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ASSCHER.

°oali W jj ree(js dadejyk na den uitslag der
niic
i» p S P er bulletin hebben bekend gemaakt, is
er Hoofdsynagoge alhier, de weleerw.
k* A.
Asacher, door den Ressort al en Raad van,
g
n en tot
Opperrabbijn van dit belangrijke
»(,,
Bekozen
W Ü 'wenachen Rabbgn Asscher
*« <j vereelende benoeming van harte geluk,
*j»oe el

°

.'

*
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400t* od m vreugde ietwat getemperd wordt
kern *1 sg9llacnte, dat de Amsterdamsche gemeente

Ui,J"

P°edig als geestelijk voorganger zal moeten
y
in.f CtlB eBl goede verwachtingen werden bg zijn
°l«cti 0n 'fitre3iD alhier van hem gekoesterd en
Ü door zijn korte ambtsvervulling nog
>ei
gelegenheid heeft gehad, de idealen, die
kü b
tsfljJ*'*Ün ambtsaanvaarding in een meesterlijke
*«kt nontvonw d) tot verwezenlijkingte brengen,
ener ieke "beid het vertrouwen, dat
*$> »
ingewerkt in de finesses zijner taak,
4«t a
w ""tordamsche Jodendom tot zegen zou zg"n
4oe-B de schrgven dit, zonder te willen wegverschillen, die ons, vooral op Joodachtij..

*
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.
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** en

tactiach
van hem en de door
V
oo
'Se»tar,e
beweging
gescheiden houden,
b,
leawe
Opperrabbgn
heeft trouwens, blijkens
kat
8 door nem mede verzonden telegram,
dat »■"
neen veelzeggend telegram" noemden, blijk
D aan
' gevoelen,e >ezw reD ' die wg tegen zgn
8
tegemoet te willen komen.
j.
er Asscher is geboren 16 Juni 1884; hg
itj,} t(
to a»n het Ned. Israël. Seminarium, eerst
0
hoofdleiding van dr. J. H. Dunner en
n
Ue !® dood onder den rector P. J. B. Gobita
«oré-dipioma verwierf hij in 1913.
B en tgd met veel succes als docent in
d«o <r eeni
lm,ld aD het N L Sem> we,kzaam te zgn
ia j n<lenam bij een aanstelling aan ala leeraar
talen aan net t?7 mna>ium te Utrecht en
v«rv
ens te Sneek. Aldaar wonende, kwam de
Asscher na de benoeming van Opperrabbgn
*genaar tot rector van het N. I. Sem., in aan'rking voor net ge ii3er jChe Opperrabbinaat; na
"BQoeming van Rabbgn Vredenburg tot Opperb yn van Gelderland werd hij door den kerkef d
der Hoofdsynagoge te Amsterdam tot rabbgn
zen ei» als zoodanig op 1 Sept. 191 S günstalleer d

k«m

'

*°*

** *

*

,* '

b"\
b"V

' "

fc*ee*

*

i°

*

°

z^hkendV^e benden
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Worden van Groningen'» keuze
en gemeenteleden naar
de wonin
Van < en nieuwen Opperrabbijn, om
dezen en " fa,Bili
e hartelijk geluk te wenschen.
De n ga
av
ond
was het een komen en gaan
<n men"
Woor< van -hulde, menige goede wensch
▼erd v r
welz^n van den jongen opperherder
n
ec htgenoot uitgesproken.
De Den °eniing van
den heer Asacher is in zooverre
n Bt°riache beteekenis, als met hem de
«erst
i,tische opperrabbijn in ons land zgn
'atfed
et '
e m°gelijkheid, die wg eenige
»ek
B e,etlen in oni artikel „De Opperrabbijnen
«n
onisme" veronderstelden, is spoedig werkeHifct,
heid geworden. In dit opzicht is Opperrabbijn
0
grill'ge looP der bistorie, de volstrekte
taf
Pode van zgn overleden voorganger, Opper-

«poedden

.
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',bbijn Hamburg bp°W,-

PPerrabbgn Asscher wacht een heerlijke, doch
l *Üke

taak. Moge de Algoede hem gezondheid,

r
v * acht en wijsheid geven, om haar tot in lengte
dagen ,e vervullen tot voldoening van zichzelf,
tot Bel|>k van
het reaaort, tot heil van het Neder1

Moge Groningen onder zijn
' Cne1^8Jodendom.
toiding een nieuwe aera van religieusen
blo" tegemoet gaan!
«
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En God riep Moies.

'to'de boek van den Pentateuch, dat ons in
de wetten betreffende den offerdienst en

a&k

°
vSk '1 iy\ \ en God sprak tot hem.
%VajTneerdoor
God tot Mozes gesproken heeft, ligt daarin
y

lf opgesloten, dat God hem eerst heeft gedus is het overbodig ditroepen nadrukkelijk

"constateeren.

ze
Oni Versw Üzen in den Midrasj Jalkoet hebben bjj
een aanteekening gemaakt, die blijkbaar
sis antwoord
op de door ons gemaakte opmerking
6t gelden,
neK ,nvth )b vn mot? ddd

nopn
*° na *\bhirnvnvi
pn-f? tny wx\b^ü
"£iö bit Kipn
Vele

.

-IJ2KJP, noo luidt het daar.

had Mozes doch, zeide God, van alle noem

r?
mei en na« m« dien de dochter van
*
"
u ge geven heeft, want,
eeo heet het immers,
tïod t°
nep of noemde hem [het woord
mp beteekent
'k
Poa

tt

üliiiftr: J,L. JOACHIMSTHAL, J. Bnatlr. S3, Aistird» - Til. lßU34flk
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Tijdelijk Rsafaetie-aafpesa J. Breestraat 63, Adam
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den zin n«?ö Sjt JOJVI zoodanig verklaren, dat
hier niet van overtolligheid sprake kan zgn.
Deze woorden van den Jalkoet eischen evenwel
een nadere opheldering. Inderdaad werd de naam.
Mozes onzen grooten Leeraar door Pharao'a dokter
gegeven, want de thora m%t on»; jflpi;\qv sopnï,
zg (de Egyptische
noemde zyn naam Mozes.
omdat zg hem uit het water had getrokken
Ook de ouders hadden hun kind natuurlijk na
zjjn geboorte een naam gegeven,
Midraaj
[ 31t3 of ;V3IÜ, en nog i5awiere namen telt Midrasj
op, die Mozes heeft gedragen, doch den naam Mozei,
dien de prinses hem heeft gegeven, vindt God zoo
voortreffelijk boven z'vjn andere namen, aldus Midrasj, dat bij onder dien naam bij zgn volk, in de
wereld zal voortleven. "Waarom vindt onze Midrasjwgze dien naam Mozes rO3 uitmuntend boven zijn
andere namen, dat hij zelfs bg het Opperwazen
een bijzondere voorliefde voor dien naam veronderstelt? aldus zouden wg willen vragen.
Wij zullen dit trachten duidelijk te maken, aldus
een onzer latere darsjaniem, aan de hand vau een
bekende Talmudische sententie in tractaat Nedarim,
die luidt: by jcSïc inroff m«?o n'ipn
WD3 |Sl3l ijjn TtTJ? D3n TEM, God laat Zijn
heerlijkheid niet rusten dan op iemand, die sterk,
wijs, rijk en nederig is, alleen zoo iemand kiest
God zich uit tot Zgn profeet; in Mozes waren al
deze eigenschappen in bijzondere mate vereenigd.
Het moet op het eerste oogenblik wel zeer treffen, en
laat ons zeggen, onaangenaam treffen, dat de Talmud
deze eischen stelt aan hen, dieGod tot profeet uitkiest.
zouden zeggen, dat het Hoogste Wezen tot Zgn
woordvoerders oproept mannen, die uitmunten door
booge zedelijke deugden, door een warm, godvruchtig
gemoed. Maar lichaamskracht, rijkdom V Gevende
personen, die met deze wereldsche voortreffelijkheden zgn uitgerust, daarom waarborgen, dat
zg ook in de zedelijke wereld tot de uitstekenden
behooren? Waarom zou God dan juist ook deze
eischen stellen ? Hoeveel maal houden onze profeten
en heilige zangers ons niet voor, dat wg niet moeten
vertrouwen op kracht en rijkdom en zelfs niet op
wijsheid? Zgn dit niet alle vergankelijke zaken,
die heden het deel kunnen zgn van den mensch
en die hem morgen ontnomen kunnen worden ? En
dan zouden dit de voorwaarden kunnen zijn, waaraan de mensch moet beantwoorden, om de gave
der profetie te kunnen verwerven? Het is toch
waarlgk niet mogelgk, deze Talmudirche uitspraak
letter! gk op te vatten.
Maar dit is, aldus onze darsjan, ook niet de
bedoeling. Er is slechts één eigenschap, die den
mensch geschikt maakt tot de profetische zending
en dit is de laatste, die de Talmoed noemt, de
nederigheid, de zelfverloochening. Doch wie kan
toonen, dat hij deze hoedanigheid bezit? De arme,
die voortdurend door gebrek aan aardsche middelen
gekweld wordt, die steeds zgn nood moet klagen
en aangewezen is op den weldadigheidzin zijner
medemenschen, hij zal natuurlijk wel zeer nederig
zgn. Ilrj heeft niet den minsten reden, om zich op
zgn toestand te verhoovaardigen. Integendeel, hij
moet zich nog nediger voordoen, dan hjj in werkelijkheid is, want anders zou hg de gunst van zgn
weldoeners niet kunnen verwerven, men zou, anders,
als hg om hulp komt vragsn, de deur voor hem
sluiten. Zoo ook de zwakkeling, de hulpbehoevende.
Zijn wankele licbaamstoestand zal hem wel noodzaken, bescheiden op te treden. Ook met den onwetende is dit het geval. Slag op slag merkt hg,
dat zgn geringe kennis hem belet in de wereld
vooruit te komen, men werpt hem steeds en overal
zijn onverstand voor en dan zou bij trotsch kunnen
zgn? Wie echter door God gezegend is met rgkdom,
met lichaamskracht, met wijlheid, wie daardoor
bg zgn medemenschen hoog staat aangeschreven,
wie daardoor in de wereld veel invloedkan oefenen,
hg vereenigt alle elementen in zich, om zich boven
zijn medeschepseien te willen verheffen; voor hem
dreigt het gevaar, dat hij zich in verwatenheid en
hoogmoed, in ijdelheid en trots zal willen plaatsen
op een hoog voetstuk en op anderen laag zal neerzien.
Wanneer hg evenwel bg dit alles nederig en
bescheiden in zijn optreden blijft, dan toont hg
zich de goede gaven, die God hem geschonken
heeft, waardig; dan toont hg te begrgpen, dat
dit alles als een goddelijk geschenk is te waardeeren; dan brengt hg door zgn ootmoed een
hulde aan den Schepper, Die hem met deze
zegeningen heeft toegerust en dan is hg waardig
door God als Bods dienaar uitverkoren te worden,
%a
oan toj by
inrat? m«ro
IJJ7I TW, Goda heerlijkheid rust slechts op
hem, die is krachtig, wgs, rijk en die dan toch
nederig blijft, want hij toont, dat de nederigheid een deel van zgn persoonlijkheid uitmaakt. nVÜ2
al deze hoedanigheden werden
in bijzondere mate bg Mozes aangetroffen: Mozes
van wien de Thora mededeelt, dat hij op den dag
van zijn dood nog niets van zgn lichaamskracht
had ingeboet, immers
DJ
Wy nj")*o X 1?,
zgn oog was nog niet verdoft en zgn levensmerg
was nog niet verzwakt, hg kan toch wel op den
naam ")13J aanspraak maken; zgn wgsbeid wordt
nog na duizenden jaren door ieder, die de Heilige
Schrift leest, bewonderd; grootgebracht aan het
hof van Egyptes koning en later vermaagschapt
aan het aanzienlijkste geslacht van Midjan, was
hg stellig een rjjk en aanzienlijk man en bg dit
alles prgat de Thora hem nederiger dan eenig
mensch op de aarde; hg bezat du 3alle eigenschappen, om profeet, de vader der profeten te
worden.
Daarom is hg onder den naam, die de Egyptische
koningsdochter hem gegeven heeft, blgven voortleven; want die naam wgst er voortdurend op,
dat hij is opgevoed onder de gunstigste maatachappelgke omstandigheden, dat hg, vrij van
allen arheid, zgn lichaam kon sparen en zijn
lichaamskracht ontwikkelen; dat hg toegerust waa
net alle menschelijke wgsheid, die in de Egyptische geleerdenwereld werd beoefend; dat hg zijn
deel had aan het aanzien en den rgkdom, waardoor
de Egyptische grooten zich onderscheidden en toch
"WD W, ▼*" de hoogste bescheidenheid het ken-
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de
Priesters mededeelt, wordt ingeleid door de
Vooi-den nvQ Sx
afijn God riep Mozes. Deze
r den schgnen echter overtollig, want zg worden
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Om O aaat d> echte laar isr waarheid bekeat te mekem.
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nierk vau zijn wezen, was
derigheid in
eigen persoon.
Die zelfverloochening moet n o wg alskaraktereigenschap trachten te vi -werven. Op dezen
Sabbath lezen wg weer het bevel, om Amalek
te verdelgen; wanneer Israël daarvoor wapenfeiten
moeet verrichten, moest het dit doen in ootmoed
en bescheidenheid; niet om daardoor krggsroem
te verwerven, maar alleen om te voldoen aan
Gods bevel, om daardoor den geeit van Amalek,
die strijdt tegen den geest Gods, onachadelijk te
makeDj het moet zijn een strgd ter eere van God

>~h nonSo
Grondweisherziening.
Zooals men weet, is onlangs door H.M. de Koningin een staatscommissie ingesteld, diezal hebben
te onderzoeken, welke veranderingen in de Grondwet dienen te worden aangebracht. De commissie
heeft een uitgebreid mandaat verkregen. Behalve
een aantal actueele onderworpen, die haar speciaal
«er bestudeering zgn opgedragen, is haar ook de
bevoegdheid verstrekt, alle andere punten, die zg"
weESchelgk acht, binnen den kring van haar onderzoek te trekken en daarover van advies te dienen.
Wij verwachter", dat de commissie van dezeruime bevcc-g<lheid gebruik zal maken en het land dus spoedig
aan denvooravond van belangrijkebesluiten zal staan.
Het wil ons ook voorkomen, dat tusschen deze
grondwetsherziening en de volgende een lange tijdduur zal liggen, zoodat de nieuwe grondwet voor
geruimen tgd van kracht zal blijven. Allerwege
maakt men zich dan ook op, om na te gaan, welke
veranderingen men verkieselijk acht, om daarna de
staatscommissie het resultaat van het onderzoek
mede te deelen. Zoo beeft b.v. de anti-revolutionaire
partij een speciale commissie benoemd, die ook baar
aandacht zal hebben te wgden aan het 6e hoofdstuk der Grondwet: Van den godsdienst.
Het schijnt ons toe, dat ook wg, leden van het
Ned. Isr. Kerkgenootschap, ons bij deze a s. generale
revisie niet onbetuigd mogen laten. Ook wg dienen
na te gaan, of er in de Grondwet wijzigingen dienen
te worden aangebracht, waardoor het beginsel van
rechtsgelijkheid voor de verschillende groepen der
bevolking nog beter dan tot dusver zou kunnen,
zon moeten worden toegepast.
'"im een voorbeeld te noemen. Wg achten het
een verplichting voor den Staat, waar deze voor
het lichamelijk, geestelijk, aotfiaal welzgn van de
burgers zgn millioenen veil heeft
en dat volkomen terecht
ook voor dereligieuae belangen zijner
onderdanen in gelgke mate te zorgen. Het lgkt
ons evenwel een niet minder onafwijsbare eisch,
dat deze verzorging voor allen naar denzelfden
maatstaf plaats vinde, hetgeen tbana niet geschiedt.
Ofschoon dit nu wel volgens de bepalingen der huidige
grondwet reels thans mogelijk is, achten wg ten
dezen dwingende bepalingen hoogst noodzakelijk.
En om deze te verkrijgen, moeten wg zelf aan
het werk tijgen.
Zoo ook achten wg een grondwetsartikel, dat den
Staat verplicht, zooveel mogelgk met de gemoedsbezwaretv zijner burgers rekeningtehouden,dringend
noodijj. Er is natuurlijk nog meer.
Wg meenen derhalve, dat ook wg Joien aan ons
zelf en aau den Staat verplicht zgn, een commissie te
vorsoen, teneinde het vraagstuk te bestudeeren. Ofde
commissie benoemd moet worden doorde een ofandere
organisatie, of door de Perm. Comm., of door de
Centr. Comm., die echter pas in Juni vergadert, of,
eindelijk, zichzelf moet vormen, zullen wij thans
niet verder onderzoeken. Hoofdzaak is, dat wg niet
blijven stilzitten.
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Een Joodsche vereenigings-centrale.
Op initiatief van de plaatselijke afdeeling der
werd j.l. Dinsdagavond in de Beura voor
y-denO.Diamanthandel
een
vergaderirsg gehouden van

afgevaardigden van tal van Joodsche verceniginren
hier ter stede.
Da Voorzitter, de weleerw. heer L. H.
Sarlouis, heette allen weikoro, in 't bijzonder
den Opperrabbijn, en deelde mede, dat de verga-

dering ia belegd door de Commissie tot stichting
van een Joodsche vereenigings- centrale. Het optreden van de vrijzinnig Joodsche richting en van
de zending onder Israël hebben de orthodoxen aangespoord zich meer dan vroeger op sociaal werk
toe te leggen. Zoo is door den Opperrabbgn het
initiatief genomen tot het oprichten van een Joodsch
tehuis en worden avonden belegd, om de jeugd
nuttig en aangenaam bezig te houden, zedelijk en
religieus op een hooger plan te brengen. Daarnaast verschenen in de Joodsche pers tal van
stukken, aansporende, om ter bestrijding der zending
enz. actie te ontwikkelen. Het plaatselijk beatuur
der C. O. besloot in de verschillende plannen
eenheid te brengen en de oprichting eener Joodsche
vereenigings- centrale te bespoedigen. Het is noodig
het Joodsche leven te centraliseerer, een centrum
te stichten ln een fraai en krachtig architectonisch
monument, plaats gevend aan aUes, wat op Joodsch
aociaal gebied leeft en werkt. Het plan is er,
vervaardigd door den architect Oeaterman. 't Eenige
wat nu nog nnodig is, zgn de middelen, om het
te verwezenlijken. Met medewerking van de meer
dan 60 vereenigingen op Joodsch gebied hier ter
stede, zal het echter niet moeilijk vallen het benoodigde kapitaal bgeen te brengen. Wegens de
abnormale bouwkotten zal Spr. geen schatting
maken. Ook de vraag, waar de centrale gevestigd
zal worden, laat h\j onbeantwoord.' De architect,
wien alle lof en hulde toekomt voor zgn geheel
belanglooze dieesten, had bghet ontwerpen van zgn
plan wel een bepaald terrein voor oogen. Er is
alle kans, dat het te scheppen gebouw in het hartje
van de Jodenbuurt zal kunnen gevestigd worden.
Spr. zal het woord geven aan mr. Prins, om het
rapport der commissie uit te brengen. Het gebouw
zal door slechts één dak worden gedekt, symbool
van de Joodsche samenhoorigheid, van de noodzakegkheid, om samen te werken in het belang
van het Jodendom (applaus!.
Mr. Izak Prins herinnert in zijn rapport,
dat de Commissie werd ingesteld door het Beatuur
der plaatselijke afdeeling der C. O. Leden der
Commissie waren aanvankelijk Rabbijn J. Vredenburg, mr. 1. Prins. J. Drukker, J. de Groot, L.

Pakter, terwijl Rabbijn Sarlouis voorzitter der C.
O. afdeeling in de Commissie werd gedelegeerd,
om het verband roet deze organisatie te onderhouden.
Het doel was een huis te stichten, waar alle

Joodßche organisaties hun zetel, arbeidsbureau
en vergaderplaats zonden vinden, de eenige wgze
om het Joodsch-sociaal werk in Amsterdam met
kans op succes op voldoende breede schaal aan
te vatten en door te zetten. Bg het ontwerpen van
het plan is rekening gebonden met overheidssubsidie
voor verschillende doeleinden, als b.v.scholéiibouwT
volksopvoeding, badinrichting
enz. Door de tijdsomstandigheden konden
betrouwbare berekeningen worden opgesteld. Omtrent de flnantieele samen werking der vereenigingen
isdoor mr. Maurlts Franken,Rotterdam, een rapport
uitgebracht, dat door Spr. wordt voorgelezen. In
de allereerste plaats dient er een vereeniging tot
exploitatie van een Joodsch Tehuis te worden
opgericht. De Commissie had het geluk een jongen
joodseben bouwmeester te vinden, den heer M.
Oesterman, die geheel spontaan en vrijwillig een
plan voor een representatief en doelmatig gebouw
heeft ontworpen, dat der vergadering zal worden
voorgelegd. Voor zgn groote en belanglooze diensten
brengt Spr.hemgaarneopenlgk hartelijk dank. {Appl.)
In het door den heer Oesterman ontworpen
gebouw is plaats voor een voldoend aantal groote
en kleine vergaderlokalen, enkele en complexenkantoorlokalen tevens geschikt voor informatie- en
woningbureaux, een tuin met podium,eenrestaurantrecreatiezaal, een bad- en zwem inrichting, turnzaal, muziekzaal, twee groote feestzalen, tevens
geschikt voor bioscoop, naast een schoolgebouw,
tevens inrichting voor training in handenarbeid,
een bibliotheekinrichting met volksleeszaal, een
clubgebouw, Synagoge en op het tuiHak, geschikt
voor gymnastiek en openluchtspel, plaats voor de
Soekob, en last not laest een groot Boarding-house
voor Alleenstaande Joodsche mannen en ook een
voor Joodsche vrouwen, met alle ap- en dependencies, nuttig en noodig voor zulk een complex
inrichtingen.
Spr. stelt de vergadering voor over te gaan tot
de stichting van een vereeniging voor een Joodsch
Volkshuis in den door spr. aangegeven zin en de
Commissie diligent te verklaren en uit te breiden
om zoo spoedig doenlijk met concrete voorstellen
te komen. {Applavs.)
De heer Oesterman demonstreert alsnu een
aantal teekeningen van het door hem ontwerpen
gebouw. De lengte zal 126 M. bedragen, de breedte
van den rechtervleugel 43 M., van de linkervleugel
50 M„ de oppervlakte 5832 JR Het gebouw bevat
sousterrein, begane grond en 4 verdiepingen. In
het sonsterrein bevindt zich ruimte voor centrale
verwarming, telefooncentrale, fietser; bergplaats,
conciërgewoning enz. In de rechtervleugel aan den
achtergevel komt een badhuis, groot 590 M met
2 bassins, 50 kleedkamertjes en 24 bad-en douchekamers. De linkervleugel bevat in het midden
een feestzaal met orkestplaatsen en tooneel, plaats
biedende voor 972 personen. Daarnaast een vergadeizaal met 469 plaatsen. Feest- en vergaderzaal kunnen tot één geheel worden gemaakt en
bieit dan 1444 zitplaatsen. Het café-restaurant
heeft aan de voorgexel 7 groote ramen en heeft
plaafa voor 246 personen. Een muziekzaal is 110
M2. groot, de turnzaal 9.5 bg 20 M, de school
bevat directeurswoning, 3 leerlokalen beneden, de
rest beneden.
Op den begaren grond bevinden zich directeurswoning, bestuurskamer, diveree vergaderzalen,
synagoge met 141 plaatsen, leesinrichting, bibliotheek enz. De tuin heeft een oppervlakte van
150 M.2 In de bovenverdiepingen komen kantoorlokaal, mannen- en vrouwentebuis, badkamer, eeten conversatiezalen, keukens, enz. enz.
De heer W. Birnbaum vindt het plan prachtig, doch vernam gaarne een raming van de kosten.
Op een fSO 000 na behoeft Spr. bet niet te weten
De Voorzitter zegt, dat het werk in normale tgden een millioen zou moeten kosten. Spr.
is door deze raming wel eenigszins verrast, bij had
aan niet meer dan 4 a 5 ton gedacht.
De heer Oesterman wgst er op dat de Beurs
met zijn groote lokalen reeds 9 ton heeft gekost.
De Voorzifter meent, dat door een gebouw
van kleiner afmeting de opzet „in steen de eenheid
der verschillende vereenigingen uit te drukken",
verloren gaat. In dezen tijd zijn getallen feitelijk
niets meer, het komt op het durven aan. Acht men
het plan onuitvoerbaar, dan moet natuurlijk een
andere combinatie gevonden worden.
Mr. Albert Gompertz is getroffen dcor
den idealistischen opzet van hetplan. Met vreugde
constateert Spr., dat er een frissche wind in de
Amst. Gemeente gaat waaien. Spr. vraagt echter,
of de Commissie overtuigd is, dat in het groote
lichaam van cement en steen een daarbg passende
ziel zal huizen. Misschien is het gewenscht de
plannen op een meer bescheiden schaal te schoeien.
De heer Tob Groen juicht het toe, dat men
het sociaal werk ter hand wil nemen. Alleen
spijt het hem, dat de actie der vrijzinnigen en de
zending de prikkel heeft moeten zgn. Spr. bewondert den moed van het Comité, om een gebouw
van een millioen aan te durven. Als 't maar geen
utopie is. Voor de Synagoge Zuid had men ook
mooie plannen en teekeningen waarvoor echter
geen geld aanwezig bleek te zgn. Spr. adviseert
het wat minder grootsch te doen.
De heer M a y k e 1 s gelooft ook, dat de Commissie een fout heeft gemaakt, door met een plan
van zoo grooten opzet te komen. Hoelang teen
het niet geduuid, "lóór de CeUrale Ziekenverpleging er was ? Laat de Commissie een plan voor
ontwerpen
een gebouw van kleit er afmeting doen
en een raming der kosten daarbg voegen.
bet millioen
Dr. Kropveld vraagt of
gebruikt
zou kunnen
niet
beter
was
indien 't er
worden voor de ontginning van nog braak liggende
terreinen of van terreinen, die men reeds bezig is
te beweiken. Men trachte voorts het geld bijeen
te brengen onder den leus J. socialen arbeid en
koppele de propaganda niet vast aan de religie
Er zijn velen, die voor het Jodendom voelen en
dit te pas en onpas verdedigen, zonder dat ze op
religieus standpunt staan. Zg zullen ook gaarne
J. sociaal weik steunen, en daarbij niets antireligieus doen. zelfs de leiding der geestelijkheid
2.

.

—

—

lIEUW ISRAELIETISCH WEEKBLAD

2
accepteeren. Door echter voortdurend van religieus
te spreken, schrikt men ze af.
De heer I. Brouwer acht het plan practiach onuitvoerbaar. Menbedenke,faoeweinig geldNederland
voor de slachtoffers der progroms bijeen heeft gebracht. Hen millioen is binnen afzienbaren tijd
niet te verkrijgen. Spr. zou het betreuren, indien
intusschen het arbeidsveld braak bleef liggen en
geeft daarom de Commissie in overweging, een
bescheiden plan te maken, opdat men spoedig aan
het werk kan gaan.
De heer S. Salomons vraagt, of van de vereenigingen ook finantieele medewerking verwacht
wordt. De meeste zgn daartoe niet in staat.
De heer L. Snapper ziet in het plan veel
goeds. Men beginne echter met de Hoofdsynagoge
de beschikking over een of andere lokaliteit te
vragen en bereide intusschen den bouw volgens
het plan Oesterman voor.
De heer N- Davids Bz. verwacht de verwezenlijking niet vóór het jaar 2000. De raming
van 1 millioen is te laag nog ook, waar de Diamantbeurs 6 ton heeft gekost. Laat men beginnen met
een H. B. S. en gymnasium, om onze zonen en
dochteren zoodanig te vormen, dat ze luat gevoelen
mede te werken, om hetplantotuitvoeringte brengen.
De Opperrabbijn heeft met groote belangstelling de besprekingen gevolgd en vindt het plan
zeer sympathiek. Er bestaat inderdaad behoefte
aan een gebouw om ons te sterken en te stalen in
den strgd voor sociale actie. De bijzonderheden
van het plan. waren Spr. geheel onbekend; gaarne
constateert hij, dat het den architect alle eer aandoet.
Het doet Spr. leed, dat de critiek op een enkele
uitzondering na uitsluitend afbrekend is geweest,
al kan hg zich denken, dat bij deraming menigeen
de achrik om het hart ia geslagen. Laat men echter
een ander plan van meer bescheiden afmeting en
kosten voorstellen, opdat ten minste eenig resultaat
worde bereikt.
De Voorzitter gelooft, dat de critiek alleen
tegen het groteske plan is gericht, niet tegen het
principe om samen te werken. Spr. weet, dat er
in de gemeente verschillende schakeeringen bestaan.
Gaarne wil hy met die alle samenwerken, voor
zoover ze tenminste niet overgaan tot daden, die
het Jodendom een kaakslag geven. We zgn geen
Katholieken, een geestelijkebiecht is ons onbekend.
Wel zou Spr. gaarne zien, dat de geestverwanten
van dr. Kropveld door het voorbeeld der geestelijken naar Spr. zgde verbetering toonden. De
zending enz. is volstrekt niet de prikkel tot actie
geweest, de C. O. toch bestaat reeds 10 jaar. Het
geld zou zeer nuttig besteed zgn, waar Amsterdam
geen zalen heeft.
Mr. Prins zegt, dat de exploitatie van het
gebouw zeer goed loonend is te maken door verhuring der kantoorlokalen, feestzalen enz., door
subsidies van de overheid, dgor het oprichten van
scholen als door den heer Davids bedoeld enz.
Ook de Joodsche Gemeente zal moeten bijdragen.
De heer M a y k e 1 s geeft de Commissie in overweging alvast te beginnen met de Hoofdsynagoge
de beschikking over het gebouw thans door de
Waterleiding in huur
welke huur spoedig afloopt
te vragen.
De heer Va z Dias vindt het plan der Commissie veel te groot en beveelt het idee-Maykels aan.
De heer Lissauer meent, dat de Commissie
uitsluitend het stichten van een gebouw tot taak
heeft. Met sociaal werk zelf heeft zij zich niet
bezig te houden. Spr. is ook voor een meer eenvoudig plan en vestigt de aandacht op de vleeschhallen, zoo die eens beschikbaar mochten komen.
De heer S. I. Norden vraagt of het doel der
Commissie sociale arbeid is of alleen het stichten
van een gebouw. Spr. acht het plan Oesterman
zeer goed uitvoerbaar. Alleen mag het sociale
werk niet zoo lang blijven rusten.
De Voorzitter zegt, dat de Commissie slechts
een beperkte taak heeft: het stichten van een gebouw.
Wenscht de vergadering er een op meer bescheiden
schaal, dan zal de Commissie den architect om
ondere plannen verzoeken, in de hoop, dat deze
ook verder zal willen medewerken.
De heer JacobPh. Polak had ook het gebouw
bg de Waterleiding willen aanbevelen.
De heer Abrahams wil de verschillende
vereenigingen om bijdragen verzoeken.
Mr. Gompertz dient een motie in, om de
vergadering de wenschelijkheid van het oprichten
van een vereeniging tot het stichten van een Joodsch
Vereenigingsgebouw te doen uitspreken, voorts de
Commissie te verzoeken diligent te blijven en zoo
spoedig mogelijk de statuten der op te richten
vereeniging te ontwerpen.
De Voorzitter zegt, dat de Commissie zich
met de motie vereenigt. Met op één na alg. stemmen
wordt deze hierop aangenomen, waarna de vergadering gesloten wordt.
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Een vriendenhand zendt ons het volgende stukje
uit „de Vaderlander", offic. orgaan der Lib. Unie,
van 8 Maart j. 1. ter opname :
Ds. Schokking vergat iets.
Bg de behandeling der begrooting van het Departement van Finantiën (hoofdstuk VUB) heeft
de heer Schokking bg de beraadslaging over afdeeling VII (Kosten der eerediensten) in de zitting
der Tweede Kamer van 11 Februari aangedrongen
(en dit in aansluiting aan een opmerking in het
Voorloopig Verslag) op „een volledige uitvoering
van art. 171 der Grondwet". Dit luidt
zooals
men weet
aldus: „Aan de leeraars (van de
onderscheidene godsdienstige gezindheden), welke
tot nog toe uit s Lands kas geen of een niet toereikend traktement genieten, kan een traktement
toegelegd of het bestaande vermeerderd worden."
De heer Schokking heeft by die gelegenheid ervoor
gepleit, om meer gelden beschikbaar te stellen
voor de hier bedoelde subsidiën van het Rijk en
tevens wees hij op de wenschelijkheid van het
geven van een duurtebgalag op de salarissen voor de
predikanten en de Roomsch-Katholieke geestelijken.
_Wjj zullen hier op de zaak ten principieele
niet ingaan. Maar nu de heer Schokking handelde
over de praktijk van dit artikel, waarom heeft hg
toen niet gewezen op een ergerlijken misstand te
dezen? N. 1. op de schromelijke achteruitzetting
van de Israëlietiache godsdienstleeraren bg de toepassing van art. 171, vergeleken bij hunne Protestantacheen Roomscheambtgenooten V De vergelijking
van de geringe subsidies, verleend aan het Nederlandsen Israelietisch Kerkgenootschap, met die der
overige kerkgenootschappen, wekt inderdaad rechtmatige ergernis.
Bg de schriftelijke behandeling der Staatsbegrooting
van 1918 is reeds op dezen misstand gewezen.
Maar van opheffen daarvan is nooit iets gekomen.
Welke Kamerleden nemen daarvoor het initiatief,
door te trachten den Minister te brengen tot de
erkenning van deze onrechtvaardigheid, welke erkenning dan vanzelf hersiel zal moeten medebrengen V

—
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STADSNIEUWS.
De dienst op as. Vrijdagmiddag zal in de Port.
Israël. Synagoge aanvangen om b l/2 uur.
Bv de op 9 dezer gehouden

verkiezing voor
van den Kerkeraad der Portugeesch IsraëGemeente te Amsterdam zgn uitgebracht
om af te treden ln 1925, 296
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het aantal geldige stemmen »was
291.
le V
6» Jb M Vaz Dia.
B. A. Rodrigues Pereira 191, e. H. D. Vaa
39», R

ff'den
ï'77
ï.«t «ïï.l

39? *A Todn^/V^

-

Nunes 190, Mr. N. de Beneditty 124, R. L. de
Leaö Laguna 65, D. v. M. Isr. Pereira 56, Alex
L. de Leaö Laguna 47, S. J. C. Rodrigues 35,
Dav. S. Sealtiel 31 en Jos. B. Sealtiel 27, zoodat
gekozen zijn de heeren J. M. Vaz Dias (aftr. lid),
E. A. Rodr. Pereira, E. H. Vas Nunes, en herstemming zal moeten plaats hebben tusschen de
heeren Mr. N. de Beneditty en R. L. deLeao Laguna.
Voor de vacature om af te treden in 1921 zijn
uitgebracht 291 stemmen. Van onwaarde waren 19,
zoodat het aantal uitgebrachte geldige stemmen
was 272. Hiervan verkregen de heeren Dr. J.
Barnch ISI, Jacq- D. Mendes da Costa 70 en
D. M. Isr. Pereira 41; zoodat eerstgenoemde gekozen is.
Voorstelling „Jom-Kipper”.

De afd. tooneel van de Joodsche vereeniging
„Betsalel" zal op Maandag 31 Maart as. in den
HoUandschen Schouwburg een voorstelling geven
van het nieuwste stuk van Dr. de Hond, „JomKipper". Gezien het groote succes bij de eerste
opvoering is ook nu een uitverkochte schouwburg
zeker te verwachten.
Ned. Israël. Seminarium.
Wg vestigen de bijzondere aandacht onzer lezers
op een annonce in dit blad, waarbij wordt medegedeeld, dat de Opperrabbgn van N. Holland, de
rabbgnen der Hoofdsynagoge en de rector van het
Seminarium zich op verzoek van Curatoren hebben
bereid verklaard tot het houden van een serie
lezingen en voordrachten over Joodsch-wetenschappelijke enderwerpen. De cursussen zullen
ook teegankelgk zgn voor niet-studenten van het
Seminarium tegen storting van flO ten bate van
de kas der Instelling.
In onzen tgd van volksontwikkeling en oprichting
van volksuniversiteiten zal deze kennisgeving met
groote ingenomenheid worden begroet. Wij hopen
en verwachten, dat de moeite, die de geëerde en
geleerde cursusleiders zich tot ontwikkeling van
alle geledingen der Joodsche samenleving willen
geven, zal beloond worden daor groote deelname
uit alle kringen. Men zg niet nalatig en melde
zich ten spoedigste als cursist aan.
„Op de Hoogte”.
De Maart-aflevering van het Geïllustreerd Maandachrift „Op de Hoogte" onder leiding van Jhr.
A. W. C. van Riemsdijk, bevat: het portret van
Wilson, een zeer lezenswaardig artikel „Na den
Oorlog", voorzien van een aantal afbeeldingen,
voorts „Voor onze Jeugd", bglage voor onze kinderen, bevattende verschillende voor onze kleinen
interessante verhalen, vertelsels, raadsels, wedstrijden enz.

Amsterdamseri Jeugd-Comité tot steun aan
Polen en Gallcië.
Maandagavond 9 Adar II (10 Maart) j.l. was er

door bovengenoemd Comité in de Beurs voor den

Diamanthandel een bijeenkomst belegd om de
middelen te bespreken, om tot het beoogde doel
te komen.
In zgn openingswoord memoreerde de voorzitter
de heer Sam. Salomons in het kort het ontstaan
van deze commissie en gaf hierna het woord aan
den weleerw. heer A. S. Onderwijzer, den voorz.
van het uitvoerend comité.
In deze inleiding schilderde zgn weleerw. in
schrille kleuren het leed van onze broeders in het
Oosten en hg wilde het vertrouwen uitspreken,
dat alle aanwezigen bereid zouden zgn de actie
mee helpen voeren.
De Secretaris van het uitvoerend comité, mr. J.
E. Hillesum, sprak ovet de wijze, waarop de actie
gevoerd moest worden en gaf als zgn meening te
kennen, dat huisbezoek het beste middel is, om
tot een goed restultaat te komen.
Beide sprekers werden met de meeste belang-

stelling aangehoord.
Er ontspon zich eenige discussie over de wijze

van werken.
Tenslotte ging men over tot het uitgeven van
huisbezoek-lgsten die na de opwekking der beide
sprekers, door het grootste deel der aanwezigen
gaarne geaccepteerd werden.
Voor hen, die alsnog bereid zgn, aan deze actie
deel te nemen, bestaat gelegenheid zich hiervoor
op te geven bg den heer H. Spangenthal, Nieuwe
Heerengracht 125, secretaris-penningmeester van
het Amst. Jeugd Comité, die gaarne bereid is, alle
gewenschte inlichtingen te verschaffen.

BINNENLAND.
Opperrabbinaat Friesland.
Wü vernemen, dat de Resaortale Raad van
Friesland in April a.s. bijeen zal komen, ten einde
de zaak van het Opperrabbinaat goed onder de
oogen te zien. Men ia zich wel bewust van de
flnantieele moeilijkheden, waarmede de bezetting
gepaard zal gaan, doch hoopt deze zoo mogelijk wel te
overwinnen. Zoodat vermoedelijk binnen niet te
langen tijd het reasort Friesland weder een nieuwe
functionaris zal bezitten.

Vereeniging „Joodsch Gemeentelang”.
ROTTERDAM. Onder presidinm van den heer
A.j J. Kiek had Zondag j.l. de jaarl. algemeene
vergadering plaats der Vereeniging „Joodsch Gemeentebelang".
Notulen werden gelezen en goedgekeurd, alsmede
de rekening van den penningmeester, sluitende met
een batig saldo van f34.
JBOp initiatief van den heer Alex van Einden om
meer propaganda voor deze vereeniging te maken,
werd besloten een commissie te benoemen, dievoor
ditgdoel zal werkzaam zijn. Voorzitter deelt mode,
dat de firma Peters een volgend jaar een lokaal
ter
krijgt voor het vervaardigen van
Matzes.
De aftredende bestuursleden werden herkozen.
De contributie wordt verhoogd tot eenminimum
van fl.—.
Een levendig debat had plaats omtrent het stellen
van een candidaat voor een lid van den kerkeraad
(vacature J. L. Citroen). Tot de conclusie kwam
men, dat dit op deze vergadering nog geen punt
van behandeling kon uitmaken. De heer Arnold
van Emden laakte het in de leden van den Kerkeraad, dat zij steeds op vergaderingen dezer vereeniging door afwezigheid schitterden, voornamelijk die leden, die hun mandaat aan deze vereeniging te danken hadden. Voorts achtte hg het
gewenscht, dat bg eventueele candidaten, door deze
vereeniging te stellen, men vooral zou letten op
hun godsdienstige richting, daar hij in een Joodschen kerkeraad leden wenschte, die ook practisch
het Joodsche leven medemaken.
Na nog eenige besprekingen van huiahoudelgken
aard, sloot de voorzitter de vergadering.
Haagsche Joodsche Vriendenkring.
Tjokvol was Zaterdagavond j.l. de versierde zaal
van den heer Constanse ter gelegenheid van het
groot Poerimbal met verrassingen der H. J. V.
Van buiten en binnen de atad waren de dansluatigen
aanwezig. Na een kort openingswoord van den
Voorzitter, die den aanwezigen en de H J. V. een
nog vele jaren Poeriin wenschte, begon men met
het bal, aaamgeateld uit de moderne dansen, cotillons
enz. Verder waa er afwisseling door verschillende
rangnummers, die op uitstekende wijze werden

voorgedragen en een lang en gedurig applaus
hadden, r.r heerschte een aangename en feestelijke
stemming zooals men naar gewoonlijk steeds in
de intieme H. J. V. aantreft. Toen ook het bal
te li£ uur ten einde was, gaf men het Bestuur
den wenack te kennen, om zoo spoedig mogelijk
weer een groot H.J.V.-bal te willen organiseeren.

"

DEN HAAG, 8 Maart. De vereeniging nywb
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heeft zich voorgenomen, in verband met
de buitengewoon dure tijden, a.s. Pesach aan hen,
die door de tijdsomstandigheden daarvoor in aanmerking komen, een toeslag op de Matzes te geven.
Voor dit doel is veel geld noodig en de financiën
der vereeniging zjjn hiervoor niet toereikend. Men
trekke hieruit zgn concluaie. Het adres van den
laten penningmeester is Jan Blankenstraat 77.

DEN HAAG. De Joodsche Verbruiksvereeniging „Ons Belang" hield Dinsdagavond 4 dezer
een grooten propaganda-avond in het Volksgebouw
op de Prinsengracht.
De vice-veorzitter, de heer E. Fresco, heete den
aanwezigen namens het bestuur welkom en gaf
daarna het woord aan den voorzitter der vereeniging, den heer L. Croiset Szn. tot het houden der
propaganda-rede, ten doel hebbende de vereeniging, die tot dusverre haar 450 leden van Matzes
en Pesach-artikelen voorzag in een coöperatie,
speciaal op ritucelen grondslag gebouwd, om te
zetten.
Uitgaande van de woorden: na Vin DI3WO
nnDÏ?3 nSP DOIÜ schetste spreker op zeer bediende en aangename wüze het vroolgk verschiet,
dat zich opent op het gebied der levensmiddelenvoorziening, waardoor op het oogenblik de tgd als
het ware de juiste is om tot een dergelijke coöperatie te geraken.
Een oogenblik zette spreker zgn opgeruimde gedachte ter zgde, om met weemoed de nagedachtenis te herdenken van wijlen mr. S. Franzie Berenstein, die vanaf de oprichting der vereeniging
belangloos zgne medewerking had toegezegd, doch
gedachtig aan „Ie roi est mort, vive Ie rol" begroette spreker den op de vergadering aanwezigen
heer mr. J. Weijl, die zich op de eerste aanvrage
bereid verklaard had de plaats van welwillend
rechtskundig adviseur te willen innemen.
Vervolgens zette spreker de voordcelen eener
specifiek Joodsche coöperatie uiteen en spoorde tot
algemeene deelname aan, er op wijzend, dat vele
der meer door de fortuin begunstigde leden der
Joodache gemeenschap met sympathie het werken
der vereeniging gadeslaan en hun finantieelen
steun niet zullen ontzeggen, indien hun zal blijken, dat door de minder kapitaalkrachtigen de
eerste stap in die richting wordt gedaan.
Als gevolg dezer, door overweldigend applaus
begroete rede werd met algemeene stemmen tot
oprichting der coöperatie besloten en zullen de
door de voorbereidende commissie bgna geheel gereedgemaakte concept-statuten in een spoedig bijeen
te roepen algemeene vergadering ter goedkeuring
worden voorgelegd.
Nadat gelegenheid tot het stellen van vragen
was gegeven, waarvan ruim gebruikt werd gemaakt,
deelde de heer Croiset in zgn repliek o.a. mede,
dat het inleggeld hoogstwaarschijnlijk f 5.— per
gezinshoofd zal bedragen in navolging van hier
ter stede gunstig bekend staande coöperatieve in-

's-HERTOGENBOSCH. Daartoe door hetbeatßtt'
der Vereeniging mj;"Tl üfov uitgenoodigd, vet-

eenigde zich Zondag 9 Maart een groot aantal
dames en heeren in de groote zaal van het Concertgebouw, om tegenwoordig te zgn bg de openingsplechtigheid der fancy-fair, welke gehonden zon
worden ten bate der noodlijdende Joden in Galici**
Om 2 uur opende de Voorzitter der Vereenigiofr
de heer Is. Simons, de bijeenkomst en zeide bj
dat het voor hem een bizonder aangename taak **a>
mede namens zgne medebestuurder e, den genoodig'
den een hartelijk welkom toe te roepen en hou
tevens dank te zeggen voer de geschenken ten
behoeve der fancy-fair en tombola geschonkenHg deed een krachtig bereep op aller weldadig*
heidszin en verzocht den Voorzitter van den Kei*
keraad, den heer M. Azijnman de fancy-fair'<*
willen openen.
Nadat door dezen hieraan met een kort woord
was voldaan, begaf men zich naar de koffiekamer
waar verschillende mooi ingerichte stands gretig 8
koepers trokken.
Een strykje onder leiding van den heer Spie'0
verhoogde de gezelligheid.
's Avonds 8 uur had er een kunstavond plaa' s>
waarbij ala solisten optraden, mej. Dina ItaW,
Pianiste te Amsterdam en de heer Ed. WaisviWviolist den Haag.
Om 8 uur opende de heer Simons, voorzitter, da
bijeenkomst en sprak een woord van welkom tot
de aanwezigen, waaronder vele vreemdelingen e0
sprak een woord van dank tot de solisten vanden
avond voor hunne geheel bslanglooze medewerkingWat het spel der beide solisten betreft, kunne 0
wij volstaan met te verwijzen naar de rectntie»
van de plaatselijke bladen, die bizonder gunstig
zgn en kunnen wij verklaren, dat alle aanwezig6ll
in de hoogste mate hebben genoten.
ln de pauze was voortzetting der fancy-fair en
wtrd aldaar druk gekocht hetgeen den noodlijdenden ten goede komt. Het bal na afloop van hel
coacert had een gezellig verloop.
Aan het einde van dit verslag kunnen wij nie*
nalaten een woord van waardeering uit te spreken
voor de dames, die zich zoo bizonder beijverd hebben
de verschillende artikelen aan den man te brengen
en daardoor er voor hebben gezorgd, dat de bate"
voor de noodlijdenden werkelijk aanzienlijk zij n
geworden.
Een eere-saluut tevens aan het bestuur, dat
««"4
toond heeft zijn tgd en werkkracht te willen stellein dienst van de humaniteit. Het behaalde succf
zij hun tot belooning.
— De heer Is. Simons, voorzitter der federatie
van Joodsche Vereenigingen van Noord-Brabanti
Gelderland, Utrecht en Limburg, is door deVrflï'
dem. Kiesvereeniging als No. 7 op de groslijst geplaatst, voor het lidmaatacbap der provinci*lfl
staten van Noord-Brabant.

;

BENJAMIN FRANK

ZUTPHEN. Na een 43-jarige ambtsvervulling
in onze gemeente ontsliep Donderdag j.l. in den
ouderdom van 76 jaar de eerw. heer B. Frank ytAlhoewel de gezondheid van de krachtige, stoere
figuur reeds geruimen tgd te wenschen overliet, i'
zgn overlijden toch betrekkelijk onverwachts gestellingen.
komen.
Met hem daalt ten grave een man, die
Na afloop der propaganda-vergadering, die
gedurende
een geheel menschen geslacht-de gemeente
schitterend geslaagd mag heeten, ging men over
in huishoudelijke vergadering om te voorzien in in verschillende kwaliteiten met ontplooiing van
een vacature in het bestuur, ontstaan door het allen ijver, waarover hij beschikte, heeft gediend,
bedanken als commissaris van den heer I. Sips, die getracht heeft met inapanning van al zgn
haar bloei, haar welzgn te bevorderenin wiens plaats de heer S. Hakker met algemeene krachten
Bg verachillende jubilea, zoowel huiselgke, a}'
stemmen werd verkozen.
Bij de rondvraag maakte de voorzitter den leden ambtelgke, bleek duidelgk, hoe groote sympathie
er op attent, dat door het Bestuur de grootst de besturen en gemeenteleden voor hun voorgange*
mogelijke stiptheid zal worden betracht wat betreft koesterden. Bij zijn 25 jarige ambtsvervulling in .
het innemen van bons voor de onder distributie de gemeente vereerde de toenmalige Opperrabbijn
Wagenaar hem met den "13n-titel, bg zgn vijftigvallende artikelen voor Paaschgebruik.
Met eenige woorden van dank aan den inleider jarig jubileum als godsdienstonderwijzer verwierf
hij de ridderorde van Oranje-Nassau.
sloot de voorzittter de vergadering.
Groot was de deelneming bij de begrafenis op
[Op verzoek van den inzender van bovenstaand
Zondag
jl. Nadat in het sterfhuis door eenige
bericht geven wij gaarne 'als onze meening te
dergelijke
leerlingen
der godsdienstschool D'Snfl vaa gezegd
kennen, dat een
vereeniging veel kan
bijdragen tot de instandhouding- van het ni"lls>3 en de heer L. D. Staal den kinderen het leven
in de huisgezinnen der leden. Men heude evenwel, van den ontslapen leermeester ten voorbeeld had
zooveel mogelijk, rekening met de belangen van gesteld, zette de treurige stoet zich te half twaalf
den midden- en winkelstand. Red]/
in beweging. Vóór de Synagoge, waar alle lichten waren ontstoken, werd stilgehouden. In het
DEN HAAG. In een algemeene ledenvergadering "VIÜQ-huis werd het eerst het woord gevoerd door
der Vereeniging cjt?3 '3TI (Jongensgroep) is met den ressort. Opperrabbgn, den weleerw. heer Jgroote meerderheid jongenheer B. de Groot, tot beVredenburg, die aan de hand van de woorden
stuurder-commissaris gekozen.
tVün 3") rrmCK Va den overledene schetste
Met het oog op het toenemend aantal leden beals een man, die in zgn verschillende functlën de
sloot het hoofdbestuur het getal bezoekers bij de gemeente en het Jodendom met groote trouw had
j-iaty-bgeenkomaten te splitsen. Voor jongens van
gediend en daardoor veel zegen had verspreid.
9—12 jaar, van 12y4 lVj uur en boven 12 jaar Vervolgens schetste de heer L. D. Staal den ambtsvan 2—3 uur fOBf-nam. De bijeenkomst van de ijver en de toewgding van den overledene naar aanmeisjes blgft onveranderd, Zondagavond van 7 —B
leiding van y-ff pbw 3-ljSl "IJ? Ssx" ip33 en
uur.
een opmerking van Midrasj bg deze woorden-"
LEEUWARDEN, 9 Maart. De Vereeniging, Spr. bracht dank aan den ontslapen collega voor
„Weldoen zij onze leus" bield Zaterdag 15 Febr. de bewijzen van vriendschap en hulpvaardigheid;
j.l. haar Jaarlgksche Algemeene Vergadering. De hen door dezen steeds betoond, een dank, dien hij
presidente, mevr. C. Dwinger—v. Dam, gewaagde hen zoo gaarne voor zijn vertrek onder een handin haar openingswoord nog van het verlies, dat druk had gebracht. De heer A. Vromen, voorook deze Vereeniging geleden heeft door het overzitter der gemeente, vertolkte hierop de gevoelens
lijden van wglen Opperrabbijn Rudelsheim; uit het van het K.B. en de gemeente. Spr. bracht in herjaarverslag van de Secretaresse, mej. A. v. d Hoek, innering de vele deugden, die de heer Frank als
bleek, dat de Vereeniging door haar werken van mensch, als Jehoedi, als ambtenaar hadden gesierd.
IQn fll
een onmisbare plaats inneemt in onze Hierop trad de heer N. Vomberg naar voren, om als
Gemeente, terwgl in het financieel verslag van de bestuurslid der vereenigingen TT" en rninn riPïrT
Penningmeesteres, mej. J. Markus, de financiën den overledene te danken, voor hetgeen hg voor
der Vereeniging niet ongunstig werden genoemd. deze genootschappen had gedaan, tevens spreHet aftredende bestuurslid, mevrouw B. de Metz— kende uit naam van den voorzitter van "TTl<
Knoek, werd bg acclamatie herkozen. Het woord den heer J. L, Spier, oud-voorzitter der gemeente.
werd nog gevoerd door de eerw. heeren S. Sitters De heer S. Levison bracht hulde namens de Schoolen A. Granada, waarna de Pres. de vergadering commissie en de heer J. K. Hamburg voor de
met een woord van dank voor de opkomst sloot. D'pDlJ? msn- Alsnu voerde het woord de heer
Door de heeren S. Sanders en J. S. Dwinger
directeur der gevangenis, om den ontslapen
alhier werd de Gemeente aangeboden een portret Haitsma,
leeraar
hulde
te brengen voor de accurate wijze
wijlen
lgst
van
Opperrabbgn
in
Rudelsheim y>}, en de menschlievendheid,
waarop hg zgn ambt bi)
plaatsing
in de Vergaderzaal der Israël. Geter
meente. De Kerkeraad besloot, onder betuiging van de gevangenen had waargenomen. Vervolgens
schetste de eerw. heer A- Frank van Zwolle, neef
dank dit geschenk te aanvaarden. In deKerkeraadsvergadering van Zaterdagavond j. 1. waarin beide van den ontslapene, wat deze voor de familie was
Spr. gewaagde van de vele deugden van
heeren aanwezid waren, word het portret bg monde
en
overledene
in verband met een opmerking onzer
den
van
heer S. Sanders aan de Gemeente overWgzen
betreffende
het leven van den bgbelschen
gedragen. De voorz., de heer J. S. Joles zeide, Benjamin. Ook namens
Achawa dankte Spr. den
geschenk
gaarne
dit
namens de Gemeente te accepbetreurden
doode.
sprak de heer MTen
slotte
teeren, opdat ook latere geslachten zouden kunnen
Menk
afscheidswoord
een
namens
de talrijke oudzien, welk een hoogachting de overledene zich
leerlingen.
iheeft weten te verwerven bij Gemeente en Ressort.
De heer Frank is uit het midden der gemeente
Het prachtige portret, een reclame voor den fotoweggerukt, de herinnering aan hem zal evenwel
graaf, den heer J. S. Dwinger, dat reeds ter verblgven voortleven, zoolang plichtsbetrachting en
gaderzaal een plaatsje heef* gekregen zal inderijver als deugden gewaardeerd zullen wordendaad zgn een blgvend teeken van de banden van Moge
de Algoede de gemeente Zutphen voor versymphathie en vriendschap, die geknoopt waTen dere rampen
behoeden en moge de ontslapene in
waardigen
tusschen den
overledene en de leden hooger sferen het
loon zijner goede daden genieten
der Israël. Gemeente alhier.

■
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—

geweest.

MAASTRICHT, 10 Maart '19. Bg zgn [bezoek
aan de verschillende kerken te dezer stede bezocht
de nieuwbenoemde Commissaris van H. M. de

Koningin, mr. E. Baron van Hövell tot Westerflier, vergezeld van den burgemeester en secretaris,
ook onze Synagoge, waarbij de Kerkeraad tot zijne
ontvangst aanwezig was. Na door den voorzitter,
den heer A. van Gelderen, toegesproken te zgn,
nam z. h. edelgestrenge de synagoge in oogenschouw,
waarbij hem een en ander verklaard werd. Na
zijne voldoening over de hoffelijke ontvangst te
hebben betuigd, nam hij afscheid.

Ion

TERBORG. Ter gelegenheid van den 70aten
verjaardag van mevr. wed. H. Straus—Themans
werd onze gemeente een ate1 fraaie biema en
omedkleedjes aangeboden, die bg monde van den
voorzitter dankbaar werden aanvaard.
Moge het der edelen schenkster vergund zg n»
een reeks van jaren in volmaakte gezondheid dit
sehoone geschenk te aanschouwen.
GOUDA. Tot lid van den Kerkeraad alhier, i*

benoemd de heer N. MogendorfF.
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ingezonden stak vanwege het paaschcomilé over de
matses.
Zouden in de eerste plaats de matsebakkers daarin
niet kunnen steunen? Naar mgn meening en ook
naar die van velen met mg, wordt daar toch een
reuzen winst mede gemaakt. Waarom moeten de
matses zooveel meer kosten dan brood? Zeker om
dat de joden die moeten hebben.
Ik denk dat er velen zgn die zeggen, wij nemen
dan maar geen matses. Ik weet dat zelfs bij overtuiging.
En hoe zou het gaan met de andere paaachartikelen? Denkelijk zal daar ook veel te veel voor
moeten betaald worden, zoodat din hetzelfde gezegd
■al worden als de matses.
Misschien is het nog vroeg genoeg om er van
overheidswege in te grijpen, zoodat dan nog gezegd
kan worden, wg willen toch paasch houden
en zullen er dan ook nog wel wat zgn die het
hunne zullen bijdragen tot dit doel, waarin ik dan
ook niet ten achter zal staan.
U dank zeggende voor de verleende plaatsruimte
teeken ik,
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Hoogachtend,

'

Geoorloofd of niet ?
In vele gemeenten zijn slagers die nu bg hun
A'oscAer-vleeich ook Spek verkoopen. Mag daar nu
koijor geslacht en aan ons Joden vleesch geleverd
worden ?
Mgn dank voor uw verleende plaatsruimte,
Hoogachtend,
C. H.
(Waar dit het geval is, wende men zich tot den
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Hoogachtend,
S. v. R.

ALMELO, 9 Maart '19.
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LIEFDEGIFTEN.
Aan ons bureau in dank ontvangen:
Voor den behoeftigen vader 60 jaar met vrouw
en kind N. N. te G. f 1.25, D. d. L. Rijasen 0.75,
C. E. 0.50, Joodsche Loter ijclub Fortuna Leeuwarden 2 50, E. D. K.2.50,R. S.I.D. S. den Haag 0.50.
Voor het Heilige Land, L. te M. fl.
Voor de ongelukkige Joden te Lithauen v. A. f 5.
Voor de Joodsche Invalide L. te M. f 1,Koperen
Bruiloft van Elie en Raatje f3.25.
Voor de weduwe met 8 verzwakte weezen N. N.
te Gr. f 1.25. J. W. 0.50, David, Befje en Kooi 1,
Fam. Jacobson, Heede (Duitschland) 2.50, A. v. d.
B. Bourtange 1, N. N. te Dordrecht 1.
Voor den man, wiens beidebeenen zijn afgereden
E. K. Rotterdam f 250.
Voor de arm. Spaansche Griep, H. Oldenzaalfl,
N. N. Zutfen 2.50, S. 1, M. P. 025, v. A. 2.50,
A. S. 1, P. 1, D. d. L. Rijasen 0.75, Gec. door
Mart ha op Fre'a verj. 1, en id- op tante Suze's
verj. 2.50, L. te M. 1, N. N. Ter Apel 1, van
Koosje 0.50, M. B. 2.50, N. N. Doetinchem 1, David,
Betje en Koos 1, S. P. 0 30, Joodsche Loterijclub
Fortuna 2.50, O. Nijmegen 2.50, N. N. Vierlingsbeek 1, W. P. A. 2.50, Fam. Jacobson, Heede
(Duitschland) 2.50, A. v. d. B. Bourtange 1, van
~\l2V 'O op riTDH XVD Levie Beerta d. t.v.
Alex Salomons 0.75, D. S. den Haag 0.50.
Voor de tuberculeuse jonge moeder N.N.Zutfen
f250, S. 1, M. P. 0.25, A. S. 1, P. 1, S. 1, Hoop
op belere tijden Arnhem 1, „Lou Reiweg" 1.25,
J. D. E. 0.50, N. N. Ter Apel 1, van Koosje 0 50,
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N. Dirksland 1, M. v. D. 1, S. P. 0.30, O. R.
den Haag 1, R. S. 1, E. D. K. 2 50, JoodscheLotertjclub Fortuna, Leeuwarden 2.J0, Fam. Jacobson,
Heede (Duitachland) 2.50, A. v. d. Bourtange 1,
H. B. Bourtange 1, van
JVD
~\l3V '0 op
Levie Beerta door h. Alex Salomons 0.75, Ro,
Bossom 1, N. N. Dordrecht 1.
Voor Slachtoffers Pogroms R. S. f 5.
Voor huisgezin, jongste 10 maanden, C. K. f050,
S. 1, M. P. 025, v. A. 2.50, K. M. W. E. 1.50,
P. 1, uit Jeannetje's spaarpot 2.50, i£JC T1"OlS
"TT mpn 2, Mevr. A.Z te 0.2 50, Rebbe Ko 1.25,
N. N. Ter Apel 1, van Koosje 0 50, M. B. 2.50,
David, Befje en Koos 1, N. N. Dirksland 1, B"X"UO
1.50, ■'yhs Dordrecht 1, N. N. 1 10, R. W. den Haag 2,
uit de bus gevallen op de begrafenis van wijlen
den heer I. ten Brink te Denekamp 5, S. P. 0 30,
O. R. den Haag 1, Joodsche Lotergclub „Fortuna",
Leeuwarden 4, O. Nijmegen 2.J0, E. D. K. 2.50,
R. S. 1, N. N. Vierlingsbeek 1, W. P. A. 2 50,
Fam. Jacobson Heede (Dtscblnd) 2 50, A. v. d. B.
Bourtange 1, H. B. Bourtange 1, N. N. Dalfsen 1,
J. te Emmen 1.50.
Voor Steun aan Dooi trekken den L te M. fl.
Voor het Ned. Israël. Seminarium L. te M. fl.
Voor arm. Gebrek en Ellende N. N. te Dordrecht fl.
Voor den man, die op r\3V niet wil werken
Joodsche Loterflclub „Fortuna', Leeuwarden f2.50.
Zie vervolg in het Ce blad.

„Het Belgische Verlanglijstje”
„België", Zeg! zyt ge vergeten?
Wat „Holland" eens voor U deed?
Zyt ge zoo kort van geheugen,
Dat ge dat nu niet meer weet ?
Kunt ge 't U niet meer herinneren,
Hoe ge eena onze gatten waart?
Toen ge voor 't geweld moest vluchten,
Hoe wy deelden huis en haard!

.

—

. ...

—

Neen! wy willen nimmer miaaen,
Zelfa geen enkel stukje land.

—
—

wy willen óók geen gronden
Maar...
die niet zijn van „Nederland".
Wil dus niet aan „Holland" raken,
Dierbaar „Holland", hoogste goed.
Neen!
wy willen u behouden,
Offeren ! Voor u lijf en goed

Minimum
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E. A. Jr. te Z. Men kan altyd op onzen steun
rekenen, waar het geldt, onderwijstoestanden te
verbeteren. Gij behoort evenwel eerst den legalen
weg in te slaan en bij uw plaatselijke autoriteiten
uw klachten in te dienen. Wanneer gy ditgedaan
hebt, zonder resultaat te verkrygen, dan kunt ge
bij ona aankloppen.

KALENDER.
12 Adar II 5679—18 Adar II 5679.
14 Maart 1919—20 Maart 1919.
Vrijdag
Begin van den Sabbat te 5V4 uur.
Zaterdag
tfip'V 1131 'flnrun |oi te &h nur.
Einde van den Sabbat te 6 u. 43 m.
Zondag
CTTfI.
Maandag
",vw Cmfl-

...
..

...
..

Nederlandsch Comité ten bate van de
slachtoffers der pogroms in Oost-Europa.
LA MOGENOO TEMT
Zeer groote sommen zijn noodig.

aan den Penningmeester, den Heer

E,

VAN DIEN, Sarphatistraat Ic, AMSTERDAM, §
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Bezoekt onze Ie Uitvoering
23 MAART 1919,
Concert„DE VEREENIGING".

Soiree Amusante gevolgd door BAL.

"ÜRIMBAL
i
NDAG 6
a.s. Introductie
"AART
C
«Wang 's avonds 8 uur.

UB3

Dringende Bede
om hulp.

~u n s Genoegen,de invereeniging
Amicitïa. Vereeniging „Noviomagum" NIJMEGEN.
A

Vijftigjarig Be
etaan der Afd. Groningen
wan de Maatach. tot Rut der
Israël, in Red. door I. VAN
HOORN, Secr. der Afd. 8». 103 pag.
Niet in den handel.
De Afd. Groningen had de samenstelling van
het gedenkschrift, dat zij ter viering
van haar
50-jang bestaan wilde uitgeven, aan niemand
beter
kunnen opdragen dan aan haar gvertgen en geestdnftigen Secretaris, den heer I. van Hoorn. Acht
de heer van Hoorn zgn vroegeren Voorzitter, wMen
Mr. B. Cohen, de personificatie van de Nuts-idee
na diens dood is deze karakteristiek op niemand
meer toepasselijk dan op den verdienstelijken vervaardiger zelf. Waar de arbeid dos met de vereischte liefde is ondernomen en schrijver voor
dergelijk werk de capaciteiten bezit, behoeft men
zich niet erover te verwonderen, dat de geachte
samensteller zgn taak op zeer loffelgke wijze heeft
ver»uld.
De tijden van voorspoed en malaiae, die de
Maatschappij heeft meegemaakt; de deugden en
onvolkomenheden
welke mensshelgke schepping
ia volmaakt?
die haar wezen kenmerken, men
vindt ze alle in bet klein terug in het afieelingsleven, zooals ona dit hier wordt geschilderd. Onze
plaatsruimte laat niet toe, in details te treden: wij
kunnen evenwel allen belangstellenden aanraden,
te trachten, een exemplaar van bet werk, dat niet
in den handel is, machtig te worden.
Wg willen alleen als bewgs van den gver der
afdeeling naar voren brengen, dat tengevolge van
een voorstel van haar Secr., door de Alg. Verg.
eenige jaren geleden een prijsvraag werd uitgeschreven, n.l. een beschrijving van de geschiedenis
der Joden in Nederland na de emancipatie. Vervolgens dat op voorstel van de Afd. Groningen de
Maatschappij sinds 1915 het Ned. Isr. Sem. ateunt
met een jaarlgksche bijdrage van f 100.
Moge het boek van den heer van Hoorn bijdragen
tot verhoogde belangstelling in het Afdeelingsleven.
in het nuttig streven van de Maatach. tot Nut der
Israël, in Nederland.

De
jooi binnen.giften komen echter langzaam
Zendt onverwijld Uwe bijdragen

■enern '33 mom

GEZELLIGHEIDSCLUB
"
*ezoekt~het te ALMELO!!
k * oerimbal GROOTE UITVOERING
op 30 MAART a.s. in de SchouwburgAMERSFOORT, zaal
Jïll Zondag
van de Groote Sociëteit?
23 Maart,
door
rj Ve n

jnnjs

ïJßß)|ißuq

Gedenkschrift bij het

Nog ingekomen bij Mevr. MOED,
BEZITTERS VAN OOSTENRIJKSCHE KRONEN
N. N, Terborg f 250. Tezamen
zg.
en
die tot den huidigen kcers koopen, kunnen deze ala
vorige
net
opgaven f 144.28.
■-■
VOORDEELIGE BELEQGIXG RENTE6EVEND MAKEN.
door hun bedrag te storten by „DER ANKER" te Weenen, opgerich
1858 en staande onder Regeeringstoezicht van 4 gouvernementen.
Voor nadere inlichtingen zich te wenden tot
a.s, Aanva "8 ?1 uur PrBCieï
IZ.
VANj KAALTE, GENERAAL-AGENT TE AMSTERDAM,
_.
, -. 0
Introductie a fl.— aan tei
7 AMSTELDIJK, TELEFOON 2864 Z.
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ttltree
£.25.
F vragen aan het Secretariaat,
HeeP en Dame f2. —. ld Amet. Veerkade Sa.
6222 |
M. en B. v. S. elk O 75, M. C,
Aanvang half acht. 631 ü «MFjVQPdfeVF A WOe\'WÉ%\9
H. 8., S. H, L. G., M. D., J. P.
Een diep beklagenswaardig van de bij Pekidim en Amarcalim der en J. B. elk 0.50, M. B. 0.55, E.
gezin, man, vrouw en drie Israël. Gemeenten in het H. Land, 11. H. 0.80, J. Z. 0.81, Diversen
jonge kinderen verkeert in de gevestigd te Amsterdam, in Februari 12 63; busjes: Wed. I. K. 12.671/,,
1919, wit Nederland ingekomen giften. Wed. S. K. 4.50; Te zamen (na
treurigste
TER GELEGENHEID VAN HET 2e
omstandigheden.
aftrek van f 5incasae) f95 2li/j.
zal op ZONDAG 23 MAART 1919 in de groote zaal van
Do man wordt verAmsterdam.
Offergelden:
diverse
Eindhoven. Door M. STAAL:
„De Harmonie", Heerenstraat, door de Joodsche Ver. pleegd a is tunercu- synagogen f 218.50; Genootschap Offergeld
over Februari f548,
6295
„Betsalel" van Amsterdam opgevoerd worden a
7.50
10,
Conbuksen:
2-50
Sn*C3l;
JV3n
13.25V
2
pi
apjji
in een
2
i 4 92 +3. +2 26+1.14
sanatorium, en de vrouw tributies: J. T. 2.50, M. H. R. 5.671/
107; Te zamen
330
is niet in staat door diep- 2 60, Dr. A. S. J. 10; Bussen: (na 1.41
tooneelspel ïn 3 bedrijven door Dr. M. DE HOND,
35 et. poito)f 51.26.
aftrek
van
Genootschap
15.98; Eindhoven. S. W., busje fs.—.
Entree voor niat-leden f 2.50. treurige omstandigheden een S. S. 8.12i/i, 7N"1B"
gevolgd door BAL.
S. J. R. 0.88, J. L.
's-Gravenhage. Door A. H. EDERSAanvang 8 uur. cent voor haar gezin te 21.74, E. M. 4.84, J. A. R. 2.61, HEIM en M. ABRAHAMS f1500.—.
Opening der zaal 7 uur.
N. R. Azn. 1.41, N. S. B. 2.53,
Kaarten verkrijgbaar by de Heeren J. M. DE LIEVER, Groest 100, verdienen.
Haarlem. Door De. M. WOLFF:
A. 2.79, M. V. 21.38, M. E. Offergelden
Hoe ongaarne ook, daar d.J. E.
A. COSTER, Oude Kamp 29, H. COHEN, Spooratraat 65, Hilversum.
f 100.—.
L.
I.
W.
J.
V.
6.30,
0.13,
reeds zoo vaak van Uw offer- 0.31,W.S. E. 5.23, S. A. 1.91, A. J. Maastricht. Door I. DE LIVER.
vaardigheid veel geèischt v.' A. 11.74, S. L. 2.49, Wed. R. Challohutjea: uit ,Maastricht, J. B.
K. B. 3 04i/2 Wed. C. 0.541/2
wordt, doet de ondergetee- Z. v. L. 0.40, P. A. 5.66, J.A.A. ’7.30,
C.
0.831/2, J- C- I.—, Wed. G.
Gez.
L.
v.
A.
2.81,
2.25,
N.
kende Commissie een dringend 4.35, J. D.
0
N
1.08, S. H. K. 6.78, Wed. I. C. 96V2 . H. 1.43, E.I. H. 1.20, A.
beroep op alle weidenkenden N.
d. L. 2.16,
1.06, P. M. 15.05, L.V. 0 22, Wed. H. 0 27, J. K. 0 50,
in den lande, om hier, ieder G. B. 0 62, L. N. 3.52, J. v. N. M. L. 0 50, A. M. 0 24, A. M. 1.47,
P. 1.771/2, Wed. S. 1.19, Gez.
naar vermogen te offeren, het 2 52; Giften: D, van een wedden- H.
S.
v.
J. S. 0.75, J. W. 2.10,
gezin zal hierdoor voor de schap 3, I. Bank 50, H3H 2.50, L. W.2.-,
2.50, A. W. 1.57i/2, S. W.
Adarl 5649—5679, 60, M. W.
11
bitterste ellende en
9.25, J. L. 2.391/2; Valkenburg, M.
Denkt U wel aan onze eerste
armoede gespaard blijven, 100, S. il. C. 2.321/4, «n pi 1? H. 10 50; Beek, J. B. 3.18Va,
J- W. 1.55, L.W.1.61;
en zullen de kleintjes voorzien DiVDN n 318 25, O. <Fc K. 5, A. M. 6 831/2-Gebr.
W. 1.79. E. Z. 2.—,
Meerssen,
kunnen worden van de hoogst M. 10, I. J. 10, S. B. v. A. 25, E. Z. 5.10, S. Z. 1.20,
M. Z. 0.78,
W. K. A. 50, N. N. 1.50, J. A.
noodige voeding, kleeding en door
Te
zamen
(I*o
(na aftrek
LI7IA.
Roaenfelder flO 100M.=
dekking.
24 75, H. T. 25, gedeelte der op- van 20 et. porto) 80.46.
Bovenstaand gezin en toe- brengst offergelden by den maaltyd Kijker k. Door J. S. NIHOM: ge6343 stand zijn de eerste onder- der bruiloft van Art!ur Ichenhau collecteerd op de
/via v*?
Wkterswyk
Echtg.
en
geser
S.
B.
voor
47.44,
MAURITS
GANS
te
geteekenden bekend en bevelen
poatzegels 1, ten behoeve ’l5 80.
het gaarne voor steun aan. bruikte
der weezen van geevacneerden te
Oldemaal. I. Z. ’5.
Aangesloten bjj de Federatie van Joodsche Vereenigingen in de
Dr.
Safed 1670.46; voor R. M. b. h.:
f iel. Ter gelegenheid van 9
IDE,
CHARLES
A.
Provinciën N.-Brabant, Gelderland, Utrecht en Limburg.
busjes:
TJ.
2
N.
N.
I f 2.-.
50,
1.31,
Fam.
Adar
Lomanstraat 31. N. N. 0 50; Te zamen f2551.75. Tilburg.
Door F. v. RHIJN: M.
Dr. B. H. SAJET,
Borculo. S. J. K. f5.
Ë. M. H. P. en la. H. elk fb.—,
B.'g. 2.50. Te zamen ’17.50.
PretoriusBtraat 57. Dinxperlo. I. M. 3"H f 0 87.
Vereeniging
6308
Watergraafsmeer.
DASBERG
Commissie:
Dordrecht. Door SAM.
"IN3, offergelden /1i1.56.
Isr.
C
D'D
bijdragen:
0«n
en
offergelden
WOLFF's Boekhandel,
Winschoten, Door N. KOPPENS,
op
in het
A. M. H. enL. v. d. B. elk
Vrolikstraat 112. f5,8.50,
E. v. G. 4, A. Z. 4.55, M. de Wed. P. ’1.50.
Zutphen. Door M. S. WEIJL:
gebouw
M.VANDliK,RuyschBtr.6B. L. 3.25, J. C.en I. v. T. elk opbrengst
K.
J.
v.
3.85,
9.95,
L.
B.
J.
der bus- en offergelden
3.45,
I. M. I. LEVISON,
8., S. D. en B. L. elk 2.50, J. over 1918:/161.-.
d.
Blasiusstraat 113. v. D. en Wed. I. K. elk 2, L. C. Totaal
f 4706.W.
lepenplein 36. 3.50, H. Z. 2.15, G. v. G. 1 94, 8.
1
EM.
MEYEB.
uur. Aanvang 6 /., u.
Opening der zaal
A.
D.
H.
M.
d.
H.
«n Amarcalim voornoemd,
1.50,
2.80,
Amsterdam.
A.
Pekidim
plus stede!, belasting. (Ook aaitebet bureau van dit blad en B. d. H. elk 1.18, E. 8., F. L.
I.S. BIRNBAUM.
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Nanens het Bestuur: L. J. PRINS, Voorzitter. worden giften In oitvangtt genomen). en H. v. H. elk 1, I. 8., J. Z., M. 62*6
H. GUGGENHEIM,
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fffiUNDVLEESCH
pond met been
1 Rn Perpond
VEREENIGING „NUT EN GENOEGEN" t 8 HILVERSUM.
* ?, °"nd P. francozonder
been.JAARFEEST
rembours,
jes:DAH. PABRACH, „HEILIG LICHT", losß-natient
jSgÉüier, HOLTEN [0]
JuSmoninaakDOET UWnabij.VOORDEEL.
Ik maak

HENRI J. DE VRIES.

Febr. '19.

BOEKAANKONDIGING.

BRIEVENBUS.

willen wy niet ontvangen,
Dank?
Voor wat „Holland" heeft gedaan.
wij wenschen onze gronden,
Maar
Nimmer aan u af te staan.
Limburg!
moet... Zal Limburg blyven,
en Zeeuwach-Vlaanderen houden wy.
Weg met annexatie-plannen,
Weg met alle dwingelandij!

Duaaen,

3

l^'^aßMaMMasWWßaWMaßs»Wa^MMa»g

Wy hebben ala hoffelyk gastheer,
Ona rantsoentje saamgedeeld,
(Hebben ook gewoon uit vriendschap)
„Brabar. ome meegekweeld,
Als je even na wilt denken,
Is uw houding dan correct V
„België", Zeg ! Kun je begrijpen 't
Dat 't hier misnoegen wekt

(Broodkaarten |eeniging", Willemstraat. 4
medebrengen).
cm I opgevoerd «i worden: |

SOUPER.

, n ,
,
Tielscn Bal
2m2Lï i lEL Pa 6RACH, op Zondag. 16 Maart

,

*^l^^Ml^l^'^l^lMl^l

OldittiiaatachelSJlÏÏS?!
5 'U3)UB3OJ(| J9pUOZ
POERIMBAL J"'

£

'

B^^*^^M

"92 ißßJ)S)|jedJB]soo n

*f; 0 P. pond zonder been.
stens 4 pond

ressortalen Opperrabbgn. Bed.)

BEZOEKT het |j~~w-~wg

B ng m Vleesch
*«". rembours

'N.

EEN ABONNÉ.
De prgs der Matzoua is volgens ministerieel besluit vastgesteld. W|j vertrouwen, dat de regeering,
zooals in alles, ook in dezen beeft getracht, naar
billijkheid te handelen. Wanneer u daaraan twijfelt,
kunt ge u tot den Minister wenden. (Rsn.)

Stukken.

Ingezonden

ISRAELIETISCH WEEKBLAD.
»l»

f

5%
per persoon,

*

Allen

■H
Ef
■

WEEKBLAD,

HIEUW HRftELIETUCH

4

Extra Rantsoen Ritueele Plantenmargarine
VOOR PESACHCEBRUIK.

Volgens Ministerieel Besluit wordt aan de Israëlieten in
Nederland een extra rantsoen Ritueele Plantenmargarine voor
Pesachgebruik verstrekt, tegen overgave van de speciale bon,
die zich aan de Matzekaart bevindt.
Opdat een ieder bovengenoemd extra rantsoen tijdig in
zijn bezit krijgt, worden de Winkeliers verzocht deze bons
tegen overgave van een ontvangstbewijs van het publiek in
ontvangst te nemen.
Deze bons moeten bij 20 stuks of veelvouden daarvan opgeplakt op kaarten, voorzien van duidelijken naam en adres,
franco worden toegezonden aan de

H.V. SANA Plantenhoter-Maafschappij,
Kloveniersburgwal 93 te AMSTERDAM,
waar op aanvraag de opplakkaarten gratis verkrijgbaar zijn.

De levering van deze Plantenmargarine geschiedt uitsluitend
bij vooruitbetaling en wordt franco thuisgezonden.

WË

6379

De Verkoopprijs aan het publiek is 32, Cent5 per ' 4 K.G.
De Inkoopprijs voor den Winkelier is f 1 07 per K.G.

H

■

uitgeoefend.

s Hertogenbosch

,

0 Uwt
De Opperrabbgn,

MfclOE STER

.

ftaiiti»

Direct opvorderlaai
Tien dagen opzegging

JI

waai*
*

I

|l'

.

Daposite's»

pCt.

4

„»<

6

oplegging (°* n*der overeen to kofflen vo<' rfen
matnd
Drie maanden opzegging S pUt.
1 Van den dog der oviei&Z
Zea maanden
5 vordt l/a PC*- minder i*»"
Sty, „
■Son jaar
„ 4 , J
vergoed.
ï'«*

g

■I

in Effecten en Assurantiën.

1 AMSTERDAM,

§

Rokin 34.

DEN HAA.g.
Plaat* »«

6224

EfTectenorderc, Prolongatie, Rekening-Courant!
TEIEF, N. 7687, 9209

M
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DE AMSTERDAMSCHE VOLKSBANK
LEIDSCHEGRACHT 22

verleent VOORSCHOT met aflossing in termijn»"
of in Rekening-Courant tot / 3000.—■
621'

(Rsnte 6 pCt. allssn over het nog verschuldigde saldo. GEEN AFSLUITPROVISIEJ

Aanvraagbiljetten zgn verkrijgbaar ten kantore der Bank en aan o*
Bureanx van de SPAARBANK VOOR DE STAD AMSTEB'
DAM alwaarook terugbetalingenkunnen geaohiede*

H.T.TAL&ZOON 1

Sm accountants-onderzoek naar oplage en
tezentuing wordt den adverteerders toegestaan,

--

ASSURANTIËN

I

.

HYPOTHEKEN

I

HUIZEN.
TAXATIEN.

—

PRINSENGRACHT 1083. Tel. N. 1510. Na 6 u. Z.
mmmmm

ICONPLEETE

*

wua%-

Watts s«M«r*adut

Amst. Giazenwasscherij en Jaloezïeënfabrïek,
i
Een zeldzaam aanbod!!
W. H. SPIEGEL,

aaa

Bekend Astroloog verzendt|
6277

Overtoom 41—43,
AMSTERDAM.

gratis proefbesctirijvingen.

'Het ia te allen tijde het grootate verlangen van ieder menschenkind geweest, om ieta te weten omtrent zyn toekomst, welke zich
steeds achter een geheimzirmigen
sluier verbergt, en het is j*mmer, gefabriceerd onder Rabbinaal loericht worden voor de stad
dat van deze nieuwsgierigheid door
sluwe personen aulk een misbruik
gemaakt is, dat tegenwoordig alles
wat bovennatuurlijk ofonbegrijpe- geleverd door
lijk schynt, met ongeloof en wantrouwen bejegend wordt.
Er bestaan echter ook werkelijke
geleerden, scherpzinnige denkers,
verder VOOR HET GEHEELE LAND DOOR
getrouwe raadgeversdermenschheid
die het succes van hunne ernstige
studie en buitengewone gavenruimschoots bewezen hebben. Men vindt
Daar slechts een beperkt quantum suiker hiervoor
hen bq voorkeur op het gebied der door de Regeering Is
beschikbaar gesteld, Is vroegAstrologie, de Leer der Sterren,
6272
die onder de Hoogere Wetenschap- tijdig bestellen gewenscht.
pen de bevoorrechte plaats echynt
Km^^^^a mlmlll***Nß^Bo9NMÊNßKËÊaÊeWeWMßr*
in te nemen.
In dit opzicht mag zeker in de
H. BENJAMINS & ZOON en S. KROESE
allereerste plaats genoemd worden
de Heer ÜASTON PRKV EL. Deze j c.s., Makelaars, zullen ten overstaan van Notaris
beroemde geleerde, diesedert eenige
L. A. BÜTÖT, op MAANDAG 17 MAART
jaren ons land tot verblijfplaats
1919, des avonds na 6 uur in het Verkooplokaal
heeft gekozen, geniet een algemeene
bekendheid door den nuttigen raad,
„FRASCATI" presenteeren te verkoopen:
waarmede hij degenen helpt, die
No. 1. EEN WINKELHOEKHUIS, waarin
zich tot hem wenden.
lets wat bijzonder tot vertrouCAFÉ MET VERGUNNING, aan het
wen stemt, is dat deze Astroloog,
overtuigd van de juistheid zijner
studie, bereid is, aan iedereen eene
koatelooze proeve van zijne kennis
te geven. Voor ieder namelijk, die
deze aanvraagt, vervaardigt hij eene
beknopte schets, waarbij hij zijd
No. 2. Een daarnaast gelegen perceel aan de
tijd en studie gratis ter beschikking stelt. Het spreekt vanzelf, dat
men de noodzakelijke onkosten van
porto, schrijfwerk, advertentiëu,
enz., te betalen heeft, welke zich
echter tot het geringe bedrag van
welke beide perceelen gemeen25 cent beperken.
schap hebben.
Dagelijks worden hem brieven
toegezonden van dankbarecliënten,
No. 3. Een aangrenzend perceel aan het
die er van overtuigd zijn, hun geluk aan hem te danken te hebben.
Het doet ons daarom genoegen,dat
"3e Heer PEÉVEL ook de lezers van
deze Courant in de gelegenheid gesteld heeft, eene gratis proefbe- ■
alle drie. perceelen tezamen vormende EEN HOEKscbrijving aan te vragen, waarvan
zeker velen een dankbaar gebruik
COMPLEX.
zullen maken.
No. 4. Een pakhuis met boyenwoningen aan de
Hiertoe behoeft men niets andera
te doen, dan zijn naam (met opgave
Mijnh., Mevr., of Mej.) adres en
juisten geboortedatum in eigen
handschrift te vermelden, en de
aanvrage, vergezeld van 35 centa!
in postzegels voor onkoaten, te
Te bezichtigen des Dinsdags en Donderdags,
«enden aan:
6263
alsmede op den Verkoopdag,
2

Paaschballen

1

AMSTERDAM alléén

1

!en

'

r

~^^^

Traat ÜLÏEllSTllilJlT ßozenr acht
118

fa. S. MEIJER, AMSTERDAM

Wassctieri] „Dubbelblank",
Frans Halsstr. 43, Tel. Z. 2011

GEOPEND

SPECIAAL ADRES VOOR
OPGEMAAKTE WASCH.
Vraagt prijscourant

ons tweede filiaal

Door ruimen voorraad

zijn wij in de gelegenheid aldaar dezelfde
gerenommeerde snerken Sigaren te verkoopen ala in ons
Hoofdnaagazijn

Geef mij uw
wasch,
apoedig heidei
ik

bezorg hem u
en
thuis. Billijk tarief. Niets wegraken
LEPELSTRAAT 64.
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Aanbevelend, SILVA.

SARPHATISTRAAT 22.

Maatschappij tot Nut der
Israëlieten in Nederland,

Teleff. Z. 5423, 6976.
Aanbevelend, JOHAN J. BOOT

118

AFDEELING: AMSTERDAM.

OPROEPING.

Ouders en Voogden van Jongelieden, uitmantende door
aanleg en vlijt, die in aanmerking wenschen te komen voor
steun om door bovengenoemde af-

„

Sarphatistraat

IvALVLIIU I KAAI

,

OQ

Rozengracht

deeling Hooger-, Middelbaar- of
fa. B. VAN BERG, WINSCHOTEN. Voortgezet
Lager Onderwijs
ge- Iwr
GEOPEND ~m*
nieten of
eenig Ambacht of
Beroep

'*

.

*

,

!

| WATERLOOPLEIN Mo. 27.
;»HoutkoopeFsdwarsstraat Ho. 1,

i WATERLOOPLEIN No. 29.
;

. i.IODEI HOUTTUINEN No. 49b.
s

GASTON PREVELi
Astroloog.
Bureau D 34, den Haag.
Segherstraat 100.

1510J

Sarp

WONINGINRICHTINGEN
"
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MAKELAARS in

JhaJaV
Tel. 8782 n, reTl2k
MODERNE
jm traawa,

J

BEUR» 3608, 7687.

aiIEUWaUKI

urn JaagaN, «aou
«uaat aaarttatla.

"

■ I DAVIDSON & ZOC «V "
H

oSNNHpjBHSSBBNHI

tenue hei yxßsi% succes heeft,
omdat de (jplaob <m>OTK» t* dan die van alt*
andere groote bladen tn on» land} deeniettegenetaande zlfn ds Aw&xwmr*»*vw B»T lmoct,

tjte

tw varile aaßspraktlQk vmt de vtrbhatMlMW vu:
B. W. BLIJDENBTEIN ACo., 55 en 56 ThreadneedleBtreet. LMdM***"
B. W. BLIJDENSTEIN Jomoa. £otOa«di,
,
LSDEBOEE m Co., Alaelt,
Rekc.niatg Courant aneff Rentevergoeding.
Ie- en Terkocp "Wiaaelt op Binnen- er Buitenland Vreemde W
Conpona, Incaaseering op Binnen- en Buitenland.
Kembóuracredieten in Noord- en Zuid-Amerika. In- en VerW

«»

Ut itLtuMAl

|9|9

.

Reservenca.fll.OOO.ooo>.

Gestort kapit. f 26.662.000.

Beararing raat Raavden-Safe Deposito.
Serxeksriatg tegen verlias bij ■Kisting waai fosalM»'
Vooraehetien
fondsen ss gaaederen.
Credieten aan Handelaren en ïnduatrieelers bü bare Afd« Iu
CTedietYereenigi-f, ketejj tefen Borgstelling, Crediethypothee*
andere zekerheid netzjj in blanco.

nr Trirpniir ts het blad, waarin elke adver-

S. HEERTJES.

6289

Jo>gjofK*

.

Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht,

Effecten.

Het verdient aanbeveling voor het publiek, om hun bons
zoo spoedig mogelijk in te leveren bij de Winkeliers, door wiens
bemiddeling zij dit extra rantsoen wenschen te betrekken.

De ondergeteekende staatt
dan alleen in voor het nnr:)
van vleeschwaren, gebak enI
wijn door vereenigingen bij
uitvoeringen enz. in zijn Ressorten aangeboden, wanneer
uitdrukkelijk van wege hem
Is vermeld, dat controle wordt

De Twentsche Bank.
Zaanda*

van

tot 4 uur.

Bewijzen van eigendom en veilcondities liggen

ten kantore van voornoemden Notaris, Prinsengracht
No. 1013, ter inzage.
6236

te

tot

te worden opgeleid, worden
verzocht hunne aanvragen daartoe
vóór het einde van de maand
April as. schriftelijk in te
dienen bij den 2en Secretaris, den
Heer A. VAN CREVELD Mz,
N. Heeren gracht 97, Alhier.
Aanvragen, na dien datam
ingekomen, worden niet in
behandeling genomen.
N. B. Alie subsidiën worden
slechts voor één jaar verleend en
moeten telken jare in de maand
April opnieuw bd den 2en Secretaris worden aangevraagd, met
overleggen der acten van het in
het afgeloopen schooljaar afgelegd
examen of anders bescheiden, waaruit de vorderingen van
den gesobsidieerdi-n blflken. 6267

Sj

Denkt er om

Aboonementsvoorwaarden
vragen aan de

te
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Joden Breestraat 56
een zaak in fijn Kristal en Porcelein.

REINA COUZIJN.

——

«,

Vooidrachten aan het Ned. Israël. Seminarium*
Curatoren van het Ned. Israël. Seminarium maken bekend,
<**'
de Heer Opperrabbijn in het ressort Noord-Holland en de Heer»»
Rabbijnen bij de Ned. Israiil. Hoofdsynagoge te Amsterdam op bv
daartoe door Curatoren <ot hen gericht venoek, -welwillend « i(",
bereid hebben verklaard iv dezen in de navolgende cursussen v?ek e'
lijksche voordrachten voor de studenten aan het Seminarium te houd»0
te 'weten:
de Heer OPPERRABBIJN over Midraach-literatuur
op DONDERDAG van 3-4
Rabbijn
de Heer
L. SARLOUIS over Bijbelstudiën
op MAANDAG van 3-4

'

„

Waschinrichting „ARBEID ADELT'

concurreerend*

Alle prijzen zijn streng

DINSDAG

„

3-4

de Heer Ph. COPPKNHAGEN over Talmudatudiën
Aonstelveld 347-349 Amsterdam
,
op MAANDAG van 10—IS v. m.
Telefoon Centrum 19.
terwijl daarenboven de Heer RECTOR VAN HET
bereid is bevonden wekelijks voordrachten te houden gewijd
Kritische Talmudbehandeling, Philosophische Thern*
ta, Apologetioa en Philosophische Schrijvers op
ZONDAG van 2—4 en 4-5
DINSDAG van BV 2 -9Vi *■ »"■
DONDERDAG van 8V2—«Vi »" m.
Curatoren berichten, dat tot deze voordrachten met hunne e
SPREEKUUR val H-8 air. «^B gunning hoorders kunnen worden toegelaten tegen betaling, ten ">*
van het Seminarium, van f 10. - per jaar «oor da gezante"
lijke Voordrachten.
Aanvragen ter verkrijging van de vergunning tot toelating m e fl
worden gericht aan Scriba van Curaioren, den Heer A. J.
AAN DER, bij wien vóór het bezoeken der Cursussen het voor
toelating verschuldigd bedrag moet worden gestort.

SEMINARI^I
**~

KNIP-ACADEMIE

van K. MUELLER,
Nic. Beetsstraat 146.

GR. ELTE
Costumière.
SARPHATISTRAAT
122
TEL. Z.
4528.

|

£'

° ir.

Curatoren voornoemd,
J. OPPENHEIM,

Voortitier.
S. SEELIQMANN,

'» ftravenhage, 9 Maut mü
Amsterdam,

Lid-Stcretarn-
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De Opperrabbijn alhier brengt
ter keaniaae van H.H. Winkeliers:
dat zfl hunne aanvragen voor
oe«"levering
van

PAASCH-KOFFIE

hebben in te

dienen bij het Rijkakantoor voor thee en koffie, afdeeling Detailhandel, v«ör 31 Maart
e.k. onder vermelding van het gejensthte Quantum Koffi* en vaH
den naam en hst adres van den

leverancier;

dat zij ter verkryning van

*"m KALI-ZEEP
hunne bestellingen onverwijld
dienen te richten tot deKoninklijke

£utpher.«che

Zeepfabriek voorfasen
B- A. ALBERS en Co.
6336
Me Opperrabbijn der N. I. H. 5.
A. S. ONDERWIJZER.
567&'
Amsterdam 10 Adar U$9
Amaterdam.
12 Ma>rt
Voor leden der beide laraëlietiaehe gemeenten, alhier, die nog
geen Ryks-matzobkaarten in ontvangst hebben genomen, bestaat
KelagenLeid deze in ontvangst te
nemen op Maandagen Dinsdag
"«en 18 Staart e.Je., des voormiddag» Si/2 -i8 uur en dei namiddags 2—5 uur aan de daarvoor
aangewezen zittingfclokalen in het
schoolgebouw der Hoofdsynagoge,
aan het J. D. Meyerplein 10 en
a»n de Secretarie der Port Israël.
Gemeente, Rapenburgerstraat 197.
De aanvragers moeten inleveren
2100 gram broodbons van de 92e
eu 93« broodkaartlijdvakken gezamenlijk voor iedere R. M. K.
en overleggen de hun door het
beancentebettuur uitgereikte mach-

tigingskaart.

0)377

Be Kerkbesturen der beide
Israël. Gemeenten alhier.
Amsterdam, 13 Maart 1919.

De

Jongste Kerkeraadszittingen.
Overzicht.
<Sm

lfrii w ertschen laog een enkel woord te zeegen
\
de,, tlc d'scuasiën omtrent de salarieeringaschalen

9tit

B°d»d. onderwyzers en het resultaat daarvan.
B. had oorspronkelijk voorgesteld voor den
0 *"

»

jaarwedde
1 rar g
'Boó
t^'*"
u"—f
1200, voor den middelaten

ta bepalen op

ran« f 900—f1400

kezi»?°r

den hoogsten rang f 1000—f 1600; voorde
?* en godgeleerden graad f 1100 -fl7OO.
Dit n
berekend voor twee schoolty'den. De
*fd w
» n Achawa kon zich evenwel
*>et rl e re anB d v*et
vereeaigen ; zy had hiertegen
B**i
n
tS
'weeh?z arer >: vooreerat
wenachte zy het maximum
voo*
den* laagsten rang te bepalen op fl6OO, en
*e
V|ln

zij het verschil in maximum
de Terschillenderangen niet vast te stellen
r%
"»
op f 1C0 zoodat da middelste en
«eb. SBte rdoch
' komen tot een maximum
D g resp. zouden
>an
*
en
flBo
W
}
Ö hebben in ons artikel
"v»,
fe egrooting °-(17 Jan.) uiteengezet, dat wij
*et A
eerBten mensch van Achawa's afdeelingsfceatn
v,,. ?r volkomen aceoord gaan; een maximum
H6OO na 12-jarigen dienst i» feitelijk nog te
"|?
«telg, wanneer men let op de groote verantwoordelijkheid, die de godsd. onderw. draagt, op
5? groote lichamelijke en geestelijke insptnning,
zyn ambt van hem vordert. Wij willen ons
liet verdiepen in de vraag, of de oorspronkelijke
~*geling »j dan niet overeenkomt met de wenschen
het afd' De,tunT N. Bolland; wy' willen ook
U Mn
°P de vr »ag, of de Kerkeraad rekening
■n«f 'i?
ccn > door den heer V' Creveld
g£»nstatUde met
or ganiaatori«che
onnauwkeurigheid'
va» dit
Mtnnr? waardoor de wenschen der
onderwijzer
dit ia ,],' "iet tot hun recht zijn gekomen;
wijzers te W Cnt hü*aak. Wanneer de onderj'niB hebben gevraagd, pleit dit voor
hu» bespiie de
&heid en men mag hun dan toch
geven
at , hui» billijkerwija toekomt. En fl6OO is
ni e t t« veel,

ton

weß,lchte

k

'

°»

*

**

stift

£

-

.

'

"?'? *

ona evenwel verklaard
,*bben
d van het K>B
het

voor het
om
vorschil tusschen
de v*
ende ra ngen op reip. f2OO voor twee
AfiU.vfl n te »tellen. Het doet ons leed, dat de
B N ' Holl van Achawa zich 00lt niet tot
■it "OMp.l
«t rf
heeft kunnen opwerken; wanneer zij
e >l,li lD grÖke zaak het ad vies had gevraagd
Vau k«et D. B. van den Bond, zou zy misschien
tot
""iere gedachten zy"n gekomen. Waar de Statuten
op de verdere
8 «dieA.ehawa vollen nadruk leggen
en ontwikkeling van den godsd.-onderwijzer,
aa naen het moeten apprecieeren, dat het K.B. in
n geest dier Statuten handeleid, door het toesnnen van een flinke flnstntieele verbetering by
verwerven van een hooger diploma, den lust
atudie
De onderwijzer
'" rangwilde aanwakkeren.
in
toekomst
een
zeldzaamheid
moet
da
orden; onze jongere o»derwijzers moeten vooruit,
*tellectueel vooruit. Het voorstel van het K.B.
?y»orde hen tot die verdere ontwikkeling grooteaaD (lat da Afd N Holl nd hiertegen heeft
arsT
' kan haar niet" tot verdienste worden
"afgerekend. Wanneer men voor de oudere laagste
angea, die zich wegens hun leeftijd in geinoede
!»t meer voor een hoogeren rang kunnen bewameD , iets had willen doen, had dit door een
,y
ergangsmaatregel kannen geschieden; maar men
*ao het beginsel — f2OO verschil
onaangetast
*oeten laten.
Bet motief van den hoer van Creveld en Dr.
Afons, dat de g.o. met de laagste bevoegdheid
*egei,s zijn tact vaak in een jhoogsteklasse les
*eeft, kan niet ernstig bedoeld zijn; verliest deze
l*ctieus
dan zijn uitstekende p&edagogi«che eigen"seappen, a] g hij den middelsten rang behaalt V
De heer van Creveld heeft zich, ten gevolge van
*?* nadere kennisneming van den staat der floan«leV genoopt gevoeld, van het oorspronkelijke
pcbawa-voorstel af te zien en een amendement in
dienen, waarbij als maxima voor de drie rangen
"epaald worden reap. fl4OO, fl5OO en fl6OO voor
schooltijden.
Volgens dit amendement zouden dus de g.o.
"aagste rang met f2OO, die van den middelsten
met f 100 «tijgen boven de schaal van het
B-, terwijl do hoogste rang in beide regelingen
eJ Ük bleef. Aanneming van ditjitnendement zou
de becijfering van delr heer v. Creveld
kosten.
De heer v. Creveld stond hier voor
Qe
.keus, niets te verkrijgen, door alles te eiachen
kts te verkrijgen door weinig te eischen. Hij
*oos het laatste; hy eischte meer voor den laagaten
an g, doch liet hiervoor het sehoone beginsel van
K. B.
f2OO meer voor iederen hoogeren
f**g
varen. Dat wü dit in het belang van het
"fderwijs betreuren, nebben wij reeds te kennen
|*geven. De laagste rang hadden door een overgangsmaatregel geholpenkunnen worden. De heeren
«acobson verklaarde het amendement v. Creveld
oibomen te onderschrijven; de voorz. van de
V°mm. v. Fin. en de voora. v. h. K. B. verklaar°«n dit echter onaannemelijk. Biermede werd
over
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het lot van het amendement beslist.
De Voorzitter van het K. B. had evenwel reeds
in uitzicht gesteld, in minnolyk overleg kleine
verbeteringen te willen aanbrengen; het K. B.
stelde dan ook by de desbetreffende schaal voor, het
maximum van den go. laagstenrang te brengen op
fl3OO (inplaats de oorspronkelijke f1200). Dit
voorstel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Zoo was de verhouding tusschen de drie
rangen geworden fl3OO, fl4OO, fl6OO. Nu was de
verhouding evenwel verbroken en mr. Israels stelde
daarom voor, het middelste getal te brengen op
f1450; wat de gemeente volgens den heer Maykets
zou te staan komen op een meerdere uitgave van
f750. De voorz. v. h. K. B. wilde hierover eerst
met zyn medeleden
college beraadslagen.
Daarom schorste de voorz. de vergadering. Na
heropening deelde de voorz. van het K. B. mede,
dat het K. B. het voorßtel Israels nietkan steunen.
Mr. Israels handhaafde het evenwel en bij stemming verklaarde zich 12 leden vóór (onder wie
de heer Maykels, voorz, v. '&. C. v. F.) en 8 tegen,
zoodat het voorstel faraeia werd aangenomen en
de rekenkundige reeks hersteld. Men ziet, dat er
heel wat gerekend en gepast en gemeten is, alvorens men eindelijk tot een resultaat is gekomen.
Het slot van de historie is, dat tengevolge van de
discussies de laagste rang is gekomen van de
oorspronkelijke fl2OO op f 1300, de middelste rang
van de oorspronkelijke fl4OO op 1450, de hoogste
rang is gebleven op de voorgestelde fl6OO en de
bezitters van een godgeleerden graad eveneens fl7OO.
Van hetgeen verder bij deze zittingen verhandeld
is, deelen wij nog mede, dat de heer v. Creveld
een lans gebroken heeft voor een beiere inrichting
der tribune; dat de heer Groen geklaagd heeft
over het geringe aantal vergaderingeu (heeft de
heer Groen geen medelijden met de verslaggevers
en de overzichtschrijvers V); dat de heeren Jacobson
en Arons gepleit hebben voor subsidie aan de
Joodsche Invalide en de eerste ook voor Sjemiras
Sjabbos; dat hst K.B. is verzocht prae-advies uit
te brengen over het voirstel-Groen om tot een
lager bedrag dan f4.50 in den H. O. te kunnen
aanslaan; dat na aanneming van een motie der
heeren A. Asscher es. een commissie is benoemd,
die zal hebben te onderzoeken, welke voordeden
voor de gemeente gelegen zouden kunnen zijn in
het brengen van het begrafeniswezen (en andere
wezens) onder eigen beheer; dat het salaris van
den assistent van ds besnijdenissen is gebracht
van fl6OO op f 1800; dat de heer E. Hen den
titel van controleur voor den kerkelijken aanslag
heeft verkregen; dat de reorganisatie van het
hal wezen nog in het stadium van voorbereiding
verkeert en dat by de behandeling de ontwerpsalarisverordening het oorspronkelijke artikel,
waarbij de toekenning der periodieke verhoogingen
afhankelijk werd gemaakt van de bekwaamheid enz.
der ambtenaars in een meer zachtaardige redactie
werd vastgesteld.

Vergissing of erger?
In het Centr. Blad v. Israël, van 7 Maart j.l. vonden
wij het vervolg eener redactioneele bespreking van de
jongste Kerkeraadszittingen. De schr. behandelt
daarin het amendement-Davids in zake de rabbijnen honoraria. Ofschoon wij het met de door den
achr. geleverde beachouwingen niet volkomen een»
zyn, zouden wy daarop niet zyn ingegaan, ware
bet niet, dat de schr. ons en passant van onwaarheid betipht. Mij hebben in ons blad van 21 Febr.
betoogd, dat mBn zich, wat betreft de verhouding
van de jaarwedde van den rabbijn en die van den
secretaris, geplaats ziet voor een historisch geworden
toestand. Tot 1889 genoot de secr. uit de gemeentekas f3600 en de rabbijn f2oooendetoonaange'ers
der orthodoxie wilden dezen toestand bestendigen,
zelfs toen de z. g. liberale leden (ten rabbijn eenige
graden wilden doen stijgen. Men heeft weliswaar
den rabbyn toch verhoogd, maar men dacht er niet
aan, hem flaantieel boven den secr. te plaatsen.
Bij de indiensttreding van den tegenwoordigen
secretaris werd de verhouding rabbyn : secretaris
= f2400 : f3OOO, dua men handelt onbillijk, den
secr. thans na jaren van trouwen dienst en toewijding van de plaats, die hij inneemt, te verwijderen.
Zoo luidde kort ons betoog.
Wat zegt nu het C. B V „Maar — werd aangevoerd - waarom juist nu uw verzet? Het salaris
der rabbijnen was immers altijd lager dan datvan
den secretaris ?"Daar nu niemar d anders dit element
in het debat heeft gebracht, kan de redactie van
het C. B. op niemand anders doelen dan op ona.
Wij zyn de „aanvoerders" van het door haar bedoelde argument tegen het voorstel-Davids. Waarom deze redactie niet nadrukkelijk heeft gezegd,
dat zij het op ona gemunt had, begrijpen wij niet

goed.

Doch ter zake. Berustte dit argument op waarheid? In geenen deele, zoo meent deze waarheidlievende schrijver. Luister: „Maar het is nietwaar,
dat het salaris van den secr. steeds hooger was dan
dat der rabbijnen. Het salaris van den eeratgenoemden functionaris was integendeelvoorheenlager
dan dat der geestelijkheid. Reeds toen hot honorarium der rabbijnen op f2OOO en f 2300 was vastgesteld, bedroeg het salaris van wijlen den heer
v. Ameringen f1500; wel genoot hy bovendien een
belangrijke persoonlijke toelage, die zijn salaris
verre overtrof, msar het salaris bedroeg niet meer
dan de zooeven genoemde som". Zoo spreekt de
redactie van het C. B v. I. in N. vau 7 Maart j.l.
In haar blijde verrassing over haar vermeende
uitvinding, ziet de red. C. B over hït hoofd, dat
zij, indien haar bewering juist was, oiueargumentatie niet weinig versterkt zou hebben. Wanneer
de heer v. Amerargen z. g. inderdaad een lager salaris
genoten had dan de rabbijnen en hy alleen door
zyn peraoneele toelage deze in inkomen had overtroff-n), zou toentertijd het beginsel hebben gegolden,
dat een secr. een lager jaarwedde moet genieten
dan een rabbyn. Men heeft daarom evenwel den
secr. aangesteld op f3OOO salaris en den
nieuwen rabbijn op f 2400, dus de Kerkeraad is
dan tot de conclusie gekomen, dat een secr. hooger
rooet gehonoreerd worden dan een rabbyn en de
stabiliteit in bestuurszaken eischt dus, dat men na
eenige jaren daarin geen verandering brenge. De
tegenwoordige eecr. zou dan nog meer aanspraak
hebben op de handhaving der huidige verhouding.
Wat is echter het geval ? W M werkelijk het
salaris van den secr. lager dan dat van den rabbijn,
toen deze laaMe f2OOO en 2300 genoot?, zooilade
redactie v. h. C. 8., deze personificatie der waarheid,
het voorstelt?
Wy hebben voor ons liggen de ontwerp-begrooting der Hoofdsyr.agoge over 1887. En we lezen:
Hoofdstuk 11, Üabbinaat, post 2, bonoraium van
3 rabbijnen a f2OOO : f6OOO. Verder: Hoofdstuk
IV, Admistratie: Bezoldiging v. d. Secretaris f2500,
personeele toelage f 1100 = f3600.
Wy" nemen vervolgens voor ons de ontwerpbegrootir.g over 1895. En we le^en: drie rabbijnen
at 2300 = f6900. Bezoldiging "van deD
Secretaris
f2ooo, personeele toelage f 11SO = f3650.
Het is dua niet waar, dat het salaris van den
secretaris altijd lager was dan dat van de rabbijnen,
ook toen deze f2OOO en f2300 traktement genoten,
integendeel en bij den nieuwen secretaris heeft men
nog wel een groot doel der pers. toel. in het
talaris opgenomen.
Wij zullen het hierbij laten. We hebben met
genoegen uit het artikel gezien, dat de redactie
van het C. B. het geestelijk gezag zoo hooghoudt.
Wq hopen, dat baar praktijk steeds met de theorie
in overeenstemming zal bi ijken. Maar door onjuiste
voorstellingen dient men het geestelijk gezag niet.

Verlof voor Israelietische militairen.

Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, moet
aan Israelietische militairen die niet in een tnchtklasse geplaatst zyn, of op de hierna te noemen
dagen en de daaraan voorafgaande dagen, waarop
eventueel wordt gereisd, niet onder straf verkeeren,
door compagnies (eskadrons-, fort-, detachement) kommandanten en voor zooveel officieren betreft door
hun naast hoogeren chef, tot viering van het Israelietische Paaschfeest
voor zooveel de noodzake
lyke diensten zulks zullen toelaten —gelegenheid
wordon gegeven, indien zfl dit wenschen, de feestdagen 15, 16, 21 en 22 April a.s. ir. hun gezinnen
te vertoeven, en wel door hun vrijstelling van dienst
of verlof te verleenen, zoodanig, dat zy niet na het
invallen
of vóór het eindigen
van de feestd»pen behoeven te reizen.
De volgens het vorenstaande te verleenen verloven tot een gelijk aantal dagen (de reisdagen niet
inbegrepen) in mindering van de algemeene verloven door den Opperbevelhebber van Land- en
Zeemacht toegestaan.
In garnizoenen, kantonnementen en verdedigingswerken, waar het aantal Israëlieten eenbelangrijk
deel der sterkte bedraagt, behooren in verband met
de aan militairen van andere gezindten te verleenen
algemeene verloven, voor zooveel noodig, het verlof
en de gelegenheid omtle godsdienstplichten te vervullen, naar billijkkeid, in evenredigheid van het
aantal militairen van iedere gezindte en in verband met de dienstbelangen te worden geregeld.
Wanneer Israelietische militairen op de middendagen vau hun Paaschfeest van en met 17 April !
tot en met 20 April a.s. moeten deelnemen aan I
eenigszins langdurige oefeningen of marsenen, moet ]
hun worden vergund zich vooraf te voorzien van
en drank, voor hen op die dagen geoorloofd.
Voorts behoort aan Israelietische militairen, die \
vrygesteld zyn van deelneming aan de soldaten- ]
menage onder toekenning van de vergoeding wegens ;
gemis van levensmiddelen, voor het tijdvak vanen
met 15 April tot en met 22 April as. ontheffing
te worden verleend van ds aan bedoelde vrystelling j
verbonden voorwaarden, dat de plaata waar en de
tijd, waarop zij hun spijzen verkregen aan de goedkeuring van den commandeerenden officier onderworpen zyn.
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STADSNIEUWS.
KERKERAAD.
Naar wij vernemen, vergadert de Kerkeraad der
N. I. Hoofdsynagoge Maandagavond 24 Maart a.a.

RESSORTALE RAAD.

De Reasortale Raad van Noord-Holland vergadert Zondag 30 Maart a.a.

"iiD^n

min
Im bovengenoemde vereeniging zal de weleerw.
heer L. H. Sarlouis D2V a.s. een voordracht over
„een sprookje" houden. Aanvang 121/, nnr Dames
en niet-leden hebben hierby recht van toegang.

.

vipn rniay
A.a. Zaterdagavond (D'llfi) zal ter Nieuwe Syn-

"VT\b

door het koor met voorzangersagoge "1113
solo's worden voorgedragen.
De Holl. Drukkerij zendt ona ter aankondiging
een no. van de serie „Mannen en Vrouwen van
Beteekenis", behandelend president Wilaon. Het
boekje ia geschreven door den heer H. Ch. G. J.
v. d. Mandere en zal zeker veler belangstelling
wekken.
GEMEENEVOLKSTUIMEN.
Naar ons medegedeeld wordt, zyn er in de verschillende complexen der Gemeen te volkstuinen nog
eenige tuinen te huur. Zij, die nog niet een tuin
van de gemeente in huur hebben en er een wenschen te haren, kunnen schriftelijk een verzoek
daartoe doen aan het bureau der gemeentelijke
Rentegevende Eigendommen, O. Z. Voorburgwal 127.
Nadeie byzonderheden vindt men onder de rubriek
advertentiën van dit blad.

PURIMAVOND.

De afdeeling Amsterdam van den Ned. Zionistenbond organiseert Maandagavoi>d 17 dezer (PurimSusan) te 8 uur een openbare Parimbyeenkomst in
de groote zaal van het gebouw van de My. voor
den Werkenden Stand.

Een Joodsche halslager gerehabiliteerd
De heer O. E. Vega, aedert jaren slager in de
Israël, vleeachhal te dezer stede, tevens tot voor

kort,

gedurende meerdere jareu achtereen voorz.
van de Israël. Halslagersvereen. „Eensgezindheid",
was voor ongeveer een jaar geleden gedurende
eenige maanden achtereen leverancier van vleesch
zoowel voor do joodsche als voor de algemeene
centrale keuken.
Te dien einde, had do heer Vega, gelyk vanzelf
«preekt, steeds groote hoeveelheden vleesch ter
bewerking in voorraad. De directeur van het Gem.
abattoir te dezer stede, van rykswego belast met
het toezicht en de controle op de distributie van
vleesch, meende den heer Vega er van te moeten
verdenken, dat hy van deu grooten voorraad vleesch,
bij hem aanwezig, ten behoeve van particaliere
cliënten miibroik maakte en deed op 1April 1918
deu gansenen voorraad vleesch, by den heer Vega
aanwezig, in beslag nemen. Bovendien werd op
11 April 1918 op last van den directeur van het
abattoir een tweede partij vleesch by den heer
Vega in beslag genomen, op grond, dat deze party
in naat van bederf zou verkeeren.
Tengevolge hiervan werd aan den heer Vega
de leverantie van vleesch aan de beide centrale
keukens ontkomen, werd hy van de ontvangst van
distributie-vleeach uitgesloten, en werd hy feitelijk
gedwongen, zyn functie als voorzitter van de
joodsche halalagersvereeniging neer te leggen.
De heer Vega, bewust van zyn volkomen goeden
trouw, niet genegen, zich ook maar eenige smette
laten aanleunen, stelde terstond pngingen tot rehabilitatie in het werk. Daarby kon hy een schitterend
attest van de directie der gemeentelijke centrale
keuken» overleggen, waaruit bleek, dat hy juiat
ateeda tot volle tevredenheid zyn plicht ala leverancier had vervuld.
Het is ons aangenaam thans te kunnen mededeelen,dat de heer Vega er volkomen in geslaagd
is, zich van de hem aangewreven blaam te zuiveren.
Immers by schryveu van den heer Burgemeeiter
van Amsterdam werd ter kennis van den heer
Vega gebracht, dat overeenkomstig het advies van
den gemeente-advocaat mr. J. Kappeyne van de
Coppello de inbeslagneming van vleesch dato
8 April 1918 als onrechtmatig moest worden beschouwd en dat aan den heer Vega vanwege de
gemeente hiervoor volledige schadevergoeding zou
worden toegekend. In de tweede plaats betreffende
de beschuldiging van het in voorraad hebben van
bedorven vleeich, waarop op aanklacht van den
directeur van het abattoir oen strafrechteiyke vervolging tegen den heer Vega plaats had, heeft cte
6e kamer
arrondissement-rechtbank te Amsterdam
dato
4
Maart
1919
vonnis
bij
na uitvoerig onderzoek
den heer Vega in ellen deele vrijgesproken.
Als advocaat van den heer Vega zoowel in zijn
actie tot schadeloosstelling tegen de gemeente
Amsterdam ala ter verdediging voor de rechtbank
fungeerde mr. I. van Creveld. advocaat alhier.
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ROTTERDAM. Voor de afdeeling Rotterdam
van de Alhapce Israélite Universelle hebben Zondagavond de heeren mr. B. E. Asscher, algemeen voorzitter van de Alliance in Nederland, te Amsterdam,
| en
üe redacteur van het orgaan
de heer J. E. van der Wielen, uitder vereeniging,
'iGravenhage
W
d
oerd Mr A'Wher sprak over dó
„i
c^
A
rol van de Alliance
by- de oplossing van het Jodenvraagstuk ; de
van der
over het
Amenkaanache Jodendom.
Met een herinnering
het congres in het
Concertgebouw te Amsterdam op 17 Februari
1918
gehouden, v.ng mr. Asscher z}jn toespraak aan.
De heer van der Wielen verhaalde na een pauze,
wat hy op een reis door Amerika van het Jodendom
daar gezien en ondervonden heeft. In het bijzonder
wees hij op de grootemildheid van deAmerikaansche
Joden, ala het er om gaat het lot van ongelukkige
rasgenooten te verlichten en hy ried zijn hoorders
aan, hen in dit opzicht na te volgen.
Onder voorzitterschap van den heer M.
Kattenburg Jr. is Maandagavond de jaarlyksche
vergadering gehouden van „Monteflore", vereeniging
tot ondersteuning van behoeftige passanten tv
dezer stede.
Aan het jaarverslag over 1918, door den secretaria
den heer J. M. Schnitzler, in deze vergadering
uitgebracht, is het volgende ontleend:
Van het hoofddoel der vereeniging, steun aan
de emigratie, die bijna geheel stil stond, moest afgeweken worden, daarentegen aan de hier toegestroomde vluchtelingen, in hooger mate das in
1917 steun verleend worden. Onderzocht werden
196 gevallen, zich uitstrekkende over 551 personen.
Voor hen werd voor voeding, kleeding, schoeisel,
reiskosten en giften een aanzienlijk geldbedrag
vereischt. Bovendien werd bijgedragen in de verzorging van 28 gezinnen buiten het asyl, hier en
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elders gevestigd.

Behalve daadwerkelyken steun over emigranten
en vluchtelingen bewezen, stond de vereeniging
honderde vreemdelingen en landgenooten met raad
in velerlei opzichten ter zijde.
Blijken van belangstelling in het weik der vereeniging door leden en anderen werden meermalen
dankbaar aanvaard.
De heer T. van Cleeff Szn. meldt in zijn rekening
en verantwoording als penningmeester, dat het
kapitaal op 1 Januari j.l. f6246 84 bedroeg. De
bijdrage der regeering bedraagt f 14.910.01, aan
giften kwam in f 4652 94, aan contributies f4611.16 1/*,
aan subsidie van de I. C. A. te Parijs f 1730. De
verpleegkoaten in den vorm van geldelijken steun
bedroegen f 11.570.65, de huishoudelijke uitgaven
f777832. De totale kasontvangst was f37.861.48.
De heeren M. Kattenburg Jr., T. van Cleeff Szn.
en E. J. Sanson werden als bestuursleden herkozen.
Met opdracht maatregelen te beramen tot uitbreiding van het ledental en tot stijving van de
kas der vereeniging, werd een commissie benoemd,
bestaande uit de heeren E. J. Sanson, M. Catz en
I. Leuvenberg, waarna de vergadering gesloten werd.

De nieuw benoemde Opperrabbijn van
Groningen.

Onze correspondent te Groningen schrijft ona:
Zoo is dan, na bijca een jaar, want het
jaar over wijlen Opperrabbyn Hamburg spoedt ten
einde, voorzien in do vacature van Opperrabbyn
van het tynagogaal ressort Groningen. In de j.l.
Zondag onder voorzitterschap van den heer S. M.
Meijer gehouden vergadering van het ayn. reaaort,
den Kerkeraad der Joodsche gemeente van Groningen en het kiescollege uit die gemeente, werddaa
eindelyk de definitieve verkiezing van een Opperrabbijn aan de orde gesteld. In de omgeving van
het joodsche gemeentegebouw was het heel den
middag druk, en de groote vraag, wie Raaw van
Groningen zou worden, beheerschte aller gesprekken.
En wij, die ons oor by voorkeur te luister leggen,
daar waar de levensader van „de kehille" het
levendigst klopt, vingen daar
in het hartje van
menig ontevreden klank op,
onze Jodenbuurt
over de ondemocratische wijze waarop in Groningen,
trouwens geheel en al in strijd met het woord van
Israels wijzen, de verkiesing van een Opperrabbijn
plaats heeft. l)
De nestor van den Kerkeraad, tevens vice-voorzitter van het Synagogaal reaaort Groningen, weea
op het gewichtige van dit oogenblik, verheugde
zich over de groote belangstelling van het publiek,
waai in apr. een bewijs ziet, dat het geestelijk
honger heeft, en daarem vraagt om een nieuwen
Opperrabbijn. En Groningen kreeg enkele minuten
daarna haar nieuwen Opperrabbyn, in den persoon
van den weleerw. heer A. Aascher, die 26 van de
uitgebrachte 45 atemmen verwierf. Opperrabbyn
Hirsch kreeg 18 atemmen.
Een spannend oogenblik 1 De voorzitter conataateerde het feit, dat de heer Aaachcr door God tot
onzen geestelijken herder geroepen is. Onzen
nieuwen Opperrabbyn onze hartelyke gelukwenacben en de verzekering, dat v.ij hem zullen
geven alles wat in ona is, om de zaak van het
waarachtige Jodendom en de gemeente die ons lief
e» dierbaar ia, obv 3373 «» dienen.
hetgeen wfl
Van deze plaats behaeft niet
levensbeschrijving
uitvoerige
een
elders doden
(e worden
gegeven van den heer Asscher. Het
Nederlandsch Jodendom kent den sympathieken
Asscher, telg vaa een der meest vooraanstaande
Joodsche families te Amsterdam, kent den jeugdigen
Talmudiat, die weldra in het huwelijk zal treden
met een dochier van den bekenden dr. Pirkhoff.
Opperrabbyn Aaacher zal in Groningen n IVITJD
"een heerlijke toekomst tegemoet gaan, warneer hij
steeds in het oog houdt het belang van de Joodsche
gemeente van Groningen en reaaort.
En wanneer hij dan binnenkort in Groningen
geïnstalleerd zal zijn, dan zal hij, wanneer hij
zich sltchts alleen geeft aan de taak onzen nieuwen
Opperrabbijn ala zoodanig opgedragen, ontwaren,
hoe goed hy zal kunnen medewerken met mannen,
die zyn benoeming niet wenachten, doch die nu,
nu hy onze Opperrabbyn is, toch met bern zullen
willen aamenwerken tot heil van het Ressort en
de Joodsche gemeente van Groningen, B M "y\K7
De uitslag der verkiezing werd dadelijk na het
bekend worden daarvan door het Nieuw Israël.
Weekblad per bulletin den gemeenteleden me( je"
gedeeld. Een attentie, die zeer op prys werd gestald
de verkiezing heeft plaats gehad
i)
bepalingen
volgens de
van het ressortaal regiemena
Men had dan
heeft men geen reden tot klagen.
Verordening
„in
de
vooraf moeite moeten doen,,
(K">.j.
geest"
democratiachen
tejierzien.
de j.l. Zondagmorgen geGRONINGEN. In van
het 'Tnagogaal ressort
vergadering
bonden
beer W. Boutelje Jr.
den
Groningen, werd aan
op diens verzoek eervol ontslag verleend als aecretaris en werd met ingang van 1 Juli a.s als zoodanig benoemd de heer A. Hartz, secretaris van
de Joodsche gemeente te Groningen.
Den heer Hartz onze innig- gemeende gelukwenschen met deze benoeming. Wij wenschen dezen
ijverigen ambtenaar toe, dat hij de belangen van
ona reaaort nog lange jaren op de hem voorbeeldige
wijw zal kunnen behartigen B^v 5

S3K-

—

-

—

—

Warneer

?.

DEDEMSVAART, 9 Maart,_ Hedenmiddag hield

I de dauieavereeniging VIP

U3 een

zeer geani-

6

MHEUW JSüftEß-lETISOH «EEKILAPi

meerde algemeene vergadering. Nadat de presiLIEFDEGIFTEN.
Ondertrouwd:
6278i KXxXXXXXXXXXXXXXXXXX*
dente, mevr. A. v. Gulder—Mogendorf, met een
(Vervolg van het Ie Blad).
Is. E. GOMPERTS
Heden overleed
i
18 Adar II 5679 ?
hartelijk welkomstwoord de vergadering geopend
2x (15Zaterdag
Aan
ons
bureau
is in dank ontvangen :
droefb»id,
onze li« ve 8
Maart
hoopt
1919)
onze
had, werden door den secretaris de notulen voorVoor
s>pa»nsche
annonce
VlisiDINA
griep:
S.
M.
Bebuwdznaler
en T*rj«>
geliefde
P.,
<
M.»eder, Behuwd-,
gelezen eu door de penningmeestereise rekening en
aingen
N.
N.
Z.
Haarlem.
2.50,
3,
bruidspaar
Mej.
5
5
GrootDUIFJE
DB
Gelukkig
0.75,
f
en
-1
Overgrootmoeder,
gedaan.
Inplaats
£
verantwoording
van mevr. A.
Leen warden l, Soetoekoekianda Leeuwardenn
Amsterdam, N. Keizergracht 26 X Mevr. de Wed. VAN EMDE- *
in den ouderdom van S 9'
Denitebooru Spier, die wegon» vertrek bedankte, Bobby.
Huweiykainzegening 3 April as. 5
48 1, N. N., 's Bjech 2, F. G. 0 50, Jak 1,L
Uit aller nj** |
£:
v. Adelsbergentotpenning- i 1, Mutto0 75,
Marcus
werd mevr. R.
M
M.
motto
Hobbemastraat
des
Parkzicht,
Pudding
C.
S
X.
JACOB
DAVIDSOP.
1,
1,
1,
E. 2.50,
l
mecsteresse gekozen, terwyl wegens bedanken van
x Wen 93s(en GEBOORTEDAG,^
te 1 uur.
N.
N.
te
M.
inidrla*»
verloting
5.
Jou.
C.
!
.
JANSJE
4,
Reina
en
Jo
secretaris,
den heer I Denneboom, besloten1
den
te herdenken.
."
>
2000 1, B. v. R. Slok, 'a Bosch 1, N P. 1, Öophie
werd hst bestuur met één lid uit te breiden, welk
6255
Uit
aller
naam,
£
0 50, Poons, den Haag 1.50 gecoll.
12 Maart l» y\,
IMlm
nieuw lid het secretariaat zal waarnemen. Hiertoe en Eliaabeih
X
I. VAN EMDE. >
de
bruiloft
op
Sal
en Koba 2.50, B. C E. 5
6343 5 den Haag, Noordeinde 71.
werd gekozen mevr. S. Pbilipson-Hoogstraal.
1 motto Gajje sorovan1.
Ondertrouwd:
Raamn.-i.rht 37
DEBORA ELTE
Deze laatste dankte aan het einde der vergade-^
5 Ontvangrlag: Zaterdag 15
Voor de arm. Jongste 10 maanden: deel collectee
en
«*
ring namens aUeo den heer en mevr. Denneboom
M*art
se
1919
van
2
tot
5
uur.
>
KxxXx;*
T aIIBS
HIJMAN OUDKERK.*■*wkvv
zy voor de vereeniging gedaan bruiloft Mendels—Mogendoiff, Grosnlo f 9, oophiee
< Henen overleeJl tot i>»*e
■
—
hadden en uitte haar beste wenschen voor hen in 1 en Elitabeth 0 50, Poons, den Haag 150, gecoll.I.
droefheid, onze gelieft**
BELO OUDKERK
hun nieuwe standplaat». De heer Denneboom dankte1 op de bruiloft van Sal en Koba 2 50, J. 250)
der, Behawdbroeder en 0»,
Heden overleed im een korte
▼oor deze hartelijke toespraak en sprak zyn beste N. S. 1, B. C. E. 5, F. S. 2, Delden 1, Leiden 1,
de Heer NATHAN
ongesteldheid, onze geliefde
N. N. 1, H. I. C. Gogelaan, Leiden 2, Maunts Weyl,
LEVIE ELTE
wenschen uit voor de veieeniging.
in den onderdom van *y.
©ldenzaal 2, motto Gnjje soro 1, N. N., Eiberiren 2.i
Moeder, Behuwd-, Groot- en
diep betreurd door ona »"
LEA ELTE
Overgrootmoeder,
L, FRANK
LOCHEM. Hoort men in den regel weinig O. 1, Vin VKI, Wa.ie Tongo 0.50, B. P. Rn...
Hartingen 1, gecoll. op den 65<ten veijaardsg vani,
Mevr. de Wed. ALIDA SUSAN,
ei,
M. COHEN- Fraxk.
nieuws van onze
dezen keer echter willen( den heer B. Sanders, den Haag 2 50. Mirjam, Gro
geb. Saar.ni,
Louis levie
H. COHEN.
ningen
in den ouderdom van 75 jaren.
1, N. N., Dalfsen 1, S. M. P , Vliseingen 2.50,
elder
we iets aan de vergetelheid ontrukken. Dinsdag
R. FRANK- -CoxrßßrtN. N. Z 0 50, I V. 0.50, Gelokltig bruid»paar 3,! Dieren,' 7 Maart 1919.
Zy, die de overledene gekend
E. FRANK.
1 April a.s. zal het. iO jaar geleden zijn. dat onze Bril
2.50, Tiel
2, L. C, Rotterdam 1. motto0 DE HUWELIJKSINZEGENING hebben, knnnen beseffen, hoe
L. DE BLAUW-Fba**
geachte en bemi.ide „Meester", de weled heer B.
D. DE BLAUW.
Keizer, hier als Bm*?l vj-) ,Ttn geïnstalleerd werd. 49 1, uit medelijden, A.'melo 1. N. Z. 0.50, S. B. 3,I, z*l plaats bebben op Dinsdag swaar het verlies ons treft.
II (25 Maart) a s. te 121/j
Uit aller naam,
23
Adar
S. LIPSCHITZ—Fba**Jak
M.
M.
1,
0.75,
pnj: '1 na PIT! HOOT p"Ö»S ure io het Ctsino-gebuuw te deni «382
Wat hij in dezen tyd in en voor onze nbnp geJ. SUSAN.
J. LIPSCHITZ.
M art 1919
daan heßft, kan onmogelijk met de pen baschreven pSH 3.50, C. E. 2 50, Mietje Ie Amersfoort 2,I, Helder.
M. FRANK Lemabbt»Adam 12Ada(
Aaam,
1Q
Receptie
van
2—
4
unr.
n 567
worden. leder keut, en erkeiit hem, om zijn joviM. FRANK.
N N, Vianen 2, N. N. te M. 5. N. N. 4, verSt. Anth. Breestraat 601.
FRANK—Obtjb.
aliteit, rechtschapanheid en toegenegenheid en, last loving Reina en Jo 3 50, Jos. C 2000 1. H. B. 0 50,1 Heden werd ona een Dochter;Ka^mmMmmim
C.
l****ti***—*r**mmmÊiÊaÊgimmn
*
not least, om zijn oprechten vroomheidssin. Zelfs
0.50,
geboren.
Erasmus
R.
i
H.
FRANK.
R.,
K.
0.50,
Beppie
S.
Euscbedé
1,
andersdenkenden in onze gemeente noemen hemi 1.50, frjoloum 3, T. de ür. 3, uit Ja<qaelien»j«B
S. E DE JONG.
A'dain. 8 Maart 1919Tot onze dirpa uiuef heiii overi spaarpot 1, mevr. M., omdat ik G iddanfc niet verden „Meester". Wat by als jin presteert, behoeff
C. DE JONG—Schilt.
leed heden, na een kortstondig I
ik waarlyk niet te vermelden, alleen, dat zyn brand ben 1, I). S., den Haag 0.50, M. E H.1.50, 3"tfD vmb nyvm wna
lijden, onze guliefie Groot- en
Heden overleed ons» Ir
kracbtige, aangename stem nog even helder en N. N. Eindhoven fl.—.
Overgrootmoeder,
Vriend
Voor het Paaschcomité: T. S. Doko f 5, Sjoloum 4,
forsch klinkt als voor 30 jaar. Dat deze dag voor
Mevr. Wed. ALIDA SUSANDAVID BARUCFT,
"inaia mv niêy
Voor
R.
Meir
baal
Hanes:
T.
S.
Doko
f3.
jubilaris
den
-6383
in den leeftyd van 79 j»'f
niet onopgemerkt zal voorbij gaan,
A'dim, 11 Maart.
BbbKjt,
daaratn zal niemand twyfelen. Wij wenschen den S. B. 0.25.
m den ouderdom van 7.i jaar,
Zij, die den omgang v Tl pi«K
Centraal Isr. Ziekenverpleging.
Voor de tuberculeus? jongemoeder m. 2 kinderen :
dtep betreurd door haarKleinmtt hem gekend hebben, iM
geaebten jubilaris, dat hij nog tal van jaren teVolstrekt eenige en algemeene
T. S. f2, gecoll. op den 65*ien verjaardag van
midden van zyn familie en gemeenteleden zyn
6338i sn Achterkleinkinderen.
kennisgeving
beaeffen, hoe zwaar ona
den heer B. Sanders, den Haag 2 40, N. N. ü. 0.75
beste krachten aan onze dierbare gemeente zal
AM»m. 12/3 19
slag treft.
Dj H<-cr en Mevrouw
L. C, Rotterdam I, N. N, Haaksbergen 2 50, S.
kunnen wyden.
W. VAN ROOI JEN A
CLARENBDRG—Hmmab
S.
X. 1, N. N, Eindhoven 1.
i
mii.ik s
'""■
G.
crtyyjsi
var,
sias
v. ROOIJEN—Mï*»H
vrvwi
geboorte
TiK
ra' -p-w n
Voor de Joden van Littauen: M. M. f 0.75, neven kennis van ue
Heden overleed onze geliefde
"u
hun
Dochter
Toekomst 0 28.
Vriendin,
Adam, 9 Mimrt 1919
MILLIE
6331
Voor den 60-jarigen behoeftigen huisvader :
Mevr. Wed. SUESAN-S.nu.ui.
Amsterdam, 12 Maart 191.9.
S. X. fl, g-ooU. op den fiüsten "verjaardag van
Familie BINO.
Boerhaavekliniek.
Heden 4 Adar II (6
De Cabaretavond ln Bellevae.
den neer B. Sanders, den Haag 2 50, deal collecte
12
M
art 1919
8
Adam
Aaam
overleed myn innig fe)l I
Haarlemmerstraat 59
Onderwijl ik dit schuif, wiegelt een bonte menge*
g
bruiloft Mendels-Mogendorlf Groenlo 9.
10
Arfar
II
5679
'
jongste Dochter
ling van kleurige toiletjes rond op de maat van
en Mevr L. CROONKNBe
Voor de
Invalide: gecollecteerd op de
de muziek. Twee strijkjes spelen er lustig op los bruiloft vanJoodsche
SOPHIE v. b. GRAFT^j
Ssl en Koka f5, T. S. Doko 5, Le- BERG—Thbeb iom, geven uitsluii
Heden
overleed
na
een
kortStb
meuwerwetsche steps
tend
dezen
kennis
langs
weg
bet sehoone geslacht kowßud Jaartyd 2, verloving Rein» en Jo 4.
van
stondig lyden, onze galiefte
in den ouderdom van 2t> r
beweegt zich veel élegance ten-tonn-S preidend
Voor de Pogroms (Oost-Europa): Uit IndiëflO de geboorte van een Zoon.
Uit aller
tusschen stoelen en tafelijes, thee, koffie, limonade,
6268 Zoon, Broeder, Behuwdbroeder
N., den Haag 9.50, L. Melamed, Oldenzaal 2, R.jysc-'.straat 47n.
Wed. F.
I
en
Oom,
gebakjes, bonbons of champy aanbiedende aan de No. 41 1, T. S. Doko
8
Maart
1919.
/Amsterdam
5.
de
Heer
T.
VAN
6309
Gew"'J|
vaw
liefiadig gezinde dames en heeren, die heden
DIEN,
Voor de behoeftige Israël. Kraamvrouwen: S.B.
in den ouderdom van 32 jaar,
Adam. Bormanstr. 28n-Vjl
(Woer.siag) avond de zalen vulden van Bellevne. f 2 25.
diep
betreurd
Zoon
door
ona
allen.
de
van
orizen
oo'ijberd,
-_Pieuisw,
voor weirjadigbeidsfees'en
Vovr de 2 ziekeiyke meisjes te Hilve aum:
Uit aller naam,
bijna onmisbaar en die ook als conferencier zeker S. B. f 1.
Hedenavond overleei
Wed.
G.
T. VAN DIENgeen slecht figuur slaat, kondigt de pauz9 aan.
ling, onze beste Broeder en
Voor de Joden in Galicië: M. A. f 0.50, SjoMOBCOVITEB
op p2V 22 Maart (20 Adar II)
Het publiek, talrijk in aantal, beeft zich naar de loum 3.
de Heer MOOS BLEZ-.
11
Adam,
Maart
1919.
6876
aangrenzende zalen begeven om te genieten van
e.k. lx 'fl
in den ouderdom van 52 j*^
Miquelstraat 46rn.
MEDEDEELINGEN VAN DE ADMINISTRATIE.
het vele goede en sehoone, dat daar geboden werd
PHILIP A. TOF.
Zij, die den overleden* .$
maar bovenal om zijn offervaardigheid te toor.en'
KAATJE
TOF-Leemha.
naby gekend hebben,
ALMELO. Onze ruimte is wel zeer beperkt, toch
Het Gesticht voor Port. Israël. Gehuwde
Receptie ten onzen huize van
onze diepe smart beseffen- !
moeten wy even onze abboné's verwyzen naar de
Heden overleed tot onze diepe
heden aan ds Maiderstraat, dat ruim 32 jaar bestaat
Uit aller *&
annonce der J. G. C. alhier. Gezien de successen 2—4 uur.
droef heid, onze Vriend ca Collega
heeft steun noodig. Men staat hier steeds voar een van deze vereiniging
Veendam, Kerklaan.
6258
G. BLEZ;,,;
met haar ledenavondjes en
TOBIAB VAN DIEN,
deficit, wat de voorzitter van de propaganda com&
'19.
Adam,
haar debating avonden, gezien verder het feit dat
8/3
in den ouderdom van 32 jaar.
missie, tandarts Paé'rl, in zijn openingsrede liet bestuur zoowel als werkeude leden moeiten
Swammerdamttraat
68
Zy, die onzen omgang met bern
1
uitkomen. De heer Paërl heeft voorts een beroep kosten sparen om den avond zoo mogelyk te noch
van mijnen Zoon
doen
gekend
hebben, kunnen beseffen,
gedaan op de aanwezigen, een elk aangespoord verloopon, betwyfelen we niet of onze jonge verHeden overleed t«t onze
hetgeen wy in hem verlieten.
de stichting te steunen, en menigeen heeft aan zyn
eeniging zal ook hier weer oen succes kunnen
onze geliefde V»"
droefheid,
Namens
bet
Personeel
roepstem gehoor verleend, waardoor "errnoedelykeen
boeken. Wij verwachten dan ook, dat de zaal van
Behuwd- en Grootvader,
CENTRALE
KEUKEN
(afd
Ritneel)
belangrijk bedrag kan worden afgedragen. De voorde Sociteit te klein zal blyken door het groote oP Zaterdag
de WelKerw. Heer
"Wzitter heeft zyn dank gebracht aan enkele dames bezoek.
§gg
Adam, 9"""■*
Mevr.
Wed.
E.
BROEKMANBENJAMIN
FRANK". Jl
Adar
II
5679.
en heeren, die zich zéér verdienstelijk hebben ge'
Apeldoorn.
Piza.
Voor%anger der Israël.
maakt by de regeling van dezen feestavond en in
Receptie: Brinklaan 33 van IVj
te Zutphen, Ridder in de
HET NIEUWE
het byzonder heeft hy den penningmeester, den
Hiermede geven wy met leedtot 4 our.
fan Orenje-Hatsau, in den o*^
6284
heer A. de Torre», zflm erkentelykheid betnigd.
bij da N. V. HET HOLLANDSCH TOONEEL.
wezen kennis van 't overlyden
dom van 7b jaar.
I
t
Het programma heeft de aanwezigen veel genoefen
XXXXXXXXXXkaaXXXXXaXX van onzen Vriend en MedeDirecteur: Louis de Vries.
Doetinchem,
>< werker,
Maart 1919
verschaft en was ry'k aan verscheidenheid. Lola
Aanetaande Woenedag zal in den Hollandschen 5 v"*..
Zond 16
hO
J. FRANK.
14
Adar
II
5679
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eiken bon een hetwelk direct teruggezonden wordt bestaat gelegenheid om aan
Itottenlaia, R. MEIBERGENSliedrecht,
ons Amer. spek a 30 et. onder No. B 51H. bur. var, dit Mud.
ter gel. SOsten verj. N. N., R'darn
besloten tafel degelijk
Trbxabs.
|- DEN HARTOG—Wam.
per ons.
10.—, 20jar, Kcbtver. fam P. 6.—
te dineeren.
S.
MEIBERGEN
Mem.
«" DKN HARTOG.
L. f Adam 5.—, Breda's Samen- J 104 t/m 106 op eiken bon
Centr.
Stad.
6347 i.
8r.N.K.1260, RICAR6260 AauferdJiü, S. LEVY.
ü
Leerdam,
haring
een
cent.
zijn 2 50, S. P. 12 50, Sjiwe Sliedr
7i/2
Net Heer, reiziger, 38 jaar, DO's Bijk. Rpguliuritar. 99 Adam.
Rotterdam, 14 Maart 1919.
Walg.
pond
Klipeen
half
J
107
K. d. H. 3.80.
6391
walg—Mewbb.
Voor rie betoonde deelname, bij
visch a 65 et. p. poi.d. goede positie, znefct Itennlsm.
JAC. DAVIDS. 2e Penningm.
I
het overlyden onzer lieve Dochter
(Deze bon blyft geldig tot met nette Jooge Dame, eeni»;«*,M. WALG.
zoo gaarne
We
zouden
zins gefortuneerd, van nette
en
Zuster,
Straatbh
39 Maart.)
Reiziger vraagt Slaapkamer m.
onzen
«" WALG—vaw
Verpleegden ter eere van Q^lei
fam., ai»cr ver«. en vers. Br. Ho 30, of z. pension. Br. fr. B 551 bvdb.
Kleinkinderen,
Mevr.
sago
M.
NATHANS-Vab
een
half
ons
loeb,
en
J
108
of
I
Q
Baeka S. JACOB'DN, Paviljoersgr. 11 Hen Haag
betuigt onderget. namens allen, uit- [ een extrutje verschaffen. "Wie stelt
pakmeel.
"jwdrecht, 14 Maart 1919.
in
de
Dame, eigen meubels hebbende,
ons
da*rtoa
gelegenheid?
sluitend langs dezen weg, innigen
J 292 anderhalf ona Capu19 Ad«r II 5679.
BROOIE lEMEUBEL. ZII-SLWP«»MIR TEHiIU», vraagt op Mei, op netten atand,
1
INVALIDE",
DE
JOODSCHE
B
dank.
Adam.
cijners
6365
a 37 et. p. p.jint. omtrek Weatparpleln Brieten letter 2. II) VAN
gestoff Zit- en Slaapk. n. pension.
A. VAN LOEN.
J 29S E ons bruine boenea», | SrIEBETa toekhaadet. Mawltss'nul 11
ti34n Franco brieven met prijsopgaaf
«eden overleed zaoht en
OenHaag.BAdarn'79(lo!Vfai.rt'l9)
a 11 cent per pond.
gjlntjaarin den leeftyd van byna
J 294 |i£ ons groene era> 6EVRAAGO IN DEN HAAG onder B 555 bureau van dit hlaa.
Ik
zie my niet in staat, boe
r9
lieveEchtgenoot,
ten, a 11 cent p. pond.
gaarne ik het zon willen, ieder afEen Juffr. met eigen bed vraagt
v»der onze
Behuwd- en GrootJ 349 Maandag en volgende dagen
zonderlijk, die my op 3 Maart van
in
een eenvoudig gezin z. k.,
voor |3 personen, b. b. b. h., liefs' PENSION
1 E.G. kleiaardappelen,
belangstelling
heeft
NET HUISELIIK VERKEER.
lijüe
ijdoen
bl
de Heer S. v. n. HAL,
8 cont per K.G. omtrek Plein. Br. onder No. 36 by Brieven franco B 543 b. v. d. b.
daarvoor
te
danken.
Ik
keu,
moge
fll ep betreurd door ons allen.
J S5O Maandag en volgende dagen S. Schaap, Oppert 76a. R'rtam. 63*9
daarom volstaan met langs dezen
enz.
6339
Groningen
1 K.G. aardappelen,
weg mijne erkentelijkheid daarwed. RT. D HAL— He*.
(Witvleezig) SV» cent per K.G.
voor te betuigen.
degelijke HuishoudMRIJER-v. ». Hal.
J 851 Donderdag en volgende Twee heeren zoeken in Breda, flinke
6223
J. OPPENHEIM.
onder Rabb. toezicht,
ster, liefat middelbaren leeftyd,
Poelier,
dagen l K.G. kleiaardappelen, Tilburg of Boxtel
's Gravenbage, Maart 1919.
«" MEIJER.
om met Dienstmeisje alle voorWATERLOOPLEIN 123 Casino.
8 cent per K.G.
Tape Toean (Ned. 0.-I.)
DEGELIJK PENSION,
bezigheden te verrichten.
In plaats van
J ▼. » HAL.
J 852 Donderdag en volgende by heldere, nette, liberale familie. komende
Goed
kunnende
koken, flink aalaris
dagen
Voor
uwe deelneming betoond
aardappelen, Brieven No. 1000 Poste-restante
I(Witvleezig)1 K.G.
Groningen
huiselijk
en
verkeer.
Br. A. v. d.
by
hst
SV,
overlyden
innig
per
van
onzen
cent
K.G.
s v. ». HAL—v. Kollbm.
I
Boxtel.
6346 SLÜYS, Bpekhorststr. 68. dn Haag.
ia
(Men
Echtgenoot,
verplichtbij
het inlossen
geliefden
Vader, BeRotterdam
huwd- en Grootvader,
van een bon voor kleiaardappelen
G. ROBERS-v. n. Hal
tevens een K.G. witvleezige aardden Heer K. i. ENTHOVKN,
J C. ROBERS.
Heer, circa 35 jaar, (lib. Isr) ot Jts.ffrov.vv, orth., voor noodbetuigen wij TJ onzen hartelijken
appelen te nemen.
dank.
Op bons uit bet kinderboekje vraagt ie Zwolle gezellig hulp of vaut govraagd, v. g. g. v.
Uit aller naam.
Medan {Ned, 0.-I.)
Wed. K. J. ENTHOVEN—
wordt beschikbaar gesteld (de bons KOSTHUIS. Liefst met vrye Brie en fr. B 566. b v.rl bl.
K. v. D HAL.
«404
Zit-Slaapkamer. Brieven onder No.
hebben
een paarse kleur)
SCHÖTHIt.
Groningen
B 534, bnrean van dit blad.
Bon
54
een
Haag.
pond
Den
Ma*rt
nalf
maixena
1919.
6256
BURGEMEESTER
i
en WETI. H. v. n. HAL en Verloofde
HOUDERS van Amsterdam brengen ;80 et. p. 4 ons of 55 et. p. balf
Juffrouw, b. n. h. h., vraagt per 1 of half April, een flinke,
en Kleinkinderen.
ter algemeens kennis, oat er nog pond) of een half pond kinder- bij nette lieden 1 Mei ZIJ-Slaap- nette HUISHOUDSTER, geschikt
(40 et. p. pond, 21 et. per kamer mot Pension, (liefst
Groningen, 10 Adar II 5679.
Aan Familieleden, Vrienden eni eenige tuinen, gelegen in do ver- meel
om met de telefoon en winkel om te
pond,
h
alf
of 17 et. per 2 ons).
12 Mnart 1919.
geen beroepspensiun /. Brieven onder gaan, leeftijd ongeveer 45 a 50 jaar.
Kennissen onzen hartelijken dank schillende complexen, beschikbaar
Bon 55 een half pond suiker. No B 535, burem van dit blad.
voor de attentie ter gelegenheidl zrjn.
Zonder goede getuigen onnoodig
Bon 56 tot en met 62 op eiken
Zy,
die
de
nog
geen
tuin
van
hen
ontVerloving
van
onze
van
zich aan te melden. Meisje voor
PENSION.
Gemeente in huur hebben en voor bon een liter melk.
U..J 11811 overleed ouze geliefde
vangen.
't werk aanwezig. Brieven franco
W Behuwd- en Grootvoor
Gevraagd
schooljongen
Het
menu voor de Isr. Keuken
bet horen daarvan in aanmerking
DWINGER.
b'2'2, bureau van dit blad.
VROÖKJE
Pension,
jaar) voll.
T Mevrouw de Wed.
streng B
wenschen te komen, kunnen hiertoe| voor Zendag en volgende dagen is: (16
6265
DANIËL ZALIG MAN.
orthodox
Burgerpot.
'
Br.
lett.
D.
erwten met worteltjes, groentensoep,
«EbTER VAN PRAAG—
scbriftelyk een aanvrage doen.
Leeowarden, 14 Maart 1919.
j hutspot, aardappelen met vleesch, Boekhandel SIMON HOFFMANN,
bezorgd
:
Habtoo,
rage
De
aan
v
worden
moet
n a «n
Voor da tal iijfee bewijzen vau
Tilannsstri-at 73.
6373 nette Juffrouw, voor kinderen en
ouderdom van 82 jaar.
aan het Bureau Rentege vende Eigen- aardappelen met stokviach (melkdeelneming,
tijdens
ona
betoond
de
lichte bezigheden. Br. 8568, bvdb.
kost),
boerenkool.
Uit aller naam,
Ken gemeubel. SLAAPziekte en by het overlyden onzei dommen, O. Z. Voorburgwal 127,
SÜZE FRANKFORTTot
bekomen
eener
weekhet
April BIEDT ZICH AAN nette Juffr.
geliefIe Moeder, Groot-en Over- waar zij naar volgorde vao ont- kaart aal worden ingehouden voer KAMER TE HUUR, voor
vab Praao.
één of twee dames, in het ne<sit van ala Huishoudster, uitst. kunn. koken
vangst zal worden genummerd, <ie
grootmoeder,
Mej.
de
Wed.
H.
ALEX FRANKFORT
Rit. Keuken een der bonaJ3so eigen bed, omtrek Hoogstraat. Br. en prima refer. Br. S. bij v. Spiegel'»
terwyi aan den brenger ervan een!
0395
eo Kinderen. WIJNBERG-Rosekthai., betuigen bewys van ontvangst, bevattende hett of 352 benevens bon J 294.
onder No. B 538, bur. van ditblad. Boekh. Mauriistraat 16.
6380
wq, uitsluitend langs weg onzer
Maart 1919En tot het bekomen eener dagverstrekt.
volgnummer,
zal
worden
Haarlem
-em 1119Adar
7
hartelijken
dank.
6367
II 6679.
Gevraagd in gezin zonder kinIndien de bezorging der aanvrage kaart, voor de Ritueele Keuken
'
Wed. D. BLEIN-en kinderen.
voor Dinsdag een der bons J 350
deren
een
per
geschied,
bewijs
is
zal
post
een
Hoogev#<»p.
gemeub.
ZIT-SLAAPKAMER
of
J
benevens
op
Zondag
352,
bon
ontvangst,
volgnummer
van
het
VOur de vele bt> wyaen vm be) i ngVoor de vele blyken van deelmet Pension, door een dame,
vermeldende, den aanvragerworden 3 294.
***Biijjg ontvangen by het over- sfelling betoond by het o et ;derj toegezonden.
tegen 1 Mei. Br. No. B 531, bvdh. voor dag en nacht, v. g. g. v,,
Burgemeester
en
Wethouders
i
"jderi van onze geliefde Echtge- van onze geliefdeZuster, 1": awd- 1
burgerpot kunnende koken, geneigd
tian Amsterdam.
De aanvragers zullen volgens 6493
n °ote en Moeder, Mevr.
Zuster en Tante, betuigen v. j. uit- hun volgnummer, voorzoover zulks
met tweede meisje net huiswerk te
GEZINA
sluitend langs dezen wej, enzen mogelijk is, uit de overblyvende
verrichten. Aanbieding s' avonds na
jongen,
Israelietisch
voor
Pensionaat,
1 tuinen e<m keuze doen.
hartelijken d*nk.
HERTZ -Ohdbbwiizbb.
8
uur of Zondagmiddag voorduur,
met
onderricht.
biedt cijn* leeftyd 6 jaar,
3ERIEUSE
SCHADJEN
E. POLAK-Sternpe'-.
wij onzen hartelyken
Mevrouw
TERVERN.UtrechtscheOp de aanvrage, waarvoor men1 lionateu aan tegen aannemely>. Briefen: M. STEINBERGER, Dirk straat
dank.
HERMAN POLAK,
58.
6385
Scheveningen.
31,
mogelijk
een briefkaarlformumditiën. Br. fr. A 948 b. ». d.Fc Hooienraadstraat
en kinderen, zoo
JULIÜS M. HERTZ.
gelieve te gebruiken, moet
lier
*»15
Enschede, 13 Mtart 1919. 6361
JETTY HERTZ
ALLEEN werden vermeld: „AANHeer en Mevrouw
VRAGE VOOR EEN GEMEENTETehuis gezocht tegen mati- in een provinciestadje, wegens
Voor de vele blijken van deel- M.DePARFUMEUR-van
gen
prijs, voor jongen van 9 j., by zwakke gezondheid der huisvrouw,
VOL KST U I N", met duidulyk NAAM
?6Baing by het overlyden van onze betuigen hui) hartelijken Leeuws»
Een Heer, in het bezit van
dank vooi en ADRES van den aanvrager.
beschaafde Juffrouw,
kapitaal en winstgevende bloeiende i orth. lieden of .Leeraar, wien het een nette
"Jmg geliefde Dochter en Zuster, de talrijke biyken van belangstelhuishouding
meer
te
doen
uit
voor
en verzorging
11
Maart
1919.
is
een
liefhebberij
Amsterdam,
Mevr.
handelszaak te Amsterdam, leeftyd
ling hun 9 M*art betoond.
kind bij zich te bebben. Brieven van twee meisjes (6 en li/2 jaar).
Burgemeester en Wethouders
G. HERTZ—Owdbbwmzbb,
jaar,
circa
SO
Harlinge», 12 3-'l9.
636C 6394
aanwezig. Vervoorno'md,
betuigt hartelyken
WENSCHT IN KENNIS TE KOMEN met prijsopgaaf en waar, welke Flinke dienstbcde
zijn: goed met kinderen
"«nk
Veor de talryke blyken van beTELLEGEN.
6316
met nette degelijke dame, in den burgerachool(en) er zyn enz. B 534 eischten
de Secretaris,
kunnende omgaan, prettig humeur
leeftyd van 24—27 jaar. Vereischt burean van dit blad.
A. S. ONDERWIJZER. langstelling by onze Verloving
J. J ROOVERS, 1. a.[; wordt: vermogend, knap uiterlijk
en goed met naaien bekend. Brieven
ondervonden, betuigen wy uitsluiVoor de vele bewyzen van har- tend langs dezen weg hartelijker1
met opgave van leeftyd, getuigen,
en van liberale godadienatigcrich"eljjke deelneming, ontvangen ge- dank.
ting. Duitsche dames niet uitge- voor achtetl. jongen, 30 jaar, niet verlangd salaris enz. onder No.
RACHEL PAIS,
de ziekte en het overlyaioten. Brieven van reflectanten hulpbehoevena, gaat graag met B 517, bnrean van dit blad.
den van myn innig geliefden
Harlingen
dienen vergezeld te gaan van por- 1 kinderen en dieren om en kan in
SÏMSON DUVEEN,
echtgenoot
6290
met opgaaf van huwelyksgift.
tret,
dingen behulpzaam zyn. Br.
S. PH. BARBEB,
Winschoten
Op eerewoord wordt het portret veel
Venangen
dure
stoffige
karpetten.
in klein gezin, v. g. g. v. Mevr.
met prijsopg. enz. B 519 bvdb.
ik, ook namena myn KinVoor de talryke blyken van be- 140/tbO e.M.
geretourneerd.
Discretie
verzocht
POLENAAR, K Achtergr. 87. es*
f
4
775
5
50,
6
50,
deren, myn diepgevoelden dank. langstelling by de geboorte var 180/230 c.M (12 el) f890,12 90,17 500 en verzekerd. Brieven onder No.
S. BARBER—Fabkab. onzen lieven Zoon ISIDORE on- ï
De Israël. Dames-Vereeniging te
cM (Wel)f 12.50,20—, 27.509 B 554 bureau van dit blad.
6330 dervonden, zeggen hartelyk dank. 230/280
A-Waterdam, 13 J-'l9.
zoekt voor een meisje
Heerangracht
Maastricht,
N.
huis.
6350
199.
Mooie dessins in rood, blauw,
851
Oude Doelenstraat 12.
van 17 jaar
S. IZASKS.
groen en bruin, franco rembours.
E. IZAaKS—
Voor de vele blyken van be- 6285
Door Heer met goede positie
va» Ekbdbh
» woidtkennlsmakinggezocht
'*»g»telling ondervonden by het
als Kindermeisje, lief* rn
JODEN BREESTRAAT 47 " ADAM. met net knap Meisje. Vermogen
van onzen geliefden Winschoten,
een -woning, hurger familie. Brieven aan de
Vader en Behuwdgeen directe vereiachte. Op brieven1 ter overname
GOUDBhKG,
f3O
f35 per maand, Vooriitster, Mevrouw
Voor de zeer vele blyken vm
te Maastricht.
v»der,
met foto wordt gelet, welke onder[ buuryrysWeesperstraat,
Wilbelroina»ingel
of 2 ongedeelneming by het overlyden vat
den Heer A. M. POLENAAR,
discretie omgaand wordt omtrek
met aparte
meubileerde
kamers
Be ggen wy hartelyk dank.
Merrouw I.lSBAUER—Assonsa,
onze dierbare Echtgenoote, Moeder
geretourneerd, onder No. B 559, kookgelegenheid. Brieven B 546
Plantage Parklaan 21, vraagt
Wed. A. M. POLENAAR- Behuwd- en Grootmoeder, betuigei
bureau van dit blad.
bnrean van dit blad.
wegena huwelijk dertegenwoordige,
wij bij deze oneen hartelyken dank
Waixacs.
1 Mei een
tegen
Uit aller naam,
R, A. LEVISON-Polbhaab.
Afdeeling Amsterdam.
D.
S. LEVISON.
CORTISSOS.
6373
„Hattem, Adar II 5679.
W. POLENAAR.
tegen 1 Mei een Bit- en 3 SlaapGROOTE OPENBARE
M4|
M>art
m
9
met degelijk Pension, of v. g. g. v. Aan te melden iederen
6386
Aflam, 13 Maart 1919.
voor dame, 30 jaar, flink in zaken kamer
avond tusschen 7 en 9 uur. 6352
met Keuken «onder pension. Br.
en huishouding, met eenig ver- j franco
Voor de vele blyken van belangVoor de zeer vele blijken vai op
blad.
B
542
bnrean
van
dit
a.a mogen. Jonge weduwnaar niet
**Wling ondervonden by het over- deelneming by het overlijden vaiD te 8Maandagavond 17 Maart Mij
uur, i/h gebouw van de
J- uitgesloten. Brieven onder No. Heer z. b. h. b. h. h. vraagt te
Mlden van oneen waarden Zwager, onze geliefde Zuster, betuigen wi i
voor
den
Werkenden
Stand.
met 1 Mei, om mes te gaan naat
B 548, bureau van dit blad.
Rotterdam
d«n Heer A. M. POLENAAR, onzen hartelyken dank.
Ssrsnri:
Mr.
ABEL
1
i
HER23EH
hS.
LISSADER
'°Bgen wij hartelyk dank.
Amsterdam, een net BURGER'
DAVID ROZEBAND.
MaaHtia: Men. E. SANIOS-llankarg.
MEISJE, ter assistentie in da
LOUISE WALLACH.
Jb. ROZEBAND.
Entree 15 oent.
met Pension. Brieven met prrjs- huishouding. Adres: K. v. d. Horst,
ANNA WALLACH.
Artar
II
Alj
5679.
w.mo"
A dam, 13 Maart 191*.
| Br. fr. 8532, bureau van dit blad. opgave B 540 bureau vanhiitblad. Hoofdstraat, Ueppel.
624 «
6551
«388 Hattem, JIAWt 1919

Beden overleed
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Trouw-

.

Pension gezocht.

Setïeuse Sjadchengevr.

Pension gevraagd.

HUWELIJK.

Huwelijk. Kamers m. pension aangeb.,

wenscht kennismaking

eerè

Ernstig gemeend.

'
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Groningen.
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Jonge,

GANZEN,

Poulardes,
S. M. KEIZER,

Kaarten.

'

PENSION

NOORD-BRABANT. GEVRAAGD
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Tel. N. 5400 &N. 5986.
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ZWOLLE.
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G EM E ENTE-VOLKSTUIN EN.

.

Dankbetuiging.
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Biedt zich aan
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; SERIEUS.

GEVRAAGD
Wordt gevraagd

-
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NET MEISJE,

*

I HUWELIJK*

L

'

Keukenmeisje

OPVOEDING. GEVRAAGD

'

»

-

JJ'rende

Tehuis gezocht

I
KOOPT
NU
MOTEN!!
.

~

'

,

GEBR. POLAK,

_

■'

'■ Gemeub. Kamer te Huur. i

"i GEVRAAGD ,

HUWELIJK.

.

—

,

Net Dagmeisje gevraagd,
plaatsing*

immmmmmlatrenge
: Hsdsrl. ZionistenbOßd Een passende partij
i GEVRAAGD net Keukenmeisje,
wordt gezocht
\ POERIM BUEEKKOMST
'"
GEVRAAGD
Gen. serieuse Sjadchen j Gemeub. Zit-Slaapkamer

'

aSBBHBRffIHHHaI

■

I

KIEUW

8

Keer I HUISHOUDSTER.
alleenwonend
Gevraagd by Weduwnaar
MEID-HUISKOUDSTER,
gevr.
Adam
Bij

te

ïn een der grootste provincieplaatsen van Noord-Brsbar.t wordt
gevraagd een fflnke'MeldHoishoudster, goed kunnende
koken en genegen m. bdhulp eener
K.-K. Dienstbode lichte bezigheden te verrichten. Hoog loon.
Br. No. B 529. bur. van dit blad.
Met l April een

Jufrouw gevraagd
voor de huishouding. Brieven fr.

"

" "ei m

■

een net MEISJE of

ISevr. een nette

BURGERDOCiïYER
l
kindja
jaar 611

HOOGEVEEN,

e*jj

bericht hare geachte Clientèle, dat, om yan
tijdige bediening verzekerd te zijn, men belfi"
verzocht wordt, reeds nu zijn orders op te g»*6
Voor AMSTERDAM kan men zijne bestelling
ook aan den Heer M. WIJNBERG, v. Woustr. 63 dof

INSPECTEUR VOOR AMSTERDAM 11

HULP, van goede get. voorzien,
vuor üe keuken, gedegen 't werk-

mei»je behulpzaam te zijn. Zaterdags vrij. Mevrouw VAN DAM,
47.
635b'
Gevraagd te Enschedé
tegsa 1 Mei, bij drie personen,

voorwaarden. Sollicitatie?
dienen onder opgaaf van referentiën,

op gunstige
111 Uil II

een net Meisje,

■

.■■■■ll

'

schriftelijk in te
<HOl

'^

111 IM

N.B. Orders kansen alleen worden aanoeneneß, Indien
voor ledere bestelde 5 halve kilo's een Rijksnatzohkaart

Wegens dubbele zaken

niHMmmwÊTWUsvrwÊrwntmeTmmwwnr^A
Te Koop aangeboden jW CINEMA
PALACE
Grutterswaren, j

ioon en veel vrij bv MêVK.
$393
FK»OKR. Sarphatistr. 147.

I
'n flinke zaak in Kruideniers- er?
Boter, Kaas, Eiftren, Chocolade en Suikerwerken.

Net fóeisje gevraagd
-

Bestuurders van tiet Joodsche YBC3r.tiBl.iils,

Maastrichtsche Isr. Tooneelvereen. JtóiP

JOACHIMSTHAL's
lib. isr. Huishoudster STOOMDRUKKER!!.
genegen met behulp van werk-

Joden Houttuinen 92 102. r

'

"
Zondag 23 Maart a.s. in de RedoutazaH
MA&STRiCHT.

Luisterrijk Gecostumeerd |
en Gemaskerd Bal.

goede botrsttlng

STADSKEIZIBER gevr.
in Galanteriên.

Entree voor Vreemdelingen f I.- per
HET

Ifl.V. „DE ZWAAR"

voorla. VAN VLIJMEN & HEÜKEHSFEL»T'
KEIZERSGRACHT 474 b. d. LEIDSCHESTRAAT " AMSTERDA*-

| HQLLANDSCHE£
|
Jf N.V.SCHOUWBURG.
HET HOLLANDSCH TOONEEL. ¥
f Directeur LOUIS DE VRIES. B

te verrichten. Brieven onder No.
B 523, bnrean van dit blad.
Beschaafd burgermeisje
in 't kWit vso de acfe FruDSch
L. O, beeft nog eenige areni Jonguiooich, 16 jaar. ManaJacdtsponibel. Br. fr. B 549 hvdh. turierszooD, bekend met de moderne
voor hulp ln de huishouding En by
talen er. wet bet courante ManuEr biedt zich aan een
kinderen te Amaterdam. Br. fr.
factarenvak, welbespraakt en foed
onder No. B 511, hnr. van dit blad.
ontwikkeld, zoekt plaatsing
boveEjrnnoeind vak. liefst als
In een Provinciestad in het volkomen bekend m. den verkoop in
hetzij in
VERKOOPER.
Noorden, wordt gevraagd bij vau zjjden en wollen stoffen, liefst wii
of
te reizen,
magazijn
om
kei,
stad.
fr.
bvib.
bejaarde
een
Dame met inwonend hinten de
Br.
8553
extern cf intern, vau g. g. voorz.
Zoon, een Meisje, niet beneden
Brl-aven onder No. BSil.b.v.db.
dertig
jaar,
geneigd
de
dat
is met
behulp van een Werkvrouw, alle
voorkomende bezigheden te ver- gevraagd. Sabbath en fesstdageu gesloten.. Provincieplaats in
richten. Br. fr. B 531. b v. d. bl. Os/erü««?l.
Briefen onder 1"><t. p,
ïc:.'-:»z VAN FRANK, N. Heeren- aan den Isr. leeraar van Goor. 6V94
gevraagd,
graebt 35,
6374
Voor diiect gevraagd
I Jaar, per I April, tegen

ZATERDAG, ZONDAG en MAANDAG a.s.

HUISHOUDSTER. FLINKE JONSEN, trouwd persoon.

hooge rente, door

leeftijd 15 tot 16 jaar,by M. VELLKMAN, in rijwielen co onderdeden.
Haarlemmerstraat 109. Amsterdam.

In het Israël. Weeshuis te

: MODES

'■

Indiensttreding 1 Mef a.s. Zich
te wenden tot de directie op een salaris van fIIQQ.—
6369
RAAMSTRAAT 45.
Zeer veel vrije tijd. SolliciWeduwe, rniddelb. leeft-, biedt tanten gelieven hunne brieven
Zich aan afe HUISHOUDSTER, tegen te richten aan het Kerkbestuur.
vergoeding van ko»t en inwoniüg.

-

salaris.
Bij een

Sr .B 530.

Swaninierdamstr. 47,

TEL, C. 2028.

Iste qualiteit en Hui»hotad (
in I, 2 en 4 ponds blikken.

.

—

hoek Deymanstraat

en is heden weder GEOPEND.
i

6333

een bloeiende

"deu

haag.

..

en

P^

-

Te koop aangeboden

zag zich gaarne geplaatst Jongedame.
voor
goed

bekwamo Winkeljuffrouw

> plaatsing

'

KOEK.

8

■
Kó. 3-1
fMOBDERMOLEHSTEEG
gj TEL. 1857 CEHTRUW. AMSTERDAM. J

Broninger SucaMoeL

-

.

_

De Godsd. Israël. Schoolcommissie te Rotterdam vraagt voor
de onder huur beheer staande
kostelooüe Godsdienstschool, om zoo
spoedig mogelijk in dionst te
treden, een
636Ï

,

ONDERWIJZER

gevraagd, liefst terstond; hoog salaris. Alleen zg, die langdurig,
van den hoogrsten rang, togen «"ortgelyke zake» werkzaam zijn of waren, komen in aanin« T 33?
een salaris van f 1500 — per jaar.
Firma I. D Ffjr.PAÜBR. SpuUt.raat 30-39. D*n Haay. _JJS
Sollicitaliën met opiave van leeftijd en referentiën vóór den 20
Maart as. aan het adres van den
eerst-ondergeteekende,
Nieuwe Binnenweg 149.
Voor direct gevraagd in
De Schoolcommissie voornoemd,
De Voonitter,
J. VAN CLEEFF I».
De Secretaris,
fi. .T. HARTOffENSIS.
Br. No. 29,
S.

s. flinke VERKOOPSTER.
voorf FILIAAL GEVR.,
.1

op een kantoor. Firma fiRTJNWALP, Helder.
Sjabhos en feestdagen vrjj Briev<n
Terstond plaatsing
onder No. B 520, bnr. v. A. blad. "■enige

,

.

siers en Winkeliers in Huish. Artikelen, Garen
Band en Manufacturen. Br. 8514, bur. v. d. jj^

\ bekwaam en ieroütinserd Verkoopsters Dameshoeden en Pelterij^;

-

kunnende tjpeneneenigadns
kinderen, liefst kleine. (Ook ;
joor tijdelijk.) Br. franco B 573 bekend met boekhouden, zoekt

HUISHOUDSTER

KOEK.

IE Kl? AAHSEBQDEHI"
Foikißgestr 18, Groningen.
;
50.000 SIGAREN,
Reiziger»
zich
aan
Biedt
aGEVRAAGD
goed ingevoerd door geheel Nederland, bij K.H. 6ro*'
e

.

rlit hUA

v/h.

*^

| S. HOÖGSTRAAL,

GEVRAAGD Agenten en wederverkoopers
net Christen Werkmsisje.

bureau van

1

■telt donr do*e H.H. Koek- en Banketbakkers in kenr.i'- I
at r 'ö voor PESJkCH a. s. hui producten leveren, dew«l* e I
ÏBO BS onder den daarvoor gestelden ritus gefabricrerd z\in, en ais I
W* steeds, wat bakuwrd, smaak en prijs betreft, con- I
Rabbinaal toezicht
L* curreerend blijven.
tffT Gelieva Bestellingen met het oog op tijdig* I
Zend postwissel a f2.50
aflevering zoo spoedig mogelijk op te geves** fl
en U ontvangt een extra fijne
6378
FABRIEK EN KANTOOR:

kunnen zich nog «enige beschaafde Datnest en Heeren TaV3
aat<sluiten( liefst in bet bezitt Onder
van een fiets. Br. fr. lett. P. A. W.
j a*n NuoH & vak Pitmar. Adam._

druk beklante Boter*
en Kaaszaak.

POLAK & VORST. 4

Wh* Ken lette van af beden goad op het adres. gfVm
Teleph. blijft Z. 1095.

Gember f I onder
! Amusementsclub f 1.50 per pondr i tJË

TE KOOP MXEEBODEHI-

Aanbevelend

„DE WITTE OLIFANT'
Ie Sanketspijsfabriek
toezicht
Amsterdamsche Rabbinaat

6303

Br. Ko. B 558. hnr. van dit blad.
Nut Bur*eimeisje, j; 18 iaar.
zoekt een lichte betrekking
bij fllet-iiberaie lieden nis assistentie
in de huishouding Liefst boschSTEN O-TYPISTE,
rijke streek. Op goede behandeling
Israël. G, 4 jaar op een Effectenen gezellig huiselyk verkeer zal
kantoor we<kzaam als Oorr"spon
meer gelet worden, dan op salai is
dente in de Paitscbe en Holl. ta»l>
Brinven Ti 560, hor, v. d. blad.
bekend met de fondsen-admin.,
Brieven B 567 bvdb.
Mevr. DUNNER, Kar.erneatr.22h» .,
wenscht van betrekk. te verasderen,
vraagt, wegens ongesteldheid dpr
Zaterd. en feeald. vrjj. De beste
reserw, voor direct een FLINK
refer. stasn t';n dienste. Salaiia
WERKMEISJE (Isr. of Chr). v.g.
nader overeen te komen. Brieven
g.v., loon f226.—. Z.a.t.m. datel
onder B 564. bnrean vart dit blad.
na 7 oor 's avonds.
6328
voor f45 — per mille
|
Adres: H EL2A3, Jacob van
l>.m pen straat 135.
63999 voor direct eenige aankomendee
' CostuumnaalsUrs. MejuffrWordt jjevraajrd in een
geain met 1 sohoolga»"d kinrf.
| Pekkrl. Zw.iienbnraeratr. 57. 6397 17
'wasch bnitenshuia, EEN NET
IQO K.G. Ie kwaliteit
Gevraagd door fa. J. .7. DE Ij
MEISJE, loon fs— per week.
SCHEERPOEDËR
Kalvcrstraat 218, een
C.\NH<>,
Br. No. 28, Boekb. S. .Tacobsoh, j a f (.10 p. K.G. Monsters gratis■
t>2g2
Paviljoenngr. 9 b Den Haag.
verptjjgbmr. Br. No. Bs.*)7hvdb.
" die tevens genegen is. tgdens hett
in Zand5 zomerseizoen het filiaal
voort te beheeren. Hoog salaris- N
met Mei een
6381
gevraagd;
Schriftelijke aanbiedingen niett
voor mijn ansisepü«cbßcheerpoederr
6396ij
opgave
van referenties.
pla*te.
in elke
Flinke verdienstee
1
Adres gKBKSHYM, Ainntel 69. eu tevens REIZIGER. Br. fr.
Voor onze zaak in Manufacturen11
B .572 burean v* n dit blüd
«n Confectie, op Zaterdag en feestNette orthodoxe Juffrouw
dagen gesloten, vragen wij een

l

VERPLAATST tan WEESPERZIJDE 16 naar

Onder Rabbinaal toezicht.
b.v.d.b. 2 ponds bt. Appelmoes f 1.25.1
; Boter olie f125 per halve L

Reis- en

63$jJ

Magazijn van Eiectriéche Installaties, Kooken Verwarmingsapparaten.

1 SANT* GROOS*

ver-

HOEOEN.
Terstond gevraagd
bekw. Apprêteuses,
hoog

Israël. Gemeente te DELFZIJL, roept sollicitanten opi
voor de betrekking van 5062

een orth Ksukenmeisje.

f

ZIONISTISCH TOONEELSPEL, I
in vier bedrijven,
o
van Dr. TH. HERZL.
|
Prijzen van f 0.30 tot f3.—. I
Telefoon 4594 H. 6389 fl

merk B«werswijfc
Brieven franco B 513
Doperwtjes {fijne) IL. 1.25, Va L 65 et.
bureau van dit blad.
SNIJ- en SPERZIEBOONTJES

Het Kerkbestuur der Ned,

gevraagd

MAART a s. en volgende dager»'
CATALOGUS VERKRIJGBAAR.

voor 6 Wuiderstraat 8.

te leen

»s GRAVENHAGE, wordt

fl
2
!

1500 SULDEN

vraagt per I April flinke

VEILING

IJetiüweSWf
WEGENS UITBREIDING "%
M
1
» is het Magazijn „DE ETNA"

flinke Verkoopster,

Aank. 1* of 2e MOOISTE

KIJKDAGEN-

MAGNiFIEKE
INBOEDELS, ENZ.
18

ONDERWIJZERES, MANUFACTUREN.
4 Woensdag 19 Maart, 8 uur |

biedt zich aan

persoon.

BESTUUR

"

In aanmerking komen alleen personen, bekend met het vak, om
vaste clientèle te bezoeken.
Salaris en provisie. Br. fr.
B 553, bar, v. il. hlwd

É

Vertier : ZEER UITGEBREID
PROGRAMMA.

lw

controle.. il. Amstord. Rabbinaat
in Amsterdam Br 8558 b.v.d.b. Onder
SfMff Voor da Paaschdagen Is vroegtijdige aanvragen gewenscht.
6220
«3—l—
Ge en : Adar II 'T9.
(2e LOOKKLASSE)
Maart '19.
De Opperrabbijn van N'.-HoUarid,
gevraag'!, bekend met Hebreeuwse h.
A. S. ONIiËRWIJZKR.

LETTERZETTER

'

Wereldnieuws.

HILVERSUM.
„DRUKKER",
goeds broodwinning of IfiAURITSUAH

Meid-Huishoudster, Hotel 6LASER, Arnhem,
Gevr. een net Dienstmeisje, Keukenmeid of Kookstar.

DETECTIVE EN ADVOCAAT
nilJi Tllli»

AGENTEN.

Juffrouw

PROGRAMMA VAM AF VRIJDAG 14 SSAAB T'

SPASNENQ DRABSA IK 4 ACTEH.
aam aan m yur *m* m mm met versterkt orkest, »pe e
««««ren middag en a»on*

—

—

vtouw alle voorkomende bezigheden

■

a"'|"

Ihtóg

(tegen Mei)

* (l
Bree^

Ingeleverd. Deze worden door het Kerkbestuur der Israël
op de woonplaats van den verorulker afoegeven tegen

S I. D£ VRIES Jr., Qvertooin 4, Amsterdam. §
HENtIETTE ELTE/
AGENTEN.
BARPHATIBTRAAT 122

lib., intern, zelfstandig kunnende
werken, v.g g.v., Icon f 5 50 p w.
Kl. ge/sin Adres: F. DE GROOT,
Haarlemmerdijk 4. Adam
6301
Gevraagd in klein gezin

sm. ph. wuusn & z», " rossig*

Fa.

van H f%
by een
iichie huiselyiie bezighede:;, ook
met bulp van 2 d*gon een
kunnende koken, in liberaal gezin.
Brieven franco E 569, bureau va» flit blad.
werks'er,
var,
de huiselijke bezigheden
h'nd
No.
56?.
bnrean
dit
Br.
B
te verrichten. Loon f 2,'Q p j*ar.
Wasch vrij. Br. fr. BM4 hvA.h.
kinderen,
Een nette Wed. "wenscht zoeken ttfan en Vrouw «onder
per 1 April te )Den Haag in
klein gezin een JUFFROUW nette bezigheden tot na- die de aEgeheele leiding op xïch kunnen
of net BURGERMEISJE, mtddag. Br. Fr- B 545 b v.d.h. nemen van hei Joodsche Vacantiehuïs*
alleen om te koken en een kindje Gevraagd HEID-HUISHOUDSTER, hetwelk geopend zal zijn van April tot October.
van V-fa jaar te verzorgen. Salaris, (lib.), mtern, fs.— p. w., goeüe beSecretaris,
m. inbegrip v. waschaold, f325.— handeling. Opgave van vorigen Br. met uitv Inlichtingen en referentiën aan den
per jaar. Br. fr. 8f.61. b v. d. b. werkkring of betrekking, v.g g.v.
Wordt gevr. een Br. No. « 547. hor, van dit blad.
Direct net Dagmelsje gevraagd tot
flinke JUFFROUW, 4 uur,
klein gezin, lnou f 5p. w.
geschikt voor een zaak van meu- Rnyscb>traa>
Piano-Leerare».
PLANTENBOTIER FABRIEK, die
«350
45, 3e étaga
prima kwaliteit PLANTENBOTER
belen en hu>shou:lelyke artikelen.
In het Centraal Israël. Weeshuis ONDER RABBINAAL TOEZICHT
Sabbath en feeatdsgen gesloten.
Ook genegen in de huishouding te Utrecht wordt tegen 1 of 15 fabriceert, zoekt io ALLE plaatsen
te
behulpzaam te zyn. Dienstbode Mei as. gevraagd een
van NEOERLAKD goed Ingevoerde EMdlfloaiGotuirnterivi Auiniw
Referentiën:
J. B. DE PAAUW
aanwezig. Eenige kennis van het
IJVERIGE
HJLIUS RSWT6EN.
Huiaelyk
verkeer.
vak gewenscht.
Uitv. brieven met referentiën
Adres: J. ELZAS, Langestraat 35, voor de huishouding tegtm nader
6398 overeen te komen salaris. Brieven I onder No L4lB, Alg. Z.-Holl.
Alkmaar
Den Haag
met opgave van leeftijd en refe I Adv.-Bnr. C. Brouwer
i.iimiiGevr. per 1 April een flinke rentiën aan de Directie.
631> I i i«»«i«ii«■■!■■ .i in
PENSIÖNRESTAÜRANT
een
persoon
zoekt
geb..
Een net,
orfb.
middelb. leertyd, v. g. g. v. Per26—28,
soonlijk aanmelden Rokin 120. 6SOO vraagt tegen Mei a.a. een orthodoxe
TEÜ.EFQOH IKT. 390.

GEVRAAGD

Onder beleefde aanbeveling.

6555

broodwinning!

NET rapiSJÊ

6V83

Paaschbroodfabriek

zoekt een

No. n 526. burean van dit blad. een burgerpot kunnende ktJ!'« T> ep
GEVRAAGD in het Port. hniselyko bezigheden veirichttrBrieven luit. B 537 bur. v. d. blat.
Weeshuis, J Breestraat 89, pen
Gevraagd tegen pr. April een

Flink loon, veel vrij.
■

De Firma SAL. PH. WIJNBERG & Zo.

DS AKSTEROAMSCHE MIJ VAN LEVENSVERZEKERING, KEERENGRACHT Ne. 414.

Voor direct gevr.
NOOD.

Keuken-Werkmeisje

WfcEKBLftE

[[ inspecteur]]

v.g g.v., leeft, ca 40 j , goed voork. met kinderen een Juiïrouw,
vereiücht. Br. B 527 bur. v. d bl. die gevend ia r.elfstandig op te
treden. Dienstbode aanwexig. Br.
No. B 536. bureau van dit blad.

Meid-Huishoudster.

iS%ftESUg&TIgOIt

.

*

VERKOOPSTER»
DEN Hflftö
FLIHKE VERKOOPSTER

"

o^
JACOBSO*

voor Pelterijen en Dameshoed
Hoog salaris.

Paviljoensgracht. DEN HAAS.

Boekh.

*2>

DAMEBKAPPEN-

gevraagd begin Mei, iv een
ln Koffie, Thee, Tabak en
orthodox gezin te Winschoten, om
Sleuren, eigen zaak gehad hebmet hulp van een meid de nuis- VERKOOPSTER GEVRAAGD, om bet Costuumvak te leeren. bende, borg kannen de storten.
Kapster heeft nog enkele uren beschikbaar
houding te bestieren. Brieven fr."I goed kunnende handwerken. Annb.1. Adres: Maison G. PE LEEUW,', Brieven franco B 525 bvreau van i kappen aan huis, f 10.— per maand.
„_
6628'
lOvertoom 2i.
ZUID
GRAVESAftDEPLEIM
I.
TELEF.
3 538, burean van dit blad.
'.
«317
7
dit
blad.
Prinsengracht
6311l
700.

LAMPEKAPPEN.

nette Leerlingen,

~

voorop

HIEUW ICRAELIETISOH WEEKBLAD.

DERDE
BLAD
VRUDAG

2*°

14 MAART 1918, No. 43

Idegoms,

die Asura hebben, zullen door de genoemde
twee parnassim op eenvoudige wijze en zonder
eenige verdere begeleiding naar hunne gewone
zitplaats vergezeld worden.
Art. 25.
Om de taak des voorzittenden Pamea te vergemakkelijken en der gemeente moeielijkheden te
besparen, zal het roepen voor den sepher op de
de volgende wijze bg loting plaats hebben:
Er zal een kist gemaakt worden met 10 vakken.
In de 5 linka zullen briefjes geatoken worden met
de namen van al de mannelijke leden der gemeente
boven de 13 jaren en geclaasiflceerd als volgt:
In het Iste vak al diegenen, die op Sabat en feestdagen als Iste Israël, zullen moeten geroepen worden.
In het 2e vak zjj, die gehuwd en 25 jaren oud
z\jn, tusschen welke eene loting zal plaats hebben
om te bepalen wie als 2e, 3e of 4e Israël, zal geroepen worden of als laatste op Ros-Hodes (Nieuwe
Maansfeest). In het 3e vak de gesalarieerde Hahamim en de oude gemeenteleden om als 5e Israël,
geroepen te worden op sabbat- feest- en vastendagen, zoomede bij de lezing der Sira (loflied op
den Uittocht von Egypte) en der 10 geboden. In
bet 4e vak alle mannen tusschen 18—25 jaren,
tusschen welke door loting zal aangewezen worden,
wie op Maandag en Donderdag als eerste Israël,
en op Ros-Bodes en voor den tweeden sepher op
feestdagen zullen geroepen worden. In het 5e vak
de jongelingentusschen de 13—18 jaren om geroepen
te worden op Sabat-middag.
Al de uitgetrokken briefjes worden, ten bewijze
dat de daarop genoemde perionen hunne functie
volbracht hebben, in het daarmede overeenstemmend
vak rechts geworpen.
Art. 26.
Zg, die pas in dit land gekomen of pas tot het
Jodendom toegetreden zijn, ook zij, aan wie eene
dochter geboren werd, zullen, met terzijdestelling
der loting, voor den sepher kunnen geroepen werden
en vrij z Ü n om te offeren voor hoeveel en voor
wie zg goedvinden.
Art. 27.
De gemeenteleden, die buitenlanda geweest, en
de zieleD, die hersteld zgn en wier namen dus
niet waren uitgetrokken, zullen bij het uithalen
van den aepher het agomel (dankzegging voor hun
heratel) uitapreken. Zg, wier namen tengevolge
van zeer lange afwezigheid uitgetrokken waren,
kunnen, met goedvinden van den voorzittenden
parnas, nogmaala in de gelegenheid geateld worden
voor den sepher geroepen te worden en zal ten
dien einde een billet met hun naam opnieuw in
de kist gestoken worden.
Art. 21.
leder, die door het lot of op andere wijse voor
den aepher geroepen wordt, kan naar goedvinden
offeren, mits de eerste offering voor de aedaca
(armenkas zij.
Art. 29.
Niemand, die niet voor den aepher geroepen is,
zal voor het heil van een ander mogen offeren, maar
zal zoodanige offering plaats hebben onder bijvoeging
der woorden por au intencion (voor hen, die hy in
gedachte heil wenscht) en wel alleen op het tijdstip, dat de aepher uit den Hechal gedragen of er
weder in geplaatst wordt, teneinde de gemeenteleden gedurende het voorbijdragen van den aephar
niet te lang staande te houden of hen alsdan in
het zingen der Psalmen te bemoeielgken.
Bg het dragen van den Sepher wordt het willekeurig begeleiden door de gemeenteledenverboden.
Art. 30.
De Mahamad benoemt de 6 bestuurders der gebroederschap Bikoer Cholim (tot ziekenbezoek, bijstand aan Dohoottigon, bezorgi/ig der lijken), stelt
met deze hare reglementen vast en benoemt met
deze hare leden. Dezen laatsten zgn verplicht de
hun volgens rooster toekomende werkzaamheden
naar eisch te vervullen, vervallende zg bij onwettig verzuim en geen plaatsvervanger stellende
telkens in eene boete van f 1 van welke oplegging
aan den Gabay der gemeente zal worden kennis

-

mij, eet en drinkt niet, gedurende
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en
bet bevel
v*
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Eenige bijdragen tot de Geschiedenis
der Joden te Amsterdam,
verachiUende bronnen naverteld door
A. H. WOLF..
—o—

REGLEMENT

voor de
Vereenigde Drie Gemeenten.

{Vervolg).
Art. 21.

, ?e mahamad benoemt

de 6 parnasim van de
»tleerschool Talmud-tora en zullen beide
Ascamot (reglementen) maken, naar
d"10 lnri
chting zal beheerd worden.
Art. 22.
D e vw
am
die de tegenwoordige ambtebeden,
naren te , Ver
v
«chten
zijn als volgt:
hebben,
M0r
de Castro (Cra»to?) zal aan aUe kinderea
e br.) alfabet en het spellenleeren tegen
een
,ch Balari va n fl5O.
U
Joaer, n
verder onderwijs in het
'Bebrj i n enaroin zal
dat der Parasa (wekel. afdeelm»
geven en jaarlyka ontvangen f250.
BarüS zal den poat van Hazan (voorhet s_Tervallen en in het vertalen der Parasa in
tegen een salaris van
f 3j0 neyensonderrichten
f5O voor huishuur, makende
toti.i1 ~e
0
t f,jll len

s^
*elke*

.

-

j

ia..i-l

l

'

if

Abraii

'

kier"

A* f4OO.

Aboab heeft de (Hebr.)'taalkunde
te of" 1
""«ettijMii
en
het lager onderricht in de ged
ye ? (uitbreiding der mondel. wet) te geven;
e r edikatiën in de avondleerschool te
kond
"len-, eenP en ander togen een salaris van f450.
*êa o&m Menasse Ben Israël heeft maandelijks
»nl Sabbat predikatie te houden tegen eene befl5O.
rging van
Saul Levi Mortera zal het hooger onderm e gemara geven en drie predikatiën in
kin
j* maand houden en daarvoor genieten f6OO,
ew 10 manden lurf& am David
Pardo zal het beheer over de begtaf ,B
en bebben en adjunct-administrateur van
Wpk
entè-begraafplaats te Ouderkerk
Vd Amstel)
a m (g eme Voor
de diensten door hem reeds
zgn.
he
tet,-ezen en nog te verrichten, zal hg jaarlijks
«"«eten f5OO en 100 manden turf.
*oo ï vel Abendana, als Hazan de Hebra (hulpJlezer) fangeerende, zal jaarl. ontvangen f6O.
(Koster) Jahacob Franco zal voor de
v
gen,
c^tiD
die de mahamad hem oplegt, jaarliik 8 genieten flBO
(volgens een ander Handschrift
f|*

.

**

!

-

°

er' harnas'

)"., ?. harnas Abraham Pelegrino voor z\jne diensten
/

f 160.

Sa mas Daniel Del Valle voor zgne diensten
"""Wijks f 140.
Js.

i

Art. 23.
Ü de asurot ikerkelgke feestviering) voor brui»JjoïöB en de Bruidegoms der Wet of wegens de
ooorte van een zoon, zal het volgende onveri
J>erlgk in acht genomen worden: zg, die daarbg
misvot (kerkel. plechtighert Q n z^n ' z nllenende's morgens
naar goedvinden
van
s
avonds
kö
begeven en een Oohen (afstammeling eens
jjiesters) een Levi (uit denstam van Levi) en zeven
en Btam I«»ela, de bruidegom zelve niet medevoor den Sepher (Wetarol) kunnen roepen.
bruidegom,
de Bahal-Berit (iemand, wien een
t 0 geboren
ia)
en de 9, die voor den Sepher ge°0q.Pen
worden, zullen naar goeddunken kunnen
oq.Pen0
re& en zal aan anderen verboden zgn, by die
B iegenheid
offering te doen.
'
Art. 24.
Tora (feest van de Vreugde der Wet
Simha
b
ttt jj *bat-Beresit (den daarop volgenden Sabbat
aj*en de bruidegoms der Wet op de daartoe bePlaataen ter zijde van den Hechal plaats
OenT naaBt
den Hatan-Tora (eorate Bruidegom der
Vbn
de voorzittende Parnaa en naast den Hatan
YOW j (* weede Bruidegom der Wet) de hem optjeode voorzitter zitting nemen. De andore bruiri.

«el J
lekend

,

te?

'

gegeVen

Art. 81.
Voor den eeraten maaltijd aan de Abelim (treurende om naaate betrekkingen) na de begrafenis
toe te dienen, zal, naar gelang van hun getal f4
tot f 6mogen besteed worden. Geeft de parnas
meer uit, dan blijft dit voor zgne rekening.
Voor de Abelim zal bg het eindigen der verschillende treurtijden geen afzonderlijke zitbank ter
Synagoge zgn, maar ieder zal op zijne gewone
zitplaats gezeten zgn.
Art. 32.
De armen, die op Ros-Hodes (nieuwmaansfeest)
van de Sedaca zullen genieten, moeten van goed
en zedelijk gedrag zgn en zullen bij het lotworden
anr gewezen. De vastgestelde bedeelingsommen zijn
van f 2tot f 6'amaanda.
Art. 33;
Wanneer iemand eene pretentie heeft op een
ander, betreffende goederen en niet omtrent wiaaels
of beslag, waarbg te lang oponthoud voor den
eischer te schadelijk kan zgn, zal hg hem door
den Samas (koster) voor den mahamed laten dagen,
welke in beider tegenwoordigheid en met beider
goedvinden scheidsrechters zal benoemen om de
zaak binnen 3 dagen in der minne bij te leggen.
Komt men na hunne uitspraak niet tot overeenstemming, dan zijn de partijen vrij, om te procedeeren en hun recht te verdedigen waar zij willen.
Heeft iemand, zonder vooraf op deze bepaling te
letten, zijn geloofsbroeder voor het gerecht gedaagd, dan zal hij naar omstandigheden geatraft

worden.

Art. 34.
Wanneer in den mahamad iets behandeld wordt
betreffende ecu peraoon, die een zijner leden tot
in den 4 den graad van bloed- of aanverwantschap
bestaat, of wanneer dit lid met dien persoon in
vijandschap leeft, zal hij daarvan aan zgne medeleden kennis geven en zal, op de wgze, zooala de
Aacamot (reglementen) der gemeente nader zullen
arnwgzen, een lid van den voorgaanden mahamad
in zgne plaata geateld worden, om met de overige
leden het punt te bespreken. Blijft hg daarin in
gebreke, dan zal de mabamad, zoodra hij van de
omstandigheden kennia heeft, uit eigen beweging
een plaatsvervangend lid benoemen.
Art. 35J
Men zal voor de overledenen slechts kunnen laten
Escava (gebed voor de zielrust) zeggen gedurende
het jaar sedert hun overlijden, en wel bij het openen
van den hechal en bij het wegdragen van den sefer
van de teba. Zjj, die voor den sefer geroepen
geroepen worden, kunnen Escava laten zeggen voor
wie ze willen en op den dag van Kipur (Grooten
Verzoendag) zal voor allen voor vrie dit gewenscht
wordt
dit gebed gezegd worden.
Art. S6J
De heilige gebroederschap Hes-Haim fonderwga
in de Wet) opgericht door de gemeente Bet-Jahacob,
zal blgven voortbestaan en beheerd worden door
de bestuurderen volgens de reglementen van genoemde iastelling.
Art. 37.
nöteeren
en
incasaeeren der offergelden
Voor bet
voor het Heilig-Land en voor de Gevangenen zal'
de mahamad een penningmeester benoemen en naar
de behoeften daarmede elk jaar voort gaan. Zij,
die tot deze Godvruchtige instelling wenschen bfl
te dragen, kunaea dit naai goedvinden doen.

—

—

Art. 38.
De mahamed zal jaarlgks niet meer mogen uitgeven, dan de inkomsten en belastingen der gemeente bedragen en zal daarvan in geen geval
mogen afgeweken worden.
Art. 39.
De Hazan (voorlezer) zal niemand bij het roepen
| voor den Sepher zonder toestemmen van den mahamad mogen tituleerenofmiseberah(eenzegewensch)
geven. Doet hij dit, dan beloopt hg telkens een
boete van f3.
Art. 40.
De Sophar (Bazuin) zal op Roa-Asana (Nieuwjaarfeeat) bg de lezing der Muaaph) bjjgevoegdgebed) en bg de herhaling.
Art. 41.
voorwerpen,
Alle
die der 3 gemeenten voorwaardelijk ten geachenke gegeven zgn, zullen onder diezelfde voorwaarden by de vereeniging in
gebruik blgven.
Art. 42.
Deze overeenkomst zal door de vereenigde gemeenten in acht genomen worden, zooals ze in
bovenstaande 41 art. vervat is. Er zal daarin door
den Mahamad geene verandering mogen gemaakt
worden, tenzij met eenparig goedvinden van ons
ondergeteekenden, die ze ontworpen hebben, of van
diegenen, die in verloop van tgd in onze plaats
zullen getreden zgn, zoedat over alle veranderingen steeds door zes personen eenparig besloten
moet worden, strekkende dit alles ter eere van den
heilige God en zgne heilige leer.
get. Selomoh Abaz.
Joseph Cohen.

Joseph Abenacar.

Abraham Aboab.
Matatias Aboab.
Aron Cohen.
Op Sabbath 6 Eislew 5399 werden bovenstaande
42 artt. ingevolge besluit der 6 gemachtigden van
de tebo's der 3 gemeenten afgekondigd en op 28
Adar II door de hoofden der gezinnen goedgekeurd.
Bij die gelegenheid werd art. 25 dus gewijzigd.
Art. 25 (gewijzigd).
Tot het roepen voor den sepher zullen in de
kist slechts 3 vakken zijn; in het eerste worden de
namen van alle gehuwde gemeenteleden en van die
der ongehuwden van 20 jaren en daarenboven gestoken, teneinde volgens het lot voor den sepher
geroepen te worden als Iste, 2e, 3e of 4e Israël op
Sabbat, of als Israël, op Ros Hodea ofbg de lezing
uit een tweede aepher. In het tweeede vak bevinden zich de namen van alle leden boven de
50 jaren zoo mede die der gesalarieerde Hahanim
en van hen, die ala maalim (5e Israël) op Sabbat,
feest- en vastendagen, zoomede bij de lezing der
aidra en der 10 geboden voor den sepher zullen
geroepen worden. In het derde vak worden de
namen der jongelingen tnsachen de 13 en 20 jaren
gedaan en zullen die voor den aepher geroepen
worden op Sabat middag, op Maandag en Donderdag,
I Wordt voortgezet).

KERKERAAD.
Extract uit het rapport der Commissie
benoemd in de vergadering ven 17Juni 1918
tot onderzoek van ds financieele stukken
der gesubsidieerde instellingen voer onderwys.

AMSTERDAM, 13 Januari 1919.
Bg Uw bealuit van den 17 Juni 1918, werden
wg met den heer L. van Gelder benoemd tot
Commissie van onderzoek van de financieele bescheiden der gesubsidieerde instellingen. Tot ons
Idoiiww.nn was de heer van Gelder rifior ono:»w*«»lrlheid verhinderd aan de werkzaamheden onzer
Commissie deel te nemen.
Onze bevinding ten aanzien der door ons onderzochte bescheiden is de volgende:
ad A. Stukken Ned. Isr. Godsdienslarmensoholen.
Blgkens de Rekening en Verantwoording der
Commissie van Toezicht over die scholen kon dank
aan de meerdere ontvangsten, in de grootere kosten
van de huishouding der school worden voorzien
en zelfs een bedrag f1250.— worden aangewend
tot buitengewone aflossing van de extra hypotheek
ten laste der instelling. Ook zyn verschillende
uitgelote obligatiën ten haren laste, waarvoor op
de begrooting der Scholen een bedrag van f900.—
was uitgetrokken, niet ter betaling aangeboden.
De Rekening en Verantwoording sloot met een
kassaldo van f 1655.76, welk bedrag in de Rekening en
Verantwoording over 1918 zal wordenverantwoord.
Op de begrooting der instelling trok onze aandacht de hoogere raming voor uitgaven van het
onderwijzend personeel in verband met de openstelling van een nieuwe school in het stadskwartier
over het IJ en de plannen der Commissie tot het
scheppen eener gelegenheid tot het verstrekken
van godsdienstonderwijs in de Transvaalbuurt.
Wanneer de Commissie van Toezicht de regeling
aanvaardt, die voor het onderwijzend personeel
der gemeentelijke godsdienstscholen is ontworpen,
zal in de voor subsidie aangevraagde bedragen
van f 27000.— voor gewone subsidie, f 2200.—
voor duurtetoeslag en f 1600.— voor het Pensioenfonds, wijziging moeten worden gebracht.
Wij meenen, vooruitloopendo op Uw beslissing
ter aanzien derbg U thans nog aanhangige regeling,
Uw Raad te mogen aanbevelen, ter beschikking
van de Commissie te stellen de bedragen wegens
de genoemde subsidie, op de ontwerp-begrooting
over 1919 uitgetrokken.
ad B. Stukken Bewaarschool voer
Ned. Isr. Minvermogenden.
der instelling over 1917
begrooting
Hel op de
geraamde tekort van f 1836.125 kon niet door
andere middelen worden gedekt, en is integendeel
tot f 1871.836 gestegen.
In tegenstelling met 1916 toen het tekort uit
vrijwillige bijdragen werd bestreden, moest het in
het jaar 1917 worden gedekt door het te gelde
maken van eenigeeffecten aan deinstellingbehoorend.
De begrooting over 1919 sluit met een geraamd
tekort van f 1315.325. Het Bestuur vreest voor een
ontwrichting der financiën der instelling, die het
te bedenkelijker voorkomt, nu de school naar
deszelfs oordeel dringende behoefte heeft aan ingrijpende verbeteringen, die alleen uit geldgebrek
moesten worden uitgesteld Het verzoekt UwRaad
daarom ernstig de vraag in overweging te nemen
of het niet mogelijk ia de subsidie over dit jaar
met f 1000.— te verhoogen tot f 4500.—.
Onze Commissie kan de inwilliging van dit verzoek alleazina aanbevelen en vleit zich, dat de
Raad ten gelegene tijd wel «al willen besluiten,
om de subsidie over 1919 met het gevraagde bedrag
te verhoogen.
ad C. Stukken Ned. Isr. Seminarium.
De rekening en verantwoording der instelling
over 1919 wijst een tekort aan van f30.04. Curatoren
konden uit de middelen der i instelling aan het
personeel een duurtetoeslag verleenen.
De begrooting over 1919 wijkt slechts in ondergeschikte punten af van die over 1918 en gaf onze
Commissie geen aanleiding tot een bijzondere
bespreking.
der Vtreensging
ad D. Stukken Godsdienstschoolbelangen
m de
Joodsch*
der
bevordering
tot
Watergraafsmeer.
gemeente
school over
De rekening en verantwoording der
f2.51.
saldo
van
batig
met
oen
sluit
1917
Op de begrooting over 1919 aijn de bezoldigingen
van het onderwijzend personeel verhoogd, evenala

..

9
de kosten van huur van de lokaliteiten voor het
godsdienstonderwijs beschikbaar gesteld in de
M. U. L. O. school in Watergraafsmeer, in verband
met de in gebruikneming van een derde lokaal.
Hoewel in het begeleidend schrgven daarvan
geen melding is gemaakt, trok het onze aandacht,
dat de post yoor pensioenbijdrage ten behoeve van
het onderwijzend personeel van de begrooting is
afgevoerd, naar wij vernemen op grond, dat tusschen
het Kerkbestuur en het bestuur der insteUing geen
overeenstemming is verkregen ten aanzien van de
voorwaarden van deelneming der vereeniging aan
het Pensioenfonds.
De begrooting sluit met een tekort van f 1385.
ad E. Joodsche vereeniging Betsalel.
De begrooting over 191» toont in totaal een uitgaaf aan van f1220.— tegen f1020.— over 1918.
Aan het verzoek van het bestuur om het subsidie
met f 200.— te verhoogen, kan echter op grond
van het Raadsbesluit van den 14 Juni 1917 no. 98,
waarbij is bepaald, dat de gemeente niet verder
zal gaan, dan tot het geven van een subsidie tot
ten hoogste van de helft der totale kosten, niet
worden voldaan. Onze Commissie vermeent, dat
in overeenstemming hiermede het subsidie moet
worden bepaald op f610.—.
Resumeerende heeft onze Commissie de eer u
te adviseeren:
a. goed te keuren de door de Commissie van
Toezicht over de Ned. lar. Godsdienstarmenscholen, het bestuur der Bewaarschool voor
Ned. Isr. Minvermogenden, curatoren van het
Ned. Isr. Seminarium, het bestuur der Vereeniging tot bevordering der Joodsche belangen
in de gemeente Watergraafsmeer en het bestuur
der Joodsche vereeniging Betsalel ingezonden
rekeningen en verantwoordingen betreffende
de door hen beheerde insteUingen over 1917,
en dezelver begrootingen over 1919.
». te verleenen
I°. aan de Ned. Isr. Godsdienstarmenscholen een
subsidievan f35000.— (post 188 der ontwerpbegrooting 1919) en een extra aubaidie van
f 2000.— ala bijdrage ten behoeve van het
Penaioenfonda (poat 190);
2°. aan de Bewaarschool voor Ned. Isr. Minvermogenden een subsidievan f3500.— (post 191);
30. aan het Ned. Isr. Seminarium een subsidie
van f5000.— (post 192);
40. aan de vereeniging tot bevordering der Joodsche belangen in de gemeente Watergraafsmeer, ten behoeve van haar Godsdienstschool,
een subsidie van f1400.— (post 199);
s*. aan de Joodsche vereeniging Betsalel, ten
behoeve van haar cursus voor herhalingsen voortgezet godsdienstonderwijseen subsidie
van f610.— (poat 202).
Onze Commissie veroorlooft zich voorta nog de
volgende opmerkingen van algemeenen aard.
Aan den wensch door den Kerkeraad op instigatie
van een vroegere Commisaie kenbaar gemaakt aan
de beaturen der geaubaidieerde instellingen, tot
inzending by' de subsidieaanvrage vaneen beknopt
verslag van den toeatand der door hen beheerde
instellingen, is deze keer alleen door curatoren
van het Ned. Israël. Seminarium voldaan, van
welker veralag wg met belangstellingkennis namen.
Zij heeft ook de vrijheid gevonden terug te komen
op een opmerking gemaakt door de Raadscommissie,
benoemd in de vergadering van 23 Mei 1910 tot
onderzoek van de voordracht des Kerkbestuur* tot
wijziging van het Reglement, voorkomende in haar
verslag van den 14 November 1910, welke luidt
als volgt: „Onze Commissie vergunt zich hierbij
„tevens de vraag, of het niet aanbeveling zon
„verdienen de Commissie van Toezicht over de
„Godsdienstarmenscholen in overweging te geven
w*tk-n&*ran Ia

„van Toezicht**over de Nederl.
~,LfL.i

mui".

dÏQn van

Israël, kottelooic Gods-

dienstscholen". Behoort, zoo vroeg onze Commissie
„zich af, in den tegenwoordigen tijd de naam
„Armenschool" in de Joodsche gemeenschapte blgven
„voortleven, nu een soortgelijke terminologie in
„de maatschappelijke samenleving sinds lang, en
„terecht, in den ban is gedaan".
Deze opmerking is indertijd overgebracht aan
de Commissie van Toezicht over de N. I. Godsdienstarmenscholen en door deze beantwoord met
de mededeeling, dat flnancieele verbintenissen vooral bezwaar waren daaraan te voldoen. Nu op die
scholen nog rustende leeningen op een klein bedrag
na alle zgn afgelost, rijst bij onze Commissie de
vraag of de kwestie van de naamsverandering der

scholen niet weder onder de aandacht der Commissie
van Toezicht moet worden gebracht. Onze Commisaie vleit zich, dat de Raad die vraag weder
opnieuw aan de Commisaie van Toezicht zal willen

overbrengen.

Extract uit hit rapport der Commissie
benoemd in de vergadering van 14 Februari 1918 tot onderzoek van het voorstel van de heeren mr. Z. van denBergh,
Tob Groen en mr. Jules N. de Vries tot
wijziging van art. 14 van hetReglement
AMSTERDAM, 29 Januari 1919.
In uwe vergadering van 14 Februari stelde uw
college ter flne van onderzoek in onze handen een
voorstel van de heeren mr. Z. van den Bergh, Tob
Groen, J. -Arons en mr. Jnles N. de Vries om
artikel 14 van het Reglement der Hoofdsynagoge
te wijzigen als volgt:
„Om als lid van den Kerkeraad te kunnen
„worden gekozen wordt vereischt, dat men
„behoort tot de kiezers van leden van den

Kerkeraad".

Onze Commissie heeft gemeend het onderzoek
van het voorstel te moeten opschorten tot na de
beslissing van uwen Raad omtrent het voorstel van
den heer mr. H. Louis Israels c. s. tot toekenning
van het kiesrecht ook aan vrouwelijke'leden der
Hoofdsynagoge, op grond dat de toelichting tot het
voorstel het in net onzekere liet, of volgens de
bedoeling der voorstellers niet ook vrouwelijke
leden verkieabaar moeten kunnen worden geateld.
Nu de bedoelde beslissing gevallen is en uw
Raad heeft besloten alleen aan mannelijke leden
der Hoofdsynagoge het kiesrecht te verleenen, kon
hetvoorstel welks strekking daardoor begrensd werd,
door ons in behandeling worden genomen.
Ten aanzien van het beginsel van het voorstel
is onze Commissie eenparig van oordeel, dat de
thans in art 14 gestelde censusgrens behoort te
de wenschelgkheid echter van
l vervallen. Nopens
aan
de directe doorvoering van het beginsel, dat van
bestaat
verschil
Ugt,
grondslag
voorstel
ten
het
*."
gevoelen in den boezem onzer Commissie.
SriJking van het gevoelen van de meerderheid"
de
het denkbeeld a
tuniteit, vooratander van
een.».
vanden
geleidelijke af.chafflng^ vier j»ro«
van
tydperk
meende een
mogen »»nßemen
nßi(i der Commissie is het met
De eroote meerderheid aer
.*
Commi.aie
worden
onzer
meerderheid
de
unbevolen. Het vooratel komt immers in botsing
met artikel 9 litt. d van het reglement, bepalende
dat de benoembaarheid tot besturen een vaa de
reohten is aan de immatriculatie verbonden. Het
recht om tot lid van den Raad te worden gekozen
moet dvi blijven aan de leden, die de immatricu-

*"
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latierechten der Hoofdaynagoge hebben verworven.
Ook hoeft het onze Commissie wiUen voorkomen,
dat ie leeftydagrena, die in artikel 14 van het
gesteld ia o* 21 jaar en volgens het
nieuwe kiesreglement tal moeten worden gebracht
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op 23 jaar, nog eenigezina te laag ie, en zyduaop laten deelnemen. Het Beatuur was daartoe niet
25 jaar behoorde te worden gesteld, hetgeen althans bereid, het wilde de Vereeniging niet beschouwd
eenige meerdere waarborg voor de bezonkenheid zien als een gesubsidieerde instelling, mot alle
narigheden daaraan verbonden: voor het aannemen
van het oordeel van den candidaat oplevert.
Een derde beperking, die onze Commissie aan van elk lid toestemming vragen, begrooting indienen,
het voorstel wil aanleggen, geldt de bepaling van rek. en verantwoording overleggen enz. Bovendien
het bestaande artikel 14 dat het candidaatlid minwilde bet K. B. dat de bijdrage, diede school voor
stens een jaar binnen het gebied der Hoofdsynagoge
het Pensioenfonds zou moeten geven, Biet als post
zal moeten zyn gevestigd.
van uitgave op de begrooting mocht komen. Hoe
_De meerderheid onzer Commissie adviseert mits- dan echter de middelen te vinden ? Door een opslag
dien uw college het voorstel van den Bergh c. s.
der schoolgelden, zou men de ouders der kinderen
te amendeeren in dien zin, dat artikel 14 zal worden het pensioen doen betalen. De kwestie stond 31 Dec.
gelezen:
j.l. nog op het doode puut. Het Bestuur is nu
„Om tot lid van denKerkeraad te kunnen worden ook bezig, gelijkstelling van salariste verkrygen voor
de ambtenaren der school met die van Amsterdam.
behoort men te zijn
Ook het schoolverslag weTd toegejuicht.
n. kiezer voor den Kerkeraad,
De penningmeester, de heer J o s. A. L i s s a u er,
b. in het volle genot der burgelijke rechten,
bracht financieel verslag uit. Aan salarissen is
c. 25 jaar oud,
d geïaimatricaleerd lid der Hoofdaynagoge,
f1613 uitgogeven, aan drukwerk f 100, aan huur
e. ten minste 3 jaar binnen het art. 1 omschreven f560. Aan offergelden werd f 1899.94 ontvangen,
gebied metterwjon gevestigd".
aan contributie f 1302.79. Het saldo bedraagt
Hoewel het vereischte sub b ook aan den kiezer f339.25. De salarissen der ambtenaren werden
wordt gesteld, kan deze bepaling in artikel 14 niet verhoogd. Het bouwfonds bedroeg op 1 Jan. j 1.
worden gemist, omdat het voorkomen van den naam f5OO. Spr, beveelt dit fonds ten zeerste bg de
van den kiezer op de kiezerslijst uitteraard niet leden aan.
Namens de commissie ad hoc bracht de heer A.
waarborgt, dat de betrokkene in het volle genot der
V i sko op goedkeurend rapport uit.
burgelyke rechten is, terwijl door de bepaling in
artikel 14 te handhaven, de bevoegdheid wordt geTot leien der Commissie van verificatie werden
de heeren L, Salomons, Ph. Onderwijzer,
geven om, in geval van twijfel, van den betrokkene
pet bewijs, dat hy de burgerlijke rechten geniet, te J. Sohlberg aangewezen.
Ds aftredende bestuursleden waren bg enkele
vorderen.
De minderheid onzer Commissie stelt voor het candidaatttellingheikozen. Over de wyze van viering
bestaande artikel te handhaven, met die wijziging dat van het 10-jarig besta&n der vereeniging werd
in litt. voor „meerderjarig" wordt gelezen „25 ampel van gedacbJen gewisseld.
Ten slotle werd besloten tot het instellen van
jaar oud",
commissie van voorbereiding en tot leden daarvan
m litt. d voor „zeven" wordt gelezen „vijf",
in litt. f voor „minstens eenjiar" wordt gelezen aangewezen de heeren J. Asscher, L. B 1 it z,
„ten minste drie jaren" en eraan toe te voegen de E. N. Cohen, J. Davids en J. de Hartog.
volgende alinea:
By de rondvraag werd door verschillende sprekers
„Vóór 1 Janurri 1924 zal omtrent den voortduur de verhouding der VereenigingtotdeHoifdsynagoder voorwaarde „sub d opnieuw worden beslist".
ge ter sprake gebracht.
De heer J. Davids betreurt het, dat de Hoofdsynagoge nog steeds weigerachtig blijft, om in de
Het Kerkbestuur stelt den Kerkeraad voor:
1. den heer D. M. Polak op zijn verzoek eervol behoefte aan een behoorlijk kerkgebouw te voorzien.
Wil de vereeniging haar doel bereiken, dan dient
ontslag te verleenen als Voorzanger ter Groote- en
Nieuwe Synagoge en zjjn jaarlgksch pensioen te zy by verkiezingen voor den kerkeraad met eigen
candidaten uit te komen en het kerkbestuur, dat
bepalen op f900;
2 den heer A. Gr tinberg, wiens eervol ontslag medewerking weigert, te bestrijden. Voorts zou
men kunnen besluiten, om, zoolang niet in het
weldra zal intreden een pensioen te verleenen van
meest noodige wordt voorzien, den aanslag in de
f9OO 'jaars.
3. den pensioengrondslag van den beer S. H. kerkelijke bijdrage niet te voldoen. Van het bouwKleerekooper, bode bg de lgkstaafsiën, vast te stellen fonds der vereeniging make men zich geen illusies,
op zijn bezoldiging vermeerderd met f750 wegens het zal nimmer zoo groot worden, om er een waardige synagoge van te kunnen stichten.
de door hem genoten provisie.
De heer S. Serlui zegt van plan te zgn ge4. te bepalen, dat op voordracht van het K.B.
aan ambtenaren, die bg hun ontslag den leeftijd weest ala proteat tegen de geringe medewerking,
van 65 jaar hebben bereikt en meer dan 25 jaar zgn bestuursfunctie neer te leggen. Spr. ia het volin dienst der gemeente hebben doorgebracht, een komen met den heer Davids eens, dat de Hoofdbijslag op hun pensioen kan worden verleend.
synagoge verplicht is te helpen.
De Voorzitter meent, dat het niet aangaat
De Commissie tot onderzoek van de fioantieele
stukken der gesubsidieerde instellingen adviseert: met betalen te staken; Men
de annexatie
«. de nnsnt. bescheiden der C. I. Ziekenverpl. zal brengen. Mocht ook dan niet worden ingegrepen, dan kunnen strengere maatregelen worden
en Bene Berith Beth Jacob goed te keuren.
b. beide vereenigingen over 1919 een subsidie overwogen.
De heer J. Hartog wgst er op, dat de Joodsche
toe te kennen van f2640 en f6OO.
De heeren mr. H. L. Israels, Tob. Groen en H. gemeente Watergraafsmeer reeds tot Amsterdam
Wertheim stellen een wijziging in Hoofdst. V., art. behoort. Op de annexatie behoef tdus niet te worden
68, tweede lid, sub b. voor.
gewacht.
De heeren A. Maykels, A. v. Creveld en A. S.
De heer Coppenhagen zegt, dat men zich
Jacobson stellen een motie voor, waarbg deKerkeniet aan zgn verplichtingen jegens de Hoofdsynagoge kan onttrekken, tenzy men een zelfstandige
raad besluit, de commissie tot het ontwerpen van
een nieuw reglement der Hoofdsynagoge uit te gemeente zou willen vormen. Het kerkbestuur meent
noodigen, binnen bekwamen termijn een ontwerpgeen subsidie te mogen voorstellen, waar de rek.
wij siging betreffende uitbreiding van de bemoeiingsen verantwoording met een voordeelig saldo sluit.
feer der gemeente voor te stellen.
Men dient daarom al het mogelijke te doen, om
het er toe te brengen, alsnog aan het verlangen
der Vereeniging tegemoet te komen. Ten slotte zal
het daartoe toch moeten komenDe Voorzitter belooft, dat het bestuur ook
in deze kwestie diligent zal blijven en sluit hierna
Watergraafsmeer.
de vergadering.
De vereeniging tot bevordering der Joodache
belangen in de gemeente Watergraafsmeer „Beer
Majiem Gajiem" hield j.l. Donderdagavond in haar KERKERAADSVERKIEZING P. I. GEMEENTE.
lokaal, Linnaeuaparkweg 18, een alg. vergadering.
De P. I. Gemeente atond Zondag 1.1. in het
De heer E. de Paauw presideerde.
teeken der verkiezingen.
In het door den secretaris, den heer H. I. CopGestemd moest worden voor vier leden voor
penhagen, uitgebracht jaarverslag, wordt geden Kerkeraad, om af te treden in 1925 en een
klaagd over de geringe medewerking van autorilid om af te treden in 1921.
teiten, vooral wai de school betreft. Voor de verDoor de kiesvereeniging „Port. Israël. Gemeenteeeniging zelve werd het gemis aan medewerking belang" was geweigerd een compromis
aan te
niet zoo gevoeld, omdat de vereeniging, dit jaar gaan, zoowel met de behoudende party, als
met
voor het eerst, het zonder subsidie van de Hoofdde vereeniging „Humanitas". De candidaten door
synagoge kon stellen. Het bestuur heeft slechts de Port. Isr. Gemeentebelang gesteld waren de heeren
zaken gaande gehouden, waar toch de Hoofdsynagoge E. A. Rodrigues Pereira, arts, E. H. Vas Nunes,
dient te zorgen voor een behoorlijke sjoel en voor arts, Is. J. Baruch en het aftredend
J. M.
een Mikweh. Zooals de toestand nu is, moet men Vaz Dias. Het aftr. lid R. L. de Leaolid
Laguna,
vreezeo, indien zich nieuwe leden aanmelden, omwenschte men onbestreden te laten.
dat dezen geen plaats in de Synagoge kan aange296 kiezers hadden van hun stemrecht gebruik
wezen worden. Ook aanvragen van vreemdelingen, gemaakt. Na opening der stembus
bleek, dat de
die toevallig op n*T en 3*l hier zgn, moesten onheer J. M. Vaz Dias aftr. 229 stemmen op zich
verbiddelijk worden afgewezen. Ter damesafdeeling vereenigd had, de heer E. A.
Rodrigues Pereira
is evenmin een enkele plaats meer beschikbaar. 191, de heer E. H. Vas Nunes
190 en de heer
Spr. hoopt, dat velen zich opgewekt zullen geJ. Baruch (om af te treden in 1921) 161 van
voelen, om ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan Is.
de 273 geldige stemmen.
ver.
der vereeniging in Sept. a. s. gelden bijeen te brengen P. I Gemeentebelang zijn De candidaten der Van
dus allen gekozen.
tot net verkrygen van een eigen
de candidaten der andere
gebouw. Een grondbehaalde de heer
kapttaal is in het bouwfonds aanwezig. Aan het Mr- N de Beneditty 125party
lid
gemeentebestuur van Watergraafsmeer is een bedrag R. L. de Leaö Laguna 65 en het aftredend
terwijl
als
stemmen,
van f5OO aangeboden ter tegemoetkoming in de hoogst aantal stemmen voor de
van
candidaten
kosten, die de gemeente zou hebben door zich voor „Humanitas" slechts 56 op naam van den heer
de te W. wonende Joden aan te sluiten hg" de D. I. M. Pereira te boeken vielen.
ritueele afieeling van de Centrale Keuken te AmEr zal dus een herstemming moeten plaats
sjerdam. Op een f4O na is dit bedrag door vrijhebben tusschen da heeren Mr. N. de Beneditty
willige bijdragen gedekt.
en R. L. Leaö Laguna.
Spr. gaat uitvoerig na, wat door het bestuur
De uitslag der verkiezing is in alle opzichten
inzake de uitreiking van het ritueele eten is geeen overwinning voor de ver. „Gemeentebelang".
daan en welke mooilgkheden daarbg moesten Het is dus begrijpelijk, dat de
mededeeling dier
worden overwonnen. De damesvereeniging Bikdé overwinning in „Diligentia" waar
de ver. op den
Koudjes schonk een Mappo en zorgde voor de dag der verkiezing haar tenten had
opgeslagen,
bloem versiering op het Wekenfeest. Den voormet gejuich ontvangen werd.
lezer, den heer Ph. Salomons, wordt hulde geNadat zich de boveozaal met een enorm aantal
bracht voor zijn waardig en melodieus voorgaan belangstellende damea en heeren
gevuld had, werd
in het gebed en voor de leiding van het kinderhet eerst het woord gevoerd door den Voorzitter
koor, dat reeds enkele keeren dienst deed. Bg ontvan „Gemeentebelang" het kerkeraadslid M- Jstentenis van den voorlezer deden de heeren Jos. Vat Dias.
A. Lissauer en M. Onderwijzer belangloos dienst,
Deze noemde het een teekenend feit, dat het
aftredend lid' R. L. de Leaö Laguna, slechts 65
terwijl de heer J. A. Roos als
funVj?3
ypffi
stemmen op zich vereenigde, terwijl onze candidaat
geerde. De leeraar, de weleerw. heer G. de Lange, Baruch
161 stemmen behaalde. Hieruit blijkt, dat
laat niets onbeproefd om zyn auditorium te boeien. men. wel degelijk
rekening te houden heeft met
Het ledental bleef stationair en bedraagt thans 194. hen, die de toonaangevers
zyn en niet met een
Spr. besluit zgn toegejuicht verslag, dat ook nog party', die schijnbaar de macht
bezit, doch zich
gegevens
uitvoerige
omtrent den arbeid van het overschat. Op den heer D. v. M. I. Pereira
werden
bestuur in verband met de tijdsomstandigheden op het witte stemmen
op
56
en
het
roode
slechts
bevat, met den wensch, dat de vereeniging moge 41 stemmen uitgebracht. Het
stemmental op de
groeien en vooruitgaan in aantal, kracht, macht en candidaten van
„Humanitas" is er dus sinds de
aanzien.
vorige verkiezing niet op vooruit gegaan. Uit het
Aan het schoolverslag ontleenen we, dat het aantal op de
candidaten van „Gemeentebelang"
aantal leerlingen op 31 Dec. j.l. 38 bedroeg. Het uitgebrachte stemmen
blijkt daarentegen, dat wg
hoofd der school, de eerw. heer J. Klein, achtte op ongeveer 190 van de gezamenlijke
kiezers
een derde leerkracht noodzakelijk. Toen echter het kunnen rekenen. Van
deze
een
wij
macht
zullen
op
bestuur
de bsgrooting een post voor een tjjdegebruik
blyven
gepast
Spr.
maken.
dank
brengt
lyken leerkracht had uitgetrokken, werd door de aan de propagandisten,
en van deze in de eerate
commissie van onderzoek uit den kerkeraad verplaats aan zgn mede-bestuurs- en kerkeraadslid,
klaard, dat by het gering aantal leerlingen nageden heer J. A. Melhado, door wiens noeste vlijt
gaan diende te worden, of de derde leerkracht zoc'n overweldigend
succes behaald is. Dit succes
wel noodzakelijk was en of het gemis nietdoor een stemt deels tot
deels tot ernst, omdat
blijdschap,
andere regeling der schooltijden te ondervangen zou
do uitslag bewezen heeft, dat wg eenmaal geroepen
zgn. Alsof het bestuur niet de zaak reeds ampel had zullen
worden, om het heft in handen te nemen.
onderzocht. Gelukkig hebben eenige Kerkeraadswij ons in dit plechtig oogenblik verbinden
„Laten
-7 M«i ÏL de 'e'gadering van den Kerkeraad op
om eendrachtig > samen te blyten werken aan den
Voor da
gepleit
en bleef bloei onzer gemeente" (langdurig opplaus). Do
, Vereeniging
de
U
l BPr ze «t de heeren aanwezige heeren Vas Nunea en
v. Croveld
Baruch worden
*do school 'opnamei l "ï. a enaar die het voor door den Voorzitter geluk gewenacht met hunne
H Kerkbestuur wilde benoeming. Hij hoopt, dat het hun nog jaren gehet
S
in etPengeven zal zijn met en voor elkaar te arbeiden in
0 k
K
het belang van „Gemeentebelang" en alle gemeentenam van de vere«igUf
leden.
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Daarna verkrijgt het pas gekozen kerkeraadalid
Vaa Nunes het woord. In de eerste plaats wenscht
deze zijn dank te betuigen voor het in hem gestelde vertrouwen. De meeste aanwezigen kennen
van hem waarschijnlijk slechts den naam. De onder schrijving van het program van „Gemeentebelang" en de aanbeveling van hot bestuur waren
blijkbaar voldoende om zulk een groot aantal stemmen op zich te vereenigen. De heer Vas Nunes
voelt zich als Portugeesenen Jood. Hg legt hierbij
den nadruk op „Portugeesch", omdat hij veel voelt
voor de Portugeesche gemeente. Hy is op de hoogte
van wat er in de gemeente te koop is. In zijn
naaste omgeving heeft hij veel over gemeentezaken
hooren spreken. Op lateren leeftijd echter is hg"
zich pas voor het een en ander gaan interesseeren.
En het is goed te voelen, dat men tot een bepaalde
gemeente behoort. Dit is dan ook aanleiding geweest, dat enkelen, die hem nader hebben leeren
kennen, gemeend hebben hem candidap.t te moeten
stellen. Wat hy tot dusverre van de gemeente
weet, weet hg slechts vau hooren zeggen. Hij acht
het noodzakelijk zich thans persoonlijk van al die
zaken op de hoogte te stellen. Daarom vraagt hy
hen, die hem afgevaardigd hebben, voorioopig wat
geduld te hebben. Hij zal beginnen met te luisteren, daarna zal hg pas actief optreden. In ieder
geval zal hij medewerken aan de uitvoering van
het program van „Gemeentebelang." Dit zal slechts
een klein deel van zyn taak zyn, want een Port.
Jood, die nog niet eens dit program onderschrijft,
telt niet mee. Wij moeten echter niet te bard van
stapel hooren. Wij moeten van de ons verleende
macht een wijs gebruik maken. En daarvoor hebben
wy wel degelyk ook de hulp van anderen noodig,
Want er is nog een ander gewichtig punt en dat
is de finantieele toestand der gemeente. Er was
een tyd, dat de gemeente rijk genoemd werd. De
laatste jaren heeft de gemeente echter zware offers
moeten brengen. Zoodoende moeten er met kalmte
en beleid maatregelen genomen worden. Spr. voelt
zich ook Port. Jood met het accent op „Jood".
Overal in de wereld houdt men zich bezig met
het Joden-vraagstuk. Men moet zyn tyd dus niet
verpraten met futiele zaken, die in geen verhouding
staan tot dit groote Jodenvraagstuk. Spr. zal
zich dus uitsluitend wijden aan de werkelijke belangen van zyn gemeente. In zijn artikel in het
verkiezingsorgaan deed spr. reeds uitkomen, dat
de verkiezingsstrijd bewijst, dat in de gemeenteleden nog het feu aacré leeft. Die belangstelling
zal hopentlyk ook in de tockomsj blijven bestaan,
en zal aldus leiden tot den toenemenden bloei
der gemeente. (Luid applaus).
De heer E. A. Rodrigues Pereira, die inmiddels
ter vergadering gekomen is, vraagt thans het woord.
Hij verheugt zich over het resultaat der verkiezing
omdat er in de gemeente behoefte ia aan een
een nieuwen geest. Dat spr. gekozen is, stemt hem
tot blijdschap, omdat hij daardoor in staat zal
zgn mee te werken aan de belangen der gemeente.
Door familieomstandigheden is spr. niet in de
stemming om een lange speech te houden. Hij
eindigt dus met de vereeniging te feliciteeren met
haar succes.
Het nieuw gekozen lid Baruch zegt, dat in de
dagen toen spr. lid van Gemeentebelang werd,
het er donker uitzag in de Gemeente. Het Bestuur
van Gemeentebelang piekerde er over op welke
wgze in die duisternis licht te brengen was. Men
ijverde onophoudelijk voor uitbreiding van het
kiesrecht. Het bleek dat men op den duur tegen
den drang van Gemeentebelang niet bestand was;
eindelijk werd de overwinning behaald. Deor het
uitgebreide kiesrecht werden wij in staat gesteld
uiting te geven aan dat wat in ons leeft. In het
verkiezingsorgaan heeft spr. den staat van verval
geschetst, waarin de gemeente op den duur zou
geraken, indien dit niet verhinderd werd door een
nieuwen groep van menschen in den raad. Spr.
hoopt dan ook door zyn lidmaatschap in den raad
mede te werken als de stuwende kracht die voortdurend zal aansturen op verbetering der bestaande
toestanden. (Applaus).
Nadat vervolgens verschillende aanwezigen het
woord hadden gevoerd, is thans het woord aan
den heer J. A. Melbado. Deze brengt de hem
toegezwaaide lof over op zijn medebestuurders en
propagandisten en in de eerste plaats op den
voorzitter, den heer M. J. Vaz Dias, den leider van
de beweging. De uitslag dezer verkiezing geeft
zeker aan „Humanitas" te denken. Voor ons echter
een bewijs dat de kiezers voldoende vertrouwen
hebben in het werk van de afgevaardigden van
Gemeentebelang. Wy kunnen daarop met gerustheid
ons werk voortzetten. Toen zes jaar geleden de
heer D. Vas Nunes de nederlaag bij de stembus
leed, zat het bestuur van Gemeentebelang in zak
en asch. Thans kunnen wg echter de toekomst
hoopvol tegemoet zien. De uitslag van heden heeft
bewezen, dat er een frissche geest waait door de
gemeente.
uitslag is spr. ook aangenaam voor
, Humanitas"Daomdat bet beatuur van deze vereeniging steeds beweerde, dat zij de meeste nieuwe
kiezers hebben geleverd, etc. Haar beste candidaat
heeft slechts 56 stemmen gehaald, terwijl dekiezerslijst ongeveer 60 namen meer telt dan het vorig
jaar, een groot bewijs dat men van dit optreden
in het geheei niet gediend is. Bovendien hebben
velen die op enkele candidaten van „Humanitas"
stemden, tegelijkertijd hun stem uitgebracht op de
candidaten Laguna en Beneditty. Wg moeten niet
tevreden zgn met het behaalde succes, wij moeten
niet rusten, maar voortgaan op den ingeslagen
weg. Maar daarvoor is noodig dat men steeds de
gemeente, maar ook al hare instellingen zal
steunen. {Applaus).
De heer D. M. Vaz Dias, bestuurder van „Gemeentebelang", brengt dank aan den heer Baruch
voor de wijze waarop hg
in de
vergadering van „Humanitas" van den vorigen
avond verdedigd heeft
Tot slot wydt de voorzitter een woord aan den
oud-voorzitter, den heer I. Mont&gnes, die zich
thans in Canada bevindt. Hg heeft de vereeniging
gesticht en voorzien welken weg de vereeniging
moest opgaan. De heer Melhado heeft wel gezegd,
dat alles aan de leiding te danken is, doch de heer
Melhado is wel wat te bescheiden geweest, want
hy is de hoofdman aan wien de grootste dank
toekomt. Spr. weet wat voor een werker hg is,
ook in den kerkeraad, niets ia hem te veel om in
het belang der gemeente te doen. De nieuw gekozen leden hebben in het kort gezegd wat zij
zullen doen. Laat ons hopen dat alles verwezenlijkt
zal kunnen worden, dan zullen wg een blijvend
succes kunnen boeken. De heer Melhado heeft gezegd dat het Bestuur van Gemeentebelang zes jaar
geleden in zak en asch zat toen den heer D. Vas
Nunes tegen den heer R. Laguna den nederlaag
bij de atembua leed. Heden hebben wy echter
revanche genomen, want heden ia de zoon van den
heer Vaa Nunea ala afgevaardigde gekozen, terwijl
dezelfde heer Laguna in herstemming komt met
een zeer geringe kans op succes. Dit is een
teekenend feit. Wij gaan nu vol vreugde naar
huis. Die vreugde zal spoedig plaats maken voor
kalmte. Met diekalmte zullen wy moeten doorgaan
te werken aan het belang onzer gemeente, opdat
deze de primus inter pares zal worden.
Hoe de houding van „Gemeentebelang" tegenover
de heeren Beneditty en Laguna zal zgn, zal in
een eerstdaags te houden algemeene vergadering
vastgesteld worden.

BINNENLAND.
ROTTERDAM, Maart 1919. Tot RW*
het Geaticht voor lar. Oude Lieden en
alhier, isbenoemd mevr. J. S. Hollander-Den"
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GRONINGEN. Huldiging Staatsraad
Oppenheim. Zaterdagavond 1 Maart heeft deeet y
heer M. van Gelderen, plaatsvervanger
Opperrabbynad. interim van 't Synagog»*1
Groningen, in een zeer druk bezochte ver£ïod»ij0d»ij
van den Joodschen Jongeliedenbond „Our
(„Nieuw Licht") de volgende toespraak B'Jijijl*
„Dames en heeren I" Alvorens het el&"%)
onderwerp van dezen avond te behandelen) ,«»
het mijn plicht een woord van hulde te
aan een man, dïfeen sieraad van het Nede' 1 |
Jodendom genoemd mag worden; een man,*
i
heel Israël van Groningen met recht trotse8
zyn. 3 Maart a s. viert Staatsraad Prof. OpP
zyn zeventigsten verjaardag.
*(
Wie en wat Prof. Oppenheim is?
heeren, behoef ik deze vraag te stellen ten »»%s
van dezen afitammeling van een der n8 yfi
joodache familiën van Groningen? Hij t9<?.o ,f
de tradities zyner respectabele familie '"jijt
houden. Niettegenstaande zy'n hooge
positie, bleef hy ondanks zyn international' p
maardheid de Joodache gemeenacbap
Groningen was bij eens secretaris-kerkbe«%o
en lid van denKerkeraad van de Joodsche881?. pj'
J-|Maar, dames on heeren, zoo ooit dan bee''
Oppenheim in den laatsten tyd het a
gediend, door zyn houding by de jodenp8
ie Galicië. Daay kwam zoo duidelijk de j
saamhorigheid van den grooten Groningef J
Staatsraad Oppenheim naar voTen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik zou u ville" ii
stellen, om dien hooggeschatten man op
van zijn 70sten verjaardag een telegram v pe)iP
gemeende gelukwenschen te zenden. Met den* 4
dat de Almachtige God Staatsraad Oppenbe
goeien levensavond zal geven, wil ik dit
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besluiten."
Onder geestdriftig applaua werd met alg61*

.^i

stemmen besloten:
Staatsraad prof. Oppenheim Maandag het vo'r
telegram te zenden:
.^t
Our Chodosj, vereeniging van jonge
en Joden in Groningen, trotsch op den f
Groningseben Jood, biedt U op dezen
hartelijke gelukwenschenaan en bidt U een "
gezonden levensavond toe.
In dezelfde vergadering heeft de eerw. fc"V|
v. Gelderen zn gehoor aangespoord, om V.jt
maken tegen de „Vereeniging van Vrijzinnig* pi
in Nederland". Nadat spr. er op gewes*V
dat de uitersten elkaar raken en in dit yP J
gewezen had op den grooten Jood &***
Oppenheim met diens rgken Joodschen zie' B?.,('. ,('
en den assimilant Cohen van Straten, lever»
een beschouwing aver de Vereeniging v»° $
zinnige Joden in Nederland, die volgens *P
onsystematisch voortbeweegt. En al is het g
van den heer Cohen van Straten zondereen j
grondslag opgetrokken, toch wil apr. zich
een grapjevan de zaak afmaken. Integendeel
mag het diepere wezen der zaak niet onderac'
Het past ons niet, om te schertsen over
leven van menschen, die wjj niet kennen, *{’
hen leeft een zeker religieus leven, dat
heeft om zich te uiten, doch waarvoor l \jé *
vorm hebben kunnen vinden. Nu echter
>y
zy oen vorm gevonden te hebben door zich*«>*
a. s. Christelijke Pinksterfeest te assimileer8 $
tal v£n vrgzinnige-christelgke bewegingen e,/
Aan de hand van i
spreuk „er is toch eiginlyk heelemaal niets"'tf
onder de zon", wees spr. op de vroege T
wegingen zoowel in als buiten hot Sooê»
Menschen als de heer Cohen van Straten f* 8
het Jodendom te reformeeren. Het wezen v*"w!j
Jodendom blijft echter onaangetast. Zij toch* 8 p
met ona Jodendom niets meer uit te
ontkennen de goddelijke waarheid van het " y
woord ona op den Sinai gegeven, ontkennen
heerlijke Joodach-nationale geschiedenis. D 8 $
Cohen van Straten behoort in het Jodendo* ,t
meer thuis. En de consequentie van het stan"r jfy
waarop hy zich plaatst, ligt gelegen in het" '4
hij zich met de Vereeniging van Vrijzinnig6 "}s
aansluit by de federatie van niet-joodscberel'B,]!
vryzinnig-Christelijke stroomingen. Nur-n»' 1
Joden zyn ze zelfs niet. Zjj zyn geen Joden *
Zjj hebben geheel en al in doen en den*8 p
broken met het Jodendom. In het stichten j(i
federatie met de Chr. Vrijzinnige godsdiensten
spr. absolute losmaking van het Jodendomprogram van de Vereeniging van Vrijzinnige^ u?
kan ieder Prostestant met een gerust geweten °fU
schryven, het mist absoluut evenwel aUesw»
aan een Joodsch program zou kunnen berin0
Waarom is een dergelijkebeweging echter h
gevaarlijk voor het Jodendom? aldus aprweea er op, dat de menach niet alleen
doch ook stoffelijke nooden heeft. Op het st
leven kan een zoodanig reformatorisch den*
invloed hebben. Daarom heeft het Jodendom
den Sinai den Joodschen mannen de plïchte» fly.
het dragen der schouwdraden en gebedsriem8%0 1
gedragen. De gedachte van het Sinai-Jod
moet steeds tot ons spreken, om Satan te k*jtü
bestrijden. Spr. waarschuwde voor de conaeq°%p,
eener beweging van den heer Cohen van Str *jj>
die het goddelijk gebod der besnijdenis zal *1
afschaffen.
up
En het verlangen van den heer Cohen van Stf \\
die de verbroedering van het menschdom *yeV
zóó iets specifiek Joodsch, dat daarvoor geen «s
eeniging van Vrijzinnige Joden behoeft te
opgericht. Die vereeniging zal dan ook J is<
dit eene kunnen bereiken, dat de liberale J°.ff
die tot duaverre er nog prga op stelden l 1" jü
het Nederl. Israël. Kerkgenootschap te blij vf $
op de Joodsche begraafplaats ter aarde te
p$
besteld, ook die banden met het eigenlyke Joden
te verbreken. Wij, orthodoxe Joden
reformbeweging niet belachelijk maken. Het "°.a|[' I
dom verplicht eerbied te hebben voor iedera e« r $ 4
overtuiging. Maar wèl moeten wg front tege
vrijzinnige Joden maken. Een krachtig P r
een ernstige agitatie is niet noodig. M»»r ufi
moeten wy, aldus spr., door een krachtig J° #<
leven te ontwikkelen, front maken tegen beni
verraad plegen aan het vaandel des Joden»
Wjj moeten ons Jodendom zóó uitdragen, d*■ |pg
'n Cohen van Straten
voor wiens overto'lyj
spr. eerbied heeft
tot ons terugkeert.
moeten hen zeggen, wat het Jodendom n»'«<>
ook wat het wel is.
.^f
In een volgende vergadering zal een der
lingen van den heer van Gelderen een middel
geven, om het sociaal werk van de
van Vrijzinnige Joden te beatryden.T~Ü^isjyif
(Indien onze geachte vriend, de eerwaard*
van Gelderen, eerbied heeft voor wat hij
de overtuiging van den heer C. v. S., a 1» "
heure. Wy kunnen hem evenwel op dien j,,
niet volgen; wil een overtuiging reapeet afd* 1 ta;
dan moet zy gebaaeerd zijn op degelyke voorat itp
waar dit, zooals uit do onrijpe
genoemden heer blijkt, geensains het geval is; rf»
verder genoemde heer de goê-gemeente «° y
„overtuiging" tracht over to halen door hun
riaal gewin voor te spiegelen, kan onßerzg'
eerbied geen sprake zijn. Red. N. I. W-)
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