. Magh. I3udapesta, AG, F 46, nr. 61 27/1828.
[Traducere:]
nr.

6 1 27/ 1 828
Preamărit domn episcop şi coP.silier de stat,
milostiv domn al nostru!

Este cunoscut in toată ţara, şi este mult mai evident decât am pute.a noi să demonstrăm
1
prin îndelungi argumente, faptul că de când prin decretul nr. 82 al Lq,'ii Aprobatelor li s-:i
pennis evreilor

să se aşc·.�e în Alba Iulia, din timpurile ace.led ei, atât în perioada p1incipilor,
depins numai de domeniul episcopal din Alba Iulia şi, chiar

cât şi în perioada episcopilor, au
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în vremurile mai târzii, preafericiţii dumneavoastră înaintaşi au vegheat asupra noastră,
privilegiu pe care I-a recunoscut însuşi nobilul Magistrat al Albei Julii, care altfel îi persecută
pe evrei, şi care a fost întărit prin raportul acestuia către Înălţatul Gubemiu regesc, înaintat Ia
data de

I aprilie 1822, în unna căruia, Înaltul Gubemiu regesc, prin dispoziţia

nr.

5274,

trimisă în acelaşi an, a reconfirmat în continuare jurisdicţia milostivului episcop şi respectiv a
funcţionarilor episcopali asupra comunităţii evreieşti2. De altfel, comunitatea evreiască este
chiar mulţumită de tutela acestei jurisdicţii domeniale, pentru că sub această tutelă ni se

respectă drepturile sau cel puţin nu suntem oprimaţi. Cu toate aceste privilegii, de care
beneficiem de secole3, şi împotriva tuturor evidenţelor sus-amintite, onoratul Magistrat al

Albei Julii, atunci ca şi acum, îi supune la contribuţia regească şi alte sarcini publice pe săracii
evrei. deşi aceştia nu au nici un drept de proprietate. nu sunt primiţi în breslele meşteşugăreşti.

într-un cuvânt, nu au nici un fel de drepturi civile, ca şi cum ei ar fi cetăţeni, vex.1.ndu-i în
toate felurile, persecutându-i, închizându-i, deposedându-i fără motiv de bunuri, încărcându-i

cu sarcini excepţionale, deci umilindu-i într-un mod i legal, greu de descris, sub prete>..1ul că
aceste lucruri sunt de competenţa achninistraţiei. Semnalăm Excelenţei Voastre, în special,
um1ătoarele nedreptăţi cmnise contra noastră, cerând tămăduirea lor:

Prima este aceea că:

deşi Înaltul Gubemiu regesc, prin hotărârea m. 3 1 53 din 1 825,

a decis ca recrutarea din Alba Iulia să fie stabilită şi prin includerea evreilor,

dar prin luarea

în considerare, în mod proporţional, a familiilor evreieşti, totuşi, la recrutarea desfăşurată în
acest an, Magistratul ne-a supraîncărcat, pentru că din 8 recmţi, 2 a trebuit să dăm noi. cu

toate că în oraşul de sus şi în cel de jos, precum şi în părţile noastre, există mai mult de

1000 de familii, pe când noi, abia dacă reprezentăm o populaţie cu ceva mai mult de 80 de

casc4. Pentru evitarea acestei împovărări, insistăm, cu umilinţă, ca milostiva şi protectoarea
Excelenţă a Domniei Voastre să binevoiască a obţine de la Gubemiul regesc ca, pe baza
tabelei de contribuţii, să unnărească şi să hotărească Înaltul Gubemiu regesc câţi recruţi

datorăm sau să binevoiască să ordone Magistratului ca să fie de acord ca Ia repartizarea
recruţilor să se înţeleagă în privinţa noastră cu funcţionarii domeniali. Altfel otrava asupririi
ne va mistui cu totul.
A

doua nedreptate care ni s-a făcut este aceea

că măcelarii şi blănarii ne-au

confiscat, acum câteva săptămâni, mai mult de 100 de piei de oaie, încă în aşa fel, încât
unora dintre noi, care nu erau acasă, le-au spart zăvoarele şi lacătele, luându-le picile în
mod i legal şi susţinând că au procedat aşa pcntm că noi am încălcat privilegiile măcelarilor
şi ale breslelor, deşi obiceiurile şi legile ţării pem1it, chiar şi în zonele aflate sub sfera
privilegiilor breslelor de măcelari. ca orice om să poată tăia, pentru propriile necesităţi,

atâtea animale, câte crede de cuviinţă. Cu toate acestea, ne pedepsesc chiar dacă mâncăm
un singur miel, deşi religia noastră impune acest lucru. Dar şi dacă am mai vinde câte o
spată de oaie, nerespectând legile breslei măcelăreşti, nici aşa breasla nu ar putea acţiona

din propria iniţiativă, confiscându-ne bunurile de-a valma, ci ar trebui să ceară ajutorul

executorilor legali şi aprobarea funcţionarilor domeniali. Ei, însă, consideră că a-i persecuta

şi oprima pe evrei reprezintă o îndatorire creştinească, de aceea, când ne adresăm
Magistratului cu reclamaţii de acest fel, nici acolo nu suntem băgaţi în seamă5.

În al treilea rând:

Nobilul Magistrat doreşte să decidă, în continuare, cu forţa,

asupra datoriilor şi asupra altor obligaţii pretinse de Ia noi, constrângându-ne, lipsindu-ne
de libertate, deşi unele atribuţii pe care şi le însuşeşte sunt de competenţa domeniului
episcopal şi există la noi obiceiul, devenit lege, ca unele cauze publice, mai mărunte, să le
judece judele nostru, împreună cu juraţii săi, iar după aceea, să se apeleze la dorneniu6•
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Drept pentru care, ne adresăm Excelenţei Voastre, ca principal protector al nostru, să

binevoiască să primească cererile noastre în sufletul său părintesc şi să obţină de la Îrull� mile
lor ca nobilul Magistrat şi orăşenii să nu ne mai persecute după bunul lor plac, să nu ne mai

constrângă şi să nu mai încalce jurisdicţia domenială a Excelenţei Voastre, lntr-un cuvânt, să
nu-şi mai aroge dreptul de a se amesteca în problemele judiciare, iar în ceea ce priveşte dome
niul administrativ, Magistratul să nu poată face un pas fără aprobarea funcponarilor dome
niali, care ne apărJ drepturile, mai ales în cazurile mai importante; în sfârşit, să se dispună ca

pieile de oaie, luate în mod abuziv, fapt pe care îl putem dovedi, să ne fie înapoiate7 .

Pe lângJ care rugăminte a noastră, ne recomandăm în puterea şi mila Excelenţei

Voastre şi implorând, din nou, interven\.ia Dumneavoastră decisivă, rămânem cu umil respc;::t
Excelenţei Voastre
supuse slugi,
Salamon Maixner, jude; Mathias Jak6bi; Israel Soolitz, juraţi.
În numele nostru şi in numele întregii comunităţi evreieşti.

1 Vezi nota 1 la doc. nr. 37 ( 1 8 1 1).
Vezi şi doc. nr . 1 1 1 1 1 ( 1 824).
3 Vezi nota 7 de la doc. nr. 53 ( 1 8 15). Pentru privilegiile invocate, vezi /MER, I, p. 1 33-134.
nr. 159; Il/1, p. 220, nr. LJII ; p. 227-228, nr. LXIV-LXV.
4
Vezi doc. nr. 1 1 2 ( 1 825) şi 1 37 ( 1 828).
5 Pentru antecedentele conflictului cu breasla măcelarilor vezi doc. nr. 70 ( 1 81 8), nota 1 . În
1 825, evreii din Alba Iulia solicită din nou întărirea privilegiului lor de a cwnpăra şi tăia liber vite
mari şi mici, vânzând partea pe care nu o folosesc din motive rituale (AG, F 46, nr. 5943/1 825).
2

6 Vezi doc.

nr.

70 (181 8), nota 1 .
nr. 145 ( 1 828).

7 Vezi, pentru urmări, doc.

145 .

1828, noiemlnie 10, A/ha Iulia. Magistratul oraşului Alba Iulia
se dezvinovăţeşte în faţa Guberniului Transilvaniei împotriva
acuzaţiilo � ce i s-au adus de către comunitatea evrci�.scă şi
domeniul episcopal. invocând scutirea evreilor de contribuţia
asupr:t bunurilor imobiliai c drept motiv al incar::ării lor la
recrutare, privilegiile breslaşe ci temei al confiscării p:eilor de
oaie şi negând implicarea autorit:iţilor orăşeneşti în judecarea
pricinilor dintre evrei. Se solicită pedepsirea membrilor
comunităţii evreieşti pentru denunţ calomnios şi ayertizarea
oficialilor domeniului episcopal.

1458. nr. 1 13241 1828
Felstges

Kinillyi F6 Igazgat0 Trnats!

Kegyelml!s llraink!

Foly6 esztendo Juims holdnapja 7'(1 6 1 2 7 szâm alait kolt kegyclmcs Rcndeles

kovetkezesilJP
..Jt . Er�llyi

Pii spck Ur Eo Excellentiaja al tal a Ptispoki Uradalmi Tisztseg
5 f'J
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lnformatiqja mellel promoveall panaszâra az odaval6 S id6 kozonsegnek, alăzatos komytil
illâsos tud6silâsunkat, a kovetkezendokbe hâtorkodtunk rneg tenni:
A Sid6 kozonseg

panasszânak Exordiumaba in

genere

kitelt rafogasail,

vâdaskodâsa foglalaltyat a 1r. i illeti, mind ha tudni illik az Aprobatalis

es

82ik Edictwn kelcse

olta a Sid6sag minden lekinletbe rnast61 fii ggetleniil egyenesen tsak a Piispoki Uradalrni
Tisztseg pârtfogâsa, es egyediil val6 Jurisdictioja alatt leu volna, mellyet Tanatsunk nem
csak elesmert legyen, sol az 1 822 ik csztendobe

5274 szârn alaui kegyelmes Gubemialis

Rendeles âltal az merobe meg is â.li11.atolt volna: Meg is ennek ell.enere a panaszlo
kozonsegct rninden keppen iildozi, vexalja, meg halgatatlanul fogattya, raboskodtatja, es
szokatlan praestatiokkal terheli, es kimondbatatlan meltatlansâgokkal illeti, hollot :;em
polgâri Jussakkal nern bimak, sot csak Tzehokba sem veteu1ek fel.

Kettsegen kivlil tudva vagyon a Felseges Kirăllyi FO Kormâny Szek FO Birăi

bOltsessege elOtt az: Hogy egy ily in vagurn minden bizonyitâs, es ero nelkiil Ievo, tsupân

csak egy ptispăki Fiskalis Ch/MERai fejeben szilletett, es hasonl6 Argurnentumokkal
târnogatott maga t0rvenyes elOl Jâr6i ellen, azoknak existimatiojak meg sertcscrc, es
kisebbitesire intezett tsalfa vadaskodas. A Sid6k, az Aprob. Constit.

5ik Resze 82ik

Edictuma tiszta praescripturna szerent azon kotelezes mellett, hogy sem a Vârasak
privilegiumainak, sem pedig egyeb Rendeknek ne praejudicâljanak, Sellertil szenvedtetnek
rneg a hazâba, es praecisse Kirâllyi Vârasunkba, ok a kereszteny sok terhekkel ktiszkooo
Contribuens Nepnek kârâra, ugy szolvân csalâsb6l, mivel sem valami rendes kereskedest,
sem ffild mivelest ncm folytatnak, meg is mindent meg dragitanak, kirallyi Vârasunk
kebelebe, civilis fundusakan annak minden beneficiumaival, es javaival, [mint] minden mas
Contribuens lakosok elnek, es mivel nekiek sem belso, sem killso birtokok mely a
Contributiot neveli, nintsen, csupân a Civica, a Privatus Proventus Taxâival es a magok
commoditâsokra tartatt marhâk, es cseledek r6vattattnak, avagy nem eleg nagyobb

igassâgtalansâg lenne e? es nern hallatlan szemtelen praetensio e tOllek az'? hogy a nagyobb

contributio terhe alatt nyogo kereszteny Nep a szemelyes beneficiumokkal eles utân, es a

szemelyes proportiat a termeszet tOrvenynye szerentis illeto terheket is erettek, es az o
konnyebbsegekre

hordozza;

mert

ha

a

Tyrozâsra

sztikseges

szemelyes

proportio

consideratioba vetetik, ok bizonyosan leg alabb egy harmad reszbc merito concurralni
tartoznânak, ugyanis melt6 meg fontolâsat crdemel az is, hogy a kereszteny contributio alatt
levă lak6sokb6!, resszerent a Hivatalas foglalatossâgok, ugy mint a Civilis, es Cameralis
Hivatalheliek, Pensionatus birtakas Tisztck,

be bir6k Nemesek,

Papok, Mesterek, TaniL6k,

resszcrent a Kirâllyi szolgâlatba levok, mind a Kirâllyi Haj6sok, Penzverok, e� rnasok, kik

mind kirâllyi Varosba a Contributi6b61 nem mentek, az ily szemelycs terhek al61 lege

immunisok, a Sid6sâg kozziil pedig scnki nem leven, az ez elotti repartitiobais, nem hogy
serelmek leu volna, sot a râjok szabot rovatalba irantok Tanâtsunk kedvezessel volt;
annyivalis inkâbb, mivel a terhes munka, es foglalatossâggal elo kereszteny Nep ha

kiilombenis a konnyen elo Israel Nep6vel a szaporodâsba is proporli6ba tetetik, a Tyrozâsra
alkalrnatas, es arra koteles Individumok szârna kevessel, vagy cppen semrnivel sem
superalja a panasz16 Zsid6kat, megis t>k csak ezen kedvezi.) repartitio szerenl is ahelyet,

hogy magok koziil âlitt.attak volna, keresztenyt vâsârcltak mcg Tyronak, mely ember văsar
mind a t0rven yek, mind a Rendeh�sek szerent kemeny biintetesre teszi oket meltokkâ.
Harnis tehât, helytelcn, Wr venytckn. cs igassâgtalan merobe panasszok ezen pontja melyet

de facto magok a panaszl6k i� ek�m�rtek az âltaJ, ho�y :tz az clbtti rq:,trtitiobol

7MI kettot

onkentesen ajanlotta.lc, es mind1!r. 111..;hezscg nelkiil starnâ'la.k.

helytelen,
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1 igy szintoo

t0rvenytelen, igassagtalan, es csupân a publica administratio meg gatalhatâsâra valo
torekvesbăl, es akadâlyazt.atâsâra vagyon azon kivânsâgis alatt.amason

ki

calculâlva, hogy

az ily esetekbc a piispoki gazdasagi tiszttsegbOl l egycn egy biztos, hollott az a panaszl6
Sid6knak igassagtalan praetensioikba is pârtfog6jok, sot egyebeket elmellOzve csupân

Tanâtsunkal valo ellcnkezes, es tekintetiinkbe valo ărthatâs kivânsâgâbol is a panaszl6
Sid6kat, magok oszttinozik, ugyan piispoki Tisztek keszitik vadaskodâsokat, cs ugyan tsak

rnagok keszitik a pârtfogol6 l nformatiokalis, mind a jelen val6 esetbe a piispoki fiscalis

alt.al vagyon mind a panasz, mind az Informatio keszitve ;s termeszetesen mind ketto, egy

huran is pendul. Ugyan is hol vagyon azon Torveny, !Tlely a parsnak az lteletbe befolyast,

es helyt engednc, es igy az ilyen Tribunus plebisi veto ncm lenne egycb egy ily dologha
mely pontos, es igassâgos telyesithetese kiilon oson a Tisztcknck, es Tfuvenyescn fenn âllo

publica Jurisdictioknak existenli�jakka L existimatiojakkal, es betsiiletekkel ol y szoroson

egybe van kaptsolva, mind az administratio rendes folyasat, cs a Rendelesek telyesiteset

meg bilintselni, es azt csak kivanni is helytelen, es szcmtelen igassagt.alansag, es leg

kissebb reszbeis csak tckintelct sem erdemel .
A mi panaszoknak

nuisadik

pontjat illetti, meltoztalik a Felseges Kirâllyi FO

Kormâny Szek az ide mellekelt B . es C. betiik alatt

bC adott feleletjekbăl a Meszâros, es

Sziits Czehaknak kegyelmesen âltal latni azt, hogy sem a panaszl6 Zsid6k âltal exhibealt

Torvenyes ero nelkiil levo ti:ibb versbeli Rendelesek altalis meg erotelenitett S t.atusok
pârjaibeli Concessiok, sem a citâlt

Apr. 82ik

Edictum arra nem mut.atnak, sem a panaszl6

Sid6knak hatalrnat nem adnak, hogy a Ti:irvenyesen kălt, publicâlt, tăbb rcndbeli Felsobb

Kegyelmes Rendclesekkelis confirmălt Privilegiumaik ellenere a Meszârosok Macelli

Jussaiba, es a Szots Czeh privilegiumaiba involâlhassanak. Hogy pedig a felebarati

tiircdelmet, es a tărvcnyeken epiilt felsobb Rendelesek âltal meg âlitott Concessiokba, es

igazakba a panaszlokat Tanâtsunk mindig manu tenealt.a, es altalmazt.a, annak eleven

bizonsagaul szolgâl. a nem rcgibe Tanatsunkhoz nemely ideval6 Israelitâlmak a S zots Czeh
ellen,

be adott panaszokra, azon

csupân az egyenes igazsagon, es reszre nem hajtasan epiilt

Hatârazâs, melyet a bOlts âltal lâthatâs tekintetebOl ezennel sub D. ide mellekeliink, es
amelybOI ezen pontbeli panasszaknak is hamis volt.a vilagosan kitettzik.

A mi vegtere a Harmadik pont alatti vâdaskodasokat illetti: Hogy az valamint az

elbbbi râfogâsok is csupân hamis, csalfa vâdoskodas legyen, meltozt.atnak Excellentiâtok az
elObben iekbOI meg itelni; mert ugyanis hogy menyibe, es mibe legyen Tanatsunknak az ok

mind Tfuvenyes, mind politicai dolgaikba befolyâsa az a panasszok Exordiumara, es az
elso pontra tett feleletiinkbOI vilagosan kitettzo, kiilomben pedig valamint mi senki

Jussaiba, es bir6sagăba beie avatkozni nem kivanunk, ugy szinten n ekiink a tărvenyek es

Arliculusok âltal adatott Activitâsunkba mâsnak bele avatkozni nem engedhctjiik. Hamis
tehăt, es biin tetesre melt6 ezen pontbeli panasszokis.

A fennebiekbOl mellozt.atik a Felseges Kirâllyi Fi:i Igazgat6 Tanats mind a

nyughat.atlan Sid6knak, mind az e reszbeis, oket pârtfogol6 pi.ispoki gazdasâgi Tisztseg

Informatiojânak igassagt.alan, helytelen, es torvenytelen voltât kegyelmesen âltal latni, es

azt bOltsen meg fontoln i, hogy panasszokba meresziil kitett azon csalfa âlitâs is, mindha

Tanătsunk a panaszl6kat mindha-vexalni, es sanyargatni, iildozni kivânna, tsupân hamis,

szemtelen vâdaskodâs, {:s az lnstântia keszito Fiscalisnak, aki most nem regiben is a Văros

helyen Iako piispoki Conventionatus Czigânyokat, az edgyesiilt, kovăts, kerekes, es nyerges

Czeh orszâg szerte publicâlt Privilegiumânak leg nagypbb eri:issegere kălt Gubemialis

Rendeles meg t.agadâsâra kesztette, amind az az ez irânt fel.kiildot documentumakb6l, es
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arra hozott 8992 szam alatti masad reszbeli hatarozasb6lis kitettzik, for tel yos talatman ya
legyen . Hollot Tanatsunknak minden torekedese oda czeloz, hogy a Hazai fenn ăllo
Torvenyek, es az azokon epiilt Felsobb Kegyelmes Rendelesek pontos, es igassagos
telyesitesekbe, kotelessegiink szerent cljarhassunk, a koz tere ci osztăsaban egyenes, es
igassagos proportiot szabjunk, kitkit maga Jussaiban, es igazăban, szokasaiba letelt igaz
hitiink szcrent meg tartsunk, cs a Torven yekti:il , es Articulusokt6l kiszabott hatalmat, mind
azokon, akik de Jure hatabnunk alatt vagynak a koz j6 elO mozditasara illendo m6don
hasznalyuk. Meltoztatnak annak okăcrt Excel lentiâtok a hamisan es csalardul vădoskod6
Sid6 kozonscget szemtelen hazugsăgaikert, es ârulkodasaik�r t i llendot eg meg bi.intetni, az
oket h elytelen iil es t0rvenyteleniil pârt.fogol6 piispoki gazdasag i Tisztseget maga korlatai
kozze utasitani, es igaz Jussainkba, es Aclivitâsunk meg tartâsăba kegyes Attyai
partfog6i n k lenni. A kik a ve lii n k koz!Ot levelek vissza rekesztese mclett, mindenkori
văltazhatatlan tisztelt:ttel vagyunk
Excellentziataknak
Alăzatos szolgai a
Karoly Fej ervări Tanâts
Erdel yi Janos m .p.
,

Karoly Fejervărtt November 10m 1 828.

Orig. Arh. Naţ Magh. Budapesta, AG, F 46, nr. 1 1 324/1828.

FO Bir6.

Klincsik

Antal m.p.

Vice Notarius

[Traducere:]

1 45 8 . nr. 1 132411 828

Înălţat Gubemiu regesc!
Milostivi domni ai noştri!

În legătură cu plângerea comunităţii evreieşti contribuabile, promovată la Gubemiu

prin intermediul Excelenţei sale, domnul episcop al Transilvaniei, împreună cu informarea

funcţionarilor domeniului episcopal, raportul nostru urnii, solicitat prin ordinul nr. 6 127 din
7 iulie a anului curent 1 , îndrăzneşte să menţioneze următoarele:

În ceea ce priveşte acuzaţiile comunităţii evreieşti din preambulul cererii lor, aşa după

cum trebuie să se ştie, de la apariţia Edictului nr. 82 al Approbatelor, evreii au depins în
totalitate şi fără rezerve, în mod direct, numai de funcţionarii domeniului episcopal şi.

aflându-se sub autoritatea şi jurisdicţia unică a acestora, Magistratul nostru nu numai că a
recunoscut acest fapt, ci, mai mult, el a fost confirmat şi prin ordinul milostiv al Gubemiului
cu nr. 5274 din 1 8222. Deşi ei nu se bucură de drepturi cetăţeneşti şi nu sunt primiţi nici în
bresle, acuză tot uşi că sunt persecutaţi în toate felurile, vexaţi, arestaţi, deposedaţi de bmmri,

supuşi unor sarcini excepţionale

şi umiliţi într-un mod greu de descris.

Este cunoscut, fără îndoială, în faţa Înălţatului Gubemiu regesc faptul că o asemenea

acuzaţie generală, neargumentată în nici un fel şi lipsită de temei, se putea naşte numai în

acest fel, îi sprijină
care, ridicându-se contra autorităţilor legitime, le nesocotesc pe acestea şi le acuză

capul plin de hJMERe al unui avocat al domeniului episcopal, care, în
pe evreii

pc nedrept. Aceşti evrei, cu toate că s-au obligat, prin Edictul nr. 82 al Părţii a cincea a

Constituţiei Approbate, să nu lezeze privilegiile oraşelor şi să nu prejudicieze nici altor
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Stări, ei fiind toleraţi ca jeleri în ţară şi mai exact în oraşul nostru regesc3, totuşi, spre
paguba contribuabililor creştini încărcaţi cu multe sarcini, nu s-au implicat nici în vreo
negustorie cinstită, nici în cultivarea pământului, scumpind totul şi cu toate că în oraşul
nostru liber regesc, la fel ca toţi ceilalţi contribuabili, se bucură de toate beneficiile şi
drepturile celor de pe pământul orăşenesc, totuşi, ei neavând proprietăţi intra - sau
extravilane care să fie supuse dărilor şi fiind obligaţi numai la contribuţiile ce le datorează
pentru beneficiile orăşeneşti, la taxe ce le revin asupra venitului individual, asupra vitelor şi
slujitorilor ţinuţi pentru comoditatea lor, oare nu ar constitui cea mai mare nedreptate şi o
obrăznicie fără seamăn pretenţia lor ca, spre uşurarea sarcinilor care le revin, populaţia
creştină, ce geme sub povara unei contribuţii mult nui mari, să prefa şi sarcinile fireşti
legate de beneficiul individual, în proporţia numărului, spre uşurarea evreilor. Pentru că
diică am avea în vedere la recrutare proporţia individuală, ei ar datora, în mod cert, a treia
parte cel puţin, căci merită să se acorde atenţie faptului că dinte contribuabilii creştini cei cu
funcţii administrative, civile sau camerale, fancţionarii pensionaţi cu proprietăţi, nobilii .
preoţii, cantorii, învăţătorii, precum şi corăbierii regali, lucrătorii monetăriilor şi alţii, deşi
nu sunt scutiţi de contribuţie în oraşele libere regeşti, sunt în schimb exceptaţi prin lege de
la sarcinile individuale4, însă din cadrul comunităţii evreieşti nedeţinând nimeni asemenea
funcţii, în repartizarea recruţilor nu numai că nu au fost dezavantajaţi, ci, mai mult,
Magistratul nostru i-a favorizat; iar dacă am avea în vedere raportul creşterii numerice
dintre populaţia creştină, angrenată în cele mai grele munci şi activităţi, şi poporul lui
l sraeL iubitoare de trai uşor, am observa că numărul creştinilor potriviţi şi supuşi la
recrutare nu este mai cu nimic superior evreilor reclamanţi şi, cu toate acestea, ei au plătit
creştini să-i înlocuiască la recmtare, lucru care este interzis prin legi şi dispoziţii, făcându-i
astfel pasibili de o severă pedeapsă. Plângerile lor legate de acest subiect sunt, deci, false şi
nedrepte, lucru pe care l-au recunoscut, de facto, şi reclamanţii, când, la recrutarea
anterioară, din cei şapte recruţi ei înşişi au oferit şi au dat cu uşurinţă doi: tot aşa de
deplasată, ilegală şi născută din dorinţa de a împiedica administraţia publică în îndeplinirea
îndatoririlor sale, ticluită cu viclenie, este şi cererea lor ca un funcţionar al domeniului
episcopal să le stabilească sarcinile, deşi a reieşit că aceşti funcţionari le ţin partea în
cererile lor nedrepte, se opun Magistratului în toate ocaziile şi, susţinând că drepturile lor
sunt lezate, îi sfătuiesc rău pe evreii reclamanţi; tot aceşti funcţionari episcopali le pregătesc
acuzaţiile şi înaintează rapoarte subiective, ca în acest caz, în care avocatul episcopal a
pregătit atât reclamaţia evreilor, cât şi raportul legat de această reclamaţie şi, evident,
ambele au acelaşi conţinut. Dar, de altfel, unde este acea lege care ar pennite amestecul
unei părţi interesate în judecată, influenţând, astfel, decizia unui conflict printr-un drept de
veto al unui tribun al poporului într-un caz care depinde de precizia şi obiectivitatea
evaluării unor funcţionari special autorizaţi prin lege. În acest fel, tentativa aceasta pare o
încercare de împiedicare a desfăşurării administraţiei publice şi de încătuşare a posibilităţii
de aplicare a dispoziţiilor, ceea ce nu este nici de dorit şi nici nu merită cea mai mică
atenţie, ca un abuz obraznic ce este.
În ceea ce priveşte punctul al doilea al reclamaţiei, să binevoiască Înălţatul Gubemiu
regesc să observe din răspunsurile breslelor de măcelari şi bl<inari, anex'1te aici sub punctele
B. şi C., că nici concesiile, nesusţinute legal, fa care fac referire evreii recLiman\i, concesii
care au făcut parte din nişte stC1t11te anulate, în mai n•ulte rânduri. prin diferite ordine, nici
amintitul Edict 82, nu le permit evreilor să nu respecte privilegiile. confinmte dl' mai m ulte
ori prin înalte şi milostive dispoziţii, ale breslei măcelarilor şi blănarilor5.
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Că toleranţa faţă de semeni şi concesiile stabilite prin ordinele mai înalte, întemeiate
pe legi, au fost întotdeauna menţinute şi aplicate de Magistratul nostru reiese şi din
dreptatea pe care am făcut-o unei plângeri înaintate recent de câţiva evrei localnici
6
împotriva breslei blănarilor. Această decizie o anexăm la punctul D. şi din ea reiese cu
claritate falsitatea acuzaţiilor înaintate la acest punct.
În sfârşit, în ceea ce priveşte afirmaţiile de la punctul trei, că acestea ca şi acuzaţiile
care ni s-au adus anterior sunt doar minciwti înşelătoare, să binevoiască Excelenţele voastre
să deducă din următoarele: în ce fel şi 'în ce măsură putea Magistratul nostru să influenţeze
problemele lor juridice şi administrative reiese din cele arătate de noi în preambul şi primul
punct; în rest, de altfel, noi nu dorim să lezăm drepturile şi autoritatea nimănui, aşa cum nu
ne putem permite. conform articolelor de legi în vigoare, ca în activitatea noastră să se
amestece alţii. Deci şi acuzaţiile înaintate la acest punct swtt false şi demne de pedeapsă.
Din cele arătate mai sus, să binevoiască Î nălţatul Gubemiu regesc să observe
nedreptatea, neavenirea şi ilegalitatea atât a acuzaţiilor neliniştiţilor evrei, cât şi a
părtinitoarei raportări a fwtcţionarilor administrativi ai episcopiei şi să cumpănească cu
înţelepciune faptul că acuzaţia potrivit căreia noi i-am fi vexat, persecutat, amenintat şi
deposedat de bunuri pe evrei este în întregime înşelătoare, falsă şi obraznică. pregătită de
funcţionarii episcopali care, nu demult, i-au întărâtat şi pe ţiganii aflaţi pe teritoriul .
oraşului, dar sub jurisdicţie episcopală, să se ridice, prin nesocotirea dispoziţiei gubemiale
de confirmare, contra privilegiilor publicate pe tot cuprinsul ţării ale breslelor reunite ale
şelarilor, fierarilor şi rotarilor. Acest fapt reiese şi din a doua rezoluţie, cu nr. 8992, emisă
cu acest prilej . Toate eforturile Magistratului nostru se îndreaptă în sensul respectării exacte
şi drepte a legilor ţării şi, împreună cu acestea, a preaînaltelor dispoziţii milostive, ca, prin
acestea, să ne îndeplinim obligaţia de a repartiza sarcinile publice în proporţie dreaptă,
echitabilă şi justă, iar conform jurământului nostru, să menţinem pe toţi în drepturile ce li se
cuvin şi obiceiurile lor, ca, prin puterea care ne-a fost încredinţată prin legi, să urmărim
astfel binele tuturor celor aflaţi sub jurisdicţia noastră. Din aceste motive să binevoiască
Excelenţele voastre să-i pedepseacă pe membrii comunităţii evreieşti pentru acuzaţiile lor
mincinoase, false şi înşelătoare şi să-i atenţioneze pe funcţionarii ad1ninistraţiei episcopale
să nu-şi depăşească atribuţiile, apărându-se astfel adevărata noastră autoritate şi autenticele
7
noaste drepturi .
Pc lângă care raport solicitat nouă şi pe care îl înaintăm acum, rămânem cu acelaşi şi
întotdeauna neschimbat respect
Excelenţelor voastre
supuse slugi
Magistratul oraşului Alba Iulia
Ioan Erdelyi m.p. jude suprem
Dat în Alba Iulia, la 10 noiembrie 1 828
Anton Klincsik vicenotar.

1 Petiţia comunităţii evreieşti (vezi doc. nr. 144/1 828) a fost trimisă de episcopul romano
catolic provizoratului domenial. în 7 itutie 1 828, provizoratul, sub semnătura inspectorului Ştefan
Orban şi a avocatului Alexe Lâszl6, susţine temeinicia plângerilor evreilor, opinând pentru stabilirea
numărului recruţilor evrei de către Guberniu sau de către Magistrat în înţelegere cu provizoratul,
conform proporţiei evreilor în tabelele contribuţionak Să se respecte privilegiile dobândite în timpul
principelui Mihail Apafi privind tăierea liberă de animale pentru nevoile lor, dreptul de a face comerţ
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cu pieile neprelucrate, întărit de Gubemiu sub nr. 8640 şi 1 2095/1 8 1 8 . Magistratul să nu se amestece
1 8 iunie 1 828, episcopul înaintează plângerea evreilor şi opinia

în judecarea pricinilor dintre evrei. În

provizoratului la Gubemiu, de unde în 7 iulie 1 828 se solicită raportul Magi stratului orăşenesc (AG,
47, nr. 6 1 27/1 828).
2 Vezi şi doc. nr. 144 ( 1 828).
3 Vezi nota 1 de la doc. nr. 37 ( 1 8 1 1 ).
4 Este vorba de scutirea de recrutare a aces tor categori i .
s

Breasla măcelarilor, în

F

5 noiembrie 1 828, susţine că privilegiile invocate de evrei sunt lipsite

de valabilitate, pe când ea deţine cinci privilegii valabile, care exclud participarea nebreslaşilor la
tăierea animalelor şi vânzarea cărnii. Breasla blănarilor, în 10 noiembrie 1 828, invocă dreptul
exclusiv care îi revine la cumpărarea pieilor şi îşi justifică acţiunea de confiscare a pieilor de la evrei
prin acest statut privilegiat, prin foloasele aduse oraşului, spre deosebire de evreii „vagabonzi, care
trăiesc din înşelătorii" (AG, F 46, nr. 1 1 324/1 828).
6 În 9 iunie 1828, în urma plângerii evreilor pentru confiscarea pieilor de miel de către breasla
blănarilor, Magistratul a decis restituirea acestora, întrucât nu există dove1j privind cumpărarea
pieilor de către evrei pentru a fi comercializ.ate. Acţiunea breslei a fost ilegală şi pentru că pieile
confiscate nu au fost sechestrate, ci împărţite între membrii breslei (AG, F 46, nr. 1 1 32411828).
7 În 9 decembrie 1 828, Gubemiul trimite raportul Magistratului spre opinie episcopului
romano-catolic Acesta, în 6 aprilie 1 829, cere Gubemiului să admonesteze Magistratul pentru
jignirea funcţionarilor domeniului episcopal şi să-i atragă atenţia să se abţină de Ia amestecul în
problemele domeniale. Rezoluţia gubemială din 1 3 august 1 829 dispune ca la recrutarea evreilor să
fie implicaţi şi funcţionarii domeniali, aprobă pedepsirea de către Magistrat a breslei blănarilor şi o
obligă pe aceasta din urmă la despăgubirea evreilor, iar punctul trei al plângerii eSte respins ca
neîntemeiat pe invocarea unor cazuri concrete. Magistratul este avertizat să se abţină de Ia jigniri
necuviincioase şi să respecte dispoziţiile anterioare, din 1 8 14 şi 1 825, cu privire la recrutare (AG, F
46, nr. 1 1 324/1 828 şi 7 1 23/1 829). Pentru rezolvarea diferendelor evreilor cu breasla măcelarilor vezi
doc. nr. 150 ( 1 829).

146.

1828, noiembrie 12, Buda.

Adresa Camerei aulice ungare către

Consiliul Locumtenenţial, prin care solicită ca, după ce evreii din
Tăuţi-Măgheruş au fost expulzaţi în totalitate de către autorităţile
comitatului Satu Mare, să dispună luarea unor măsuri similare de
către autorităţile cornitatului Maramureş împotriva evreilor din
Bude şti apropiaţi de minele de l a Baia Sprie şi Cavnic.
,

Autorităţile comitatense se declară împotriva expulzării evreilor,
care deţin pământuri în arendă sau mb titlu de zălog.

36 216
Sacratissirnae Caesareae et Regio Apostolicae
Maiestatis Domini Domini Clementissirni Camerae
Regiae Hungarico Aulicae nomine, Eiusdem
altefatae Suae Maiestatis Excelso Consilio Regio
Locumtenentiali Hungarico peramice insinuandum:
Sub 7-a Octobris a.c. N° 26 737 placuit quidem praelibati Excelso Consilio Regio
Locumtenentiali Hungarico Camerae huic Regiae H. Aulicae erga eiusdem lnsinuatum de
dato 30-a Julii a.c.

N° 23 881 notwn reddere, quod non modo juxta relationem per Comitatum

Szathmariensem praestitam Judaei e gremiali sua Possessione Miszt-Mogyor6s plenarie jam
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eliminati sint; sed nova etiam Deputatio de Judaeis in vtcma montanarwn Civitatum
babitantibus relationem praestitura exmissa babeatur1; quia tamen Nagy-Banyense Supremum

Monetario-montanisticum Inspectoratus Officium in relatione, eidem Excelso Consilio Regio

Locumtenentiali Hungarico medio praecitati Insinuati abbinc communicata, et isthic cum

omnibus suis provocatis denuo acclusa remonstrat, etiam in possessione Budfalu, Comitatui

Marmarosiensi ingremiata, et privilegiato Oppido Montano Felsobanya, ac Argenti Ustrina
Kapnikiensi advicinata, complures Judaeorum familias domicilium fixisse, maximamque

tenutorum partem pignoris et arendae titulo possidere, Comitatus vero Marmaroscbiensem pro

amovendis e dicta possessione Judaeis interpellatum declarasse, quod in obversum articuli 38i Anni

1790/1791

Judaeis in statu illo, in quo praefuerant, relinqui praecipientis, nihil

praesuscipere possit2; bine - articulo bocce, juxta claros eiusdem tenoris, ad Civitates
Montanas

referri

nequeunte

-

idem

praelibatum

Excelsum

Consilium

Locumtenentiale Hungaricum, provocative ad Insinuatum sub 28-a Martii a.p.

Regium

N° 10 131

abbinc exaratum3, bisce dcnuo peramice requiri: quatenus scopo avertendarum auri et argenti
praevaricationum,

altissin1iquc

Marmaroschiensem

circa

procurandum

Benignis

Resolutionibus Regiis, quoad Judaeos, a figendo in vicinia Civitatum negotiationumque

Montar.arum domiciliis arcendis, et actu ibidem babitantes removendis praeexistentibus

congruum effectum, nccessaria disponere, et de dispositis Cameram banc Regiam Hungarico

Aulicam penes remissionem Communicatorum edocere baud gravaretur4•

In reliquo Camera baec Regia Hungarica Aulica praelibata Excelso Consilio Regio

Locumtenentiali Hungarico ad quaevis mutui Ofticii genera prompta parataque manet.

Ex Consilio Regio Camerae H.

A

Budae 12-a Novembris 1 828

Stepbanus Lukâts

Orig. Arh. Naţ. Magh. Budapesta, ACL, C 55, pachet 202-204, nr. 36 2 1 6/1 828.
[Traducere: ]

36 216

În numele Camerei regeşti aulice ungare

a preasacrei Maiestăţi cezaro-crăieşti şi apostolice

a stăpânului nostru preamilostiv, se comunică amical

În

Înălţatului Consiliu locumtenenţial regesc u ngar al Maiestăţii sale:

7 octombrie a.c.

nr.

26737 a binevoit Înălţatul Consiliu Locumtenenţial Regesc ungar

să facă cunoscut acestei Camere regeşti aulice ungare, în urma adresei sale din 30 i ulie a.c. nr.

2388 1 , că nu numai că, în conformitate cu raportul înaintat de comitalul Satu Mare, evreii din

posesiunea Tăuţi-Măgheruş au fost deja expulzaţi în totalitate, ci s-a instituit o nouă comisie

pentru a prezenta o infonnare asupra evreilor care locuiesc în vecinătatea oraşelor miniere1 .
Intrucât oficiul Inspectoratului suprem monetar şi montanistic din Baia Mare, în raportul său,

trimis Înălţatului Consiliu Locumtenenţial Regesc ungar pri n adresa Camerei aulice amintită
mai sus şi anexată aici din nou cu toate anexele sale, arată că şi

în posesiunea Budeşti, din

comitatul Maramureş, apropiată de oraşul privilegiat Baia Sprie şi de topitoria de argint de la

Cavnic, şi-au stabilit domiciliul mai multe familii evreieşti, care deţin cea mai mare parte a

terenurilor sub titlu de zălog sau arendă, iar comitatul Maramureş, interpelat în vederea
expulzării lor, a declarat că nu poate lua nici o măsură împotriva prevederilor articolului 3 8

din 1 790/1791 c are dispune menţinerea evreilor î n starea î n care s e aflau înainte2, Înălţatul
Consiliu Locumtenenţial Regesc ungar, cu referire la adresa emisă de aici în 28 martie anul
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trecut, nr. 101 3 1 3, este rugat amical din nou, în condiţiile în care, conform conţinutului
limpede al articolului menţionat, acesta nu se poate referi la oraşele miniere, să dispună cele
necesare comitatului Maramureş pentru aplicarea corespunzătoare a milostivelor rezoluţii
regeşti anterioare privitoare la oprirea evreilor de la fixarea domiciliului în apropierea oraşelor
miniere şi a expulzării celor aflaţi deja acolo, pentru a preveni speculaţiile cu aur şi argint şi
păgubirea preaînaltului erariu. De asemenea, să binevoiască a încunoştinţa această Cameră
regea5că aulică ungar;! despre măsurile luate, odată cu restituirea actelor comunicate4.
În rest, această Cameră regească aulică ungară rămâne pregătită şi dispusă la orice
servicii reciproce Înălţatului Consiliu Locumtenenţial Regesc ungar.
Din Consiliul Camerei Regeşti Aulice ungare. Buda, 1 2 noiembrie 1 828
Ştefan Lukats
nr. 132 ( 1 827), nota 3.
2 1 aprilie 1 828, nr . 925, Oficiul din Baia Mare a cerut comitatului Maramureş
îndepărtarea evreilor din Budeşti şi alte localităţi apropiate de Cavnic. Comitatul însă, la 1 6 mai 1 828,
nr. 1639, repetă poziţia sa din anul precedent (vezi doc. nr. 99/1823, notele 1 şi 2). Ca urmare, Oficiul
minier se adresează Camerei Aulice Ungare în 7 iulie 1 828, m. 1628, care transmite această solicitare
Consiliului Locumtenenţial în 30 iulie 1 828, nr. 2388 1 (ACL, C 55, pachet 202-204).

1

2

Vezi doc.
În

3 În
această adresă, Camera Aulică
Locumtenential în 14 decembrie 1 8 1 3, nr. 25667,

ungară

relua

solicitările

1 5 noiembrie 1 8 1 4,

nr.

adresate

Consiliului

24852, 27 martie 1 822,

nr.

8868, 2 august 1 826, nr. 22752, privind îndepărtarea evreilor din comitatele Satu Mare şi Maramureş
la cel puţin 7 mile distanţă de localităţile miniere (ACL, C 55, pachet 202-204).
4 În 2 decembrie 1 828, nr. 31 867, Consiliul Locumtenential transmite aceste solicitări
comitatului Maramureş. În 1 7 decembrie 1 828, nr. 38697, Carnern Aulică Ungară cere admonestarea
similară a comitalului Satu Mare pentru reducerea distanţei de la care e opri.tă aşezarea evreilor de la

7 la 3 mile de localităţile miniere (vezi doc. nr. 148/1828). Rezistenţa comitalelor face ca problema să
lie încă în acelaşi :>tadiu şi în anul 1 837, când Oficiul din Baia Mare propune Camerei aulice ur.gare
reglementarea ci printr-un articol de lege, care să oblige comitatelc

să aplice măsurile solicitate (ACL,

C55, pachet 202-204).

147 .

1828, 11aiembric 15, Tâ!.gu Mureş. Comisarul cercual Moise
Tamasi raportează vicejudelui regesc scăunal Daniel Nagy
împrcjurJri.le arestării evreului Herschel l..ebel din Sângeorgiu de
Pădure, acuzat de omor ritual. Contele Lailislau Rhedei, stăpânul
domeniului, s-a adresat Gubemiului, cerând satisfac�e pentru
încălcarea abuzivă a domeniului său, cu acest prilej, de către
autorii arestării .

nr. 41 5/1 829
Tekintetes Kebelei Nagy Daniel
Urhoz mint Maros Szek
Nagy erdemii Dirigens Kirâ.lyi
Birâjahoz
Feljelentes
A Tekintetes Dirigens Kirâlyi Bir6 l1r e.e. Nov. 1 2ik napjăr61 235 praesidiâlis szama
alatt kOlt ' s hozzăm utasitott Rendelese mellett kozOltetven vellem Meltosâgos Grof Rhedai

578
https://biblioteca-digitala.ro

Lăszlo Ur eo Nagysâgânak a Felseges Kirâlyi Fo Igazgat6 Tanâtshoz be adott azon kerelern
levele, rnelyben Erdo Szent Gyorgyi Ubel Hersel nevezetii Zsid6jânak praetendall
g yerrnek oleseit es kozelebrol M. Văsârhelyr6l egy kisded csetsemo el lopâsâra rendelt
elfogatâssâert Satisfactiot kert. - Ezen a târgyba rovid reflexiornat az alâbbiakba teszem
1
rneg . M. Vâsârhelyi Csizrnadia B eke Sârnuelnek a szolgâl6ja Kinda Maria el lopvân egy
kis Fiju gyerrnekit - amidon Bossig el hozott ott el fogattatott - kitis exarninâltatvân azt
vallotta hogy talie meg vâsarolta Erdo Szent Gyorgyi Ubel Hersei nevii Zsido - oda viszi.
Tovâbbâ aztis vallolta hogy Erdo Szenl Gyorgyon lakâsâba lâtta amidon Herselnek az
Attya s Annya gyermeket Oltek es jelen volt Herselis. Ily leven borzaszt6 vallornâsa a
szolgâl6nak meg indult a M. Vasârhelyi Politiae Directio, requirâlta circulâris V. Kirallyi

Bir6 Meltosâgos Sândor Laszlo Urat; a tisztelt Kirâllyi Bir6 Ur Julius 20k:1rot egy sietă, es
2
kcmcny Rendelest kiildou hozzank (melynek Copiajât Gubernium ide zâratta ) abban azl
parantsolta, hogy a fonu irt Hersei nevii Zsidott,

's rnâsokotis a kik complicitâsban

volnănak el fogassa 's kiil6n kiil6n Tornletzre ki.ildjek-investigâlva a dolgot Politiae
adjunctus Tekintetes Brandekker Simon tîr âltal rneg irt utasitâs szerent-egy foldi ârmatista
aznap estvere meg hozvăn hozzâm a Rendelest az nap estere tostent le indultarn Szent
Gyorgyre oda is erkeztem estve circ.

1 1 6rakor a rnikor is a szokott szâlâs<1rnon talâltam M .

Vasârhelyi Politiae Adjunctus Tekintetes Brandekkcr Urat, egy vârosi Szolga Bir6 Ural, es
egy mas M. Vasârhelyi Hivatalbeli szemcllyel. Mihelyt meg erkeztem azonnal a dologra
komyiil âllâsoson el6 beszelve hivataloson kertek az adsistentiât a Zsid6nak el fogatâsâra

egy felăl azen, nehogy mind szemtelen jovo meno uttas n ep reggelig hăzzul el rnenyen nuisfelol azen, nehogy eszre veve valarnit., azon helyrbl az hovâ a szolgâl6 vallornăsa

szerenl regebben a meg olettet gyermek el âsatou - ki veuessek; es a Zsid6knak ebbeli
praetendalt vetkes cselekedetek nyilvânsăgra ne jojjon. En ezen keresre azt mondottarn

rnost nagyon keso az ido - halaszunk j6 reggelre s addig is szorossan iigyeljenek a Zsid6kra
mindenfelle. Keresemre nem hajolvan - de sot azt is rnondvân, hogy ha haladek n elkiilt a

meltosăgos V. Kirâllyi B ir6 Ur Rendelese szerent el nem fogatom azonnal M panaszolnak gyilkossăg forogvăn fenn-a declaratio szerent hozattarn a Falusi Birăkat - azt kerdezven

esrnerike Erdo Szenl Gyorgyon Hersei nevezetii Zsid6t? ha igen az hol lakik? (rnert Erdo
Szent Gyorgyon a pălinka fozo Conventios Zsid6kon kiviil paraszt Embereknel is sok
Zsid6k laknak). Erre azt feleltek hogy Hersei nevezetii Zsid6t nern esmernek. Ekkor a
Tekintetes Politiae Adjunctus Ur a szekererol el6 hozatta Kinda Mănyit azt addta tudlâra,
hogy fel ad.asa szerent nem lakik ott Hersei nevii Zsid6. Ezen lany el6ttem is azt erositette
hogy otl lakik, es ha kivănyuk meg mutattya mclyik hăzba lakik. Ezenn szavâira el
inditottăk el61, rnăris utănna mentiink, es minden tetovâzas nelkiilt el ment a tisztelt
pa.naszl6 Gr6f Ur eo Nagysăga Zsid6jâhoz. En ketelkedtern ekkor is a leany szavaiba,
halasztani kivăntarn a dolgot reggelig, amig investigatio uttyăn jo ki a dolog, azonba
Ludakoztarn att61 kije azon J6szăg rnelybe a Zsid6k laknak, arra azt feleltCk a birăk hogy a
Melt6săgos Gr6f Rhectai Laszlo Ure. En arra azl mondvân j6Ilehet a Rendelesem kemeny,
de amig hirre nem teszem addig semrnit i;ie tsinăljunk. Arra azt feleltek a Birak, hogy mind

le fekiidtek az Udvarba, nem lehet he menni. Amig igy beszelgettiink ki jo a Hăzb61 egy

Zsid6, meg lăttya azon szolga.16 cs azt mondja eppen cz az a Hersei a ki t6lle meg alkudta

azon el Iopott csecscrnot. Mas fel61 azt is meg latta, hogy a regebben meg oll gyermeket
azon Haz meg6 ăstak el a Kiikiillo feWl . En mcg sz6llitvan a Zsid6t s kerdven hogy hivjak errc.: azl feleli Herselnek, de azzal meg futamodott. Tolvajt kiâltotl. Melt6 gyanu ala huzta
azon tctt6vel is magat a Zsid6. Hirtelen ilyen kornytil ăllasba mil l ehetett egy.:bet tenni, el
,

579
https://biblioteca-digitala.ro

fogaltatt. El fogatvân, Haza nepestOl examinâltarn s' minek utănna a benignurn exmnen
meg esett a tobbit szabadon botsâtottarn tsupăn Herselt tettem ărestumba, ezt is a pm1aszl6
Meltosâgos Gr6f Ur kczcsscgire el botsâtottmn. A bC vâdolt Hersei Mes Annyât a
benignum examene! co Nagysaga hirrere advan, helybe mentiink a Zsid6 H.1.zaba, ott
examinăltuk, es confruntăltuk a tăbbiekkel a panasz l 6 Meltosagos Gr6f Ur ec) Nn gys�iga
te ttz ese s zcrent jcl en letibe azon he l ycti s fel asaltuk az hova a vadl6 szol gal 6 a regcbhen
mcg oletctt, es el âsott gyermcket lcnni allilotta; de semrni jelil nem tapasztaltuk, de
kiilbmben is ha szinle oda leu vol na îs Lemetve - eddig el pusztultak volna minden teteme
mcrt ezen ki s J6szag es haz a Kiikiillb martjân az orszag uttya m ellet t leven a meg tor tent
viz aradâssal a Kiikiillo vize ki ontott a hâzig - s szinte oda lett volna is tcmetve a gyermck,
el mos ta. En azt tartom elegendb satisfactiot ve tt e0 Nagysaga maganak akkor a midon a
Politzia szolgat ki kotette, es ki kotve tartotta amig az egesz actus veghe ment, akkor maga
onkent el eresztette. En reszemrăl eb Nagysagăt semmibe meg serteni nem igyekeztem,
ellenbe felsobh Ti sz tem parantsolatyât teljesitenni kbtelessegemnek tartottam a minthogy
lehetett azonnal jelentettem azonba bizonytalan volt azis b Nagysâgae e vagy sem a Zsid6
lakta Hely3. Melyekct alâzatos tisztelettel jelentek. Sig. A Nov. 1 5ik Nap 1 828
Tamasi Mose.'> m .p.
Proc. D . Commissarius

Orig. Arh. Naţ. Magh. Budapesta, AG, F 46, nr. 41 5/1 829.

[Traducere: ]
nr. 425/1 829
În atenţia onoratului domn Daniel Nagy ca foarte merituos
jude regal al scaunului Mureş
Raport
Făcându-mi cunoscute domnul jude regal, prin intermediul actului cu nr. prezidenţial
235 din data de 12 noiembrie a anului în curs şi prin intermediul ordinului legat de acest act,
cererile înălţimii sale, milostivul domn conte Ladislau Rhedei, formulate într-o scrisoare
înaintată Guberniului regesc, prin care cere satisfacţie pentru arestarea evreului său Herschel
Lcbel din Sângeorgiu de Pădure, acuz.at pentru o pretinsă pruncucidere şi pentru furtul unui
copil sugar de undeva din apropiere de Tg. Mureş, îmi exprim, mai jos, opinia legată de acest
caz. pe scurt l . Servitoarea cizmarului Samuel Beke din Tg. Mureş, pe nume Maria Kinda,
fun'lnd un băieţel, a fost prinsă pe când trecea prin Boş, iar la anchetarea ei a mărturisit că
sugarul a fost cumpărat, de la ea, de numitul evreu Herschel Lcbel din Sângeorgiu de Pădure.
Mărturia scrisă a servitoarei ne mai spune că ea a fost de faţă atunci când tatăl şi ma.ma lui
Herschel au ucis, în locuinţa lor din Sângeorgiu de Pădure, un copil, de faţă chiar cu Herschcl.
Conform acestei îngrozitoare mărturii a servitoarei, s-a pus în mişcare Direcţia de politie din
Tg. Mureş. Viccjudele regal, înălţimea sa domnul Ladislau S:indor, a solicitat, în data de 20
iulie, un ordin de la onomtul jude regal, pe care ni l-a trimis (a cărui copie Guberniul a anexat-o
ai ci2) poruncindu-ne ca pc numitul Hcrschcl, împreună cu alµ complici evrei, să-i arestăm şi
să-i tri1nitcm separat 1<1 închisoare. Conform ordinului primit, prin intennediul unm armalist,
de la directorul de poliţie, onorabilul domn Simon Brandckker, care ancheta cazul, am pornit
imediat, în aceeaşi seară, spre Sângcorgiul de Pădure, unde, imediat după sosire, am convocat,
în jurul orei 1 1 , judele şi juraţii satului. La locul meu de cazare obişnuit, i-am găsit pe
onorabilul domn director de poliţie Brandekker din Tg. Mureş, cu încă un oficial din acelaşi
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oraş şi cu domnul jude al oraşului. Începând ancheta imediat după sosire, mi-au cerut
asistenţa, în mod oficial, pentru arestarea evreului, ca pe de o parte acei nelegiuiţi să nu
părJsească până dimineaţă casa. iar

pe de altă parte

ca nu cumva aceia, observând ceva

suspect, să-l dezgroape pe copilul care, potrhiit spuselor servitoarei, ar fi fost ucis mai demult
şi, în acest fel, presupusul păcat al evreilor să nu iasă la iveală. La acestea, eu am spus că este

foarte târnu şi că să amânăm anchetarea cazului până dimineaţă dar această propunere a mea,
legată de evrei, nu a fost acceptată, spunându-se că trebuie să îndeplinesc, fără întârziere.

ordinul înălţimii sale, domnul vicejude regal şi să-i arestez pe evreii reclamaţi. Având în

vedere cele discutate, i-am convocat pe juzii satului, întrebându-i dacă îl cunosc cumva pe
numitul evreu Herschel, domiciliat în Sângeorgiu de Pădure? dacă da, unde locuieşte? (pentru

că în Sârgeorgiu de Pădure, potrivit convenţiei legate de fierberea ţuicii, pe lângă evreii care

se ocupă cu ţuica, locuiesc şi alţi evrei pe la ţărani). La aceste întrebări, ei au răspuns că nu
cunosc nici un evreu pe nume Herschel. Atunci onorabilul domn director de poliţie a adus-o
din trăsură pe Maria Kinda, căreia i-a spus că, potrivit declaraţiilor juzilor, nu locuieşte acolo
nici un evreu numit Herschel. La acestea, fata şi-a menţinut şi în faţa mea declaraţiile,

spunând că Herschel acolo locuieşte şi că, dacă dorim, ne arată şi în care casă. La aceste vorbe

am pornit imediat în spatele ei şi, fără ca să orbecăim, ne-am dus la evreul înălţimii sale,

respectabilul conte reclamant. Eu m-am îndoit de adevărul celor spuse de fată şi am dorit

amânarea anchetei până dimineaţă, când lucrurile s-ar fi lămurit pe calea normală. În acelaşi

timp, m-am interesat şi a cui este acea proprietate pe care locuiesc evreii, la care juzii mi-au
răspuns că csle a înălţimii sale, domnul conte Ladislau Rhedei. Auzind acestea, eu am spus că
o

fi

ordinul meu foarte autoritar, dar eu până nu-i aduc contelui la cunoştinţă cazul, nu pot să

fac nimic. La aceasta, juzii mi-au spus că în curtea nobiliară toată lumea s-a culcat şi că acolo
nu se poate intra.

În timp ce vorbeam, a ieşit din casă un evreu, pe care servitoarea,

aflată în

faţa noastrd, 1-a recunoscut ca fiind tocmai acel Herschel care a cumpărat de la ea copilul furat
şi care l-a îngropat lângă casă pe copilul ucis, în partea dinspre râu. Eu l-am strigat pe evreu,

întrebându-l cum îl cheamă, la care mi-a răspuns că îl cheamă Herschel, dar, în acelaşi timp, a

luat-o la fugă, strigând „hoţi i ! "' Prin această faptă a dat de bănuit foarte tare şi, neavând
altceva de făcut în această situaţie, l-am arestat, l-am legat şi, după ce l-am anchetat împreună

cu familia sa, i-am eliberat pe ceilalţi membri ai familiei, reţinându-l doar pe el, dar l-am
eliberat după inte1venţia înălţimii sale, domnul conte. Pe mama lui Herschel am anchetat-o

chiar la ea acasă, după ce am dat de ştire înălţimii sale şi am confruntat-o cu ceilalţi numai în
prezenţa înălţimii sale, domnul conte, aşa cum a dorit domnia sa. Tot în prezenţa domniei
sale, am săpat şi acolo unde servitoarea a susţinut că evreul l-ar fi îngropat pe copilul ucis,

dar

nu am găsit nici o um1ă. De altfel, chiar dacă copilul ar fi fost îngropat acolo, toate resturile ar

fi dispărut până acum, pentm că această casă şi proprietatea se află chiar lângă Târnava şi
lângă drumul ţării şi, astfel, inundaţiile care au avut loc au acoperit pământul până la casă,
deci, chiar dacă rdrnăşiţele s-ar fi aflat acolo, apa le-a spălat, făcându-le dispărute. Eu consider
că i s-a dat destulă satisfacţie înălţimii sale prin aceea că l-a prins pe oficialul de poliţie şi l-a

ţinut arestat pe acesta până la încheierea anchetei, când l-a eliberat de bunăvoie. Din partea
mea, nu am dorit să supăr deloc pe înălţimea sa, dar am ţinut, înainte de toate, să îndeplinesc

ordinele superiorilor mei, aceasta fiind o obligaţie de-a mea, fapt pe care l-am raportat,

imediat cum mn a\'11t ocazia, însă nu s-a ştiut sigur dacă Jocul casei evreului aparţine sau nu
contelui3. Pe care fapte le raportez cu supunere, Sig.

1 5 noiembrie 1 828

Moise Tarnâsi m.p., comisar cercual
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1 Pentru antecedente, vezi doc. nr. 142 (1 828).
2 Doc. nr. 1 42 ( 1 828).

3 Magistratul din Târgu Mureş raportează în 17 noiembrie 1 828 Gubemiului că în 2 5 iulie
1 828 slujitoarea Maria Kinda şi-a retractat declaraţiile anterioare, pe baza cărora a fost arestat

Herschel Lehel, împreună cu fraţii săi. Ancheta autorităţilor comitatului Târnava la Nadcş asupra
fostului stăpân al servitoarei a dovedit că spusele ei privind o solicitare similară adresată acestuia de
Herschel Lehel sunt simple minciuni. Ancheta este justificată de Magistrat prin aceea că „este o
opinie generală că evreii folosesc sânge creştinesc". În 2 ianuarie 1 829, Magistratul raportează asupra
plângerii contelui Ladislau Rhedei pentru încălcarea proprietăţii sale, găsindu-l vinovat pe directam!
de poliţie Simon Brandeker, care străin fiind, „nu cunoaşte legile ţării" cu privire la prerogativele
nobiliare (AG, F 46, nr. 1 1 248/1828 şi 4 1 5/ 1 829).

148 .

1 828,

decembrie

1 7,

Buda.

Adresa Camerei Aulice Ungare

către Consiliul Locumtenenpal, prin care solicită intervenpa
împotriva dispozipei comitatului Satu Mare de a reduce de la
ş apte

la trei mile distanţa faţă de oraşul minier Baia Mare până

la care

se permite aşezarea evreilor.

38 697

Sacratissirnae Caesarcae el Regio Apostolicae Maiestatis Domini Domini
Clernentissirni Camerae Regiae Hungarico Aulicae nomine, Eiusdem altefatae Suae
Maiestatis Excclso Consilio Regio Locumtenentiali Hungarico peramice insinuandum.
Nagybănyensi Supremo Regio Monetario Montanistico Inspectoratus Officio medio
adnexae re!ationis1 remonstrante, quod Comitatus Szathmariensis habitationem Judaeum a
Civitate Nagybânyensi per continuum usum, et pracexistentes Altissirnas resolutiones
Regias2 ad 7 milliaria remolam, absque ullo funclamento ad 3-a milliaria reduxerit, et nec in
hac distantia Judaeos a figcndo domicilio arcere velit, idem praelibatum Excelsum
Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum in nexu lnsinuatorum abhinc sub 27-a
3
Martii 1 822 ct 29-a Januarii 1 823 Nros 8868 et 3306 exaratorum hisce peramice requiri:
quatenus penes dictum Comitatum congrua disponere velit ut Judaei ad quasvis auri et
argenti praevaricationes, defraudationes, et seducLiones promptissirni in circuitu 7
milliarium a Civitate Nagybanyensi removeantur, et ne iisdem ullo sub praetextu sedes suas
intra horum complexum figere, et morari admittatur4• Quis in reliquo Camera haec Regia
Hungarico Aulica praelibato Excelso Consilio Regio Locumtenentiali Hungarico Aulicae
ad quaevis mutui ofticii genera prompta parataque manet.
Ex Consilio Regiae Camerae H. Aulicae
Budae die 1 7-a Decembris 1 828.
Franciscus Najmajer
Excelso Cousilio Regio Locumtenentiali Hungarico.
Orig. Arh. Naţ. Magh. Budapesta, ACL, C 55, pachet 1 4 1 , nr. 38 697/1 828
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[Traducere:]
38 697
În numele Camerei Regeşti Aulice Wlgare a preasacrci Maiestăţi apostolice cezaro
crăieşti, stăpânul nostm preamilostiv. se comunică amical Înaltului Consiliu
Locumtenenţial Reges� ungar al Maiestăţii Sale:
Oficiul Inspectoratului suprem regesc monetar şi montanistic din Baia Mare, prin
raportul anexat 1 • informează că s-a redus, fără nici un temei, în comitatul Satu Mare
distanla de locuire admisă pentru evrei de la cele şapte mile, stabilite prin uzul continuu şi
preaînaltele rezoluţii regeşti preexistente2, la 3 mile faţă de oraşul Baia Mare şi comitalul nu
vrea să-i oblige pe evrei să respecte nici măcar această distanţă. Ca urmare a adreselor din
27 martie 1 R22 şi 29 ianuarie 1 823 nr. 8868 şi 33063, solicităm amical Înălţatului Consiliu
Locumtenenţial Regesc ungar să binevoiască a dispWle cele cuvenite amintitului comital,
încât evreii, dedaţi foarte mult la speculă, fmude şi înşelătorii cu aur şi argint, să fie mutaţi
la 7 mile de oraşul Baia Mare şi să nu li se permită sub nici un pretext să-şi fixeze
domiciliul şi să locuiască în interiorul acestei limite4. În m:t, această Cameră Regească
Aulică ungară rămâne pregătită şi dispusă la orice servicii reciproce.
Din Consiliul Camerei regeşti aulice Wlgare. Buda, 17 decembrie 1 82 8 .
Francisc Najmajer.
Către Înălţatul Consiliu Locumtenenţial Regesc ungar.

1 Este vorba de raportul din 22 noiembrie 1 828 (ACL, C 55, pachet 14 1).
Vezi doc. nr. 10 ( 1 802), 99 (1 823), 146 ( 1 828).

1
3
4

Vezi <loc.

nr.

99 ( 1 823).

Pentru ineficienta acestor măsuri, vezi doc.

nr.

146 ( 1 828), nota 4.
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149.

Ul
oe
+..

1828/ 1 829, Oradea.

Conscrip�a fiscală

a

evreilor din oraşul Oradea

20 de localităţi ale comitatului Bihor pentru anul militar

şi din

1 828/1 829

Series
Nomina
con tribucontribuentium
Coloni• Filii'
entium1
judaeorum2
o
1
3
2
Vărad Olaszi""
Szonnenfeld
M6zes
Herman Fisser
Vărad Vărallva"
1 David Mărton Ptispi:ik.ladănyi Iakos""
Helt Iz�ăk i:ireg""'
2 lider 161sef
3 Farka� Mihălv
4 Hersli Mihălv
5 Haina! Elias
Moses Ubli
Markus Neigresh i:iree"'
Veisz Hersli
Sonnenfekl Beniamin nyomorek,u
6
Hersli lzsâk i:iree"'
Nătăn Helt
7 Rozenthal Antal
Gotlib Farkas
8 Samuel Mihăly
9 Miklifetter Samuel
1 0 Mik.lifetter HeVich

Persona'
Filiae0 Inquilini'
4

5

Subininquilini8
6

Famuli'

Ancillae'v

Pecora
Vaccae ·"

7

8

9

Pecudesquen
Vituli"
Equi'"
10

11

1
1

1
1
l
1

1
1
1

1
1
1

I
1

I
I

1

I
1
1
1
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1
1
1

1

I

o

---li-f
12
11

14

t

2

Stern Samuel

3

Lcihli David

Grnsz Miirton

Grisz lzsăk

Fă Bir6"

Bernăth Samuel Văntsodi Jakos'"
l5
- --,.-+
1 6 ' Vcinberger Jăkov ârvai'"

U\
00
'JI

4

5

1
1
1

25

26

Simon lzsăk

27 ; Gutman Fabian Fekete T6ton lakik"'

1

1

29

30

-·

Jl

32

Natân Stern oreg'�
Hcrschli 1 ăk.ob
Stern David

Jâkob Lebli
Farkas Salamon

I

1

1

I

1

I

I

1

I

Vicner Matyâs oreg '�
Llzâr Izrael

Vcinberger Sâmuelne ozvegy-4
Simon Reis
Benes Ferentz
Kuliner Llzâr
Gddglănz Sârnson 6reg'�

l
1
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1

1

1

l

1

1

l

I

1

11

10

9

I

�Elkân Kupferstein

-

lakab Samuel tireg"�

I

1

Veinberger Sâmuelne ozveg y34
1 7 Kain J6zsef oree:"'
,___.
l. 8
Leibli Lărintz Nagy Bâr6don lakikj'
!9
Veisz Farkas oree:"'
,___.
20 Flcisner Isăk
�---12 ! . L.A!l1li Ferentz oree:""
22
Girtler lsak nyomorek'u
,__..
23
Mayer Isăkne ozveg y34
24 Tisch Samuel ăreg"'

R

7

6

l

1

2

o

Vârad Velentze37
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Vi
00
°'

42
43

44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59

1

Hartstein M6zes
Grinfeld Samuel
Ubli Simon
Lebli Abrahfun oree"
Grinfeld Mârton ârvain
Michlistetter Herschli
VâraJlyân lakik'"
Levi Samuel ârvai33
Brad Sam uel oree,�
Aron Abraharn oreg"
Kâlmăn M ihâly

3

2

4

6

5
1
1
1

7

9

g

1

1
1
1

I

Samuel lzrael Obschidosjy
Nătan Izrael

1
1

1

Farkas Samuel
1
Salamon .Jakab
T6th Abrahămnne ozvegyj4
Beniamin Abraham
Neumanu Herschli
Salamon Manno
Junger Herschli i:ireg·"
Mezerith Lăzârnc ozve,gyj4

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

Feldheirn Izrăelne ozvegl4

Veis Salamon
Benedek Jăkob Keczen lakik4U
Joel Salamonne ozveev34
Kis Farkasne ozvegl4
Reichenberger Josef
1
Stefler Ubli
Adler Li:irintz
Leitnik Hcrschline ozvegy-'•

1
1

1
1

1
1

1

I

1
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IO

11

()

I

8

7

64

Nâtăn lzrael

1

66

Lcitmann Llzarne ozvcl!.v
Brud faak n vomorekjl'

brael Levin� ozvcgl"

1

Ruben Ger�elv Senex•'

1
34

67
68

Bernăth Mayer
Bcrkovits Nătăn

69

Morgenstern M6zesne ozvegy'

70
71
72

Ubli Abraharn K.is Salamon

75

Kain Abraharn
Urnsăg pălinka eget6jc41

76
7S

7')
�
-

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

I
1

1

Ro�z Samuel
Katz Aron

I

I
1

Laudăn Ahraharn

73
74

77

Elias Salamonne

Kis M6zes ărvai33
Neufeld Farkas ne ozvegy'4

Markus J6sef

Farkas M6zes

Puli czer Jăkob

1

L.:Jrintz Josef Obschidos ''

1

Engli lgnătz
Lei bl i Josef
Pclhârthida•·

1

Izrael Josef

B i har""
�

9

1

65

>----

6

l

1)3

-

5

Gatsir M6zes

62

Ui
oe
-.......}

4

3

2

I

6;

-

Fricdlender M6zes

1

6(1

B6rel Gahor

Markus Ferentz

1

1
I
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I

10

li

o
Hecv Koz Pălvi....
Bolăni Abrahâm
Hecv Koz Kovăcsi„

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

Abrahâm J6sef

Hecv Koz Ui ilak•0

Isâk Jâkob
Csatar" '
2

.Takah Mihâlly
Szalărd"1!
Farkas M6zes

I

1

'Ji
�.A.
·x
.

h.isooki:>U

2

I Bokonyi M6zes
Na!!Y Kcreki:.u
B6rek lâzâr
Isâk Csaplar

H.K. Pălvi""
B6rek Lebli
Fu2vi Vâsărhelv'1
Jonâs Mătvăs
Fu2vi""
Csap_lăr J6sef
Kiss Jeno"
Aron Ezekiel Conventionatus <lominalis
r

µ1ezo Tde 'd

Szaho Davidne ozvei:?

1

�-

1

.__

I

Farkas Salamon Senex"''
l..eibli Markus ne ozvegy34
Fiilep Farkas
I
Beer Abrabâm
Nochem Ferentz

I

I

2

Echard Samuel
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-o- -T

B.

Ui!ak'0

[

i

.l\rc,n

M Tdki'1

David

Beer Jâkob

I- N a;;y R[tr�ds�

i-

�

Le ,
0C
\.!:

lBratka�9

J1sâk. Jkob
Stern Jak.ob
lzrael lâkob
Hajnal Abraham
.Jakob Mârkus
Ferentz Ubli

2

I

I
I
I

·

I

j

I

j

1

I

I

I

I
I

I
I

I
I

I
1 I
1

I �=ii':erintz I I I I
l

__

�

R

7

6

I

1

j

1

1 I

I
I

I

�

I

�

I

--+-�

____,1--

49

33

https://biblioteca-digitala.ro

JO

9

11

I

�

I

I

I

I

I

I

I

I

�

I

1
I
1
I

I

1

I I
_

1
_

l

l �f� l ��f�� Î � r

Lindenfeld Abrahârn.
00
:nm �
� -__-�
9 ____,1--x2�
s�-e�
�z_
_6_
_M
_
Ab r�ha.m
I
Lebh L.onntz
I
c'�gcn,/1j
Antal Blias
Rev0'
Izsăk Lajos
V. Velentzej/
Hajnal Abraham
Sununa
4
2

�:

5

4

3

1 ��--+�
-+-

21

I

71

14

14

12

I

Ahenae L

Domus ' "

Agri ' "

Prata'�

Arenda"'

Numero 11

Jugera

Falcastra

Floreni

1

2

3

4

o

1
1
1
1

Opificia"

5

Quaes2
tus2

6

Mercatura23

7
1 /32

200

I

1

1 + 1 /32
1/32
1 + 1/32

I

-

L

1
1
1
1
1
1
1
1

.

1
1

37
21
19
54
35
37

1

1

37

1
1
5
2
4
3
3
3
3
17
4
1
2

31
37
34
9
48
8
8
39
8
11
24
31
16

1

1

1
4+4/32
100

l

1/32
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12

9
5
3
7
1

1
1/32
1/32

11

55
37

1

i

Crucigeri

l

1

-- -

Floreni

1

1/32

V..
IO
o

Contributio2�

2

1 + 1 /32

1

�-

Publica
beneficia24
Manuales operae
classis
10
9
8

o

]

2

3

4

5

6

8

7

10

9

I

12

46

1

1

l

1

.H

34

.'1 1

1

1 + 1 /32

4

1

l + l + l /32

7

13

1

1

31

1

1

1

1

:n

1

1 /32

1

1

1 + 1 132

1

lJi
\Ci

11

I
1

1 /32

1

1 /32

24

1

31

6

19

1

31

4
1
1

1

4
1

1
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„

31

1

54
48

54

1

22

1/32

1

1 /32

1

8
8

1131

1

')

4
3

1

31

3

2

17

1

1

22

1

1

22

1

3

54

o

1

1

2

3

4

5

1/32

6

1

7

8

10

9
1

1

1

11

4

12

48

3

54

2

32

7

42

1

3

2

1

3

2

3

54

1

3

2

4

40

1

3

2

1

3

2

1 + 1/32

1 /32

3

54

6

27

5

25

I
1

V\
\O
N

I

1

1

1

1 .

1

i

1

.

3

1

2

1
-

1

I

_J

13

16

9

12

3

4

1

12

14

1

11

29

1

12

56

1

1

31

1

1

31

1/32
2

1

1

1

1

31

1

3

54

1

2

17

__
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1

1
1
1
1
1

2

3

3

3

2

5

4

6

8

9

1

1/32

2

1
1
1
1
1
1

Vi
I.O
w

7

1

1
1
1

1

1
3

31
54

2
3
2
3

18
54
17
54

1

31

1
11
11

31
29
29

1
3
7
3
4
5
I

31
8
11
8
3
25
31

1
2
1
1 /32
50
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31
27
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,......

o

2

1

3

4

5

6

8

7

9

10

11

1�
18

1
1

1132

1

10

1

100
10

1/32
VI
\C
O\

1

15
1
10
10
21
9

18
31
46
45
14

9

58

30

1

20

„

20
1
1
1
1
1
1
1

1

1132

1
1132
1
1

1132
1132
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1
1
1

9

43

12
9
11
8
9
10
13

1
58
29
59
58
30
47

o

1

1

4

3

2

5

6
1/32

7

8

9

10

11

1

10

9

1

50

'8
7

1

12

9

21

39

„

21

'
-

41

1
VI
\O
-.I

1

1

3

1

60

1 /32

1

20

1/32

:

35

·-

12

22

5

2

70 1

56

1

92
Orig.

29

19

990

1 +9/32

l+ 1 6/32

1 +24/32

140

În Arh. Comitatului Hajdu-Bihar, Debreţin. Copie în AC, dos. I 238. Publ. în: Gyemânt 1 995, p. 305-32 1 .
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1
2

33 Orfani

Numărul de ordine al contribuabililor

34

Numele contribuabililor evrei

Văduvă

35 Locuitor la B orod

3 Persoane

�

4 Coloni

36 Locuit r la Tot (azi în Ungaria).

6 Fiice

38 Locuitor în Subcetate

8 Subj eleri

40 Locuitor în Cheţ

10

Sl�jnice

4 2 Parhida

12

Vaci

44

37 Velenţa (cartier în Oradea).

5 Fii

39 Soldat ablicenţiat

7 Jcle1i

41 Fierbător de rachiu domenial

9 Slujitori
11

�

43 Biharea

V it mari şi mici

Paleu

13 Viţei

45 Canaceu

15 Cazane de fiert rachiu
16
Case
1 7 Numărul
1 8 Ogoare - iugăre
1 9 Filncţe - coase
20
Arendă - florini
2 1 Meşteşuguri

47 Cetariu

46 Ui leacul de Munte

14 Cai

48 Sălard

49 Episcopia Bihorului
5° Cherechiu
51 Oşorheiu

52 Fu ghiu
53 lneu
54

22 Prăvălii
23 Negoţ
24

56 Uileacul de Beiuş

Beneficii publice - munci manuale
25 Contribuţie - florini, creiţari
26 Olosig (cartier în Oradea).

57 Teleclliu

58 B orod

59 Bratca

27 Subcetate (cartier în Oradea) .

60

28 Locuitor în Piispokladăny (azi în Unga1ia).
29 Bătriln

150 .

Topa de Criş

61 Gheghie
2
6 Vadu Crişului

3'i Infirm
1
3 Jude suprem
32 Locuitor la Vâ.ntsod (azi în Ungaria).

1829,

Angaj a t domenial

55 Tileagcl

63 Suma

ianuarie

1 9,

Cluj.

Rezoluţia

Gubemiului

Transilvaniei privind diferendul între evreii din Alba Iulia şi

breasla măcelarilor din acest oraş, cu obligarea evreilor de a
cumpăra carnea de Ia măcelarii breslaşi şi răscum părarea de

către aceştia a părţilor pc care evreii nu le consumă din
m oti ve r itua l e .

Magistratui A. Carolinensi.
1 825ik esztendă Junius

clsă Napjan ezen Kirăllyi
1
kereseket , hogy Apafi Mihaly fej edelemtăl kapott,

Az oda val6 Zsid6knak, az el mult

fo Igazgat6 Tanătshoz

be nyujtott azon

s Privilegiummal praetendalt

regi lcvelek ertelme szerenl2 tulajdon magok haszn okra
,

minden nernii husokat meszarolhassanak, s azon meszârlâs vegett l e oletett marhâknak azon

598
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tagj ai t, mellyekeL iik vallâsok principiumai szcrcnt meg n cm ehetnek, mas keresztenycknek

szahadoson cl adh assâk , ugy ncm kiili:imhcn az arnn vâroson fontonkent szalonnat cs

MjaL

ârul6 oda va.1 6 lakosoknak, vagy respective azok i.izvcgyeinek. u .m. Borgyân Demetemenek
cs ti.ihh rcszes târsainak, ugya.n az I 825ik csztendo septem her 2k�n hasonl6.lag ide he adott
azon kerehneket, hogy arnn Ărtikulusokat a Văros kozi.in segcs piauzan, a Kegyelmctek
hat.i.rozasa meg valtoztatâsaval. ennek utfuma is szabadoson ârulhassâ.k, kcgyclmetcknek.
�wi
ide tctt kct rcndheli
r.u
hi vatalos tudosill<'isaival, cs a Meszăros Czchnck, ugyan tsak ai, 1 826ik csztcndb Junius 2 k

az cz en keresck kovetkezeseiil az I 8 26�' csztendo aprilis l 7k
'

ide he n yujtolt c târgyheli Contra recursuălis kerelem lcvelcvel oszve vetven3, s a pro et

contra clo hozotl ercisscgeket es inditt6 okokat illo fontolas ala veven a Kirăllyi Gubernium.

a mi az

els6·

rargyat u. m . a Zsid6k kereset i l lcui: Minlhogy a Meszăros Czehnak a Zsid6k

ellen, es ezek.nck a Czeh ellen kOltsbnbson fel adott kiilbmbszinii panaszszai irant. az 1 825ik
csztcndo Mârtius 1 4keroi 448 . s zan 1 alalt hozotl l\fagistratua.lis Hatărozas 2ik pon tya a.Iau a
vagyon, hogy a recurrens praetcndcns Zsid6k, allegăl6 Privilegialis leveleikkel, az igazi

regibb, es minden tbrvenycs Aulhentiaval bir6 Meszaros Czeh Privilegiurna ellcnere soha
sem eltenck, es a Zsid6k.nak azon levelck val6sagos Privilegiumnak ncrn is tartattathatik,

hanern tsak fcjedelmi Cornmissionalis levclnek ncveztethelik, ennel fogva a Kegyelmetek

ahheli Hatârozâsat, hogy a praetendens Zsid6k, a l\1arha hust, ha azzal elni akamak, a
Czehbeli Meszârosokt61 vasâroljâk meg, olly qualificalioval hagyja helyben a Kirâllyi Fă
Igazgato Tanâts, hogy valamint eddig, ugy ennek ut.a.nna is, a Zsid6k, a szămokra ki

mcszărlott hllsnak ârrât, az o kedvekert le Oletett marhâk biireibe a Zsido pap, vagy
schachter ăltal okoztatni szokott kârok recornpensatiojaba, egy, vagy a nagyobb kâr eseteoe
leg feljebb ket krajll".Nral drâgabba.n fizessek, mind rendszercnt meg van ăl litva, azon
m 6dnak mellyet kcgyelrnetek, a rneszârosoknak, a bi:irok angârialis meg betsiiltetesevel

leendb indemnizatioja vegett proponălta.nak, azon okb61, m ivel az sok nehezsegek.nek, 's a

rnind ket felekti:il tarnaszta.nd6 nagyobb kettsegeskedeseknek van ki tetettetve, hellye nern

Ieven; a mi pedig a kissebb nemii rnarhâk le olbtteteset illeti, az az irant hozott

Magistratualis Hatârozas egeszszen helybe hagyatik, es annak tartăsa szerent, a Czehbeli
Mcszârosok arra intettetni, es szorittatni hatâroztatnak, hogy ok, a Zsid6k Bârâ.nyait

3 eziis l

krajtzârert ki nytizni, es azon tagokat, rnellyeket a Zsid6k.nak rneg enni nem szabad, illo

ăron, o Lbllok rneg venni tartozzanak, ezen kbtelezes. a Tin6k le Olesere is ki tcrjesztetven,

es a Zsid6knak szabadtsâgâba hagyatvâ.n, az, hogy ha a Meszârosok, a le Oletett kissebb
Marhăknak a Zsid6k ăltal nern basznăltathat6 tagjait o ti:illbk rneg venni n ern akamâk, azon

esetbe, a Zsid6k, azon tagokat mâsoknak akârkiknek szabadoson el adhassâk. [.„]4

Melly Hatârozas a Kirăllyi Fb Igazgat6 Ta.nâtsnak, fenn emlitett ket rendbeli

hivatalos Tud6sittăsaikra Kegye.lmeteknek, a fel kii.ldott Zâratekok viszsza melleklese
mellett, olly rendelessel iratik meg ezennel, hogy azt az illetb feleknek meg tartâs vegett ki
hirdetteUli, 's annak tellyesedesbe val6 vetelere magok reszekrOl is szorossa.n iigyelni

kotelessegeknek esmerjik.

Utasittatnak a konyorgok (a konyorgo Czeh) a Kârolyfejervâri Magistratushoz,

holott is, a Kirallyi Guberniumnak keresek târgyaban a măi napr61 hozott Hatârozasat meg

erthetik.

Claudiop, die 1 9" Ja.nuar. 1 829

Orig. Arh. Naţ. Magh. Budapesta, AG, F 46, nr. 296/1 829.
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[Traducere:]

296.

1 829
Magistratului din Alba Iulia

Cererea înaintată de evreii de acolo, la 1 iunie al anului trecut 1 825, către acest
1
Gubemiu regesc , ca să li se lase pretinsul privilegiu primit, aşa după cum reiese din textul
2
unor scrisori vechi, de la principele Mihai Apafi , de a putea sacrifica orice fel de animale
în folos propriu, iar părţile pe care nu le pot consuma, datorită restricţiilor impuse de religia
lor. să le poată vinde, în libertate, creştinilor şi, tot în acest sens, cererea înaintată aici de
locuitorii de acolo şi de văduvele lor, care vând la cântar slănină şi untură, mai precis de
văduva lui Bordean Dumitru şi de asociaţii ei, cerere înaintată tot în anul

1 825,

la

2

septembrie, ca articolele de lege să le modifice domniile voastre şi să aibă şi ei dreptul ca,
în continuare, să vândă în piaţa publică a oraşului, ambele cereri, împreună cu cele două
rapoarte care ni s-au dat. legate de aceste cazuri, în data de

17

aprilie a anului

1 826,

şi

împreună cu cererea de contra recurs înaintată nouă de bre<isla măcelarilor, tot în 1 826. la 2
3
i uni e , le-am preluat şi judecând cauzele şi argumentele pro sau contra, noi Guberniul
regesc am decis ca, în ceea ce priveşte primul caz, adică cererea breslei măcelarilor contra
evreilor şi plângerile acestora contra breslei, în legătură cu care documente Magistratul a
decis, prin hotărârea din

14 martie 1 825, la punctul al doilea, ca evreii reclamanţi, cu toate

că au scrisori de privilegii,

să nu încalce drepturile adevărate, legale şi mai vechi ale breslei

măcelarilor, pentru că autenticitatea acelor privilegii nu se poate dovedi, fiind vorba, mai
degrabă de nişte scrisori princiare comisionale, având în vedere toate acestea, hotărârea

domniilor voastre ca evreii să cumpere carnea de Ia breasla măcelarilor, o întăreşte
Guberniul regesc cu menţiunea ca, tot aşa ca până acum, şi de acum înainte, în preţul cu
care rabinul sau şacteml despăgubea pieile de la animalele sacrificate pentru ei să se

producă o creştere de un, sau în cazul unor pagube mai mari, de maximum doi creiţari,

nefiind justificată suma pe care o propuneţi pentru despăgubirea pieilor, la rugămintea

măcelarilor, pentru că ar provoca greutăţi mai mari şi o mai marc înverşunare a părţilor
reclamante: în ceea ce priveşte sacrificarea animalelor mai mici, hotărârea Magistratului
rJmâne în vigoare. în totalitate, şi, conform ei, breasla măcelarilor trebuie să j upoaie oile
evreilor pentru suma de

3 creiţari de argint, iar părţile de animale pe care evreii nu au voie

să le consume, măcelarii sunt datori să le cumpere de Ia ei Ia un preţ corespunzător; această
obligaţie a măcelarilor este valabilă şi în cazul altor animale sacrificate, lăsându-li-se
evreilor libertatea ca, în cazul în care măcelarii nu doresc să cun1pere părţile animalelor mai

mici pe care evreii nu le consumă, aceştia să le poată vinde oricărui cumpărător. [ . . . ]4

Care hotărâre în două părţi a Guberniului regesc o trimitem domniilor voastre,

returnându-vă şi anexele pe care ni Ie-aţi trimis, cu poruncă pentru ca acestea să fie aduse la
cunoştinţa părţilor şi să fie respectate, iar domniile voastre să vă obligaţi ca hotărârile să le
faceţi pe deplin cunoscute şi să urmăriţi cu stricteţe îndeplinirea lor.
Se îndrumă suplicanţii (breasla suplicantă) la Magistratul din Alba Iulia, unde vor
afla hotărârile Guberniului regesc, luate astăzi în legătură cu aceste probleme.
Cluj,

1

( 1 828).

Pentru antecedentele acestui conflict, vezi doc.

nr.

19 ianuarie 1 829

70 ( 1 8 1 8), nota 1 şi doc.
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nr.

144 şi 145

2 Vezi

!MER, 1111 , p. 220, nr. LIII.

1 martie 1 825, evreii din Alba Iulia au pre zentat aceste cereri mai întâi Magistratului
orăşenesc. Acesta a consultat breasla măcelarilor, care în 25 martie 1 825 le-a dat un răspuns negativ.
Evreii adresându-se la 1 iunie 1 825 Gubemiului, acesta dispune în 13 iunie 1 825 Magistratului să
prezinte un raport, după ascultarea părţilor. În 17 aprilie 1 826, breasla măcelarilor, audiată de

3

La

Magistrat, contestă valabilitatea actelor privilegiale invocate de evrei şi le contrapune privilegiul său
mai vechi, datând din anul
acest punct de vedere (AG,

1 65 1 . Magistratul, în raportul prezentat Gubemiului în aceeaşi zi, susţine
nr. 5943/1 825 şi 4569/1 826).

F 46,

4 Urmează rezoluţia la celălalt

1829,

151.

caz,

soluţionat sub acelaşi număr, fără legătură cu petiţia evreilor.

ianuarie

29.

Cluj.

Rezoluţia

Guberniului

Transilvaniei cu privire la acuzaţiile de omor ritual aduse
evreului Herschel Lehel din Sângeorgiu de Pădure şi la
plângerea

contelui

Ladislau

Rhedei

datorită

încălcării

domeniului său de către poliţia oraşului Târgu Mureş. Se
dispune mustrarea comisarului cercual Moise Tamfsi şi a
directorului de poliţie Simon Brandeker pentru depăşirea
atribuţiilor lor şi li se dispune să ceară scuze contelui
Rhedei. Plângerea evreilor datorită injuriilor suferite se

consideră rezolvată prin eliberarea lor din arest în urma
dovedirii netemeiniciei acuzaţiilor ce li s-au adus.
4 1 5 . 1 829

Magistratui M. Vdsdrhelyiensi
Resolutio C. Ladislao Rhidei ad Nrum 8980118281

Magistratui Lebel Hersch nevezetti Zsid6nak, a Gr6f Rhedei Laszlo Erdo Szenl
Gyorgyi Curialis helyerol tortent elfogattatasa tărgyăban, mind a Kegyelmetek tavai
november 1 7k�1�1, mind pedig a Marus Szcki Dirigens Vice Kirăly B ir6nak

Resolutio A kerelmes Grof benn irt panasza targyaban, mind a

M. Văsărhelyi Tanăts

mind pedig a Marus Szeki dirigens V. Kirălyi B ir6

Utrisque ide tett Tudositâsaikb61 vilăgos leven az: hogy valamint Processualis Dtil6
Commissarius Tamasi Mojses ugy a M. Vasărhelyi Politiae Adj. Commissarius Brandekker

Simon is, hatalmok es Hivataljoknak hatărain tul l ep ven, a Hazai Tărvenyek ellen ere , a
kerelmes Gr6f Curiăjăra tett tOrvenytelen bemenetellel magokat hibasokkă tettek erre
nezve,

Magistratui

a

fel

ktildott

Irasok

viszsza

zârasa

mellett,

meghagyatik

Kegyelmeteknek: hogy Brandekker Simont, azon cselekedeteirt

Resolutio meghagyatott innen mai napon mind a M. Vasărhelyi Tanătsnak, mind
pedig az emlitett Dirigens K. B ir6nak, hogy a hibâsokat ezen cselekedetikert

Utrisque

meg

p irongat văn ,

utasilsăk

arra :

hogy

a

Kerelme s

Gr6f

m�gengesztclescvel, ugy ig yek cncnck ezen dolgot complana.Itatni, ne hogy a kerelmcs

GrM Curi<1ja violăltat..1saerl tbrvcnycs utjan kcntele11itess1�k magă.n ak cleg tetcl t kcrcsn i .
Magistrat u i kiitclessegekkc L:'\tei.vcn ..:gyszersm int

complanatio m ikep e n

leu

vegbe menetele irân l

az

is Kcgyelmcteknek: h06Y e1,cn

a K. Gu bemiu.m ot tudositsak. [ „ . l
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Resolutiv ad preccs l::.nielitarum Lebcl Hersch et conciv. no. 778911828 signatas

indorsanda.

Le hel Hcrsch clfogattatasara, az illetă Tisztsfgnt:k
irt ktinyorgo a fogsag b61 clbocsâltatou, a tovabbi
pcuiasn1ak ezen �'iga elenyeszett: a mi pcdig illcti azon Pcu1aszt., hogy Pal S{unucl
me l ta t lcu1săgokkal illettetetl volna, mi vel a Panaszlc\ clmclltiztc a Maros V:isarhelyi
Tcu1ăcstl\l elegtctcl kiszolgâltatasăt k ern i crrc nezve viszsza utasitatik czen pa.n asz ăva l az
ir t Ta.nacshoz.
Claud. dic 29" Jcumar. 1 829
fonto�

A1. cdgyik

gyanui

henn irt

ki)nyorgti

leven, mivel mar az

,

Concept. Arh. Naţ. Magh. B udapesta, AG, F

46, nr. 4 1 5 / 1 829.

[Traducere:]
4 1 5 . 1 829

Magistratului din Tg. Afureş
Rezolu,fie contelui Ladislau Rhedei la numărul 898011 8281
Magistratului în legătură cu arestarea evreului pc nume Hcrsch Lebel pet recută la
curtea nobiliarJ din Sângeorgiu de Pădure, din rapoartele înaintate aici, atât ale înălţimilor
voastre din data de 1 7 noiembrie, cât şi ale vicejudelui dirigent regal al scaunului Mureş
Rezolu,tie în legătură cu plângerea contelui reclamant. Din rapoartele înaintate aici
atât ale Magistratului Tg. Mureşului, cât şi ale vicejudelui dirigent regal al scaunului Mureş
Ambelor părţi: reiese cu claritate că: atât comisarul cercual Moise Tamasi, cât şi
Simon Brandekker, comisar adjunct de poliţie din Tg. Mureş, depăşindu-şi competenţa şi
atribuţiile, contrar legilor ţării, s-au făcut vinovaţi de pătrundere ilegală în curtea nobiliară a
pctcntului con te
Magistratului: pe lângă returnarea documentelor legate de acest caz, se dispune
domniilor voastre ca: pe Simon Brandekker pentru fapta sa
Rezolu,fie se dispune de aici, ca începând de astăzi, atât Magistratului Tg. Mureşului,
cât şi amintitului jude dirigent regal, pentru faptele celor vinovaţi
Ambelor părţi: să-i mustre şi să-i îndrume ca: să ceară scuze contelui reclamant, să
se străduiască să-l satisfacă pe acesta, în aşa fel. încât reclamantul să nu încerce să obţină
satisfacţie, pe cale legală, pentru violarea curţii sale nobiliare.
Magistratului: să vă obligaţi, cu această ocazie, ca să înştiinţaţi Gubemiul regesc în
ce fel s-a soluţionat această plângere.
Rezoluţie privind petiţia lui Hersch Lehel şi a tovarăşilor săi de sub nr. 7 789/1828
În legătură cu arestarea petentului Hersch Lebel, pentru că autorităţile respective au
a\11t bănuieli grave şi pentru că amintitul petent a fost deja eliberat din arest, celelalte
reclamaţii se consideră rezolvate; în ceea ce priveşte reclamaţia că Samuel Pal ar fi fost
tratat abuziv, pentru că petentul nu s-a adresat întâi Magistratului spre a cere satisfacţie, să
se returneze reclama�a la Magistratul oraşului Târgu Mureş.
Cluj, 29 ianuarie 1 829.

1

Vezi do1.:.

nr.

142 şi 147 ( 1 828).
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1 829, septembrie 1, Arad. Autorităţile comitatului Arad

152.
1 579.

publică dispoziţia imperială privind excluderea evreilor de la
profesia de fam1acişti în Imperiul Austriac.

Felolvastattak

s

hirdettettck

ki

a

N. M. M. Kir. Helytart6 Tanâcs

kovetkezendo komyek rendelesei:
22.743 sz. a. Eo Felsege azon K. rendelese melynel a Zsid6k egesz Monarchiâban a
Patikâriussâgt61 jovendore eltiltatnak komyekeltetni rendeltelik Sept. 1 . napjân 1 •

Orig. AN . D1 Arad, ACA, nr. 1579/1829.
[Traducere:]
1 579. Se dă c11..lre şi se publică um1ătoarele circulare ale onoratului Consiliu
Locumtenenţial Regesc ungar:

22 . 743. La I septembrie se trimite să se publice milostiva dispoziţie a Maiestăţii

Sale prin care în întreaga Monarhie evreii sunt excluşi pe viitor de la profesia de

farmacişti 1

•

1 Este vorba de rezoluţia imperială din 1 6 mai 1 829, trimisă de Cancelaria aulică
transilvăneană Gubemiului prin decretul aulic din 20 iunie l 829, nr. 2 1 75, şi publicată de Gubemiu la
1 august 1 829 pentru Marele Principal al Transilvaniei (AG, F 46, nr. 6842/1 829).

1 829,

153 .

septembrie

Moldovei

cu

23, Iaşi. Contractul încheiat de Divanul

negus torul

confecţionarea a

20

e\·reu

Hasca!

Haufrnan

pentru

OOO de saci noi şi buni. Au fost stabilite:

termenele de livrare, dimensiunile. calitatea pânzii din care se
confec�onează sacii. Jumătate din costul sacilor s-a achitat la
încheierea

contractului.

Pentru

siguranţa

respectam

contractului, negustorul a dat amanet Divanului actele de
proprietate asupra a două dughene pe care le are în târgul de
jos

al

oraşului.

ContracL.
Încheiat pe temeiul predlojenii e:-.1 f elenţei] sale domnul viţiprezident din 3 1 avgust,

cu no. 7 1 89, în tre D i \ an ul îm plinitor a cn ej i ei Moldoviei cu ncguţitoriul Hasca! Haufman,

j i do.-u l

'

de aicc din Eşi. pentru 20 OOO, adec ă doăzăci mii saci noi, buni. însă zece mii saci

de Yerctcă şi ,dec mii sa ci de pânză fieştecare încăpători
pcntm pri pa su ri l e indcst ul<itoarc di cu1�1păr<lto1ilc hazn c l i 1 .

câte

de una c et fert i i .

Pemm aciast<l smmi d e 2. 0 O O O sa .:i. după c c mai de pc

trebu itori

nrm;I târgu ire făcută î11

prcsustviia <Jcestui Di' au, au rămas p o d ratu l acesta asupra numitului ncgu\ătoriu Hasca ! ,
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cu

preţ câte 85 capice asignaţii. adică opzăci şi cinci capice pentru un sac, cu îndatorire ca
aceşti doâzeci mii saci să-i Jci precum mai gios să arntă:
De astăzi în 1 4 zile

Saci

10 OOO

să dei rânduri

5 OOO

Piste şapte zile de la aciasta vade să dei

5 OOO

Piste alti şapte zili după vadeua aciasta din urmă

20 000
Şi cu aciastă rânduială să se îndeplinească numărul de dofv:ăci mii saci în bunătate şi
în măsura arătată, fără prelungire de un cias măcar peste vadelile insămnate, teslimarisindu
i numitul contractieriu la smotritelul magazalii din Eşi, de unde să ei cfitanţii.

Sacii să fie în măsură de una cetfertae, din care I O OOO saci de veretcă încăpători

câte de una sută ocă făină şi 1 0 OOO saci de pâruă, câte de una ccrfert şemavoi furaj, adică
să priimască fieştecare câte opt cetferice fim1j i grăunţi, pe care saci de furaj are a-i da la
vadeoa dintăi, ace de patmsprăzăci zile.
Spre curmare peripiscilor pentru foliul pânzii sacilor, s-au pecetluit doi bucăţi de
aciastă pânză cu pecete Divanului şi a acestui contractieriu ca să stei în Divan. Şi după
pruba aciasta fiind sacii, apoi să

să priimască.

Suma banilor ce cuprinde preţul acestor saci

17 OOO ruble asignaţii . adecă

şaptesprăzăci mii, au a i se număra precum mai gios se arată, adică:
Acum la închiearea contractului supt iscălitura sa s-au numărat înnainte giumătate de
bani, 8500, adecă opt mii cinci sute ruble asignaţii; după ce va tislimaresi suma de zăci mii
saci, să i să mai numere o a patra parte, adecă patru mii doî sute cincizăci ruble, şi piste 2 1
zile, după ce va înplini teslimarisâre de 1 5 OOO saci, să i

să

numere şi cusurul, adecă

ceialaltă a patru parte de patru mii doî sute cincizăci ruble, cu care să să istovască plata
sacilor. Şi pentm că acum la tăcere contractului s-au numărat giumătate de bani şi pentrucă
piste 2 1 zili, după acest contract, urma să priimască toată plata sacilor, cârld neguţătoriul
contractier de atunce în alte şapte zâle, are

să

istovască postav ca a toată suma sacilor, şi în

sfârşit pentru siguranţie a tot contractului acestue, au dat în Divan numitul Hasca! Haufman

contractierul acestor saci amanet ducumenturile a doî dugheni de piatră ce are de veci a sale
în Târgul de Gios, adecă una întru care este spiţarie, şi alta în care şăde însuşi numitul

neguţătoriu, care mai fiind odată amanet în Divan sânt preţăluite drept 39 8 1 8 lei 60 bani.

Pe aceste temeiuri, alcătuindu-să doî contracturi întocmai, unul iscălit de cilenurile
Divanului s-au dat neguţătoriului contractier, şi altul întocmai s-au primit în divan supt
iscălitura acestui Hasca! Haufman contractier, cu îndatorire ca să se înpliniască întocma şi
fără ce mai mică sminteală.
(S) Theodor Balş. Iordache Drăghici postelnic.
Eşi. septembrie 23, 1829.
Publ. în:

furnică, DCR 1473-1868, p. 338-340.
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154.

1829,

octomlm·e

8,

Viena. :\dresa Consiliului aulic de război

către Cancelaria aulică transilvăneană cu privire la s tabilirea
staţiei de carantin:i Oituz pentru familiile e\•reieş ri ce imigrează
<lin

Moldova

şi

recomandarea

favorabilă

a

propunerii

Comandamentului militar general al Transilvaniei de

interzice evreilor imigraţi stabilirea în localităţile de

a se

graniţă,

cu

deosebire în oraşul Braşov, cu excepţia celor ce reprezintă case
de comerţ importante şi acreditate.

3798 . 1 829

Note
Praes . 1 2 octobris 1 829

In Riicksicht der bekannten gefiibrlich1.:n Sanităts-Verbăltnisse in dcr Moldau hat clas
Generalkommando in Siebenbtirgcn fur die aus der Moldau kommenden Judenfarnilicn,
deren Waaren und Effekten als einzige Einbruchsstazion die neu regulirte, und mit dern
notigen Personale versehene Konturnaz Ajtoss zu bcstimmen befunden.
Wovon Eine LObliche S iebenbtirgische Hofkanzley in Verfolg der hierortigen Note
vom 7-ten September d.J.

B . 3620 mit dem Ersud1en in die Kenntniss gesezt wird, davon

auch das siebenbtirgische Landesgubcrnium verstăndigen zu wollen.
Die tibrigens das Generalkommando

in Siebenbtirgen zur Vervollkommung der

hinsichtlich der Judenfamilien in Folge der Einer lOblich siebcnbtirgischen Hofkanzley
mitgetl1eilten

allerMchsten

Entschliessung

vom

3-ten

September d.

J.

getroffenen

Massregeln den Antrag gemacht hat, den einwandemden Juden den Aufentllalt in den
Gră.nzplătzen mit Ausnabme der bedeutenden und akreditirten Handelshăuser nicbt zu
gestatten, und insbesondere in Kronstadt die sd10n bedeutend gewordene Anhăufung

derselben abzustellen 1, die Zweckmăssigkeit dieses Antrags eben aus Sanităts-Rticksichten

nicbt zu verkennen seyn dtirfte; so wird Eine loblich siebenbtirgische Hofkanzley ersuchet
wegen Realisirung dieses Antrags clas Geeignete bei dem Landes Gubemiurn einleiten, das
2
Veranlasste aber schon anher gefa.Iligst eroffnen zu wollen •
Wien am 8-ten Oktober 1 829.
Orig. Arh.

[Traducere: ]

Ca

Stipsich General

Nat. Magh. Budapesta, ACAT, nr. 3798/1829.

urmare

Notă
Prezentată în 1 2 octombrie
a

cunoscutelor

condiţii

sanitare

periculoase

din

1 829.

Moldova,

Comandamentul militar general din Transilvania a considerat necesar să stabilească staţia

de carantină de la Oituz, recent reorgani:t.ată şi prevăzută cu personalul necesar, drept unică

statie de carantină pentru familiile evreieşti care vin din Moldova, pentru mărfurile şi
bunurile lor.
În urma notl!i din 7

septembrie a.c. Nr. 3620 încunoştinţăm despr.;: aceasta on0rata
Cancelarie <1ulică transilvăneană cu mgă1nintea de a binevoi să informeze şi Guberniul din

Transilvania.

De altfel, Comandamentul militar general din Transilv<mia, ln vederea apl icării
măsurilor adoptate prin pre :lli al ta rezoluţie din 3 septembrie a.c. Lrirn.isii onor:.i1c1 Cancelarii
.
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aulice transilvănene cu privire la familiile evreieşti, a propus ca evreilor imigraţi să nu li se
permită, cu excepţia caselor de comerţ importante şi acreditate, şederea în localităţile de
graniţă şi cu deosebire în Braşov, pentru a evita aglomerarea acestuia, devenită deja demn
de luat în seamă1 . Întrucâl caracterul întemeiat al acestei propuneri nu poale fi trecul cu
vederea,

mai cu seamă din motive sanitare,

transilvănene

se

solicită

onoratei

Cancelarii aulice

să dispună Guberniului cele necesare realizării ei şi să binevoiască a

comunica aici măsurile luate2•

Viena, 8 oclombrie 1 829

1

General Stipsich

Antecedentele acestei probleme se întind până în

1 82 1 , când, în urma tulburărilor legate de

revoluţia lui Tudor Vladimirescu şi Eterie, numeroşi evrei din Principate se refugiază la Braşov (vezi
pentru această epocă, E. Schwarzfeld,

1 884-1 885, p. 1 3-34). În 3 septembrie 1 823, Societatea

comercială săsească şi breslele din Braşov solicită interzicerea aşezării permanente a refugiaţilor evrei

8 octombrie 1 823 şi 1 2 septembrie 1 825,
1 82 1 . Deşi
Gubemiul susţine în 7 noiembrie 1 825 această propunere, decretul aulic din 27 ianuarie 1 826 respinge
şi evacuarea lor din oraş. La solicitările Gubemiului din

Magistratul din Braşov opinează pentru expulzarea refugiaţilor rămaşi în oraş după
ideea expulzării, considerând că evreii nu se fac vinovaţi de nici

un

delict şi nu pr4'i udiciază interesele

F 46, nr. 8994/1 823, 1 1 02711 825, 1 146/1 826).
revine în actualitate în 1 828, când, în urma izbucnirii

cetăţenilor oraşului (AG,
Problema

războiului ruso-turc, a

ocupaţiei militare ruseşti a Principatelor şi a ciumei din Ţara Românească, numeroşi evrei se
refugiază din nou la Braşov. În urma cererii negustorilor braşoveni, în

8 mai 1 828 Guberniul dispune

expulzarea lor. Refugiaţii evreii cer permisiunea rămânerii până la încetarea cilUnei şi foc apel la
tratatele comerciale austro-otomane, care le garantează dreptul de comerţ şi şedere. În unna acestui
argument, în

20

iulie

1 828, Guberniul suspendă ordinul de e>..1Julzare, acceptând menţinerea lor într-o

suburbie a oraşului, sub strictă supraveghere poliţienea�că, până la terminarea războiului şi încetarea
ciumei, cu prezentarea de raport asupra lor la fiecare

1 5 zile. Societatea comercială săsească revenind
1 7 septembrie 1 828. În 20

cu cererea expulzării, obţine o rezoluţie favorabilă a Gubemiului în

septembrie acelaşi an intervine însă însuşi cancelarul aulic transilvănean Iosif Miskc de la Viena,
acesta dispunând guvernatorului Transilvaniei, Ioan Komis, anularea restriciiilor privitoare la
refogiaţii evrei, în confonnitatc cu tratatele comerciale existente între Imperiul Austriac şi Imperiul

Otoman, pentm ca să nu se protejeze excesiv interesele negustorilor şi meşteşugarilor locali în dauna

celor generale ale ţării, legate de importul din provinciile turceşti , e>.."Jlortul produselor austriece şi
bunurile cumpărate de aceşti refugiaţi pentm necesităţile proprii. În 14 octombrie 1 828, Gubcrniul

dispune Magistratului local aplicarea acestor dispoziţii, cu respectarea normelor legale şi sanitare în
vigoare (AG, f 46,
În

nr. 4570, 7103, 9 1 08, 9940 şi 9954/1 828).
17 august 1 829, Societatea comercială săsească şi breasla aurarilor şi argintarilor din

Braşov reia cererea expulzării evreilor. Guberniul acceptă aceasta doar pentru cei ce comit delicte sau
fac comerţ ilicit, restul unnând a fi menţinuţi într-o suburbie a Braşovului, sub supraveghere
poliţienească, până

la tenninarea

războiului

şi

încetarea

ciumei

şi

holerei

din

Principate.

Comandamentul militar general al Transilvaniei, propune, la rândul său, în

8 octombrie 1 828,

Cancelariei aulice transi l vunenc Guberniului în 24 octombrie

7589, 1 2094/1 829).

Consiliului aulic de război mr1.�uri de expulzare a evreilor imigraţi, măsuri transmise prin intennecliul
� Vezi doc. nr.

1 5 5/1 829, 1 57 şi 1 64 ( 1 830).

1 829 (ACT, F 46,

606
https://biblioteca-digitala.ro

m.

155.

1829, decembrie 31, Viena. Adresa Consiliului aulic de
război către Cancelaria aulică tnmsilvăncană, prin care
transmile spre decizie opiniile divergente ale autorităţilor
militare şi civile din Transilvania cu privire la e\'reii din "am
Romfmească imigraţi la Braşov.

64. 1 830
Nole
Praes. 6 Januar, 1 830
In Folge der von Eine1P Wblichen k. siebenbtirgischen Hofkanzlei n ach' der
verehrlichen Nolc vom 24-len Oclober dieses Jahres Zahl 3798. dem siebenbtirgischen
Landcs-Gubernium crlheillen Weisung dcn Aufenlhalt der aus den jenseiligcn Gebiete nach
Sicbenbiirgcn einwandemden Juden in den dorligen Grănzplătzen, und besonders in
Kronsladl moglichst zu vermindem 1, hat die gcdachte Landesstelle an das siehcnbiirgische
General Kommando die zur getalligen Einsicht bcigeschlossenen Note erlasscn , in wclcher
dieselbc die Grtinde anfiihrt, welche daftir sprechen, den Aufenlhalt der Judcnfamilien in
Kronstadt auch femcr zu gestatten 2•
Das Generalkommando hat zwar mit der in Abschrift weiters beigeschlossenen
Stticknote dic Bedenklichkeiten vorgestelll, welche nach dessen Ansichten dem Beschltisse
der Landesslelle entgegenstehen, welche Bedenklichkeiten auch von hieraus als gtiltig, und
rticksichtswtirdig ancrkannt werden3 .
Da indessen die năhere Wtirdigung dieser nach den Lokal-Verhăltnissen und der
Provinzial-Verfassung zu beurtheilenden Bedenklichkeiten nur in dem Wirkungskreise
Einer loblichen k. siebenbtirgischen Hofkanzlei gehort, so kann auch die weitere
Schlussfassung liber dicsem reinen Polizey-Gegenstand lediglich nur dem erleuchtelen
Ermessen Einer !Oblichen k. siebenbtirgischen Hofkanzlei mit dem Ersuchen anheim
gestellt werden, �jenige, was diessfalls zur Erhaltung der offentlichen Sicherheit und
Hindanhaltung einer moglichen Pestverptlanzung von Einer loblichen k. siebenbtirgischen
Hotkanzlei einzuleiten beschlossen wcrden sollte, dem Hotkriegsrathe zur gleichfărmigen
Vcrstăndigung des siebenbtirgischen Generalkommando unter Rtickschluss der
Kommunikatc gefalligst bekannt geben zu wollen4.
Wicn dcn 3 1 -len December 1 829
Orig. Arh. Na\. Magh. Budapesta, ACAT,

nr.

64/ 1 830.

[Traducere: ]
64. 1 830.

Notă
Prezentată în 6 ianuarie 1 830
Ca urmare a notei din 24 octombrie a acestui an, nr. 3798, prin care Cancelaria
aulică transilvăneană a dispus Guberniului din Transilvania să reducă, pe cât posibil,
şederea în ţinuturile de graniţă şi mai cu seamă în Braşov a evreilor imigraţi în Tr::msilvania
din ţinuturile de dincolo de munţi 1, amintitul Gubemiu a emis către Comcu1damcntul militar
general din Transilvania nota anexată aici spre consultare, în care prezintă motivele care
îndreptăţesc aprobarea pe mai departe a şederii familiilor evreieşti în Braşov2 •
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Comandamentul militar general a prezentat., în nota anexată a1c1 m

copie,

considerentele care, în concepţie sa, contrazic opinia Gubemiului, considerente care şi aici
3
au fost recunoscute ca valabile şi demne de luat în seamă •
Cum însă aprecierea mai concretă a acestor considerente,

în funcţie de condiţiile

locale şi de constituţia provincială, aparţine atribuţiilor Cancelariei aulice transilvănene,
rezoluţia ulterioară asupra acestei probleme poliţieneşti prin excelenţă urmează a aparţine
exclusiv judecăţii luminate a Cancelariei, cu rugămintea ca aceasta să binevoiască a dispune
tot ceea ce e necesar pentru menţinerea securităţii publice şi împiedicarea unei posibile
extinderi a ciumei, comunicând Consiliului aulic de război cele hotărâte şi restituind actele
comunicate pentru a înştiinţa despre acestea
4
Transilvaniei, în vederea unei acţiuni concertate •
Viena,

C0mandamentul

militar

general

al

3 1 decembrie 1 829.

1 Vezi doc. nr. 1 54 ( 1829).
2 În 19 noiembrie 1 829, nr. 1 1 047, Gubemiul sus�ne menţinerea familiilor evreieşti imigrate
la Braşov datorită reizbucnirii ciumei în Principate. Se face apel la „regulile umanitiiţii" şi „principiile
religiei creştine". Se subliniază, de asemenea, că la Braşov evreii sunt sub supraveghere şi nu se pot
răspândi în restul provinciei, cu pericolul propagării ciumei (AG, F 46, nr. 1 2094/1 829).
3 Comandamentul militar general al Transilvaniei, în 6 decembrie 1 829, se pronunţă pentru
mutarea unei părţi dintre evrei („a celor de rând") în interiorul provinciei, pentru a se preveni
proliferarea comerţului ilicit în �nuturile de graniţă. Cei rămaşi în Braşov să fie concentraţi într-un
cartier special, aşa cum se întâmplă în Galiţia sau Boemia (AG, F 46, nr. 12094/1829).
Vezi doc. nr. 157 ( 1 830).

156.

1 829,

laşi.

Statutul Societăţii de binefacere „Neir Tarnid"

a Sinagogii Cismarilor. Sunt stabilite obligaţiile membrilor
şi atribuţiile conducătorului, care se alege în fiecare an.

Statutele Societă,tei 1
l . Membrii societăţii vor trăi în bună armonie unii cu alţii, aceasta e strict necesar.
spre a nu semăna unei turme de oi părăsită de păstorul lor şi împrăştiată care încotro. De se
va ivi o ceartă între doi membri, aceştia vor trebui să se împace numaidecât.

2. Fiecare membru îşi va plăti cotizaţiunea lor care s-a obligat în fiecare lună înainte.

Acel ce va refuza plata va fi şters din acest Pinkas.

3 . Eforul (Gabai) va fi consultat în toate afacerile societăţii. Care nu se va supune

ordinilor sale va fi amendat fără iertare după cum va hotărî Gabai şi majoritatea membrilor.

4. Votul lui Gabai se consideră ca dublă, apoi se va consulta majoritatea.
Efoml e obligat să meargă în fiecare săptămână spre a încasa hani de la membrii şi

ce va încasa va fi înregistrat de către contabilul; iar acesta va r egul a socotelile dinpreună
Gabai. De va răm�nc ceva bani la Gabai, atu nci se va trece acesta în:r-un registrn la
prim ul cont::ihil.

tot
cu
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5. Cine va dori să se asocieze, fie ca membru, fie ca ceauş, va aştepta până la sosirea
celor patru Sâmbete mai jos notate şi atuncea va face precum va dori. Va plăti o taxă după
hotărârea societăţii şi după ce va da o masă pentru membrii societăţii va fi înscris între
ceilalţi membrii.

6. Nu se va putea primi într-o Sâmbătă doi membrii deodată, aceasta spre a nu se
deochia [societatea].

7. Un străin nu va putea asista la adunările societăţii fără permisiunea membrilor; în
caz contrar va fi amendat.

8. Custozii (Borrim) nu vor putea numi ca Gabai pe unul dintr-înşii, rămânându-le

însă dreptul de a alege ca Gabai pe unul din membrii societăţii.

9. Când cineva ar dori să intre

ca ceauş în societate şi va fi acceptat, el va plăti o taxă

să intre ca ceauş Yoluntar
să fie membru în societate va da încă [ . . . ]2 lei.

după hotărârea Eforului şi a majorităţii. va da şi o masă. De va voi

2

va da [ .. . ] lei. Dacă ceauşul va voi apoi

10. Datoria ceauşului c de a îngriji de toate. De aprinderea „candelei perpetuă"'. De

nu va mai avea [untdelemn] pentru aprinderea candelei se va duce la Efor şi acesta e obligat
a-i da.

1 1 . Cine va binevoi de a se asocia la societatea noastră trebuie să plătească [. .. ]2 lei
ca taxă de intrare, afară de cotizaţiunile săptămânale şi taxa de sărbători; trebuie de

asemenea să dea şi o masă [praznic] ; cu toate acestea nu va putea lua parte la urnă [?] până
la al 2-Iea an .

1 2 . Când se prezintă l a societate trebuie s ă fie îmbrăcat cu o haină superioară: d e nu

se va îmbrăca aşa va fi amendat. De asemenea, să se ferească de a-şi scoate pălăria din cap.

1 3 . Învăţătorul şi rabinul nostru va fi capul societă,tii. El îşi va da primul opinia (la

dezbaterile societăţii), apoi Eforul şi membrii. Toţi trebuie să-i dea atenţie: cu toate acestea
va avea voie fiecare să-şi spwlă părerea şi nu va rezulta de aici nici o ofensă pentru el.

14. Eforul trebuie să îngrijească ca să aibă întotdeauna w1tdelernn în candelă. Când
cineva va binevoi a da o ofrandă. să nu fie mai mică de 18 [Irarale] ; aceasta e obligatoriu; va
putea însă să dea şi sute.

1 5 . Odată pe fiecare an se va da un praznic. Masa va fi la Efor, mâncările alese, Ia

masă se va aşeza fiecare după ordinea iscăliturilor din acest Pinkas. Va putea însă să
onoreze pe un alt membru sau pe un străin oferându-i locul său, de va fi din cele principale,
iar acela ce a rămas la urmă cu iscălitura, va fi mai bine să tacă.

16. Chemările la Tora se vor face de către Gabai în cele patru Sârnbăte după regulă,
adică: Sabath Chanuka, Parşa Tez-aveh, P. Emor şi P. Behalothcha. Membrii societăţii vor
avea voe să onoreze pe alţi oameni de vază

1 7. Pinkasul de faţă va

cu onorurile lor.

fi conservat la

Gabai. Dacă în unnă se va numi un alt gabai

acela va primi socoteala de la cel primul, iar Pinkasul va iămâne tot la primul gabai .

1 8. În ajunul 7Jlei de Jom Hakipurim se vor strânge ofranda la citimir şi la ( . . . )2.
Aceşti bani se vor întrebuinţa pentru cheltuielile societăţii.

19. O adunare [pentru alegerea unui gabai] se va face în fiecare an în zilele de semi

serbători ale Paştelor (Chel Harnoed Pesach), fiindcă e ziua lui Etron mareic preot. De "-or
trece zilele de Chol Hamoed fără a se face alegerea, atuncea va administra tot primul gabai
pfmă la unul viitor. Numirea gabaimilor se va face de către Borrirn.
20. [ ... ]2

2 1 . Sâmbăta în care se face rugăciunea pentru lună nouă va trebui fiecare ce-i
chemat Ia Tora să dea parale ca ofrandă pentru „Candela perpetuă" [Ner Tarnid]. Iar în ziua

609
https://biblioteca-digitala.ro

de Simchath-Torah, care zi r al societăţii sacre, societate onorată şi de mare valoare, vor
trebui toţi să conducă la sinagogă pe societatea sacră având lumânări aprinse în mâini, spre

a se îndeplini

fraza:

„Şi Evreilor se făcu lumină",

lumina este Torah.

22. Prezentul Pinkas a fost acceptat de către membrii actuali şi cei viitori şi nu se va
modifica până când Domnul va încuviinţa întoarcerea lor în Zion cu cântare etc.

23.

Am constatat că porunca [Miţva] de Ner Tamid e una din poruncile cele mai

însemnate: asemenea găsim în Talmudul Babilonian că această poruncă este dintre acelea
ale căror roade le mănâncă omul pe lumea această, iar fondul îi rămâne pentru lumea
viitoare. De aceea s-au fondat asemenea societăţi în mai multe comunităţi israelite şi
3
Domnul ne-a fost într-ajutor ca să fondăm şi noi o societate de Neir Tarnid , care se va
călăuzi după regulele stabilite în acest statut.

24. Dacă cineva dintre membri se va revolta în contra acestei societăţi va fi amendat
cu o amendă mare după deciziunea Eforului şi a capilor (societăţii) fie el chiar Cohen or
Levi . Amenda va trebui să o [ .

.

.] 2.

Orig. în TI1c Central Archivcs of the Je\\<ish People, Ierusalim. Traducerea după orig. din
limba ebraică. Copia în AC, fel. I, dos. 325, f. 54-59.

1 Societatea a fost înliin\ată în anul 5590 ( 1 829).

2

Lipsă în te:\1 .
Neir Tamid - candela care arde permanent în sinagogă în amintirea candelei în Templul din
Ierusalim, de care mareic preot se folosea dimineaţa şi scara pentru aprinderea candelabrului.
3
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