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hatók el. Ennélfogva köteles minden község alapszabályaiba 
félvenni a fegyelmi eljárásról, valamint a nyugdíjazásról 
az alkalmazottak özvegyeinek és kiskorú gyermekeinek ellátá-
sáról szóló határozatokat. 

Mit jelent ez, nem kell bővebben részletezni. Jelenti, 
hogy meg fognak szűnni a kis községek förabbijaiי akik még 

« 

nem is láttak határát és valójában egyszerű metszők, tehát 
a rabbiméltóság meg lesz óva és minden hitközségi 
alkalmazott az állami hivatalnok minden kedvezményével 
fog bírni. 

Deczember hó 14-én elfogadta a tartománygyülés a 
*zsidó községek rendezéséről* szóló törvényjavaslatot mind-
ezen a hitközségi elnökök által ajánlott módosításokkal min-
den emóczió, minden ellenzés nélkül. A kormány, a tartó-
mánygyűlés is a legnagyobb jóindulattal megteremtette az 
alapot a horvát zsidóság erősbödésére és fejlődésére. Hát 
maga a horvát zsidóság? Megadta a feleletet előzetesen a 
hitközségi elnökök gyűlésén, melyen hálával adózott a törvény-
alkotás faktorainak és az elnökök munkájával, mely csak az. 
együttműködés első stádiuma volt, de máris kitűzte a követ-
kező czélt, a horvát zsidóság szervezetét. Lehet-e kételkedni, 
hogy ekkora iparkodás mellett egyrészről és jóakarat mellett 
másrészről a szervezet is meg lesz rövid időre? 

Zágráb. D R . SCHWARZ G Á B O R . 

HÁROM ÚJ INTÉZMÉNY. 

A pesti chevra kadisa deczember hó 10־ikén rendkívüli 
közgyűlést tartott, amelyen három új intézmény megvalósítása 
dolgában határozott. A tárgysoron a választmánynak az idült 
betegek létesítendő 0ttl10nay a betegápoló nővérek hajléka és az 
ingyenlakások intézményének építésére szolgáló telkek meg-
vétele iránt való javaslata szerepelt. A hozzájuk való telkeket 
az Amerikai-úton, villamos vasút szomszédságában választották 
ki. Tehát közel vannak a Wechselmann-féle már épülőfélben 
levő vakok intézetéhez, a chevra kadisa aggok házához és az 
izr. nőegyesület leányárvaházához. A telkek, melyeket a három 
új intézményre szántak, 6237 négyszögöl kiterjedésüek egy 
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tagban. Az áruk olcsó. Megszerzésük dolgában az elnökön, 
Boschán Jakabon kivül főképpen halomi Deut$ch Sándor, 
Lvndenbaum Mór, Deutsch Sámuel, Baumgarten Lajos, Stitter 
Bertalan dr., Freund Vilmos építész s a többi előljárósági 
és vál. tagok szereztek érdemeket. Az egyik telek gr. Széchenyi 
Imréné, szül. Andrássy grófnő, a másik egy takarékpénztár 
tulajdona volt. A hatalmas telek vételára 166.500 korona, 
négyszögölekként 24 K 50 f. Fedezetére az a 270.000 korona 
szolgál, amely e három intézmény javára szánt építési alap-
ként kezeltetik. A választmány a telekvételre vonatkozó javas-
latot egyhangúlag tette magáévá és a rendkívüli közgyűlés 
jóváhagyása megadta reá a módot, hogy a nagy munka meg-
indulhasson, amely három újabb humanitárius és társadalmi 
rendeltetésű, bízvást, közhasznúnak minősíthető új intézmény-
hez fogja a pesti chevra kadisa a főváros és részben az egész 
ország zsidóságát juttatni. Rövid néhány szóval idevetjük a 
három új intézmény rendeltetését. Az egyikben, az idült 
betegek otthonában oly betegek nyernek majd elhelyezést, 
akiket kórházba be nem fogadnak, noha állandó ápolásra 
szorulnak. De módját ejtik annak is, hogy ily idült betegeket, 
ha a család a maga körében kívánja őket tartani, az új 
intézmény segítségével lehessen ápolni. A másik új alkotás az 
ingyenlaká80k intézménye lesz. Ennek a rendeltetése az, hogy 
oly szegény, tisztességes családok részére, melyek munkával a 
puszta létföntartásról még képesek gondoskodni, de a házbér 
terheit el nem bírják, vagy esetről-esetre annak a bajnak 
néznek eléje, hogy mindenükből kifosztva az utczára kerül-
jenek, ingyenlakást adjon hosszabb, avagy csak a kritikus 
időre. Ez az intézmény nem eféle közönséges bérház vagy 
munkás családház, vagy ilyesmi lesz, hanem egyúttal aféle 
közműhely-telep, ahol a férfiak számára műhelyek s a 
dolgozni tudó és akaró nők számára is munkatermek álla-
nak majd rendelkezésre: tehát a kereseti forrás föltételei. 
Hogy pedig az ingyenlakások lakói munkakedvüket és kéz-
ügyességüket minél tökéletesebben kihasználhassák a maguk 
javára, arról is történik gondoskodás, úgy hogy a telep lakói 
a részükre létesítendő népkonyhából is elláthassák élelmezési 
szükségleteiket. Ez főképpen azért fontos, mert így a nők egy 
része iparral, kézimunkával vagy kézügyességgel kereshet valamit 
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a család fönntartására. E telepet, amint az a vallásos testület 
alapítótól másként nem is várható, imaházzal is eHátják, hogy 
az élet nehéz munkáival tülekedők lelki vigaszban is részesül-
hessenek. A harmadik intézmény a betegápoló nővérek hajléka. 
A betegápoló nővérek aféle zsidó női rend lesz, aminő a kül-
földön már egyáltalán nem tartozik a ritkaságok közé és 
különösen Németországban van elterjedve. Föladata: kurzusokat 
tartani szegényebb, tisztességes zsidó nőknek betegápolókká 
való kiképzésére. A kiképzett betegápolónők foglalkoztatásáról 
és állandó ellátásáról az intézmény fog gondoskodni. A beteg-
ápoló nővéreket elsősorban a női-semira ellátására fogják 
alkalmazni. Tehát a nagybeteg asszonyok mellett őrködő 6 a 
betegápoláshoz nem értő asszonyok helyét kellően kiképzett & 
a betegekkel bánni tudó nővérek pótolják, akik ezenfölül 
szolgálatot teljesítenek az idült betegek mellett úgy az idült 
betegek otthonában, mint a magánlakásokon. Általában beteg-
ápolásra jobbmóduak által is igénybevehetők. íme, röviden ez 
a néhány vonás vallja, minő nagy horderejű munkásság s 
finomult emberbaráti érzület hatékony tényezője leszen a három 
új alkotás. A chevra kadisát, mely ma is egyedüli a maga 
nemében, az új alkotások a jótevésnek még a mainál is disze-
sebb polczára fogják emelni. A szegények gyámolítása, a 11a-
lottak eltakarítása s a pietás ápolása eddig sem merítette ki 
a pesti chevra kadisa munkaerejét és tehetőségét, aminek 
ékesszóló tanú jelei az aggok háza és a zsidó kórházak erőteljes 
támogatása; de a három új intézmény létesítése még szélesebb 
térre terjeszti ki azt az üdvös közhasznú és emberszerető tevé-
kenységet, melynek a pesti chevra kadisa eddig is áldozatkész 
és genialis müvelője volt. Ezt pedig nemcsak szivesen látni^ 
nemcsak üdvözölni kell, hanem az elismerés adója is tartozó 
kötelesség avval a férfiúval szemben, aki a munkakörnek ily 
kiterjesztéséhez gondolattal, meleg érzéssel és lelkes munkás-
sággal a terveket készíti. Ez pedig Mezey Ferencz dr., a pesti 
chevra kadisának ügyész titkárja és az orsz. izr. iroda titkára. 
Oly munkatárssal, minő ő, a vezetés diadalt diadalra arathat. 

QÜINTUS. 




