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Sem az általános tudomány, sem a modern kultura által 
felekezetünk körében teremtett szükségletek szempontjából a 
pozsonyi rabbiképzést és talmudtanítást nem tekinthetjük kor-
szerűnek és czélirányosnak, de boldogult vezetője rokonszenves 
személyét el tudjuk választani a párttusáktól és tiszta kegye-
lettel teszszük le frissen felhantolt sírjára szerény pálma-
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águnkat. Áldás a jámbor emlékére. 

AZ IZR. MAGYAR IRODALMI TÁRSULAT VÁLASZT-
MÁNYI ÜLÉSE. 

Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat decz. hó 18־án választ-
mányi ülést tartott, amely igen látogatott volt. Dr. Bacher 
Yilmos társelnök felolvasta dr. Weinmann Fülöp udvari tanácsos, 
a társulat elnökének levelét, melyben tudatja, hogy elnöki 
állásáról sajnálattal lemondani kénytelen, minthogy hitközségi 
elnökké való megválasztása folytán nem rendelkezik a kellő 
idővel, hogy a társulat ügyeit vezesse. Egyszersmind jelenti, 
hogy a társulatba alapító tagul lép be. Dr. Mezey Ferencz 
dr. Weinmann érdemeit meleg szavakkal méltatja, úgyszintén 
dr. Bánóczi József titkári jelentésében, melyet ezután felolva-
sott. A minden ügyre kiterjedő lelkes jelentést köszönettel vet-
ték tudomásul. 

Ezután dr. Bánóczi J. felolvassa jelentését a Kunewalder-
pályadíjra beérkezett három szépirodalmi pályaműről. A bírá-
lók (Bánóczi és Lenkei Henrik) a pályadíj kiadását nem 
javasolják, hanem azt, hogy újra kiirassék. A választmány 
mindkét javaslathoz hozzájárul. A titkár jelenti ezután, hogy 
dr. Kecskeméti Ármin a zsidó irodalomtörténetet elkészítette 
és javasolja, hogy bírálókul, mint az előző két alkalommal, 
Blau Lajos, Neumann Ede és Bánóczi József küldessenek ki. 
A javaslatot a választmány elfogadja. 

Steiner, a propaganda-bizottság lelkes vezére, beszámol 
a bizottság eddigi tevékenységéről. Az eddig gyűjtött 300 új 
tagot keveseli és részletes tervet ajánl, hogy a taggyüjtés 
erélyesen folytatható legyen. Egy óráig tartó előadásában 
számos praktikus eszmét vetett fel. A választmány köszönetet 
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szavaz az előadónak és az összes javaslatokat az igazgatóság-
nak adja ki határozathozatal végett. 

Most következett az ülés nagyfontosságú pontja: az 
elnökválasztás. Dr. Agai Adolf szép beszéd kíséretében elnök-
nek hatvani Hatvany-Deutsch Józsefet ajánlja. A választmány 
nagy lelkesedéssel fogadta az indítványt és felekezeti életünk 
e nagytevékenységű és sok téren kiváló férfiát egyhangúlag 
választotta meg és elhatározta, hogy a választásról dr. Agai 
vezetése alatt álló külön küldöttség útján értesíti az új elnököt. 

A tárgysorozat utolsó pontja a költségvetés volt, melyet 
Beck Dénes bankigazgató terjesztett elő. A kiadás 13,800 koro-
nára, a bevétel kerek összegben 13,000 koronára van előirá-
nyozva. A választmány az előirányzatot tudomásul veszi. Ámbá-
tor kevés felszólalás volt, az ülés majdnem két órát vett 
igénybe. A nagy érdeklődés jele, hogy a rossz idő daczára a 
tagok nagy számban jelentek meg és hogy végig kitartottak. 

AZ IZRAELITÁK ORSZÁGOS IRODÁJÁNAK FEL-
TERJESZTÉSE A GABELLA KIVETÉSE ÉS BEHAJ-

TÁSA ÜGYÉBEN. 
1 

Nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr! 
A gabellának közvetlen adóként való kivetése, illetve 

behajtása ügyében f. é. 22933. SZ• 2L kelt leirattal nyert fel-
hivásra van szerencsénk a következőkben nyilatkozni: 

Az izraelita hitfelekezet jelenlegi zilált állapotában 
felette aggodalmasnak tartjuk, ha egyes ügyek a nagy és 
égetővé vált kérdések egész komplexumából kivétetnek és ha 
a szerves összesség meghallgatása nélkül a hitközségek létér-
dekét mélyen érintő ügyek, tudtuk és hozzájárulásuk nélkül 
tett intézkedésekkel rendeztetnének. Az izraelita hitfélekezet 
ügyeinek terén fennálló zavaros állapotokat a szórványosan 
megjelenő rendeletek nem tisztázhatják, sőt e zavarokat csak 
fokozni és a felekezet kebelében fennálló jogos elégületlensé-
get csak növelni képesek. 

Ezen egyes esetekkel kapcsolatosan felmerülő eszméken 
és elhatározásokon épülő rendeletek veszélyeztetik azt a nagy-




