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ínég ez iskolában, mely eredeti hivatásának örvendetes bővü-
lésével immár hazánknak e nem magyar ajkú vidékén magyar 
nyelven nevel embereket, zsidókat. 

Nagy feladatokat végeztek a zsidó felekezeti iskolák a 
múltban; de talán még fontosabb a feladat, melyet a jelen 
állapotok rónak reájok. Mert most sokkal inkább mint valaha 
felekezeti iskoláinknak az a feladata, hogy a községnek híveket, 
az ősi valláshoz elszakíthatatlan szálakkal csüngő ifjakat, 
leányokat neveljen. Itt kell a gyermeki léleknek a vallási tudás-
8al együtt magába szívnia a meleg vallásos érzést, a büszke 
zsidó öntudatot, oly erősen, oly bensőleg, hogy azoktól későb-
ben sem a családnak,׳ sem a közéletnek kedvezőtlen befolyásai 
meg ne foszthassák. 

Reméljük, hogy a liptószentmiklósi izraelita hitközség 
iskolája ezentúl is hathatósan és sikeresen fogja teljesíteni 
magasztos föladatát. Necsak a kegyelet érzése fűzze az unoká-
kat az ősök e dicső alkotásához, hanem élő hagyatéknak tekint-
sék azt, melybe folyton újuló életet kell, hogy leheljen az 
egymást követő nemzedékek lelkesedése és szeretete, oly örök-
ségnek, melyet komoly és czéltudatos törekvéssel folyton kell 
-elsajátítani, a nagy német költőnek e szavai értelmében: 

»Wft8 du ererbt von deinen Yatern hast, 
Erwirb es, um es zu besitzen.c 

Hámor. BACHER VILMOS. 

A PESTI IZR. HITKÖZSÉG ELNÖKVÁLASZTÁSA. 

A pesti izr. hitközség október hó 14-én tartott rend-
kívüli közgyűlése egyhangúlag megválasztotta dr. Wein-
mann Fülöp udvari tanácsos alelnököt elnökké, hatvani 
Hatvany-Deutsch Józsefet pénzügyi és dr. Grauer Vilmost 
iskolaügyi elöljáróvá. Választmányi tagokká megválasztat-
tak: Baumgarten Lajos, dr. Ballai Lajos miniszteri taná-
csos, dr. Rózsavölgyi Manó és Winterberg Gyula. 

Dr. Weinmann Fülöp elnök, kiért küldöttség ment és 
kit megjelenésekor lelkesen üdvözöltek, miután a választást 
szíves szavakkal megköszönte, azt mondotta, hogy hü zsidónak 
semmiféle nehéz feladat elől nem szabad kitérni, ha feleke-
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zetét szolgálni kell. Sok kérdés vár megoldásra az Isten-
tisztelet, a közoktatás és a jótékonyság különféle intézményei 
terén. Figyelme mindezekre ki fog terjedni, a legsürgősebb 
teendő azonban az istentiszteleti szükségletek kielégítése. Ez 
az új elnök részéről felette becses nyilatkozat, mert a pesti 
hitközség 36 év óta nem épített templomot, noha ezen idő 
alatt a lélekszám megötszörösödött és a város óriási terje-
delmet nyert. 

Nagy lelkesedést keltett az elnök ama közlése, hogy a 
közoktatásügyi kormánynyal folytatott tárgyalások azon 
reményre jogosítanak, hogy a kormány által kezelt Frei-
stádtler-féle alapítvány felhasználásával sikerül majd egy fele• 
kezeti középiskola felállítása. Az alapítványi összeg egymagában 
nem elegendő az érintett czélra, ugyanezért az elnök csak a 
felhasználását említette. 

Dr. Weinmann programmjának utolsó pontjában azt a 
vezérelvet állította fel, hogy minden kérdésben specziális viszo-
nyaink képezzék a kiinduló pontot és nem az idegen minták. 

Az új elnök nagy tudása, tapasztalata és tettereje nagy 
reményeket ébresztenek jövendő működésé iránt. 

Hatvany és Grauer elöljárók szintén külön beszédben 
köszönték meg a beléjök helyezett bizalmat és megígérték, 
hogy a hitközség ügyeit teljes erőikkel fogják szolgálni. 
A beszédek nagy tetszést arattak. Az új választás folytán az 
elöljáróság és választmány ismét teljes. 

Alelnökké egy későbbi előljárósági ülésen Eornféld 
Zsigmond főrendiházi tag lett megválasztva. 




