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RO MANIA
Cu ajutorul l~,'f Dwnnezeu şi libe1·1dconsimUmint al
tu.turo1·membrilor societate'f
.. .

Sîf\TUTELE
israeliţi
a comerciantilor
PrlmeîsocietătI fraternede bine-facere,
oasedinlaşi, fondată la i Iunief877,şi
de băuturi spirtu
reorganizată la 28 Mai1904.

Nwnele , ocieWfei
"

ART. 1.
'ucietatea poartă numele de « Prima Societate 'fraele bine-facere, a comercianţilor lsrailiţI de băuturi
spirtuoase din Ia~'i, fondată la l Iunie 1877 > reorganizata. la 28 l\IaI 1904, titlu care nu va putea fi modificat in nic'i un caz.
ternă

Scopul , orieti1!e'f

AR'l'. 2.
Scopul Societăţei este ele a de Yolta imţimfi.ntul moral al· membrilor e11 a-l face ·ft tn\Îască. cu fraternitate
ş1 a se sprijini unul pe altul după putinţele posibile, in

-4:fine a propaga orI-ce fapt1:î filantropid şi a sprijini prin
or'i ce mijloace legale înteresele economice a membrilor e1.

Fondul

Societăte'f,

"

ART. 3.
Fondul SocietăţeI se compune din 2000 lel în scrisurl Urb. IaşI 5¼, care conf. art. 48 este inalienabil şi
din ofrănzI şi donaţiuni eventuale, făcute cu destinaţie
pentru fond.

Veniturile SocieUUe'f,
"

ART.

4.

Veniturile SocietăţeI sunt :
a) Din cupoanele bonurilor.
b) Din dărî voluntare de la membrii onorifici activi
ş1 a tuturor oamenilor de caritate.
c) Din premii de înscrieri a 1 leu.
d) Din cotisaţiunI lunare a l leu şi 10 bani.
e) De cîte 1 leu în · c.az de încetare din viaţa a unul
membru.
f) Din vînzarea statutelor, urmînd ca costul acestora
sa se fixeze de comitet.

Primi?-ea Membrilor
AR'l'. 5.

Pot deveni membriI activI aI Societăţel, nurnal comercianţii de băuturI spirtuo~se şi comisionariI acesteI
nu
branşe, precum şi orI-care persoană care chiar dacă
pus
este
ri
ie,
EJfOpr
sa
la
socotea
pe
exploatează băuturile
de o altă persoană în comptul căreia debitează.
Persoanele carl aparţin orI-cărel alte branşe, pot
deveni numa'i membrii onorificL

•
-5Membri'! Societall'l
~

ART. n.
Societatea e compusă din membri'î activ! ~i ,onorifici.
l\Jembrif actiYi contribue. c la toate sarcinele preYâznte în statut ~i se bucură de toate avantagiile acordate
printr'îm1ul. .Aleg şi sunt elig·ibilI în comitetul căruia e te
încredinţată conducerea
şi admini traţia societăţel.
Membrii onorifici sunt proclamaţl de comitet toţi
aceia cart contribuesc moraliceşte ori materialiceşte la
mersul progresiv al societăţeI, fără a aYea obligaţiunea
de a plăti contribuţiunile prescrise de . tatut, şi nu se
pot bucura de beneficiile acordate membrilot' actiYL

ART. 7.
Acel ce va dori a deveni membru activ si întrunind
să presinte co mitetului o
petiţ.iunc, în care Ya arata dorinţa de a întra in societate, vrîsta, profesiunea, locuinţa şi că se va supune în
tot-d'a-una prescripţiunilor din statutele ocietăte1 ~i tuturor deeisiunilor comitetulu1. Petiţiunea va fi i călită de
candidat şi susţinută de 2 membril în ceia ce priYeşte
conţinutul eI.

condiţiunile art. ;:, va trebui

1

ART.
Spre inc.leplinirea art. 7, Preşedintele va numi din
sinul Oomitetulu1 o comisiune de 2 membriI, car!, in ă
nu vor putea 11 aceiaş'î ce an iscălit petit,iunea candidatulur, pentru a constata cele necesare. Comisiunea depunînd un referat favorabil, Pre~edintele va întreba dacă
cine-va are a obiecta ceva, în acest caz în turna discuţie! provocate, votul ComiLetulu1 va decide asupi;a primire'î candidatului.
In alt caz, candidatul în chestiune remîne definitiv primit, numa1 pe baza referatului
comisiunei.
In caz de divergenţă de opinii int.re membriI comi-

..

-6siuneI de cercetare, Preşedintele va ataşa un al 3,.Jea
membru pe .lîngă ceI doi numiţl deja, pentru a refera
cele necesare. Comisiunea de cercetare, depunînd un raport nefavorabil, primirea va fi respinsă fără discuţie.

ART. 9.

•

Un candidat odată respins va putea petiţiona de a
doua oara dnpă trecerea unu'i timp de 3 lun1, în asemenea cazuri hotărirea se va lua prin majoritatea a 10
membriI din comitet, fiind respins şi atuncea, va putea
petiţiona iarăş'î la noul comitet.

Administratia

S0cietăke1,

AR'11. 10.

Societatea , se administrează de un comitet compus
din 15 membri! aleşr de Adunarea Generală prin vot
secret, a căror atribuţiunl vor fi onorifice. Alegerea comitetulur se va face la 15 August a fie-căruia an, sub
conducerea unel comisiuni compusă din 7 membrii'. activr, cari se vor numi de comitetul în funcţiune.
La ,caz de serbătoare mosaic,, alegerea se va face
în ziua următoare.
Se vor considera ca ale~r, acel cart vor fi întrunit
mar multe voturI şi cărora comitetul provizoriu le va
trimete adresa de înştiinţare.

Membrit Ramplasatort

ART. 11.
Membrii candidaţl la alegere pentru comitet şi nereuşiţ'i la alegere, însă obţinînd un număr de minimum
10 voturr, se vor înscrie de cătră comitetul provizoriu
în Procesul-Verbal de alegere, aranjaţi după numărul voturilor obţinute şi se vor considera ca ramplasatorI, în

7caz dacă se vor ivi locnd vacante precum se arată în
art. respectivP din aceste statute.
Pentru orl ce loc vacant fie provizoriu sau definitiv
va fi preferat în tot-d'auna numar acela din membrii'.
ramplasatorI care va avea mar multe voturL Neexistînd
membrii ramplasatod, comitetul va pute lucra înainte fără
altă alegere, întru cit şedinţele sale vor fi ţinute de numărul de membrii cerut de art. respectiv.

Constituirea Comitetulu'!,
ART. 12.
Comitetul fiind ales, va alege din sinul seu în pnma.
şedinţă:
1 Preşedinte,
1 Vice-preşedinte,

1 Casier,
1 Controlor, şi
1 Secretar titular.
Cei-lalp 10 membri din comitet, vor figura ca consilier!.

Despre şedinţ'f
ART.· 13.
MembriI comitetului'. vor avea a.rcina de a veni regulat la fie-care şedinţă, fixată odată pe să.ptămănă. ziua
de .Mercur! ; în caz de sărbătoare şedinţa se va ţine în
o zi următoare. Nevenind un membru diriginte sau or1care demnitar la 3 şedinţI ordinare şi succesive, biroul
îI va trimete o adresă învitîndu-1 de a veni la a 4:-a sedinţă, dacă însă nu va veni nici la aceasta pănă la ră
dicarea el, va fi înlocuit prin un alt membru conf. art.
11, afară de cazurI de boală şi absenţe motivate admise
de comitet, după cererea unui membru diriginte sau
demnitar.

'{
I
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ART. 14.
Membri'i ş1 demnitarii ComitetuluI vor an:ia dreptul
fie care în parte de a cere înscris şi a obţinea odată
sal'i. în mal multe rindur'f concediurI carl în total să nu
treacă peste 3 luni în decursul
anului, în care se vor
numera şi cele 3 şedinţ1 conf. art. 13. Inainte cu o şe
dinţă de espirarea termenului
unul congediat, biuronl
îl va trimite o adresă prin care îl va înştiinţa despre
espirarea congediuluL
Nepresent'îndu-se la întăia şedinţă după această adresă, Comitetul va declara locul seu vacant şi îl va înlocui definitiv prin unul din supleanţI conform art. 11.
In intervalul cît un membru va fi în congediu, locul vacant se va ramplasa provisor prin unul din membri ramplasatorI.

ART. 15.
Şedinţele vor fi publice ; ele se vor deschide la oarele 5 p. m. precisi durînd maximum -l oare. Ivindu-se
necesitate peotm o deliberaţinne secretă, Comitetul prin
majoritate de voturl va decide părăsirea săleI de şedinţe
de cătră membri activI sa1t particularI asistenţI, pănă la
finirea aceleI discuţiunl.

ART. Hi.
Preşedintele sau în lipsa lu1 Vice-Preşedintele, va
avea facultatea în caz de trebuinţă sa-(1 după cererea şi
iniţiativa a 5 m~mbri din comitet de a convoca şedinţl
extra-ordinare.
Dacă însă Preşedintele sau vice-Pr~şedintele va refuza asemenea convocărI sau vor fi absenţi din oraş,
şedinţele extra-ordinare vor fi convocate şi ţinute din
iniţiativa celor 5 membri din comitet. Şedinţele ordinare
se vor putea ţine numai atuncI, cînd vor fi presenţ1 cel
puţin 5 membri din comitet, iar la cele extra-ordinare
vor trebui să asiste cel puţin 7 membriI, prezidate fiind

-

!I-

de la <lescllidere şi pănă la finit de cătră Pre~edintele
sau vice-preşedintele şi în lip~a lor de unul <lin membri
presen ţi.
Le şedinţele extra-ordinare nu se ,·a putea delibera
asupra altor chestiun'l de cît acele anunţate membrilor
comitetului prin convocare.

ART. 17.
în w'o şedinţă . se ya ivi una sau mai multe
chestiuni importante, a căror de batere se va crede că
reclame\ preşenţa întreg-ului (lomitet, Pre edintele si in
lip a lut vice-Preşedintele, :au aeela care va prezida şe
din comitet va cere
dinţa, precum ~i orI-care membru
amănarea acelor chestiuni pentru o altă ~edinţă an urne
convocata conf. art. 16 şi fiind complect numărul membrilor din comitet se va discuta .,i decjde, 'au 'e va face
aceasta orl şi cu cîţ1 vor fi presenţL
Dacă

ART. 18.
Fie-care demnitar ,,i membru din Comitet Ya fi ·trict
obligat ele a lua parte la YOt pentru orl şi care chestiune ce se va trata în şedinţ.ă, nefiindu-I permi de a
se retrage, afară în cazurl' prevăzute în art. 19 al. 2: la
din contra va fi pedepsit cu su pensiunea din Comitet
pentru I-a oar(t pe timp de o lună şi în recedivă pe 3
lunî. In asemenea caz locul Yacant se Ya ramplasa provizoriu prin unul din membri conf. art. ] 1 ; neYenind la
de su penîntăia şedint,ă. în urma espirărm termenului
iune ~i a adrei:;eI ce i se va t:'imete, va fi înlocuit definitiv în baza art. 11.

ART. l!J.
lucrărilor soc..:ietăţei nu se
numai după. cetirea Proce ului

Discuţiunea şi tranşarea

vor putea începe de cît
Verbal al şedinţe, anteri0are-şi va urma apoi după rîndul înscris în ordinea dP zi, neputîndu- e în timpul ~e-

-
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dinţeI adăuga şi alte luurări. ChestiunI pe care majoritatea Comitetulul le va crede de maI mare împortanţ.ă,
vor avea prioritate la desbatere şi votare.
Epuisăndu-se ordinea de zi, se vor putea discuta
eventual alte propunerI. In caz dacă între lucrărI va fi
şi vr'una privitoare foarte . puţin la un mempru sal'1 demnitar al OornitetuluI, lucrări car'i'. odată hotărite ar putea
aduce luI sau rudelor sale vr'un avantaj sau pagub\
sau dacă ar avea vr'un înteres personal, acel membru
nu va av.ea dreptul a lua parte la vot.

AR11. 20.
Preşediutele sau locţiitorul luI va menţinea ordinea
la şedinţă şi va da cuvintul tuturor membrilor din Comitet de două ori în aceiaşl chestiune. In timpul discuţiunel fie-care membru şi asistenţii vor păstra liniştea
în vorbire pe un altul. Membrii
şi nu vor întrerupe
activ1 pot lua cuvîntul însă numa'i odată. asnpra ori'. cărei
chestiunt
Opinientul nevorbind la chestiune sau făcind personalităţ1, Preşedintele este dator a-l cherna întăiaşl dată la
ordine şi a 2-a oară a-i retrage cuvîntul.

ART. 21.
Toate decishrnile, Comitetul le va lua prin ridicarea
de mână, apel nominal sau prin vot cu bile, considerîndu-se cele albe ca pentru, iar cele negre contra, majoritatea relativă fiind decisivă.
Preşedintele votînd în urmă, va număra bilele şi va
pronunţa rezultatul votnlul, . care va fi valabil atît pentru
membri1 absenţi din Comitet cit şi pentru întreaga societate.
La caz de paritate de voturi'. chestiunea asupra că
reia s'a votat, se va considera neresalvată putînd fi propusă şi în şedinţa a doua; intâmplăndu-se însă paritatea .
şi de astă-dată, se va considera respinsă definitiv.
·,

-
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ART. ~2.
Asupra or'i şi cărel decisiuo'f pronunţată în şedinţă
publica sau secretă se va lua note de cătră "secretarul
compta.bil şi la finitul şedinţeI ele se vor contra-semna de
P1eşedintele de şedioţă.
Secretarnl compt .abil va tace Proces-Verbal şi 'l va
ceti la n doua :;;edinţă, aprobîndu-se atLmcl de către membril presenţI a1 Comitetului.
Orî-ce membru din comitet va putea cere revenire
neasupra orr şi cifre! decisiunî dintr'un Proces-Verbal
din
18
art.
cont.
decide
va
tea
subscris incă şi majorita
tără
sau
urgenţă
cn
votată
statute, afară dacă ar fi fost
revenire.

•

.I

ART. 23.

,

~ .

7
Ort-ce dezordine în şedinţ.i'i. provocată prin vociferftrT, ~ n11111~•
gesturl safl expre iunî otensătoare din partea unor membri ac.tivi, va trage după sine pentrn prima oară amendă,
pentru a doua oară suspensiune pc un timp mărginit şi
pentrn a 3-a oară chiar escluderea totală din societate, în
nrma unul vot al comitetuluI. Dacâ. dezordinea în şedinţă
se va produce de vr'un demnitar al Oomitetului sau mem- bru diriginte, se va aplica reprimările de amendă şi suspensiune; în cel din urmă -caz se va proceda pentru în~
locuirea provizorie conf. art. 11 ; nevenind la întăia şedinţă
după espirarea termenulul de suspensiune şi a adresei ce
i se va trimete pentru a reintra in activitatea funcţiune1 •
sale (demnitarul sa11 membrul din comitet) va fi inlocnit
definitiv conf. art. 1 l.
Amenda neachilîndu-se la timpul hotiirit, se va tran forma de la sine iu suspensiune pe un timp ilimitat păna
la achitarea sumel.

AR'r. 2-L
Fie-care demnital' şi membru al Comitetulnl'. pe lingă
datoriile snle conf. statutelor şi ca ales pentru conducetea

.:;,
}

-

•
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destinelor societăţe1, va maJ fi moraliceşte obligat J.e a
urma regulat cu plata cotisaţiilor crttră so~ietate.
Oăzînd n'unul
in categoria art. J2 din statuie prin
neachitarea datoriilor pănă în termen de 15 zile, după
un singur şi deosebit avertisment, Comitetul la i-n şe
dinţă după scurgerea acestu'i termen, î1 v::i contesta dreptul de a mal ocupa funcţiunea penlrn rare a fo~t ales,
şi-l va înlocui definitiv cu un alt membru
conf. art. 11
din statute.

ART. 25.
La tntăia şedinţă după constitnirea conf. art. 1 2, comitetul va ~alege din sinul seu o comisiune de petiţiuni,
-căreia va fi recomandata
or1-ce petiţiune sau lucrare care
s'ar înainta comitetulu!, spre a refora cele {'8 va gttRi de
cuYiinţă. Mandatul aceste'i' comisiuni va fi valabil pentrn
hitregul an de funcţionare a comitetului.

ART. 2(j.
Comitetul va fi solidar responsabil penim toate operaţiunile in averea societăţeî, mobile sau imobile, şi în
-special .fie care in parte io ceea ce va privi misiunea sa
pentru averea societăţeI, responsabilitatea va înceta în caz
de forţă majoră, de fort prin. spargere sau incendiu.

ART. 27.
Orl ce demnitar,

membru diriginte,

sa1, activ, fiind
o misiune in întereva fi obligat la intâia
şedinţă a da samă în totul ele misiunea sa ; nefăc1nd aceasta şi nepresentînd o justificare legi:tlă, Comitetul îi va
aplica orI şi care amrndă ce va găsi de cuviinţă.

însărcinat din partE:a Oomitetulu1 cu
sul societăţei fie financiară sa(1 altă,

ART. 28.
Casierul Ya păslra averea ~ocietăţel in Oasa de fer care
-va sta în localul societăţe'i. Casa avind 3 cl1el, se va păstra

· ART. 29.
Casierul va efectua plăţile numal 1n urma· unor mandate de platl, votate de comitet fi iseA.litede P,:eşedinf.e,
controlor şi secretar. andatele de lată vor fi tiplrlte„
tăiate dintr'Qn regi tru A souche şi lnvestlte cu sjgilul
.._
societlţer.
ART. 30.

Dact. Casierul, vre-un demnitar, membru diriginte
sau orl-ewe me(Qbru, va abuza de averea societtţef. va
fi esclus şi dat jud84lăţel: în ast-felin d& CcrZurlcei âmtil.
vor fi lnlocuiţf conf. art. 11.

RT. 89.

-
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tatea va cere în decursul fie-căre'i lunI la membrii societăţeI pentru încasarea cotisaţiilor lunare şi alte sumt benevole cu destinaţie pentru societate. In cazurl necesare
el va maI îndeplini ori şi care serviciu în interesul societăţeI.

Toate incăsările perceptorul le va face numa! în contra
unor chitănţI tăiate dintr'o condică a sonche purtînd titlul şi sigilnl. societăţeI precum şi al casierului. Perceptorul abuzind de tn.crederea sa, va fi. depă1 tat din serviciu
orî-ce neglijenţă în
şi dat j ndecăţeI conf. art 30. Pentru
îndeplinirea atribuţiune! sale, comitetul n va aplica amenda
ce va găsi de cuviinţă.
ART. 34.
Comitetul va avea angajat un Secretar-Corn ptabil salariat pentrn îndeplinirea lucrărilor de administraţie a societăţel, fiind în drept a subscrie toate actele necesare
pentru conformitate.
şi a întreger
Numărnl registrelor de comptabilitate
administraţinnI va fi după trebuinţele cerute. Arhiva va
putea fi examinată de membri! activl, î11să numai in presenţa secretarului comptabil.
Nimene nu va fi in drept a-.,'i lua spre ace8t scop,
we-un act fără permisiun(:a secretarului titular sau acelui
salariat.

.ART. 35.
To:i.te decisiile sau angajamenteJe existente, adecă hoînscris de vre-un comitet anterior promulgăre1 acestor statute, comitetele viitoare vor fi obligate a le respecta pănă la a lor expirare.
tărîte

Membrit lunar!
ART. 36.
intăia şedinţă a fi.e-căre'î luni, Preşedintele va
după listă şi in rîndul voturilor de alegere 2 mem-

La
numi

chel
bl'i lnnarI din sinul comitetulu1, carl vor păstra cele 2
lnde la ca ·a du fer a societăţet, predindu-le la sfârşitul
.
urma
vor
le
carl
i
ne1 celorlalp lllembri lunar
ART. 37.

reorDupă trecerea m1u1termen de 2 an'i de la data

·oc:ietatea fiind bine constituită \'a înfiinţa pencamente
tru membri! socictăţel, ajutorul medical .,i medi
va conctiv
respe
tetul
gl'atuite. rn asemenea raz, comi
lnunea
ibuţi
contr
voca o adunare generală, spre a spori
aarea
acord
u
uar(t şi a întocmi un regulament pentr
cestor benefici!.

ganizărei,

ART. f18.

In caz de inbolnr1virea unui membru al odetăţe1 ceiîl vor vizita in tot curlalţi membri prin o invitapune
sul boaleL
1
De asemenea 111 urma invitaţiunilor primite vor fi
a adatori a veni la locuinţa detnnctulnl membru spre
locul
si ta la ceremonia fnnebră şi a-l conduce pană :a
va
re
curpo
in
tetul
comi
1,
de odihnă. In timpul cortegiulu
mem
;
rtţeI
societ
brii
urma .carul funebru după cnre .,i mem
menşi
giulrn
bri1 lunarl vor îngriji pentru aranjarea corle
ţinerea bunel ordine.

Beneficii în cazurr de decese.
ART. 3D.
\

..

Incetind un membru din ,·iaţă, comitetul Ya plăti Yă
de 3
dtwel legitime sa-(1 ortanilor minori, ptlnl'l.în termen
lunI maximum de la decedare, . nma de 200 le'i in nume
rariu ca beueliciu.
Pentru a primi suma, vt1duva san orfanii minor'i prin
cris
un representant in drept şi 80lYabil se w1.adresa in
din
(2
bri1
mem
5
de
comitetuluI adncind un ate:-tat iscălit
moşte
ca
imă
comitet şi 3 actiYT) despre identitaleaAJor legit

-16nitorL Primirea acestul beneficiu se va adernri prin o chide autoritatea competentă şi iscălite'\ de primitornl banilor.

tanţc1'1. legalizată

Dat01·iile~.Membrilo1·
ART. 40.
Fie-care membru activ este strict dator a respecta
statutele, toate decisinnile comitetulnl şi a achita regulat
plăţile sale cătră societate , la din contra i se va aplica arL.
respective din statute
Membrii dol'Yliciliaţ'i în IaşT vor plăti cotisaţiile lor şi
alte sumî eventuale după statute prin perceptorul societăţe1, iar cei domiciliaţi cu f~iliile
lor afară de reionul
oraşulu'î la cancelaria societăţe1 prin trimeterea poştală salt
in alt mod.
ART. 41.
Fie-care membru va fi moraliceşte dator a da socievoluntare după buna sa voin!,ă, dacă se Ya însura, va căsători fiu sau fiică şi cind i se va naşte un
copil sau va cumpara un imobil. La asemenea ocasiuni
biroul societăţe1 \la trimete acelor domol adrese de felicitare din partea comitetulul.
tăţeI dări

Despre escluderea §i reprimirea membrilor
ART. 42.
Dacă un membru activ nu va fi următor cu plată
pentru 3 chitănţl de or1-ce natură, biroul societăţeî H Ya
trimete un avertisment, prin care va fi amintit şi rngat
de a achita sumele. pănă. ir. termen de lfi zile de la primirea sau l 1sarea avertismentulul la domiciliul se(l fară
drept de a contesta primirea. Dacă însă după curgerea acestul timp, membrul nu va fi achitat sumele datorite în
parte sau în totul, va perde toate beneficiile prevăzute prin
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tatut şi după. 2 lnn'î de la data predă.rel aver.ti:menlului
wt f1 esclns din sucielate prin un vot al comitetuluL Membriî esc:lu.;1peotrn neplata cotisaţiilor saft pe~~trn alte motive prevr1iute în Statute, precum şi ace1 demisionaţi nu
vor avea dreptul de a cere restituirea. sumelor plătite soci0laţe1.

ART. 12.
Orl ce membru esc.:lu deja pentrn neplată conf. art.
iarf1ş1 membru acti\' al
ocietăţei
dnpr1 recomandaţiunea unui membru şi admi de comitet

41 1 \'a putea deveni
prin majoritate

de votuc1.

Membrii reprimiţi vor avea îndatorit'Île şi beneficiile
conform cu aceste statute ca şi membri no1 primiţi, ei
vor .fi i[H'olap pe uumerile lor de la prima întrare, duptt
re mai intaI voi· plă.ti un premiu ele reprimire lasat la aprec.:1areacomitetului.
Membrii escluş1 pentru comitere de fapte imorale sau
pentrn provocare de scandal în localul ot.:ietăţe1 nu rnr
putea fi repri mi ţI nici oda tă,.

Dispozi{izmt Generale

ART. -1:3.
Comite.tul este dator a .apara pe toate căile legale
şi înteresele
membrilor ocietăţe1, in limitele
po.·ibilitaţer materi:.tle şi mornle. Pentru a-.,1 putea îm"..
plini acea. tit datorie comitetnl va trebui să fie sesizat de

clrepturile

reclamant µrrn o cerere
păiml . en.

8Cl'isf1,

in c<1re

1

şt

va expune

-

ART. +·t
1
(

omitetut

e te in drept a spori 'ta1-a înscriere1 şi co-

ti 'aţia lunară, în caz ctnd veniturile n'ar putea acoperi
cheltuelile, însă nuroal cu vntnl unei Adunări Generale.
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Adunttrile Generale

ART. 45.
J..dunarile generale sunt de doua felml, ordinare şi
extra-ordinare. Adunările generale vor avea loc în fie-care
an la 15 August.
La aceste adunărl se Ya fare o dare de seamă despre
mersul societăţe'i în cursul anului expirat., şi care se Ya
afişa în localul societăţeL
Adunările generale extra-ordinare,
se vor iace orl de
cite ori comitetul va găsi de ruYiinţă şi ori de cîte-orl
comitetul va fi sesizat de o cerere în acest sens, semnată
de cel puţin de 2/. 1 din membriI activJ. Adunările generale se vor ţine cu cel puţin 1,IJ din numerul membrilor
activI şi dacă fa prima convocare nu se va întruni acest
numer, a doua adunare generală se va pute ţine cu odce numer de membriî presenţI.

ART. 4G.
'lYindu-se o neînţelegere între membrii Societăţel, comitetul va numi o f'omisiune de arbitraj din membrii activ'f, pentru a aplana diferendul, ast-feliu spre a, 1 readuce
la relaţi unl fraterne.
Verdictul comisiunel ele arbitraj fiind aprobat de comitet, va fi definitiv şi obbga toriu pentru părţi.

ART. 47.
Numerarul Societăţeî se va capitalisa în bonur'i ale
Statului Romăn ce vor produce dobăndă, re. tul remăne
pănă la eventualităţi.

ART. 48.
Fondul de le1 2000 în scrisurr urb IaşI 5 ¼ împreună
cu casa de fer, care în timpul cit a durat 8tagnaţiunea
SocietăţeI şi care a fost păstr;;it de vechea comisiune a so-
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cietăţel

compn~tt diri D-niT: A. Şp:mier,. L. AronovicL I.
L. Oramer şi :M. Bercovicl ~i depozilat în localul f-ocietă
tei Azilulu1 de bătrin1 din Iaşi; s'a luat 1n primire de
d'Hrtt noul eomHel la recon, tituirea societăţe1, cu condiţiune ca nic'î de cum şi nici odalft să se poată atinge dne
va de acest fond, care după art. 3, este inalienabil, urrnind
\nsă ca din c11poanele re~pective :-ă se întrebuinţeze suma
<le leî 50 pentru di. tribuirea dP.azime la f-arac:lînainte de
sărbătol'ile paştelor al fie-eănfi an şi restul pentrn interesele societăţel.
AHT. ,19.

Societatea se va <·onsidera ca disolrntă numaI atunci.
cind retrftgindu-se membriî artivI, m1 rnr remîne credincioş1 Statutului
~i obliga~iunilor sale de cit 20 membriL
1n acest ca7, membri! rema~l. vor fi obligaţl de a invita pe D-nil din comisiunea de predarea fonduluî menci<mat hi art. '18 şi cari fiind în viaţă vor botf1rî împreună
cu membrii rcmaşl asupra destina ţief ce urmează a . e dR
fonduluî.

AHT. 50.
Latutul de faţă are putere executivă pe timp de 10
ani .,i on-ce lacune vor li împlinite prin decisiun1 ale comitetulul. cari rnr aYea rmtere de Statut. Dacă la expirarea unet jnmătătI a aceslel epocl (5 am) experienţa va fi
clovenit necesitatea unel adăugirl sau modificărl în parte,
m1t1rn.1Adunarea Generală. va fi io drept a lna noui' disposi punI.
ART. '.lJ.

'I1oate disposiţiunile statutelor şi decisiunilor anterioare
remîn Hbrogate şi de nul efect, întru cît sunt in contra
acestor Rtatute, Iar de astă-z'i înainte statutele de faţă într,\
in vigoare.
Aceste Statute, au fost prelucrate de o comisiune com-
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pusă din D-ni'i Baim Herşcn \Vechsman şi Sigmund Lederhăndler, fiind discutatei şi aprobate de comitetul în funcşi promulgate prin Yotul Aţiune a anulu'î 1901-1903
dnnăre'î Generale, din 13 Septembrie 1904.
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