Светски Рат изненио je и ствари и прилике y целој
Европи. Наша га je држава преживела са огромним
жртвама, свесна да je судбоносан за њену будућност.
Трагови овога најстрашнијег рата још ce осећају, али
je y јеку, y делом свету, велики културан рад да со
пакнади што je изгубљено и да ce среди што je псремећено. Свако удружење, група и заједница тежи, y
племенитој утакмици, да ce духовно подигне, на свима
стравама живота журно ce гради и ствара, a сви noслови и дела борба за опстанак и прогрес упућени су
крајњем родољубивон диљу, да ее оситура с рећнија будућиост опште заједнице, државе.
И наша јеврејска заједнида, y нашој Краљевини,
свесна je свога позива и својих оиштих и посебних
дужности, y заједничкој дам кући, y проширеној отаџбини. И она je извршила своју обнову, и осетила значај своје улоге, Јеврејство наше државе, организовано
y великон броју локалних културних и ворских удружења, састављено из вероисповедних општина, пренуло
ce да ce упозда и приближи, да ce стабилизира и духовно уједиди y једну целину. Природно je што ce на
тоне пољу наилази на веће и нање тешкоће, јер je
nauia заједница, y новој држави, састављепа од делова
којп су, пре уједињења, ножда највише били изложени
разним, сасвин супротним утицајина. Стога je било noтребно пребродити многе незгоде, разбити многе дредрасуде и прићи, отворено и искрено дослу, na да ce
погоди прави пут и осигура успех. Taj успех, управо
први кораци успешнога рада, дошли су већ и њима
морамо бити, донекле, задовољни.
Почетак и васпитни пример таквога рада, пуног
дрегаоштва и пожртвовања, показади су она чланови
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јеврејске заједнице, који су, одвајкада, били духовне
вође у Јеврејству. То су рабини, свепиепици и учитељи
у Јеврејству, тумачи божјих речи, носиопи јеврејског
духа и свести.
■ ׳-ј sš-gj
•wJ0
Високи социалии и верски положај рабинов остао
је свагда на достојној висини, само их материално стање
jom }век и све више спутава да развију своју духовиу
делатност и д,ч се више посвоте своме високом позиву.
Па ипак, крај све материално бсде рабин јо остао, углавном, верви чувар светиња, духовни инициатор јевррјско заједнице, свештеник и учитсљ, а пада све прави
идеалиста. У дапашње, поратно материалистичко времо
пољуљаних идеала и нагрижених савести, рабини су,
у јеврејским заједницама, посветили сву своју спагу и
сво својо времо ошптим стварима заједнице, широп.у
религијс и љубави човека према ближњем, враћању лепим традицијама и васпитању отичком и духовпом. Тим
јачањем традиција у народу и оживљавањсм славне пропшости, рабини врше, мирно и нечујно, велики мисиопарски задатак, враћајући побожни свет старом поротку
пуном врлина. Тако се одвраћају нсуки и подводљиви
од разорних струја и слезкиата, подиже сс значај ауторитета, буди се родољубље и душа постајс хумана и
питома
Да би што боље и успешније постигли свој задатак, рабини нате
организовани су у један
Савез, који је пмао своја два успела и корисна конгреса
у Загребу и Београду и на којима је већано и решавано о многобројним важним питањима, која се тичу
духовног и верског живота у нашој земљи.
Али би значило не познавати прмлике Јеврејства
и пс схватити позив рабински, кад би се узело, да један
јсврејки рабин сматра да је испунио своју дужност, ако
је само обичан пастир свога стада, проноведник вере
отаца и ако се стара да му заједница живи по верским
прописима. Позив је рабинов много тежи и већи. Он
јо представник вере и зато што је научио обрађујо и
тумачи, он је сарадник и носилац верске књижевности
и јеврејске науке уопште. Историја Јеврејства, за последњих двадесет векова, овековечена је искључиво цо
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својим духовним страпача, према духовним токовивама
и датумима, које je забо гсжила y разним епохама. И
све те умве творевине и усносп појодиних опоха везане
су за имсна својих послевика и творитоља, за имева
мудрих и просвећених рабина, тих твораца и носиода
јеврејске културне историје, илм краће јеврејске иеторије која je, током воковд, 11cny1r>ena само културном
борбом и заветеом миспјом изабранога парода
Зато и јесте пајвиши задатак рабинов да рад 1 na
својој науци, да je шири, пепуларпше и омилп, јер само
научним обрађиваљем Јеврејотва оно je остало вечно
стврсмепо и трајио и мовло je одолети свима пепогодама и олујама.
Излазећи са овим Алманахом, ирвим књижевпонаучвим делом, први пут пред целу јоврејеку публику
наше Краљевине, Савез Рабииа приступа томе раду,
да буде доследан свога задатка и вружи примср. Скромни
y броју чланова, са скромппм средствима y почетку
рада, Рабипи наше државе излазе скрозшо y јавност.
Савез још не можо издавати ни недељне ни месечне
часописс, na ce задовољава са једним повремеиим Алманахом Он има, надамо ce, да окупи око себе све
наше духовне снаге и да, но времепу, постапе паша
духовна и културна смотра, која ћо довосити и забележити све појаве важне но Јеврејство на свима пољима
верског, социалвог, историског, кљижсвног и волитичког живота.
Прва штампава књига Савеза Рабива показује читаопу ваш смер. Прва вам je жеља да све чланове
ваше заједвице упутимо и поучимо, да уђу y суштину
веро, да осете лепоту и звачај ваводвих обичаја, да
узорвим примерима из историје, са повосом и вером y
будућвост схвате прошл 'ст и свагу јеврејске вацијо
С друге страве, циљ вам je да допринесепо историском
и етнограФском проучавању Јевреја, y првом реду Jeвреја ваше државе.
Зато ce ми вадамо и моралној и материадвој вотпори свих ваших сународника, све ваше браће и ceстара и молимо како јеввејску тако и нејеврејску јаввост да нас y нашој племвнитој тежњи цомогде.
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У дубоком уверењу да оваквим радон најбоље служино Богу и ближњина, побожне душе и срца молимо
Свевишњега да наше тсжње и планови постану готова
дола и срећна успеси.
12 . Еллл а (Рахамима 5 5685.
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Др. И. АЛКАЛАЈ,
Пдедседнпк Савеза Рабмна
Краљевипе Срба, Хрвата и _־Сл овс.ндцр.

«

DR. HOSEA JACOBI, nadrabin u Zagrebu

rodjen 13. teveta 5501. ( 16* 1.) umro ?7. nisara 5565. (1995.),

Dr. Hosca Jacobi rodio se 13. teveta 5601. (1841.) u Ja•
kobshagenu u Pruskoj kao unuk znamenitog rabi Mosesa Goldberga, kod kojega je kasnije započeo i židovske studijč. Potekavši iz obitelji poznatih talmudista i učenjaka, več je u najranijoj
mladosti pokazao Ijubav prema židovskoj nauci, te je rabinsko
zvanje izabrao životnom svojom zadaćom. Srednje je škole svršio
u Berlinu, a promoviran je na čast doktora filozofije u Haller s
disertacijom : ״Die Stellung des Weibes im Judentume«. Hebrejske jc studije započeo kod svoga djeda Mosesa Goldberga, a zatim
ih nastavio na raznim znamenitim ješivama.
Svišivši svoje nauke, dodjc kao mlad čovjek god. 1867. u
Zagreb, te je uz poznatoga rabina Fassela iz Kaniže posvetio
sinagogu u Strossmayerovoj ulici. Na Hošana raba izabran je
dr. Jicobi zagrebačkim rabinom, te je 14. januara god. 1868.
nastupio svoju rabinsku službu, koja jc vršio bez prekida do
konca svoga dugotrajna života.
Dolaskom novoga, mladoga rabina, punog poleta, započinje
nova era u istoriji zagrebačke židovske općine.
Nema polja, bilo vjerskog, odgojnog, socijalnog ili bumanitarnog, na kojem ne bi djelovanje dra Jacobia ostavilo dubokih tragova, a veću je čest njihovu on sam osnovao, saradjivao
u njima i doprinio njihovoj izgradnji.
Od dobrotvornih institucija napomenut ćemo samo Gemilut
hasadim i Hahnasat kala, čiji je osnivač i najrevniji saradnik bio
dr. Jacobi. Njegova je velika zasluga, daje dao poticaj i sklonuo
pok. Lavoslava Schwarza, da osnuje Dom nemoćnika.
Kao učitelj odgojio je cijele generacije, te je znao da kod
svojih učenika pobudi oduševljenje i ljubav prema židovstvu 1
hebrejskom jeziku.
Osnovao je »Literarne sastanke židovske omladine«, te
»Izraelitsko literarno društvo«.
Njegov rad seže i izvan granica njegove općine. Osnovao
je rabinski savez u Hrvatskoj i Slavoniji, te mu je bio predsjednikom do poslije rata, kad je osnovan Savez rabina Kraljevine
SHS. u kojemu je, nestor svih rabina, izabran začasnim predsjednikom,

DR. IIUGO SPITZER, advikat
predsednik Jevr. Opštinc u Osijek, te predsednik Saveza
Jevr. Veroisp Opšiina i počisni predsednik
Saveza Cijonista u Kraljevini S. II S,

DR. FRIEDRICH POPS, ailvokat
predsednik Jevr. Opštine Ašk. Obreda u Beogradu
te I. po'predseđnik Saveza Jevr. Veroisp. Opština.

Dll. DAVlD ALKALAV, advokat u Beogradu
te predscđnik Saveza Cijonista u Kraljcvini S. H. S,

DR. HUGO KON, advokat
predsednik Izr. Bog. Općine u Zagrebe, te polpredsednik
Saveza Jevr. Veroisp. Opština

DR. H. E. KAUFMANN, nadrebin u Virovitici
pros'avio je na 97. maja 1994 god.
30-gcđišnji jubiiij svog službovanja

