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Art. 1. Se fondează în Iaş'f un club de l cturu.
sionist cu sediul în Taş'I .
Art. 2. Scopul clubului vei fi pm culturnl căutiud
să prodncli o mişcare culturală naţională, de ,·oHnr a
epiritului de frăţie într e man1bri, cultivarea limbe'f şi
literaturei hebraic e şi propagarea i<leilor sioni te.
Art . 3. Clubul urmărind scopur'i exclu, iv culturale,
or'i ce disouţi'i politice în localul săn sunt oprite .
.!rt. 4:. Pentru a atinge scopnl prevăzut în art. 2,
comitetul clubului va organiza conferinţ literare, ştiin
ţifice, sioniste, istorice etc., va căuta ca clubul ă a'ibă
un cît ma'i mare număr de ziare şi reviste în or! ce
·iouiste şi culturale ~i
limbă şi ma'i ales dintr'acele
serate literare ~i
diferite
instructive, şi va aranja
dansante cind comitetul o va găsi folositor sau necesar.

,)

Art. 5. Cluhul va fi <lirigeat <le un comitet mixt
de membri, carT iş'f vor împărţi diferitele funciţun1
admini trati~ ·e după cum urmeaxă: un preşedinte, dot
vice-preşedinţ'f, nn casier tre1 secretari, 2 întendenţ1,
1 controlor comptabil, şi 1 bibliotecar.
A1t. 6. Comitetul se va alege în adunarea geuerală anuală cu majoritatea absolută a membril or prezenţ'i. Membri1 ~omiletulu'f, odată aleşi. îş'f constitue
singur'f biroul prin vot secret.
Art. 'l. Adunările genera.le anuale se vor ţinea la
J Noembre a fie căru1 an .
Art. 8. La acAste adunăr1 se va primi demisia
vechiulu1 comitet împreună cu o dare de seamă amînunţită asupra mer . ulu1 cluhulu'f şi un bilanţ exact
asupra sitnaţie1 sale financiare. Bilanţul se va controla de un comitet ales adhoc în această şedinţă şi care
va trebui pînă în zece zile să prezinte noulu'î comitet
un raport detaliat. Noul comitet se: va alege şi el în

această şedinţă.

Art. 9. Comitetul clubulu1 e dator: să supraregheze mersul rngulat al lucrărilor clubulu1 şi să tngrijiască ca clubul să prospere cit mai mu]t posibil.
Preşedintele şi în lipsa acestufa vice-prn;feclin/ii,
vor preşida toate şedinţele ordinare şi extraordinare
ale comitetulur şi ale clubu1uT, vor subscrie actele şi

iar ordonanţele ele platu vor fi sub criedintele in~u-ş'î şi numa1 cind acesta va
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ervitornl clubulu'f, vor îngriji comandarea jurnalelor
pe car'î le va hotări comitetul, 1'01" observa ca să uu
di pară jurnale sau alte obiecte rle ale clubuluY. i vor
îngriji ca to.ate ju1:nale]e să lie colecţionate. Ef \'Ol'
atrage atenţia com,tetulu'f asupra diferitelor ncc.: ităt1
devizele re-pective · e'i
alf' clnbuln'i şi VOl' preunta
vor. ma'i trebui să îngrijia ·ră de huna ordine în tii~p 111
. ecl1nţelor c~:1bu1u'î la seratele şi conferinţe~e şi vor
rniorma comitetul de toate nerefl"ularitătile comi ln
localul clubuluY şi rle toate infracţiun.iÎe membrilor
Je la tatutul şi regulamentul clubuluL
Confrolnrul v-a avea ,-,ă coutrc>leze toaie actele de
resortul aclmini-trativ, să ob,;erve dacă se colecti011ează
j~1:n~lele. dacă nn se prorluc ce-va rlaune ·ocietiiţe'i prin
ddentele cbeltuelî. ce se voi face, va avea dreptul „ă
controleze or1 cîn<l starea ca!'le'î chihulu'i siva controla toate bilauţele prezenbite dl' ci-vier. •
Hil1tiof1'raru!. Club11l u1·mi1H1să-ş1 or,ranizeze cu illc?tul şi ;o bibliotecă. comitetul va aleg; rlin si1111l1-1ăt1
ş, un h1bhotecar, care va îng-riji fle biblioteca, v,t
propune comitetului toate cărţile pe cari va crede di
trebuesc comandate. şi va fi respom:ahil rle toa.tl· căr
ţile, jurnalele şi . revistele c;olecţionate cari î'f se vor
prerla cu inventar sau cl1itantă. Peutru mai bună rPgulă bibliotecarul va ţinea 'o condică de intrare a

I

tuturor cifr~ilor J·urnalelor şi revi ·telor şi unA t inde.r
~
.
' '
t
alfabeticr. ·au c.:ifraLftin cure rnr fi trecute toa ll ·aruru~lele
.T
ţilu după alfabet au 11umărnl ce-l vor purt'.1.
şi rev istel, colecţionate se vor pred1i .b1bliotec :1 <le
intendenţi la fiuele fie căru'î trim tru ş1 :se Yt\ d1hl'rn
de \Jihlioleca.r O •hitanţă, Carl' . ' VU ant>:rn la l~ro:
cN,ul Vt!rbal pe cari' ,L 1'01 închcin cu oea:.mt pr ,dart>1
trirnt: triale.
Art. 10. f\1mitr.t11l 111.avt.>a drepLul să lwli"iriastă
a:;upra jurnalelor ~i cărţilor de comarnlai. ~va hot11rl
a. upra co11f.,.renţelo1 auu11ţate :1cen....ta r1upa_votul .co:
111isiu11einumite adhoc. aleasă d.in sinul com1tetulm şi
dia care preşeclint Le clubului facl' p1i.rte ele th,•pt
1 ':tum,,t
cari vur trebui ă tie prezentate macar 111tr'1111
sumar. Comitetul !-.Î11gur va hotărl t'"X ·l111l1::n•1t 11w111hrilor neplnl,nici ,·i a a.ct>lor cari 1•01· dectlll!,id ra şi
fli' Vtlr ahate de lu ·taiut şi l"'f.{lllamc11i,$au car'f se
vor face c11lp,ihil'i 1h1 vr'o faptă illlornlă :-au 1·ur lu 'rn
ln co11trn intoresnlui uluhufui. J~l va putea hotliri ~i
.
serate Cil plata. daŢ 1111111:ti -J.Wlltl'U lW~lell1h1:Î.
Art. 11. Me111lin111 clubul d • lf'<'tura pr1111eR, pn11
volnl ma.jorităţe'î eomitctnlui or'i' _l'<' tlou1~111ă1, <1011~11_1o prt1(il'
şoară sa11 rlo,uu, c:u-'î vor ct>n' 111sl'rtcrra pr111t1·
care st• va enase la clo.a,· şi în cure vor tleclarn c,'t
recunosc statutul şi reguliimtinf,ul oluhlllui,
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Art. 12. Clubul nu va avea declt membri activ'i',
cai-'i unt toţ'i'. aceia cart vor fi inscriş'i'. în club conform art. 11 şi cart V()r plăti o cotizaţie lunară de 50
de ban.i. Membri activi mai sunt datori să aibă o cartă
de membru, care se va elibera de casierul clubului in
schimbul a 50 banr. Această cartă va trebui reinoită
la fie care i11ceput de an. Fie care membru e dator
odată cu in crierea să-ş'i'. iea şi un tatut şi un regulament al clubului, carY vor costa amindouă numa, 15
bani. Afară de aceasta membri'î activi sunt toţ'î dator1
să caute să facă tot ce-li va sta 111 putintă, ca să se
trecute în· programul
poată realiza toate punctele
clubulur.
.~rt. 13. Or'i'. ce membru are drept să propuie com1tetulu1 cărţile şi jurnalelt:i pe oar'i'. le crede folositoare, după care comitetul e dator să avizeze.
~rt. 14. Membrii au dreptul şi sunt chiar dator'î
sa Jea parte la toate şedinţele ordinare şi extraonli nare ale cluhulu1, au clreptul să intre or'î cinel la club,
să citiască şi să iea parte la conferinţele şi seratelP
ce se vor da fără a ma1 plăti ceva. Membrii cari n'au
pl~tit cotizaţia tre'î lunY, vor fi eliminaţi diu cluh
p~·1~tr'un vot al. coruitetuluY şi nu vor avea drept la
u 1ct o reclamaţie. Mem briY vor trebui să '""ibă totdeauna asupra lor cărţile de membru pentru a-le pre.
V

1.enta cinel li se ya cere de ln tendenţi .sau ver un a~t
membru al comitetului au chiar de serv1toT~l clnb~lm.
Art. 15. Comitetul dirigent al cl~bului va. ţrnea
şedinţe odată pe fie care săptămină ş1 ctn.d va fi noAlte
cesar va putea ţinea şi şedinţe extra.ordinare.
adunăr'i'. afară de cele generale anuale nu va avea
ctnd. ace Le ! 0 .r
clubl1l, dectt in cazur'i'. extraordinare,
fi provocate de interese momeri_,tane de ordin supeno'. ·
Art. 16. ln localul cluhulm nu vorv putea \ntra
decit membri activ'i a1 clubulu'f, şi numaJ la conferen ·
ţele ce se vor ţinea 1n localul său va fi liberă intrarea
pentru or1 ;-cine,)ie el membru tn cl.ub s~n nu.
Art. 17. Afară de cărţ1, jurnale ş1 _rev1st vpe car.1
clubul le ,a pune la dispoziţia m1,n:13hnlor săi, conu·
tt:>tul clubulu1 va căuta :ă organ1zeze cit m!t dese
serate literare şi culturale şi conferenţ~ ~h· on c~ Dll :
tură-afară de cele politice-numaY să ~ mstructlve ŞI
iu acelaş timp distractive. La se~·atele hter~r • cultu.rnle
precum şi la cele dansante_ ~om1te:ul dupi\ ch1bzum~.1•
plata pe.ntru ne·.melll bi 1.
sa, va putea impune o J111c11,
vor pet:m~te co~11te~ul ,"~
Art. 18 . Dacri. mijloacel
i:iCoate uu buletin lunar al rlub1tl11i,tn Cf\l e se ' 01
tipări. Lucrările şi confe1~enţele orga~1izal,e 111club pr .~
cu111şi o situaţie sumara a clubulu1. ~·•~ ace!!~ huit ...
1:11..
tin tuţ'f membri sunt de drept abo11a~1 trebuind
plătească 10 bau'i fie ce numă.r.
V

V
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..irt. i9. Djntre conferenţele ce se vor ol'ganiza comitetul va face tot posibilul ca cele ma.1 multe să fie
relative la limba, jstoria, datinele şi ol;iceiuri le poporulu1 no tru.
Art. 20. lmediat . ce aceasta. va fi cu putinţă comitetul va trebui să organizeze cursuri de limba ebnucă
cd puţin rle 3 orI pe ăptămină, cn profesor1 plă.f;iţt
din veniturile clubnlu1.
Art. 21. Localul clubulu1 va trebui să iiUt 01il
puţin un salon peotru barbaţ1. unul pentru dame, o
odaie 1le fumat şi una pentru şedinţele comitetuluI şi
parloir.
Art. 22. Odată clubul fondu.t venitul'i[e . ale vor
Coli ta din cotizaţiile membrilor, rlin ofraude, diu diferitele serate orgil,nizate de comitet şi din o parto
din ţlecheli1 in(.;asa.ţ1 ele comitetul \i 111e111l>ri1
cluh11lt1T.
Art. 23. Da,:ă clubu[ se va desfiinţa toată averea
lut va trece asupra 111rn'( im,tituţi'i !iimilar~ din la,şI
8au clin tară. Aceasta se va face fu nr01a vof,nlu'î tlHL·
joriUiţe1 'membrilor prezeuţ'f la ultima adunare generală con l'Qcată.
Art. 24 , Or1-ce arlau ' sun nwrlilicare la acest i:itatnt se poat1;J.face prin majoritaLoa de :11, a voturilor
1
Pxpri,uate îutr'o arlunare generală anunţatn
cu zece
zile înfl,Înte.
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7. On-crne vn. fi d11,toi·să noteze pP. un t bilet
• " d" de sen ,itor cartea pP care o c1teş e.
.
t t l - sau regu·
ce-1 se v,~ "'
Art 8. Ori-cine vn.contrave~1 !ta u u ul1 I l 1
. - . va foce dezordme_ln loca ul cu>~ u1
.d t . d ă a treia somaţiune
lamentulu1, sau .
vor su uue vor
va fi somat ele mten en Ş_L up
p
silit să părnsiască sala. Cei ce nu e
fi eliru inaţ'i'. din club.
Art

V

•

V

Art. I. Localul Clubulu'i' va fi deschis de la Ol'ele
după amează-zi.
8-12 dimineaţa, şj de la 2-ll
Art. 2. Servitorul clubulu'i va trebui să stee acolo
în permanenţă , să păzească averea clubulu1 şi să ingrijască şi de local.
Art. 3. Ori ce nemulturnire 111 contra servitoruluY
clubulu1 se va reclama la unu] din intendenţ'i' sau Jn
condica de reclamaţii.
Art. 4. Fumatul vrecuru şi discuţiunile în gură
mare în Haloanele de lectură ale clubulur sunt cu desăvirşire opritP..
Art. 5. In localul clubului uu se va permite nic'i
un fttl de joc.
Art. 6. Nimeu1 n'are drept să iea acasă vr'un jurnal sau carte de ale clubulur. Contravenienţii, dovediţi
ca atar1, ae vor exlude din club.

