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Az urnák előtt
Irta : Gesztes Ferenc, a Budai Autonómia Párt elnöke

\ asárnap és hétfőn az urnák 
elé lép Buda zsidósága, hogy sza
vazatának ezreivel tanúbizonysá
gát szolgáltassa az ősi autonómiá
hoz való törhetetlen ragaszkodásá
nak és végleg eldöntse a kérdést, 
hogy független akar-e maradni, 
önmaga akar-e saját portáján 
gazdálkodni, avagy Pest adófizető 
vazallusa akar-e lenni. Az ered
mény nem kétséges, mert tudjuk 
és látjuk a lelkesedésből, a hí
vek ezreinek megmásíthatatlan 
akaratából, hogy hiába való volt 
a megfélemlítés, tagjainknak hiú 
ígérgetésekkel való megkörnyéke
zése, állások kilátásba helyezése, 
a hátralékos hitközségi adóknak 
kifizetése, az olcsó vacsorák ren
dezése: a nagy intelligenciájú bu
dai zsidóság felfogása megmásít
hatatlan és izzó lelkesedéssel adja 
le szavazatát a Budai Autonómia 
Párt listájára, — arra a pártra, 
mely az ősi közösség önrendelke
zési joga védelmében alakult. 
Azért küzd három év óta, hogy 
az elődöktől megszerzett jogokat 
— minden idegen befolyástól men
tesen — megőrizze, azokat meg
tartsa és utódainak csorbítatlanul 
átadja.

Az eredmény nem kétséges. De 
a budai hitközség demokratikus 
szabályai szerint nem arról van 
csupán szó, hogy a választáson 
az egyszerű többséget megszerez
zük, hanem az arányos választás 
elvei alapján a szavazatoknak 
több, mint háromnegyed részét 
kell magunknak biztosítanunk, 
mert az alapszabályok minden 
fontosabb javaslat megajánlásá
nál kvalifikált többséget követel
nek.

Nem elég tehát, ha szórványo
san lépünk az urnák elé, hanem 
elengedhetetlenül szükséges, hogy 
még az utolsó percekben is meg
győzzük barátainkat és ismerő
seinket, nőket és férfiakat egy
aránt, hogy mindenkinek szavaza
tára szükség van és saját érde
kéiben ne legyen közönyös most, 
amikor 7000 adófizető igen nagy
fontosságú érdekéről van szó. 
Siessen az urnák elé, hogy döntő 
győzelmet arathassunk, végét vet
hessünk a három éves harcnak és 
átütő erejű győzelmünkkel bizto
síthassuk a hitközség régóta áhí
tozott nyugalmát.

A békét mi fogjuk megterem
teni, nem azok, akik békétlensé
get szítottak és akik budai létükre 
szolgálatába szegődtek annak a 
pesti rendszernek, mely egyebet 
sem akar, mint a budai adók 
óriási százalékkal való felemelé
sével a pesti adósságokat a mi 
nyakunkba zúdítani.

Mi nem kezdtük a háborút. 
Buda élt, dolgozott, fejlődött szép 
csendesen és becsületesen. Mi 
soha semmit sem követeltünk 
Pesttől. Nem Pest állott-e elő a 
honmentő eszmével, hogy ők Buda 
bevételeiből nemcsak részt köve
telnek, de abba is beleszólást akar
nak, hogy itt kik legyenek a rab
bik, kántorok, orvosok, tisztvise
lők és egyéb funkcionáriusok. Ne
künk neiu kellenek kinevezett 
elöljárók, mi magunk akarjuk e 
tisztségekre azokat emelni, akik 
arra leginkább érdemesek.

Látjuk, hogy mily csúfosan 
végződött a kőbányai hitközség
gel próbaidőre kötött „együttmű

ködés”. És kérdezzük, miért nem 
akar Pest „együttműködni” Óbu
dával, miért fáj a foguk pont Bu
dára, a zsírosabb falatra?

Azt mondják a tisztelt „együtt
működésre áhítozók, hogy ez biz
tosítaná Buda részére a pesti in
tézmények igénybevételét. Sok
szor megmondottuk már, hogy 
ez a kartézia vérszegény esz
köze, hiszen a pesti intéz
mények még a Duna balpart
ján lakókat sem képesek befo
gadni és az intézmények áldásai
ban részesíteni s aki ennek ellen
kezőjét állítja, az a tájékozatla
nok félrevezetésére pályázik. Csak 
nem akarják nekünk bebeszélni, 
hogy a pesti zsidó kórház, vagy 
az iskolák a budai szegényeket 
akarják befogadni, mikor még a 
pestieket sem tudja gyógykezelés
sel. avagy iskolával ellátni. Üres 
szalmaeséplés az, hogy mihelyt 
együttműködünk, sorra épülnek 
Budán a templomok és iskolák. 
Hát hiszi-e valaki, hogy Pest 
azért erőszakolja az együttműkö
dést. hogy saját jövedelméből ré
szesíthesse Budát új templomok 
és iskolák áldásaiban, mikor már 
évek előtt a saját régi, nagyszerű 
polgári iskoláját is feloszlatta. 
Ki hiszi el nekik, hogy azért 
viselnek három év óta igen költ
séges háborút a budai hitközség 
ellen, hogy ez utóbbit rákéuysze- 
rítsék a pesti hitközség támoga
tásának elfogadására, ha már 
Buda oly makacs és nem kér a 
pesti támogatásból?

És vájjon, ki az a naiv lélek, 
aki elhiszi, hogy az együttműkö
dés legfőbb célja Buda lakosságá
nak 10 évi megkímélése az adó
emeléstől? Ilyet senki komolyan 
nem ígérhet és hiába is ígér. És
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vájjon miből akar Pest Buda ré
szére templomokat és iskolákat 
létesíteni, ha a költségvetés 10 
évre rögzíttetik? Természetesen a 
pesti bevételekből ugyebár s ezért 
költenek korteskedésre, egyszóval 
Buda leigázására, hogy ezt meg
tehessék? Szerencsések vagyunk 
mi, budaiak, hogy intelligensen 
gondolkodó híveink ezeknek az 
üres frázisoknak nem ülnek fel, 
az ellenmondásokat kihámozzák és 
azokat kellő értékükre szállít
ják le.

Buda zsidó lakossága! Magatok 
intézitek sorsotokat. Óvakodjatok

Mi igaz a budai béketárgyalásokból ?
A fúziósok most azt a taktikát 

követik, hogy „béke”-pártnak tün
tetik fel magukat, szóval és írás
ban azt hirdetik a választók előtt, 
hogy leghőbb vágyuk a béke, mely
nek létrejöttét a hitközség „mai” 
vezetősége akadályozza meg, mert 
mereven, „gőgösen” elzárkózott a 
béketárgyalások elől.

Ha mi nem tudnók, hogy kik 
dúlták fel Buda békéjét a fúzió és 
a pesti, tervek megvalósítása céljá
ból, kik gyűjtöttek 40 filléres juta
lékon szerzett állítólagos aláíráso
kat azért, hogy a fúziónak oktroy 
útján való életbeléptetéséért folya
modjanak, „sok ezer" aláírásra hi
vatkozva, s ha nem látnák azt, hogy 
a Budára kárhozatos adóstatutum 
eljövetelét kik óhajtják és sürgetik, 
akkor elhinnők azt, hogy a magát 
„együttműködési” pártnak nevező 
csoport nem egyéb, mint egy ártat
lan pacifista társaság.

Ámde mi a cselekedeteket nézzük 
és látjuk azt is, hogy a fehér zászló 
lobogtatása nem őszinte, hanem 
cselfogás. Ha a budai vezetők, az 
ellenfél machinációit ismerve, tár
gyalásba sem bocsátkoztak volna 
velők, akkor is helyesen cseleked
tek.

A fúziósok nyomtatványában 
(IIEP-Értesi tő-ben). megjelent, ész
revehetően tendenciózus közlemé
nyekkel szemben mégis meg akar
tuk állapítani a valóságot. Ezért a 
budai elöljáróság egyik tagjához 
fordultunk s kérdéseinkre az alábbi 
felvilágosítást nyertük:

- Igaz-e az, hogy az elöljáróság 
és az Autonómia Pártja ellene van 
a békének?

— Ez nem felel meg a valóság
nak. Éppen ellenkezően áll a dolog. 
A mi oldalunkon mindenki óhajtja. 

a békebontóktól és a pártütőktől! 
A hideg észre, de lelkiismerete
tekre és igazságérzetetekre is hall
gassatok, ne engedjétek magato
kat üres frázisok puffogtatásával 
megtántoritani, hanem siessetek 
az urnák elé és szavazzatok a 
hitközség ősz elnökének, Dr. 
Kriszhaber Adolfnak becsületes 
nevével kezdődő listára s meglát
játok: bennünk soha, csalódni 
nem fogtok. Mi Budát, a Ti ér
dekeiteket, mindig megvédjük, Ti 
pedig szavazatotokkal megvédí- 
tek a zsidóság legféltettebb kin
csét: az autonómiát!

hogy a hitközség belső békéje hely
reálljon. De a hitközség üdvére, s 
nem a kárára.

— Igaz-e, hogy mereven elzár
kóztak a béketárgyalások elől?

— Ez sem felel meg a valóság
nak. A párt vezérlő bizottságától 
kapott felhatalmazás alapján ki
küldötteink tárgyalásba bocsátkoz
tak az „Együttműködési Párt” meg
bízottéival, — eredményre azonban 
nem tudtak jutni!

— Mi okozta a tárgyalás ered
ménytelenségét?

— A mentalitásbeli különbség. 
Mi a békét oly módon kerestük, 
hogy nyugvópontra hozzuk az elvi 
kérdéseket, viszont az ellenfél csu
pán a képviselőtestületi mandátu
mok egymás közti ‘felosztását óhaj
totta. Az ilyen elintézést mi nem 
tartottuk összeegyeztethetőnek er
kölcsi felfogásunkkal. Mi megálla
píttatni vagy vitán kívül helyezni 
kívántuk azon tényt, hogy a budai 
hitközség tagjainak túlnyomó ré
sze az autonómia elve alapján a 
hitközség önrendelkezési jogát 
csorbítatlanul fenntartani kívánja, 
viszont az ellenfél ezt a kérdést el
intézetlenül kívánta hagyni. Mi azt 
kívántuk, hogy a fúziósok vonják 
vissza azon kérvényüket, mellyel a 
fúziónak oktroy útján való életbe
léptetését kérték a kormánynál, — 
ők erre nem voltak hajlandók. így 
azon meggyőződésre kellett jut
nunk, hogy a túloldalon egészen 
különösen értelmezik a békét s 
azért véget vetettünk a tárgyalá
soknak. Nyugodt lelkiismerettel 
mondhatjuk azonban, hogy mindent 
megtettünk a béke érdekében. Az 
eltelt 3 év alatt talán többet is fog
lalkoztunk vele, mint amennyit hit
községünk érdekei kívánnak vagy 
megengednek...

Mi van a pesti hitközség 
szállodájával ?
Irta: Hámos Gyula

A pesti izr. hitközség elöljárósá
gát több mint fél évtizede foglal
koztatja az alapítványi fiúárvaház- 
nak az Audrássy-út és a Munkácsy- 
utca sarkán több mint 900 négy
szögöles telkén épült régi árvaházi 
épület értékesítésének kérdése. 
„Mindent elkövettünk az eladás 
vagy bérbeadás iránt, — jelenti a 
Sip-utcai vezérkar, — de sikertele
nül. A sikertelen kísérletek után — 
mondják továbbá — lárvaházunkkal 
és elismert vállalati nyugdíjpénz
tárunkkal egyetértőén elhatároztuk, 
hogy az elavult épület lebontása 
után a szóban forgó telken modern 
szálloda-bérházat létesítünk, amely
nek kalkulációja igen kecsegtető jö
vedelmezőséget biztosít.”

Leplezetlenül vallja a hitközség 
elöljárósága, hogy neki a jövedel
mezőség a fontos tényező, a nehéz 
erköcsi feladatok teljesítését má
sodrendű fontosságú kérdésnek tart
ják. A kultusz és kultúra, a szociá
lis és karitatív munka terén már 
nincs további feladata a hitközség
nek? Véleményünk szerint a szilár
dan álló, nagy célt szolgáló, de a 
hitközség vezetőségének tehetetlen
sége folytán parlagon heverő épít
mény lebontása s a helyére építen
dő szálloda, nem más, mint — kul- 
turbotrány.

Mindenesetre eredeti gondolat a 
hitközség szálloda-bérháza. Igazga
tója bizonyára „a felekezeti hajó 
főkormányosa” lesz. Tekintettel a 
nagy telekre, nyári kerthelyiséget 
ajánlunk, dzsesszel, tánccal és 
bridzszsel. így nagyobb lesz a jöve
delmezőség.

De beszéljünk komolyan. Úgy 
hallottuk, hogy az építésre vonat
kozó pályázatok már beérkeztek, 
azokat felbontották, de döntés még 
nem történt. A szálloda építkezésére 
500.000 pengőt irányoztak elő, de 
hogy az előirányzott összeget 
mennyivel fogják túllépni, az ter
mészetesen előre meg nem állapít
ható. Ahogy ismerjük a múltból, 
kerettullépés lesz.

Kételkedünk, hogy az alapítvá
nyi fiúárvaház vezetősége belement 
volna ebbe a különös gesztusba. Mi 
mindenesetre reméljük, hogy illeté
kes helyen nem hagyják, jóvá a 
vonatkozó szerződéseket.
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A pesti hitközség 
és a gazdasági lehetetlenülés

A Chevra egy fillérrel sem csorbította alkalmazottainak illetmé
nyeit és nyugdíját — A budai és kőbányai hitközségek megszer
zésének költségei — „Csak a legnagyobb frivolsággal merészel
heti a pesti hitközség a gazdasági lehetetlenülés kifogását emel
ni" — mondja dr. Hoffmann Dezső, a hitközségi alkalmazottak 

ügyvédje
Többízben ismertettük már azok

nak a pereknek lefolyását, melye
ket a Pesti Izr . Hitközség nyug
díjasai indítottak a Nyugdíjpénztár 
ellen. A nyugdíjpénztár a pergátló 
kifogások tekintetében ismételten 
pervesztes lett. Az egyik ilyen per 
érdemi része most került a buda
pesti kir. ítélőtábla elé és ennek 
folyamán beadott előkészítő iratá
ban a nyugdíjpénztár a gazdasági 
lehetetlenülésre hivatkozva, kérte a 
kir. törvényszék marasztaló ítéleté
nek megváltoztatását és a kereset 
elutasítását. Erre válaszol most 
rendkívüli alapossággal elkészített 
előkészítő iratban az alkalmazottak 
ügyvédje, dr. Hoffmann Dezső, aki 
érveivel megcáfolja az alperes ösz- 
szes állításait és igen súlyos meg
állapításokat tesz közben a hitköz
ség geszciójáról, miután a Nyugdíj
pénztár folyton a hitközséget szo
rítja előtérbe és annak vagyoni vi
szonyaival védekezik.

Az előkészítő irat elvileg állapítja 
meg, hogy

a gazdasági lehetetlenülés kér
dése komolyan szóba sem jöhet, 

miután a Nyugdíjpénztár elismeré
sének feltétele az volt, hogy a fenn
tartó vállalatok kötelezettségeiért a 
Nyugdíjpénztárral egyetemlegesen 
felelnek, már pedig a perben ezek 
a vállalatok egyelőre nem is szere
pelnek.

A chevra, az egyik fenntartó, soha 
nem is tett kísérletet, hogy alkal
mazottainak illetményeit vagy 

nyugdijait csorbítsa, 
tehát nála nyilvánvalóan nem áll 
fenn a gazdasági lehetetlenülés té
nye, de nem áll ez fenn a hitköz
ségnél sem, azon indokok ellenére, 
melyekkel ezt a tényt az alperes 
előkészítő iratának negyven darab 
mellékletében igazolni akarná.

Ezekután megállapítja az előké
szítő irat, hogy

a hitközségnek nem is lehetnének, 
mint olyannak, kockázatos vállal
kozásai, melyek veszteséggel jár
hatnak, ha pedig vannak, akkor ez
zel megsérti az Országos Szabály

zat rendelkezéseit.

Ennek értelmében a hitközségnek 
csak népiskolát kötelessége fentar- 
tani, a népiskola alkalmazottainak 
illetményeiről és nyugdíjairól gon
doskodni, úgyszintén a vallástaná
rokéról és az önkormányzat alkal
mazottairól. Ha tehát az alperesi 
előkészítő irat mellékleteinek tüze
tes felülvizsgálata azt mutatná, 
hogy az Országos Szabályzat sze
rinti kiadásokat nem fedezték a be
vételekből, hanem felhasználták 
egyéb kockázatos üzleti vállalkozá
sokra és intézmény elnevezés alatt 
luxus- vagy nagyhatalmi pózt szol
gáló célokra — ha akkor, amikor a 
hitközségnek szükségletei fedezésére 
ugyanolyan eszközök állnak rendel
kezésére, mint a magyar államnak 
adózó polgárainál, ha ilyen körül
mények között még sem lenne fede
zet a hitoktatók nyugdíjára, akkor 
itt a jövedelmeket — az előkészítő 
irat szerint — sorozatosan helytele
nül használták volna el, melyek 
nemcsak magánjogi, hanem egyéb 
felelősséget is vonnának maguk 
után.

A hitoktatók javadalmazásának és 
nyugdijának megfizetése szem
pontjából a bíróság érvénytelen
nek és szabályellenesnek íogja te
kinteni mindazokat a hitközségi elöl
járósági ténykedéseket, melyekkel 
a bevételeket elvonták a szabály
zat szerinti rendeltetésüktől, — 
vagyis a hitfelekezeti közoktatás 
szükségleteitől és ehelyett más cé

lokra fordították,
— mint, például választási célokra, 
új hitközségek megszerzésének cél
jaira, luxus-építkezésekre, az állami 
feladatot képező közkórház, siket
néma intézet, vakok intézete és más 
kockázatos vállalkozásokra.

Ezután a zárszámadások és költ
ségvetések adatainak alapján vonja 
kétségbe az előkészítő irat a gazda
sági lehetetlenülés kifogását és rá
mutat arra, hogy 1930. évben a hit
község tényleges bevételei a kiadá
sokat 279.613 pengővel, 1931-ben 
251.313 pengővel, az 1933. évben 
206.343 pengővel, 1934. évben 351.010

MEINL KÁVÉ FOGALOM!

pengővel, 1935. évben pedig 344.732 
pengővel haladták meg. Hol van itt 
a gazdasági lehetetlenülési!

Az 1936. évi költségvetésben sze
repel a kőbányai izr. hitközség 
deficitje címén 15.000 pengő, vá
lasztással kapcsolatos kiadások
ként 10.000 pengő és előre nem 
látott kiadások címén 43.063 P, 

melyek az előkészítő irat szerint 
szabályellenesek.

A hitközség néhány vezető em
bere ugyanis — mondja az előké
szítő irat — be szeretné olvasz
tani képzelt nagyhatalmi állásának 
fokozása céljából a teljesen önálló 
budai hitközséget, azon felül a kő

bányai hitközséget.
A megszerzés érdekében tehát csi
nált valami megállapodásfélét a 
kőbányai hitközséggel és erre a koc
kázatos vállalatra az eddigi beisme
rés szerint évenként 15.000 pengőt 
fizetett rá a pesti hitközség.

A budai hitközség megszerzésé
nek költségei ennek az összegnek 

a többszörösét teszik ki, 
az előkészítő irat szerint. A pár év 
előtt felvett 5,545.623 pengő összeg- 
nyi angol font kölcsönre 6.040.870 
pengőt már szintén visszafizetett a 
hitközség. Az olyan személy, aki 
ekkora kölcsönt tud kapni és arra 
pár év alatt ilyen összeget tud 
visszafizetni, csak a legnagyobb- 
fokú frivolsággal merészelheti a 
gazdasági lehetetlenülés kifogását 
emelni. De a hitközség ebben a per
ben nem is emel ilyen kifogást. Ezt 
csak az alperes (a Nyugdíjpénztár) 
hánytorgatja komikus módon.”

Ezek az előkészítő irat legfénye
sebb ellenérvei. Persze, ezek az 
ellenérvek csak a felperes állításait 
tartalmazzák, melyek ellen majd a 
Nyugdíjpénztárnak, esetleg a hit
községnek védekeznie kell és igye
keznie kell azokat megcáfolni — ha 
tudja.
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Goldberger Salamon
Irta, Dr. HELLER BERNÁT

Goldberger Salamont, zsidó gim
náziumunk igazgatóját, sokan is
merik. Nagyon könnyű őt megis
merni: lelke oly egyenes, mint meg' 
nem hajló termete, homlokán hordja 
érzékeny zsidó szivét. S mégis azzal 
hitegetem magam, hogy én jobban 
ismerem öt. mint mások. Hivatva 
vagyok reá, vágyódom reá, hogy 
róla a zsidó nyilvánosság előtt val
lomást tegyek.

Goldziher Ignác megdicsőült pro
fesszoromtól örökölt imádságos 
könyvemben drága leveleket őrzök. 
Egyikük Goldbergertől való. Akkor 
intézte hozzám amikor arról érte
sült, hogy a zsidó gimnázium igaz
gatói állásától megválva a rabbi
képző intézet bibliai tanszékét fog
lalom el. Tudta, hogy örökömbe ö 
lép. S mégis így ír: „Szombaton 
este ért ide Igazgató Úr lemondásá
nak híre. Azóta se éjjelem, se nap
palom. Kétségbe vagyok esve. Hogy 
Igazgató I'r megmaradjon elhatáro
zása mellett, azt a csapást zsenge 
intézetünk nem bírja el.” „Én és 
kollegáim leveszünk Igazgató Ur 
válláról minden fölösleges terhet. 
Az anyagi dolgokat, az adminiszt
rációt, ha kell: a veszekedéseket is 
elintézzük, amennyiben Igazgató 
Ur azokat reánk bízza. Maradjon!”

Én mentem, ő jött. Beiktatása
kor üdvözletemben kettőnk viszo
nyát összehasonlítottam Davy és 
Faraday viszonyával. Davy arról 
tett vallomást, ő egy felfedezésre 
büszke: arra, hogy felfedezte Fara- 
dayt. Én is arra vagyok büszke, 
hogy felfedeztem Goldbergert.

Goldbergeren megvalósul a tal- 
mudi bölcsesség: Kol hamchazzér 
al hagdullo, gedullo baurahasz, 
mimenu, vechol habaureaeh min 
hagdullo gedulloh mechazzeresz 
acharov. Aki hajhássza a kitünte
tést, az elől a kitüntetés szökik: aki 
szökik a kitüntetés elől, az el nem 
kerüli. (Erubin 13b).

Goldberger zsidó iskola igazga
tására rátermett. A múlt minden 
nemes hagyományában lelkében 
gyökerező mai zsidó magyar ember. 
Minden komoiy minhag, minden 
dallamos niggán drága neki; amel
lett mindent, amit tudomány, tech
nika, művészet, zene, ének, sport, 
előkelő szórakozás értékeset fölmu
tat, mindezt iskolájának szolgála
tába igyekszik állítani a zsidóság 
dicsőségére. Cijjon szerelmese s 
emellett minden poreikájában ke
mény kecskeméti magyar. Csupa 

ellentét és tiszta harmónia: gyön
géd a gyöngék iránt, erős az erő
szakosok ellenében. Fegyvertársa 
voltam a gimnáziumunk zsinagó
gájáért vívott harcában. Én elkese
redetten félreállottam. Goldberger 
kitartott, diadalmaskodott minden 
kufár gonoszindulaton.

A gimnázium barátjainak egye
sületét a maga egyéniségére for
málta . Az egyesület segítségével 
művészileg kialakíttatta a zsinagó
gát. A VIII. osztályú tanulókkal 
széfer tórát irat. A Mendelssohn- 
jubileumra Waldapfel Jánossal 
Mendelssohn-anthologiát . szerkesz
tek A Maimuni-jubileumra az egye
sület pályadíjával értékes Maimuni 
anthologiát adat ki. Krámer Mal- 
kiel dicső emlékére misna-tanfolya- 
mot szerveztek aki a tanfolyamot 
elvégzi, megkapja a teljes misnát, 
valamint az aggádának1 thesaurusát.

Fáradhatatlan kezdemény, el 
nem apadó intuíció. Mi mindent 
nem fog még az ő becsületes kere
sése megtalálni. Élete munkássága. 
kiddus hasém. Adassék meg ne 
adassek meg a zsidó gimnáziumnak, 
hogy Goldberger Salamon még 
hosszú évtizedeken át a gimnázi
umban megszentelhesse Isten nevét.

Játék a jelszavakkal
A miniszteri rendelet, amely a 

félbeszakított választási eljárás 
folytatását elrendelte, még meg sem 
jelent és még csak előre kelt híre 
csapta meg a budai HEP vezéreit,, 
amikor egy új párt alakulásáról 
szóló körlevél röppent széjjel a bu
dai zsidó házakba. Békepárt, béke! 
Ez volt az új párt neve és jelszava. 
Egy kicsit tűz is volt, meg egy ki
csit víz is. Autonómiát irt zászla
jára, de magát a zászlót az együtt
működök iránti megértés anyagából 
szőtte. Nem csoda hát, hogy az ilyen 
tűz- és víz-találkozásból csak serce
gés és sok-sok pára lett. Elpárol
gott, még pedig végkép elpárolgott 
programjából az autonómia.

úgy történt a dolog, hogy az 
együttműködőket valósággal lesúj
totta a miniszteri rendelet, amely 
a budai hitközségnek, vagyis a mai 
vezetőknek, az autonómia védőinek, 
teljes elégtételt adott. Tulajdonké
pen már maga ez a rendelet meg
pecsételte az „együttműködők” bu
kását. Ez maga volt számukra a 
teljes erkölcsi vereség, a tökéletes 
bukás. Az a bukás, ami vasárnap és 
hétlőn fogja őket utolérni, ennek 
már csak számszerű kiformálódása 

lesz. A mindennel számítani tudók 
azonban nem szoktak ilyenkor za
varba jönni. Hamar egy új céget 
tolnak előtérbe; senki sem ismeri, 
nem tud még róla senki sem rosszat, 
hátha talán vele szóbaállnak és — 
mit lehet tudni — még meg is egyez
hetnek. De gazda nélkül csinálták 
a számítást. A miniszteri rendelet 
nem engedett új jelöléseket, csak 
bizonyos pótlásokat. így aztán a bé
kepárt meghalt, mielőtt világra szü
letett volna.

S minthogy nem lehetett a béke
párttal, megpróbálták hát a békével 
való operálást. Megüzenték, hogy a 
békéről -akarnak tárgyalni. Meg
üzenték négyszer-ötször vagy hat
szor, tudja Isten hányszor, — az 
autonómisták mindig, minden alka
lommal Hillél türelmével ültek le 
velük tárgyalni. Minden alkalommal 
bebizonyosodott, hogy a szavak mö
gött nem volt komoly szándék. 
Amint a békepárttal, a ..béketár
gyalásokkal” is csak zavart akartak 
kelteni és az autonómistákat az 
egyenes útról valahogy elterelni. 
Sehogy sem akarták megérteni, 
hogy az autonómista-párt csak az 
autonómia biztosításával és az erre 
vonatkozó garanciák leszögezésével 
köthet békét, mert enélkül már nem 
autonómista-párt. S hogy mennyire 
hamis és megbízhatatlan volt az az 
ígéretük, hogy az autonómiát nem 
fogják bántani, mutatja az is, hogy 
az erre vonatkozó garanciákat írás
ban megadni nem akarták. Ez rnu 
tatja tehát, hogy nem volt szabad 
bízni bennük. Mert aki igazán 
akarja az autonómiát és a békét, 
azt nyugodtan garantálhatja Írás
ban is. És hogy megtagadták ezt. 
ez igazolja legjobban, milyen meg
okolt volt az Írásos garancia köve
telése.

Mikor pedig a „béké”-vel való 
taktikázás így kudarcba fulladt, 
akkor már fölösleges volt, hogy a 
békepárt tovább is viselje az álar
cot. Le is vetette és a „párt” vezérei 
minden feszélyezettség nélkül átlép
tek az „együttműködési pártba”, sőt 
annak listavezetői közé is. Azaz 
hogy ide csak átléptek volna, ha a 
miniszteri rendelet ezt megengedte 
volna. De ez nem engedte meg, így 
kénytelenek voltak a lista kevésbé 
reményteljes helyeivel megelégedni. 
Mindenesetre ők voltak azok, akik 
úgy akarták a békét, hogy mindéi: 
skrupulus nélkül áldozzák fel — 
Budát Pestnek...

...Ha tehetik! Már most a budai 
hittestvéreken áll, hogy ne tehessék, 
se ők se mások, se most, se máskor!
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A budai Autonómia Párt 
impozáns társasvacsorája 

,A tradíció azt kívánja, hogy a budai hitközség fennmaradjon “ — 
Gazdasági együttműködés alapján pártot szervezni: tiszteletlenség 

a hittel szemben."

Buda zsidó polgársága ismét 
megmutatta, hogy egységes fa- 
lankszként támogatja a hitközség 
vezetőségét abban a súlyos és dí- 
esőségteljes küzdelmében, melyet 
az ősi hitközség fennállásáért 
folytat. Szombat este a budai hit
község Autonómia Pártjának tár- 
sasvaesorája adott alkalmat a ro- 
koilszenv impozáns megnyilvánu
lására. A budai hitközség Zsig- 
mond-uteai tanácsterme színültig 
megtelt lelkesedő és harcias han
gulatú választókkal.

A társas vacsora első pohárkö
szöntőjét

Gesztes Ferenc,
az Autonómia Párt népszerű el
nöke mondotta Magyarország kor
mányzójára és feleségére. Enged
jék meg, — mondotta, — hogy ősi

Hiányzójának,
o U -

vitéz nagybányai 
és kérem az

magyar szokás szerint az első po
hár borral a kezemben, az első Szó, 
mely ajkaimat elhagyja, a hódo
lat hangja legyen. Hódolni aka
runk a legelső magyar embernek, 
Magyarország főméltóságú Kor
mányzójának, vitéz nagybányai 
Horthy Miklósnak és kérem az 
Égek Urát, hogy a főméltóságú 
urat és fenkölt lelkű hitvesét 
egész családjá\,ai együtt számos 
éven át teI'jCS‘sze]femi és testi 
üdeségben lnegtartsa. A magyar 
P1”",11 ' történetébe kitörölhetetlen 
H“lu ’’ Kel van beírva a Kormányzó 

í" neve és szerepe, amely elva 
aszthatatlan a nemzet újjaebre-

désétől. Ö volt az, aki a háborít 
és forradalmak zűrzavara után 
visszaadta Magyarországnak az 
építő munka és az egyenletes fej
lődés lehetőségét, fi. rend uralmát, 
a béke nyugalmát olyan eszten
dőkben, amikor szinte egész 
Európa alatt állan dóan rengett a 
föld. Az ő elévült etetien érdeme 
és dicsősége, hogy kormányzósá
gának évei alatt Magyarország
ból, a mi forrón sz eretett hazánk
ból a békés fejlőt lés, a termelő 
munka és a törvéi tyes rend nap
sütötte zuga lett E urópában.

Ezért ünnepeljük őt mindenkor, 
ha a fehér asztala ál összejövünk 
és kérjük a Mind enhatót, hogy 
teljesítse légből.1 i kívánságát, 

mindnyájunk napi imájába fog 
lalt áhítatos könyörgését, hogy á 
föld, mely nekünk kenyeret ad, 
mindnyájunk szeretett édesanyja,

riD£> Húsúén űru! ben, az idén is gyártunk.
A felügyeletet az egri főrabbi, főtisztelendő 

Schreiber Simon ur 
gyakorolja.

A húsvéti áru gyártásának rituális felügyelete még sokkal szigorúbb, mint az egész 
éven át gyártott áru amúgy is nagyon szigorú felügyelete. E szigorú rituális 
felügyelet teljes erejű biztosíték arra, hogy az áru és igy különösképen a húsvéti 

áru megbízhatóságához soha kétség nein férhet.

ah||CEEC^tÍ tehát a legvallásosabb emberek is a
IIUwWOSB KBB feiB legteljesebb bizalommal fogyaszthatják.

FRA^BCK HENRIK FIAI R.-T.
Budapest, 113. postafiók 5. Telefon: *2-688-45.

a mi hazánk: Magyarország ismét 
nagy és hatalmas legyen, hogy 
megérhessük, hogy ismét a mienk 
legyen a nagy, a hatalmas, a Kár
pátok övezte a hegyes, völgyes, 
bérces rónaság, a tejjel-mézzel 
folyó Kannán, a szépséges és dicső 
integer Magyarország.

Örömmel állapította meg, hogy 
annak, aki látja azokat a nagy és 
lelkes tömegeket, melyek az Auto
nómia Párt minden jelentkezésé
ben részt vesznek,

nem lehet többé kétsége a harc 
kimenetele: a fényes választási 

győzelem iránt.
Bízik a budai zsidóság nagy-szerű 
intelligenciájában, hűségében és 
bátorságában. A másik oldal ha
talma ígérgetésekben és megfé
lemlítésben jelentkezik és ennek 
csődöt kell mondania, amikor 
szembekerült a zsidó tradíció 
óriáisi erejével. Ez

a tradíció azt kívánja, hogy a bu
dai hitközség fennmaradjon.

Ezután közölte, hogy Baraes Ká- 
rolyné a hitközség nagynevű el
nökének özvegye üdvözletét küld
te. amikor távolmaradását kimen
tette és ugyancsak üdvözletüket 
küldték dr. Gosztonyi- Ármin, dr. 
Kertész Manó és egerszalóki Zieg- 
ler Béla, akik betegségük miatt 
nem jelenhettek meg a vacsorán.

Dr. Kriszhaber Adolf, 

hitközségi elnök emelkedett most 
szólásra. Szóvá kell tenni — mon
dotta pohárköszöntőjében — miért 
van szükség arra, hogy Buda vá
lasztói lelkesedéssel és nagy tö
megekben járuljanak az urnák elé, 
hogy ezzel is bebizonyítsák, mi
szerint a hitközség tagjainak túl
nyomó része Buda önállóságát kí
vánja. Sajnos, az a harc, mely

Buda önállóságának megtartá
sáért folyik az egyik oldalról és 
ennek megsemmisítéséért a másik
ról, azoknak az eszközöknek kö
vetkeztében, melyet az ellenpárt 
használt, ráirányította külső erők 
figyelmét is erre a küzdelemre és 
arra a feltevésre bírhatta, mintha 
itt valami nem lenne rendben.

Budának most imponáló módon 
kell megmutatni, hogy megér
demli a támogatást kívül és belül.

Nem az a fontos, hogy a zsidó
ságnak mutassuk meg erőnket, azt 
az erőt, mely- önállóságunk meg
maradását kívánja, hanem azok
nak a külső erőknek, melyek most 
figyelnek bennünket. A magyar 
zsidóságnak nagy kötelességei 
vannak a magyar társadalommal 
szemben, melynek — hiába kuvi- 
kolnak most a vészmadarak! — 
integráns részét képezi és mellyel 
szemben érzett kötelességének 
mindig eleget tett.

Az én apám ott volt 48-ban 
Szentandrásnál. a iiam négy évig 

volt a világháborúban.
És a magyar haza soha nem is 
volt mostoha, testvérietlenül csak 
egyes fiai viselkedtek, de ki okol
hatja az anyát a fiú hibáiért? Mi 
fejleszteni akarjuk ősi hitközsé
günket, melynek tagjai egy hét 
múlva meg fogják mutatni, hogy
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megérdemeltük azt a védelmet, 
melyben részesültünk.

Dr. Kriszhaber Adolf óriási 
tapssal fogadott felszólalása után

Krámer Adolf,

a kelenföld-lágymányosi körzet 
alelnöke tett újra hűségfogadal
mat, majd

Gerö Ödön
elöljáró szólalt fel:

— Lássuk már egyszer tisztán 
kérdezte, — miféle programúi 

az, melyet a túloldali pártok ma
gukénak mondanak? Teljesen ért
hetetlen, hogy a. zsidó hitfeleke- 
zet életében a gazdasági együtt
működés jelszó lehet. Szellemi, 
vallási alapon állhat egy hitköz
ségi párt, de gazdasági alapon 
soha, hiszen egy hitközség irányí
tásában csak szellemi szempon
tok érvényesülhetnek.

Gazdasási együttműködés alánján 
pártot szervezni: tiszteletlenség a 

hittel szemben.
És mi legyen a békepárt?

Annak, aki nem harcol, nincs 
szüksége békére. Ha tehát egy 
párt a béke jelszavát írta zász
lajára. ezzel már deklarálta azt is. 

hogy harcot indított.

Mert azt senki sem állíthatta, 
hogy a harcot mi kezdtük. Mi 
soha mást nem kívántunk, csak 
azt, hogy engedjenek bennünket 
nyugodtan dolgozni.

Ha békén hagynak bennünket, 
kész a béke.

Mi a szellemi és lelki együttmű
ködés nártia vagyunk, ez pedig 
nem a centralizációt. hanem a de
centralizációt teszi kívánatossá, 
hogy

sok kis egység feilödi'ék önmagá
ban és azután alkosson egy nagy 
egységet: a zsidó hit és kultúra 

egyetemességét.
F,z az igazi zsidó politika, az a 
zsidó politika, melynek szimbó
luma ennek a hitközségnek el
nöke. (JJngv taps.) A jövő héten 
•-■z urnák elé megyünk, most fejt
sünk ki lóhát lelki és szellemi

• '■■■''ttmnködést annak érdekében, 
hovv magyar zsidóságnak e tisz
teletreméltó exponense: a budai 
bkközség győzelmesen kerüljön 
ki a harcból.'

Dr. Csobádi Samu

hitközség: alelnök volt a követ- 
■ zö felszólaló. Beszéde elején fel

hívta a figyelmet arra, hogy ez 
a választási küzdelem eltér min - 
cien eddigi v álasztási harctól, 
mert most nem arról van szó, 
hogy a hitközségnek egyik, vagy 
másik pártja logja-e a hitközséget 
ugyanazon cél: a hitközség érde
kei felé vezetni, hanem, hogy

akadtak a hitközségben olyanok, 
akik a hitközségnek önállóságáért 
vívott harcában a külső ellenséget 

segítették.
A zsidóság évezredes szétszóró 
dása következtében szellemi, gaz
dasági és hitéletét a hitközségek
ben élte le és ezért becsületbeli 
kötelessége minden zsidónak min
den hiközséget támogatni fenn
maradásáért vívott harcában, 
mert ezzel egyúttal a zsidóság 
fennmaradását is biztosítja. Ha 
pedig egy hitközséget valaki eg
zisztenciájában támad meg, min
denkinek, akiben szemernyi zsidó 
érzés van, kötelessége segítségére 
sietni. Nagyon veszedelmes példát 
mutat az ilyen támadás kifelé, 
mert arra hívja fel a figyelmet, 
hogy

mikor a zsidóság egyik része le 
akarja igázni a másikat, akkor 
ezt a példát követni lehet az 

egész zsidósággal szemben.
A budai hitközségnek 800 éves 
történelmi múltja van. tele szen
vedésekkel. de fénnyel is. A szen
vedés napjaiban gyakran áldoz 
fák tagjai életüket is a hitért. 
Erre a dicső múltra gondoljanak 
a szavazók akkor, amikor

dönteni kell arról, hogy ez a hit
község fennmaradion-e vagy sem.

A választók 'érre a kérdésre csak 
egy választ adhatnak: Buda autó 
normájának meg kell maradnia 
örök időkre.

Auer Róbert
elöljáró a statútumokat megelőző 
tárgyalásokról emlékezett meg. 
annak bizonyítására.

mennyire semmibe sem veszik a 
túloldalon a megállapodásokat

és milyen szerepet játszott már 
ekkor az adókérdés. De miért is 
ne lehetne megcsinálni a hitköz
ségek együttműködését, úgy. hogy 
mindegyik önállósága megmarad
jon? Miért ne találhatná meg pél
dául az a négy hitközség, mely a 
VT. községke "illetet alkotja, az 
együttműködés alapját közös ér
dekekre vonatkozóan? Az utolsó 
percig a béke híve voltam, de 

most már azt mondom: csak egy 
kötelességünk van, hogy ne csak 
mi szavazzunk a választásokon, 
hanem a leglelkesebb propagandá
val hassunk oda, hogy minél töb
ben adják le szavazatukat önál
lóságunk mellett, mert akkor -1 
fognak némubii azok a hangok, 
melyek ezt támadják.

Löwy József
volt a következő felszólaló, aki 
nevetségesnek és naivnak jelle
mezte azt a jelszót, mely azért 
akarja egyesíteni a zsidóság erőit, 
mert kívülről ellenség támadja. 
Éppen akkor, amikor ilyen tá
madás folyik, helyes stratégia a 
csapatok szétszórása, hogy minél 
nagyobb védelmi frontot tartsa
nak megszállva.

Aki nem akar szabadságot, az nem 
is érdemli meg.

szabadság és autonómia azonos 
fogalmak.

A felszólalások sorát
Bicskei Jenő

zárta be. aki arra kérte a válasz
tóikat. hogy ne egymás között hir
dessék igazukat, hanem kint, azok 
előtt, akik ezt még mindig nem 
értették meg. Dr. Kriszhaber 
Adolf köszöntötte még meleg sz:; 
vakkal a betegsége miatt távol 
levő kelenföld-lágymányosi elnö
köt. Sehwaroz Samut .majd a ‘ár- 
sasvacsora lelkes hangulatban ért 
véget.

Hiten lendül égvilágra
Irta-. HF.RKÁT) HF.NRTK

Viláaít a nap és csillag.
T)r szírből is nyílik ablak. 
Maliién elint Isten fénye. 
Embereknek rak szemébe.
Nem keríthet az a tudás, 
.4mi sírt az élőknek ás. 
Mint a sötét síi (jár létét.
Nem gyújtja. a láva-félét.
Lehet, hogy hit — néha — álom. 
Tte álmodva inkább várom. 
Hogy a porban eget lássak. 
Nem .tagadó” földi társat.
Ilyenforma gondolattal 
Találkozunk sok utassal. 
Mert szív-szellem, ész pályáid 
Hiten lendül égvilágra.

A Zsidó Elet Hl
■minden magyar zsidó lapja
gt Fixessen elő! =
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A külföldnek is kell tudnia?...
— Beszélgetés —

(Személyek: 1. A termetes részvénytársasági igazgató. — 2. A fakó
képű állástalan tanár.)

— Mit olvas olyan elmerülten, 
tanár úr, hogy a feketéjéről is 
megfeledkezett? Nagyon érdekes 
lehet, mert látom, sokszor rázza a 
fejét. Vájjon a bosszúságtól vagy 
a csodálkozástól?

— Magam sem tudom, bosz- 
szankodni, vagy csodálkozni le- 
het-e inkább azon a nyilatkozaton, 
amelyet az Országos Iroda és a 
Pesti Izr. Hitközség elnöke a 
Jüdische Rundschau-ban közzé- 

’tett. Mindenesetre csodálnivaló az 
a naiv elbizottság, amellyel egy 
közéleti vezetőférfi olyanokat és 
úgy tud mondani, mintha biztos 
volna felőle, hogy senki sem fog 
akadni, aki ne tiltakoznék egy
részt a tényekkel nem egészen 
egyező állítások, másrészt a ha
mis felekezetpolitikai beállítások 
ellen. Hogy szabad, mondhatnám 
a nagyvilág nyilvánossága előtt 
olyanokat állítani, amelyek egy
részt a bizonyíthatóság szempont
jából, másrészt a magyar zsidó
ság politikai érdeke szempontjá
ból nem bírják el a bírálatot? 
Avagy ezt abban a hiszemben 
tette, hogy kritikával egyáltalá
ban nem illethető, mert aki bí
rálni, vagy pláne cáfolni merné, 
azt egyszerűen el lehet intézni az
zal, hogy „durván személyeske
dik”, hogy „tekintélyt rombol”, 
hogy az antiszemitáknak tesz 
szolgálatot stb.? S míg egyfelől 
csodálom, hogy közéleti vezető
férfi ilyen naiv lehet, másfelől 
bosszant, hogy nyilatkozatának 
komolyságát ilyen könnyelmű 
módon teszi kockára, nemcsak a 
hazai, hanem a külföldi zsidóság 
előtt is.

— Hát én is olvastam azt a 
nyilatkozatot, igaz, hogy magyar 
fordításban. — de én egyáltalában 
nem látom ilyen veszélyesnek, sőt 
kitűnőnek tartom. Nagyon öntu
datos. férfias nyilatkozat!

— No, igen, persze, magának 
tetszik ez a l’état c’est wioí-hang, 
ez a „mi életrehívtuk” —, „mi se
gítettük” —, sőt „Éí» szubvencio
náltam” — tónus! Pedig az ön
tudatosság, férfiasság nem ebben 
van, hanem a tényékhez való mi
nuciózus ragaszkodásban. Mi nem 

vagyunk cionisták, sőt azt is 
mondhatnám, hogy nekünk nem 
fáj a cionisták feje, — de nem 
találjuk (hogy az elnök úr kife
jezéseit használjuk) sem okosnak, 
sem politikusnak, ha a cionistá
kat (avagy a cionizmust?) állítja 
oda a magyar zsidó sors meg
romlásának okozóiul. Hozzáteszi 
ugyan, hogy „mi zsidóhitű ma
gyar állampolgároknak tudjuk és 
tartjuk magunkat és jogainkat 
azokkal a rosszakaratú áskálódó
sokkal szemben is meg akarjuk 
védelmezni, melyek a magyar zsi
dóságon belül a cionizmus politi
káját olybá akarták feltűntetni, 
mintha a cionisták magukat nem 
a magyar nemzethez tartozóknak, 
hanem nemzeti kisebbségnek érez
nék és mondanák”, — de azért va
lamivel alább az új kivándorlási 
egyesület életrehívása szükséges
ségének egyik okául ezt a nagyon 
is félreérthető és félremagyaráz
ható, legalább is rejtett gyanúsí
tást hozza fel, hogy „meg aka
runk felelni a hazai (zsidó) ifjú
ság hazafias problémájának”. Hát 
ez sem nem okos, sem nem poli
tikus. Mert vagy kifogástalanok 
a magyar cionisták hazafias szem
pontból, vagy nem. Ha nem, ak
kor nem lett volna szabad velük 
a választás előtt sem lepaktálnia. 
még akkor sem, ha ez bukását 
okozta volna, ha pedig kifogásta
lan a hazafiságuk, akkor az Or
szágos Iroda elnöke részéről leg
alább is meggondolatlanság or
szág-világ nyilvánossága előtt 

. olyan célzást tenni, melyet a zsi
dóság ellenségei úgy sem a cio
nizmus. hanem a zsidóság haza- 
fiatlanságának bizonyítására fog
nak felhasználni és amelyre bi
zonyára nagy-újjongva fognak 
hivatkozni.

— Ebben igaza lehet, de hát 
csak vissza kell utasítani a cio
nisták támadásait?!

— Álljunk csak meg itten. Elő
ször is a kritika még nem táma
dás. másodszor a kritikát el kell 
tudni bírni és aki nem bírja el, 
az no álljon oda. ahol a kritika 
vihara elérheti, sőt el is kell.

Kedvezményes szentföldi 
társasutazás 1937 április 13- 
tól május 4-ig, az Adriatica olasz 
hajóstársaság Gerusalemme 
szalongőzösén dr. Patai 
József vezetése alatt.

Jelentkezés február 25-ig a Múlt 
és Jövő kiadóhivatalánál, Buda
pest, V., Vadász-utca 11. szám. 
Telefonszám: 11-99-55.

hogy érje. Harmadszor pedig a 
„támadással” szemben is neki az 
igazság álláspontján kell marad
nia, még ha azt hiszi is, hogy el
lene igaztalanul támadnak. Min
denekelőtt sajnálattal kell megál
lapítanom, hogy a nyilatkozat ez 
utóbbi szempontból nem helyt
álló és szinte kiáltva hívja ki 
maga ellen a kritikát. Meg kell 
állapítanom, hogy rabulisztikus 
beállítás az, mintha a cionisták
nak a mai hitközségi rezsim fö
lött gyakorolt kritikája a pesti 
hitközség elleni támadás lenne. A 
vezetőség nem — a hitközség! 
Szánalmas dolog tehát ezzel 
szemben úgy védekezni, hogy 
igaztalan ez a támadás, mert ez 
a hitközség ennyi meg ennyi min
denféle intézményt, vallási, kultu
rális és szociálpolitikai alkotást 
tart fenn. T)e legszánalmasabb 
dolog az, hogy ez a felsorolás ép
penséggel nem ragaszkodik az 
adat-hűséghez. Negyven imaház 
fenntartásáról beszél ez a felso
rolás, holott köztudomású, hogy 
ezeket az imaházakat nem a hit
község, hanem a mögöttük álló 
egyesületek tartják fenn. Egy fiú- 
és egy leánygimnázium fenntartá
sáról szól a nyilatkozat, holott 
köztudomású, hogy ezekben — bár 
progresszív alapon — oly horri
bilis a tandíj és az egyéb címe
ken kirótt pótdíj. hogy a szegé
nyebb középosztályú zsidóság 
gyermekei oda csak a legkisebb 
számban járhatnak. Hiszen a két 
polgári iskolát, amely „nem fi
zette ki magát”, valóban meg is 
szűntették! (Erről persze hallgat 
a nyilatkozat.) Azután két árva
házzal dicsekszik az elnök úr. Az 
egyiket egyáltalában nem a hit
község tartja fenn, a másikat pe
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dig csak könyvelésszerűen. Aztán 
hivatkozik a könyvtár, stb. fenn
tartására. Aliért nem méltóztatik 
számszerűen beszélni? Az elnök 
úr mestere a számoknak, miért 
nem nevezi meg azokat az össze
geket. amelyekbe ezek neki (par
don: a hitközségnek) kerülnek? 
Tessék csak azokkal a számokkal 
a nyilvánosság elé lépni! Mert 
amíg ezekkel nem cáfol meg ben
nünket. addig azt kell monda
nunk. hogy ez a felsorolás rész
ben egyáltalában nem szerény túl
zásokat. részben súlyos tévedése
ket tartalmaz, a maga egészében 
pedig méltó kiegészítése annak a 
különös módszernek, amelynek 
egyik legszebb példánya a budai 
választás elhalasztása iránti fel
terjesztésnek megdöbbentő indo

ZSIDÓ
fS3E!ES

A királyi vizsgálóbizottság 
melyet az angol parlament küldött 
ki a Palesztinái zavargások okainak 
megállapításáre viszaérkezett Lon
donba és most ott folytatja műkö
dését. így szó van többek között Sir 
Herbert Sámuel, Palesztina volt fő
kormányzójának kihallgatásáról. A 
bizottság fokozott munkatempóval 
törekszik arra, hogy jelentését mi
nél előbb megtehesse. Ennek meg
történte után fog a kormány dön
teni a szükséges intézkedések tekin
tetében.

A zavargások utórezgései 
még mindig- izgalomban tartják 
Palesztina lakosságát. Alig múlik el 
nap, hogy valamilyen incidens ne 
emlékeztessen az elmúlt borzalmak
ra. Vasárnap délután bomba rob
bant a Sirató Fal mellett, mely sze
rencsére nem követelt emberáldo
zatot. Három arabot a merénylet 
elkövetésének gyanújával terhelten 
letartóztattak. Pénteken ugyancsak 
a Sirató Falnál egy zsidót kődobás
sal sebesítettek meg és ugyancsak 
kődobás ért a török zsidók zsina
gógája mellett egy öreg zsidó asz- 
szonyt. Történnek még kísérletek a 
zsidóellenes boykott életrekelésére 
is. ezeket a próbálkozásokat azonban 
a hatóságok rendkívül súlyosan 
büntetik. Két arabot boykottra való 
izgatás miatt egy-egy évi fogházra 
ítélt a törvényszék és ugyancsak 
egy évre ítélt egy arabot, mert egy 
arab nőt megfenyegetett arra az 
esetre, ha zsidónál vásárol. Viszont 

kolása volt. llát. hogy szabad fe
lelősséggel ilyen „adatokat" tárni 
az Országos Iroda elnöki pozíció
jából a nyilvánosság elé?!...

— Megint nagyon haragszik...
— Már nem! Persze fáj, hogy 

ez a nyilatkozat, ez a meggondo
latlan írás megjelent. Mert az 
egész magyar zsidóság adja meg 
az árát. Minek is kellett ez?!... 
De eszembe jut egy anekdota. Az 
egyszeri zsidófiú folyton ostro
molja az apját, hogy ő franciául 
akar tanulni és hogy az apja ta
níttassa őt franciára. Végre az 
apa ntegsokalja a szakadatlan ku- 
nyorálást és ráriparkodik: — Hát 
minek az neked?! Már a franciák
nak is meg kell tudni, hogy mi
lyeneket tudsz te mondani?! ...

SPECTATOR

letartóztatták Petach Tikvában a 
Haarez-bizottság elnökét, akit azzal 
vádolnak, hogy egy főzelékárust, aki 
arabnál vásárolt, megfenyegetett.

Lord Melchett 
a „Times”-ben a vizsgálóbizottság
munkájával kapcsolatban nyilatko
zatot adott közre, melyben felszó
lítja a kormányt, hogy vagy enge
délyezzen a zsidóknak Palesztinái 
bevándorlása számára megfelelő 
tág keretet, vagy tegyen lépéseket 
annak érdekében, hogy a zsidók 
európai elnyomatása megszűnjék.

A lengyel zsidóság 
súlyos helyzete egyre erősebb mér
tékben foglalkoztatja a világ köz
véleményét. A Joint európai igaz
gatója, dr. Bernhard Kálin egy ér
tekezleten, mely a. lengyel zsidóság 
tragikus helyzetével foglalkozott ki
jelentette, hogy véleménye szerint 
nem képzelhető el. hogy a lengyel 
kormány tétlenül fogja nézni, mint 
szegényedik el és megy tönkre az 
ország lakosságának egytizede, mert 
ennek komoly kihatása lenne az or
szág gazdasági helyzetére. A dóiul 
reméli, hogy a kormány is közre 
fog működni abban a munkában, 
mely ismét szerény existenéiához 
akarja juttatni a tönkrement zsidó 
lakosságot.

A zsidó világkongresszus 
végrehajtó bizottsága is foglalko
zott párizsi össziilésén a lengyel 
zsidóság helyzetével. Megállapította, 

hogy a lengyel zsidóság helyzete 
katasztrofálisan romlik. A zsidóelle
nes boykottmozgalmak. a zavargá
sok egyre mértéktelenebb formát 
mutatnak, a kormány pedig ismé
telt ilyirányú kijelentései ellenére 
nem mulatja a szükséges energiát 
o jelenségeknek leküzdéseben. A 
sejm vezető politikusainak antisze
mita, különösen a zsidóság keny- 
szerkivándorlására vonatkozó kije
lentései csak táplálják ezt a zsidó
ellenes hangulatot. A végrehajtó
bizottság kötelességének tartja, 
hogy felhívja a zsidóságnak és a vi
lág közleményének figyelmét a len
gyel zsidóság problémájának tragi
kus kiélesedésére és arra a köteles
ségé re, hogy fokozott éberséggel vi
gyázzon arra, nehogy Lengyelor
szág három és félmillió zsidó pol
gárának alkotmányosan és nemzet
közileg biztosított jogai veszendőbe 
menjenek.

Az amerikai zsidóság

kongresszusát is foglalkoztatta a 
lengyel kényszerkivándorlás. Töb
bek között Williams Thomas Man- 
ning, Newyork püspöke a lengyel 
zsidóság kény szerkivá ndoroltatásá- 
nak tervét képtelenségnek minősí
tette, mely hihetetlen igazságtalan
ságot jelentene és olyan szenvedé
sekkel sújtaná a zsidó lakosságot, 
amelyeket szavakkal kifejezni nem 
is lehet. A Churches of Christ or
szágos tanácsának titkára, Sámuel 
Cavert pedig ugyanezen alkalommal 
a jelenlegi lengyel viszonyokat úgy 
jellemezte, mint amelyek „kihívást 
jelentenek az igazság és emberies
ség minden barátjával szemben.”

Oppsrrhei’n Móí??cs
55 évvel ezelőtt. 1882 Ádár 6-áu 

hunyta le örökre fáradt szemét ma.i- 
nai Frankfurtban a 82 éves ismeri 
festő, Oppenheim Móric, ki a zsidó 
élet egyes jeleneteinek volt bensősé- 
ségtelje^. ábrázolója. Meleg szere
tettel melyed! el a zsidó család iin- 
neplési módjának szellemébe és ki
fejezés teljes gei írek épek sorozatában 
mutatta a zsidó ház meghittségét, az 
ünnepek hangulatos poézisét. A 
„Péntek este” „Szombat”. „Sz-'-der 
este". „damkippur kezdete” stb. Ké
pei mely vallásos érzésről tanúskod
nak. Számtalan reprodukcióban ter
jedtek el e képek, melyeket az ün
nepi, satrak feldíszítésére használ
tak és használunk még ma is szer
teszét. ismeretes még: Lavater és 
Lessing Mendelssohn Mózesnél című 
képe, a...... felejthetetlen Köves
Izsónkat: Mendelssohn Nagy Fri
gyesnél című sikerült alkotására 
serkentette Elterjedt még „Zsidó 
önkéntes hazatérése a szabadság
harcból” című hangulatos képe. Ild
iin meleglelkű művész volt.
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Budai visszhang
a hódmezővásárhelyi körlevélre

Ez évi első számunkban közöltük 
a hódmezővásárhelyi hitközségnek 
az ország összes hitközségeihez inté
zett körlevelét, mely az ..Egyenlő- 
ség”-nek Zöld Márton tábornokot 
. "intő támadására hivatkozva tilta
kozott az elharapódzó tekintélyrom
bolás ellen. „Nem hagyható meg
jegyzés nélkül — mondotta többek 
között a körlevél — a „hivatalos” 
sajtónak azon eléggé el nem ítélhető 
eljárása, hogy egy oly közlemény
nek ad hasábjain helyet, amelyet 
nem a nyilvánosságra hozni, hanem 

fűzbe dobni kellett volna! Gondo
lunk az „Egyenlőség" november 5-i 
számában a sióagárdi Zöld Márton 
tábornok úr ellen nyílt levél formá
jában megjelent ú. n. „leleplezési 
cikkre”. A körlevél megemlíti meg, 
hogy „fájdalmas látni és olvasni 
azokat a röpiralokat, amelyeket 
liuila és Pest az unifikációs mozga
lomban egymás ellen kifejtenek.”

A budai hitközség elöljárósága — 
mint most értesülünk — alábbi át
iratban világosította fel a hódmező
vásárhelyi hitközséget a kérdésben 
elfoglalt álláspontjáról:

Mélyen tisztelt Elnökség!
Nagy inegindultsággal olvastuk 

a Hódmezővásárhelyi Izr. Hitközség 
nevében hozzánk és az összes ma
gyar izr. hitközséghez intézett fi
gyelmeztető írását és annyival is 
inkább megértjük azt a hangot, 
amely ezekből a sorokból 1 élénk 
áradt, mert mi — sajnos — mar több 
év óta szenvedő tárgyai vagyunk 
annak az áldatlan harcnak, amely 
ellen a hódmezővásárhelyi testver- 
hitközség joggal emeli fel figyel
meztető és tiltó szavát.

Bár kijelenti a tisztelt atirat, 
hogy nem kívánnak a Buda és Pest 
között sajnosán fennálló egyenetlen

ségnek érdemi részébe beleavatkozni 
és feltételezi, hogy megvannak tisz
teletet parancsoló indokaink állás
pontjaink igazságának bizonyítá
sára, mégis tiltakozik a gyűlölet és 
rosszindulat sugalmazta eszközök 
ellen, melyek e harcban igénybe vé
tetnek.

Fájdalmasan érintett bennünket 
ennek az átiratnak ily fogalmazása 
azért, mert mi a magunk részérői 
egyáltalában nem érezzük magunkat 
hibásnak abban a. tekintetben, hogy 
ez az egyenetlenség az ország két 
legelső hitközsége között dúl, az 
eszközök megválasztásában pedig 
csakugyan nincs okunk talalva 
érezni magunkat. Hogy mennyire 
indokolatlan a Testvérhitközségnek 
burkolt szemrehányása amiatt, hogy 
a béke két hitközség között nem jö
hetett; létre, elég, ha rámutatunk 
arra, hogy ha az általa is elég erő
sen ostorozott .hivatalos” sajtóorgá
num arra a cikkére utalunk, amely 
a t. Testvérhitközség átiratának 
nyomán látott, napvilágot, amely az 
Önök intencióit úgy tünteti fel, 
mintha kizárólag a túloldali állás
pontnak alátámasztására, kiemelé
sére és elismerésére Íródott volna. A 
magunk részéről legyen szabad csak 
egyetlenegy indokot felhozni a sok 
mellé, amelyet nem tartunk szüksé
gesnek részletezni: méltóztassék ké
rem példa gyanánt venni a követ
kező esetet: A szegedi hitközség 
egy idő óta azt tapasztalja, hogy ne
hány jobbmódú tagja szükségesnek 
látta a szegedi hitközségből a hód
mezővásárhelyi hitközségbe atköl- 
tözködni. aminek következtében 
ezeknek az adója dolog természete 
szerint és a törvény értelmében a 
hódmezővásárhelyi hitközségét,illet
né meg. Erre a szegedi hitkiizség ki,; 
jelenti, hogy ez a a körülmény az o 

életlehetőségeit támadja meg és ha 
ez tovább tart, megtörténhetik, hogy 
a szegedi hitközség nem lesz képes 
ezentúl országos jellegűnek elneve
zett. felekezeti intézményeit fenntar
tani. Hogy pedig ezt megakadá
lyozza, szükségesnek tartja, hogy a 
hómezővásárhelyi hitközség adója a 
szegedi hitközség pénztárába folyjék 
be és annak megosztását külön sza
bályozni kívánja. Hogy pedig ezt a 
követelését érvényesítse, megszerez 
a hódmezővásárhelyi hitközség tag
jai közül néhányat — mindegy, hogy 
milyen eszközökkel — ezekkel meg
szervezi a hódmezővásárhelyi hit
községben az egyesítési pártot és 
ennek támogatására Szeged tisztvi
selőit kirendeli Hódmezővásárhelyre, 
ott kortesirodát nyit és azt saját 
pénzén tartja fenn, hogy ennek a 
hitközségnek fennállását és működé
sét lehetetlenné tegye stb. Vájjon 
mit szólna a hódmezővásárhelyi igen 
tisztelt Testvérhitközség, ha ez a va
lóságban megtörténnék?

Ez az eset áll fenn most Pest és 
Buda közötti viszonylatban.

Méltóztassék csak elképzelni, hogy 
ha" az imént jelzett eset nemcsak 
Szeged és Hódmezővásárhely, ha
nem Kecskemét és Cegléd, Szolnok 
és Abony, Győr és Sopron. Szom
bathely és Nagykanizsa, vagy pedig 
Pécs és Mohács között megismétlőd
nék, mit szólnának az ilyképen meg
támadott hitközségek és összetett 
kézzel néznék-e azt, hogy mennyire 
iparkodnak az erősebb hitközségek 
vélt jogaiknak biztosítása végett a 
gyengébb hitközségeké! megtámadni 
és létfeltételeikben veszélyeztetni?

De még ennél is rosszabb, hogy e 
jogalap törekvést még kifelé is, a 
hatóságok és társadalom körében is 
iparkodnak népszerűsíteni és ekké- 
pen a zsidó -hitfelekezet szellemét 
megvetendő színben feltüntetni, ami 
ellen csak óvatos módon védekezhe
tünk, nehogy mi is hozzájáruljunk 
a felekezet tekintélyének lejáratásá
hoz.

óvatosan, mondjuk, mert hiszen 
az is megtörtént, hogy egy ilyen lé
pésünk után a mi felekezeti felettes 
hatóságaink. :> községkerületi elnök 
urak közül néhányan, — a többi kö
zött a XXII. községkerület érdemes 
elnöke is, jónak látták bennünket 
sértő leiratokkal traktálni. melyekre 
való hivatkozással az Önök átiratá
ban felhívott nagybölesességíi , or
szágos irodai elnök úr még reá is 
duplázót. Ezekre a sértő leiratokra 
éppen az áhítozott béke érdekében 
szándékosan nem válaszoltunk. ha
nem szemünk előtt tartottuk a jogi 
szabályt:

„De internis non judieat praetor.” 
A budai Hitközség az utolsó más

fél évtized alatt saját erejéből kü
lönféle kultúr intézni';nyeket létesí
tett, templomokat renovált, újat 
építtetett vsak az imént országos 
feltűnés mellett, egy harmadik papi 
stallumot létesített. 14 tanerőt tart 
fenn a főváros iskoláiban hittaní
tásra, bel- és külföldön tanuló diák
jait segélyezi, technikus menzát és 
tanuló szobát tart fenn, minta a 
zsidó tanulókat műegyetemről ki
verték, elemi iskolát ' tt. Szent
egylete kórházai és üdiilőházat. nő; 
egylete szereletházak:i1 és napközi 
otthonokat, népkonyhákéi létesített, 
ifjúságát külön csoportba egyesi
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tette, önképzésre, önfegyelmezésre 
szoktatja és veszélyes mozgalmak 
távoltartása céljából szigorú fel
ügyelete alatt tartja, könyvtárat, 
aggok házat létesített kultúrelőadá- 
sokat tart és talmud tóra tanítást 
rendszeresített, ingyenes orvosi ren
delőt tart fenn 14 főorvossal és mel
lékszemélyzettel, amelyben évenként 
29.000 beteget lát el, kórházakban és 
letartóztatási helyekben a lelkészi 
teendőket látja el. Buda minden ré
szében kóser húselárusító és vágó 
helyeket állított fel, mindezeken kí
vül költségvetése szerint részt vesz 
minden egyes országos érdekű zsidó 
intézmény , rendszeres támogatásá
ban, cserkészeink országos hírnevet 
szereztek a világ jamboree alatt: és 
most készül új templomok és isko
lák létesítésére, miután a hitközség 
taglétszáma erősödik és ennélfogva 
igényei is megnagyobbodnak. Csak 
természetes, hogy a budai hitközség 
ennek következtében jövedelmeinek 
mesterséges elvonása által létfelté
teleit és fennt felsorolt intézményei
nek fenntartását veszélyeztettnek 
látja és több év óta már nem tesz 
egyebet, mint védekezik a jogtalan 
támadások ellen, amelyek, — mint 
Önök is megállapították. — nem 
fair eszközökéi történnek.

Edd igeié hiába vártuk, hogy a 
testvérhitközségek az egész ország
ban erélyesen lépnek fel ez áldatlan 
rendszeres támadás ellen és ipar
kodnak a budai hitközséget létkér
désében testvéri módon megsegíteni 
és most, hogy végre mégis látjuk 
annak jelét, hogy a testvérhitköz
ségek nem jó szemmel látják ezt a 
felháborító harcot, az a legkevesebb, 
amit elvárhatunk a testvérhitközsé
gektől. hogy ne illessenek minket 
burkolt szemrehányásokkal és ne 
adjanak alkalmat arra, hogy ha 
egyszer felszólalnak ez áldatlan ál
lapot ellen, ez úgy tűnhessék fel, 
mintha büntető expedíció akarna 
lenni a jogait védő budai hitközség 
ellen, vagy legalább is okul szolgál
hasson arra, hogy ilyképen magya
rázzák a maguk javára azok, akik 
erre a legkevésbbé volnának jogo
sítva. Legyen meggyőződve a Test
vérhitközség, hogy nagyon boldogok 
lennénk, ha a magyar zsidóságnak 
ezt az áldatlan fejezetét végre úgy 
zárhatnánk le, hogy megnyugvás és 
egyetértés térjen vissza sorainkba, 
amire annál is inkább szükségünk 
van, mert azok a veszélyek, amelye
ket a nagybecsű átiratuk bevezető 
sorai hangsúlyoznak, a valóságban 
l'enállanak. sőt azokat mi itt a fő
városban még fokozottabb mérték
ben érezzük, mint Önök a vidéken.

Szükségesnek tartottuk ezt a 
tényállást az igen tisztelt Testvér
hitközséggel közölni, nem igazolá
sunkra. melyet lelki ismeretünk 
szükségesnek nem tart, de tudomá
sul vétel végett, nehogy úgy tűn
jünk fel, mintha az Önök szeretet
teljes átiratuk hangjával szemben 
nem volnánk képesek a mi állos- 
pontunkat az igazságnak megfele
lően körvonalazni, hanem a békét
lenség ódiumát kellene hallgatá
sunkkal magunkra vállalnunk.

Amidőn megköszönjük az igen 
tisztelt Testvérhitközségnek kétség

kívül szeretetteljes törekvését, fo
gadják

hittestvéri üdvözletünket: 
Dr. Kriszliaber Adolf, 

a budai izr. hitközség elnöke.
*

A válasziratból nyilvánvalóan 
megállapítható, hogy Pest és Buda 
„nagy perében” a budai hitközség 
elnöke ezúttal is hű maradt kezdet
től fogva mutatott objektivitásához. 
Nemcsak az elvhűségének szóló el
ismerést látja meg a hódmezővásár
helyi körlevélben, hanem szembenéz 
a testvérhitközség kritikájával is. 
Bezzeg az „Egyenlőség” nyomban 
sietett megszorítani a saját kezét, 
mondván, hogy a körlevél „az 
Egyenlőség cikkének hatása alatt” 
íródott. Igaz hogy erről a cikkről 
azt írja a vásárhelyi elnök, hogy 
„a tűzbe kellett volna dobni.” A 
cikknek ez a .hatása” tényleg elvi
tathatatlan. — A pesti hitközség eL 
nöke viszont, úgy látszik, nem nézi 
ilyen optimista szemmel a vásár
helyi körlevelet, hiszen különben 
nem adta volna ki a jelszót: „Fe
gyelmet kérünk sorainkban”...

Zájin Ádár
Mózes halhatatlan mesterünk szü

letésének és halálának évfordulója 
— ez idén: február 18-án — (Toszifta 
Szóta XI. és Széder Ólam Bábba X.). 
A XVII. században egyes országok
ban e napon böjttel egybekapcsolt 
istentisztelet keretében hódolunk 
nagy Tanítónk áldott emlékének. A 
rabbi gyászbeszédben emlékezik meg 
jámbor életű elhunyt tudós pap
jainkról, a zsidóság kiváló közéleti 
nagyságairól és érdemeiket mél
tatja. Este a Chevra Kadisa tár
sasvacsorát rendez. (L. Bási Kethu- 
both 8a.).

Február 20-án (Ádár hó 9.) po
rosász zocbor az emlékezés szom
batja amely mindig közvetlenül pu
fim előtt van. Neve azzal a tórabeli 
paranccsal áll összefüggésben, 
amely meghagyja, hogy irtsuk ki 
szívünkből (mochó timehe esz zé- 
cher Ámalék) az Ámálék alattomos 
ravaszságára és könyörtelen gonosz
ságára emlékeztető tulajdonságokat. 
Miután ugyanis Izrael átkelt a Ná
das-tengeren és a küzdelmektől el
csigázva fáradtan folytatta útját a 
sivó pusztában, Ámalék lesből, ok 
nélkül, orozva támadta meg őseink 
harcos táborának betegekből, aggas
tyánokból, nőkből és gyermekekből 
álló, mitsem sejtő utócsapatát. Pu
fim története az ámaléki gonszság- 
nak tipikus megszemélyesítőjét mu
tatja, be Hámán személyében, aki 
vérség kapcsán örökölte fajának 
mindama tulajdonságait, amelyeket 
az Írás parancsa szerint ki kell ir
tani magunkból. Ezért olvassuk az 
erre vonatkozó szakaszt közvetlenül 
Parim előtt. Délelőtt jócér: két Tó
rát veszünk ki; az elsőhöz két sze
mélyt hívunk föl és a heti szidrát. 
o._ másodikhoz a máftirt és M. V. 25. 
L —19 v-ig olvassuk. A prófétei lec
ke: Sóm. I. 15. 2—34-ig. amelvbeil 
Saul királynak Amálékkal folyta
tott harcáról van szó.

10
936. V. E. sz.

Hirdetmény
Kérelem a t. Választó közönséghez!
Torlódás, viaigy felesleges vánalko- 

záis elkerülése végett, különösem a 
téli időjárásra .tekintet tel. kfvánatos- 
nak mutatkozik az, hogy a szava
zásra való .jelentkezés valamilyen be
osztással történjék és az egyenle
tes eloszlás ilymódcm dlőmazdíttas- 
sék.

Enne való tekiimtettel kérjük .a t. 
Választékát 'saját érdekükben is, 
hogy szavazásra lehetőleg laiz alanti 
beosztás szerint .miéltóztassa.nalk a 
választó-helyiségben, megjelenni.

Hangsúlyozzuk .azonban, hogy ezen 
beosztást csupán fenti okokból ajánl
juk, tehát nem kötelező, s a választó 
jogosult, a kitűzött idő a’laltt bármi
kor szavazásra jelentkezni.

Fűtött váróhelyiség imindlkét .helyien 
rendelkezésre láül.

A szavazás titkos!
Budapest, 1937. február .hó.

A választási bizottság.

Ajánlatos időbeosztás:
A) A Zsigmond-utca 49. szavazó 

helyiségnél
1. a hegyvidéken, Rózsadombon, Fo

gaskerekű vasút, ZúgEget és Hű
vösvölgy vidékién .lakók részére: 
Vasárnap délelőtt 9 órától délután 
2 óráig.

2. Krisztina .és ■ Vízivárosban lakóik: 
Vasárnap délután 2 órától este 7 
óráig.

3. A 111. kerületiek, stb.:
Hétfőn délelőtt 9 órától délután 2 
óráig.
és akik fenti időben .nem érmeik rá 
hétfőn délután 2 órától este 6 
óráig szavazhatnak.

iB) A Váli-út 6. szavazó helyiség
nél:
1. a Horthy Miklós-út, iBuda'fofci-út, 

Fehér vári-út, Lágymuáinyosi-utcá- 
■barn lakók .részére:
Vasárnap délelőtt 9 órától délután 
2 óráig."

2. A Fadirusz-utca és Verpeléti-út vi
dékén lakók:
Vasárnap délután 2 órától este 7 
óráig.
A többi utcákban lakóik
Hétfőn délelőtt 8 órától este 6 óráig 
szavazhatnak.
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A Budai Autonómia Párt közleményei
Budai hitközségi választás: február 14—15.

Szeretett hittestvéreink!
A mindannyiunk által féltett 

autonómia nevében fordulunk Hoz
zátok ebben az utolsó sorsdöntő pil
lanatban. Mi a hitközségért és nem 
személyekért harcolunk. Elvek és 
magasztos, szent meggyőződések fo
rognak kockán, amelyeket nem sza
bad egyesek akarata miatt veszé
lyeztetni.

Utolsó pillanatig kerestük a bé
kés megegyezés lehetőségét. Nem si
került, néhány ember hiúsította 
meg törekvéseinket.

Titkos szavazás mellett szavazza
tok igaz érzésetek szerint!

Demagógiával vádolnak bennün
ket! Ti tudjátok, hogy mi nem kör
nyékeztünk meg Benneteket és nem 
kértünk Tőletek becsületszóval meg
erősített aláírásokat, amelyeket kü
lönféle okokból nem tagadhattatok 
meg az együttműködési párttól.

Mi nem fenyegetőztünk, mi nem 
szószegésre hívunk fel Benneteket, 
mert mindenki tudja, hogy az ilyen 
választást megelőző aláírások mit 
jelentenek.

Buda maradjon a budaiaké!
Szavazzatok mindannyian dr. 

Kriszhaber Adolf nevével kezdődő 
szavazólappal.

Erőszakkal Magyarországon még 
nem választottak zsidó reprezentán
sokat.

Mentsétek meg a budai zsidóság 
becsületét és önérzetét.

A választás napja 1937 február 
14. és 15.

Szavazzatok a Budai Autonómia 
Párt listájára!

Hittestvéri üdvözlettel:
A Budai Autonómia Párt 

Vezetősége.

A BUDAI AUTONÓMIA PÁRT 
listavezetői :

1. Dr. Kriszhaber Adolf ügyvéd, a 
hitközség elnöke.

2. -Dr. Csohádi Samu ügyvéd, a 
hitközség alelnöke.

3. Bíró Géza ny. min. tanácsos, a 
Szentegylet elnöke.

4. Schwarcz Samu vezérigazgató, a 
körzet elnöke.

5. Gesztes Ferenc fakereskedő, 
pártelnök.

6. Dr. Belengi Sándor ügyvéd, a 
hitközség volt jogügyi elöljárója.

7. Katona Gyula ny. niűsz. igaz
gató, a hitközség elöljárója.

8. Dr. Gosztonyi Ármin ügyvéd, 
körzeti elöljáró.

9. Vető Sándor ny. MÁV igazgató, 
a hitközség elöljárója.

10. Dr. Fuchs Ignác ügyvéd, a 
Szén tegylet alelnöke.

11. Fáim Fülöp bornagykere&kedő, 
a hitközség elöljárója.

12. Goldberger Sándor műsz. vállal
kozó, körzeti elöljáró.

13. Sebők Zsigmond nagykereskedő, 
a hitközség elöljárója.

14. Lörincz Géza gyáros, a hitköz
ség elöljárója.

15. Dr. Heller Bernát tanár, a 
Magyar Kir. Akadémia levelező 
tagja.

16. - Füredi Miksa háztulajdonos,
körzeti elöljáró.

17. Frommer Vilmos ny. bankigaz
gató.

18. Pap Lajos, az Elektromos mű
vek h. igazgatója.

19. Schiffer Mérné háztulajdonos, a

Szavazólap-minta,
a budai izr. hitközség képviselőtestületének választásához

I. Budapesti Hitközségek Együttműkö
dési Pártja.

3-20-ig .........................................

Szórzójelet X tegyen a nyíllal jelzett kockába. 
TUDNIVALÓK:

1) A szavazás két helyen folyik: a XI., Váli-út 6 sz. a tornate
remben (itt a Szentimre városi körzethez tartozó hittestvéreink szavaz
nak) és a III., Zsigmond-utca i9 sz. a. I .emeleti tanácsteremben, (itt a 
többi kerületbeli hittestvérek szavaznak).

2) Mindkét helyen fűtött váróterem várja a választókat.
3) Szavazóigazolványát a helyszínen is kiválthatja.

PÁRTIRODÁK :
III., Zsigmond-utca 49. Telefon: 1-574-48, 1-553-50.
XI., Verpeléti-út 1. Telefon: 2-580-57.

Újonnan Íratott

nagy Tóra
eladó.

Cim : a kiadóhivatalban.

Nőegylet társelnöke.
20. Kramer Adolf festő in., körzeti 

alelnök.

Az Autonómia Párt tagjai közül 
a képviselőtestület 

örökös tagjai:
1. Márton Henrik kereskedő, a 

Szentegylet elöljárója.
2. Gerő Ödön szerkesztő, a hitköz

ség elöljárója.
3. Dr. Szilárd Bertalan főorvos, 

körzeti elöljáró.
4. Wittenberg Ignác nyug. MÁV 

igazgatóh., a hitközség volt elöl
járója.

5. Auer Bábért gépészmérnök, hit
községi elöljáró.

6. Kalmár Sándor gyáros, a hit
község elöljárója.

7. Dr. Kertész Manó tanár, a hit
község elöljárója.

II. BUDAI AUTONÓM PÁRT.

'► X

1. Dr. KRISZHABER ADOLF

Síremlékek 
a legolcsóbb árban 
Lőwy-nél Budán

II.. Fő-u. 79. Tel : 1-515-81, 
Fióküzlet és telep III. Bécsi-út, 
Atroleybusz indulási állomá
sától 2 percnyire.
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1937 február 12, péntek — Ádár 1. 
(Ujihoild 2. -maipja. szombat bejöv: 5.03),
— febr. 13, szombat — Ádár 2. (heti-
szoiká'Sz: Törurno. háitóra: Váádösieim. 
rnoszán chochomio, Kit. k. I. 5 If. 26-6 f. 13, 
Háfszókó I. szombat kimen: 5.4S), —
febr. 14, vasárnap — Ádár 3, febr. 15. 
hétfő — Adár 4, — f-efb.r. 16, 'kedd — 
Adiár 5, — febr. 17. szerda — Adiár 6,
— febr. 18, csütörtök — (Ádár 7. (Mózes 
szil! és halála). — febr. 19 pénteik — 
Ádár 8. (szombat bejöv: 5.14), — fe.br. 
20 szombat — Ádár 9. (hetiszakiasz: 
Töcáve, haftóra: Kai cmáir Adósén, 
Sám. I ik. 15 f. 2-34, Sabbosz zochcir, 
szombat tómem': 5.59), — febr. 21, vasár
nap — Adár 10. — febr. 22, hétfő — 
Adáf 11, — febr. 23, ikedd — Ádár 12.
— febr. 24 szerda — Adiár 13 (Eszter 
böjtje), — febr. 25. csütörtök — Ádár
14 (Purim), — febr. 26, péntek — Ádár
15 (Siísán purim ,Szombat bejöv:5.25).

•

— A Budai Clievra közgyűlése. A 
Budai Ghevra Kadisa február 18-án, 
csütörtökön este fél 6 óraikor .tartja a 
Budai fer. Hitközség tanácstermiéiben (I!., 
Fő-utca 12.) évi rendes (közgyűlését. Elő
zőleg délután 5 órakor a budai Öntő- 
hálz-utcai főtemplomban gyászistemtisiz- 
ielet lesz, melyen Dr. Kiss Arnold fő
rabbi megemlékezik a chevnámak a múlt 
évben elhunyt .tagjairól.

Az IMIT felolvasó ülése. Az Izr. 
Magyar Ircdlailmi Társulat február 17-én, 
Sz|eirdlá!n este 6 órakor a pesti hitköz
ség dísztermében (VII.. Síp-utca 12.) 
felolvasó ülést tart dt. Krausz Sámuel 
wiení rabbtsz.errrínáriumi rektor, dr. Mo
hácsi Jenő és Fenyő László közremű
ködésével.

— Goldberger Salamon jubileuma. 
Goldberger Salaimon, a zsidó fiiúgímmlá- 
ziium igaizgatója. most töltötte be tanári 
működésérrelk 35. évét és bár jubileuma 
alkalmával határozott kíváiniságláira min
den ünnepi keretet mellőztek, mégis az 
elismerés. tisztelet. hála és ragaisizlko- 
diáis számtalan jelével halmozták el 
miínida’zok, alkiikiklel pediasósiai muinlkás- 
sága folyamán kapcsolatba jutott. A 
Pesti Izr. Hitközség. a Zsidó Gimnázium 
Barátainak Egyesüllaie, a gimnázium 
volt növendékei és a Vívó és Atlétikai 
Cluib ösztömdíiatapítváinyokat létesítet
tek Goldberger Igazgató nevére és az 
ösztöndíjak rendeltetésének megállapítá

sát zráibizliáik. Goldberger igazgató úgy 
döntött, hogy a zsidó gimnázium felsőbb 
(osztályalbán évemként verseny vizsgála
tokat tartsanak, amelyeknek tárgya a 
Szentínáis és a zsidó történet beható is
merete. Az ösizitöndíjaikat, melyeik előre
láthatólag évi 250. pengő kamatot je
lentenek, e venSeinyviiziggiálatok győzte
seinek ítéli odia az Igazgató.

— Felavatták a Pesti Izr. Nöegylet 
Szeretetotthonát. Vasárnap, február 7-é.n 
nyitotta meg a Pesti Izir. Nőleigylet 70 
éves fenná-Uása alikaflmáiból létesített Női 
Szeretetotthonát alz Amieirílkai-út 74. sz.

■ alatti helyiségében. A felavató ünnepélyt 
Vészi Józsefivé elnölkaisisizoiny megnyitó 
beszéde vezette be, amelyben mieffiem- 
lélkezetit a Szeretetotthon .alapításának 
(előzményeiről és mindaz'ok munkájáról, 
akiknek odaadó éis buzgó fáradozása az 
intézmény megnyitását lehetővé tette. 
Megköszönte a iklormiányzómié Őföméltó- 
sága, a főváros, a Vöröskieresizt támoiga-

■ tását, továbbá Siniger Albcrtné elöljáró, 
Spi-tzer Edláné díszeinek, dr. Kerekes 
Ödön egészségügyi fötaíiácsos és nleife, 
az egyesület alelnökié, dr. Bernáth De
zsőmé és Gipsz Dezsőmé elöljáróik, írend-

■ kívül értékes, fárad!hatat!ah munkáját. 
Az elnöki: megnyitó utáni dr. Hevesi Si
mon vezető-főrabbi tartotta meg avató
beszédéit. Dr. Potocziky Jenő szív, fo
galmazó a XIV. iker, elöljárója nevében 
üdvözölte az új szeretetotthont. majd 
dir. Hamvaisy István, ny. szfv. taniács- 

•nick-élöljáró a Vörös Kereszt Egylet nie- 
■wébeiT, végül dr. Délsi Géza a pieisti hát- 
köizsiég. az Oinsz. Iroda és a Seertietgy- 
let ielnöWsiége nevében kívánt .az új iin- 
tézméinynleik iboldoigiulást és lakóinak 
nyugalmas, békés öregséget. Az ünne
pély a Hiszekegy elmondásával ért vé
get.

Kultúrelöadás. A tíwnaíöMvtári Ma
kai Emiil-ifjúsiági kultúrcsoport ifellkléré- 
séire dr. Griin Albert ercsi-i főrabbi le
bilincselő előadást tartott Megemléke
zett Don Izsák Abarbainelröl is, Ikinek 

■miuntaállkodását és 'filetíütazólfilájláit mél- 
taltta. A (zsúfolásig megtelt díszterem 
perceikig ünnepelte az előadót. Ezután 
Richíer Arthur tanító „Maziaiilkioik” című 
elbeszélését olvasta fel. Kiéin Magda 
Kiss József. Főin Márta Mcrrjs Rosen- 
feld. Wellisch Erzsébet pedig salját köl
teményét szavalta el. Kanig Jakab ihifk. 
elnök Párnáiba tanuló fiának Kőmig Imre 
niedikiusnalk a Kuilitöfcsoport részére kül
dött élénk meglátiású .tanulmányát ol
vasta fel Olaszországról. Sohwiair.™ Dé
nes ifjúsági elnök vezetése alatt kultúr
csoport muinlkiálklo'dását élénk érdeklő
déssel kíséri az egész hitközség. — 
Előzőleg, január 29-én este dr. Girün 
Albert nagy érdeklődéssel fogadott be
szedet tartott a dunaföldvári templom

ban. Bemiitanikozása döntő léptékké: 
sietteti a régóta üres dumaföldván rab
biszak betöltésiét.

Névváltoztatás. Presser Béla dr. 
szigetvári kerületi főrabbi családi ne
vét a belügyminiszter 3539-1935/111. a. 
sz. nandeletével Berend-re változtatta.

— Két pedagógus ünneplése. Bíró 
Kálmánt és Dr. "Fürit Aladdint, a zsidó 
gimnázium két tanárait, meleg ünneplés
ben részesítette a zsidó giinrtázrum ta
nári testületle abból az alkalomból, hogy 
most töltötték be életük 60-iik évét. A 
testület jókívánságait értekezletein tol
mácsolta Goldberger Salamon igazgató, 
a testület azonkívül a leányigimnázrlum 
tanári karával együtt társas vacsorával 
tiszte'te miéig .az ünnepeiteket.

— Házasság. Róth Amnai, a ..Zsidó 
Élet” kiadóhivaltalániaik főtisztviiselőjc é*s 
Maliidéi Jenő (Debrecen) február 14-én, 
vasárnap déli 1 óraikor tartják a Ka- 
zinczy-utcai oirthod'ox főtemplomban es
küvőjüket.

— A Budapesti V. kér. Izr. Nöegyiet 
jan. 30-án tartott 'bálján, amelynek si
keréről rövidéin már me.gem.IéikieKtünk, 
megjelent a főváros zsidó táirsladia’imá- 
nak szin'e-iava, hogy ezzel is kifejezésre 
juttaséfik .a ‘nagyszerű jótékony imtéz- 
rniény működése iránt táplált elismeré- 
süikie.t. Eichbaum Mónnié eln.'ckas'Sz.ciny- 
naik, Fellner Leóimé, Műnk Gábonné, Ro- 
konstein Hugóné, dr. Spitizer Józ'sefiié és 
dlr. Weisz Sámuelné elnökségi tagoknak, 
valiaimánt a rendiezőbíizottisláig élén buz- 
gölikodoitt Nyélki Olly. Rosner Miklós és 
-dir. íRíegler Imre ifjúsági efa'ölköikinelk a 
fflegjiellieiifteik melegen ‘gratoiláfltak a fé
nyes 'erkölcsi és anyagi sikerhez.

— Kedvezményes szentföldi utazás. 
A „'Múlt é's Jövő” <aiz idiéti tavasszal is 
megrendezi 'Szolkiáisois sízemitföldi tlársas- 
uta.aáisát az Adríaltioa o'laisz hiajóstáirsaság 
Gerusailemme. illetve Galilea mievű síza- 
Irsn,gőzösein, mielyek aiz utasoknalk m:n-
dlein kényelmet, Cirthodox feliiigyiefet alatt 
álló eli’átlást — diétást is — frfetosíta-
wak. Iiuiduláis április 13-án. A pno- 
gnaimimiba fel vám véve .a Szentföld mfm- 
d'en Tiégi és új iueveizetess,ége. Dr. Pa
tai JoizsiCí ezúital tizemketteds'ze.r 
a Szén.tfö'ŐTe. ahol moijf js mév; 
diáiban részesítik a fn'a'
cis rpomtőt M nftiogy

korlátolt szó- ’7'S'°
a lelenlkezéto ■ ni„ó,‘' ® haión

... . , , . ' ni;nel e|obb kell eszlknzoln.i. ’egkeso!j1, fehri|á,r ,Q ’ 
i& Jövő" k-dóhivaf.].,^] Budapest'v‘ 
Vadas.z-ute.a n. TMera,: 11-99-55.

a ..Mait
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Oltalmazzuk meg a budai 
zsidóság szabadságát, becsületét!

A Pest és Buda községeinek 
egyesítéséért erőszakoskodó, magát 
ezidőszerint haditaktikai célzattal 
„Együttműködésinek” nevező párt 
kápráztató színekkel festi azt az 
édent, mely Budára vár, ha fiig 
getlenségét eldobva, Pest agyon
ölelő karjaiba veti magát. Ámbár 
ezeket a csábító ígéreteket már le
szállították kellő értéktelenségükre, 
nézzünk mégegyszer szembe a csá
bítókkal.

Nem állunk közös alapon
Deák Ferenc, amikor a monar

chia két állama közt komoly, becsü

Pesten
csak az adófizető lehet a község 
tagja. De adófizetőnek is csak ak
kor van választójoga, ha legalább 
30 pengő adót fizet és azonfelül még 
be van kebelezve. (A bekebelezésről 
a község hatalmon levő vezetősége 
saját kénye kedve szerint dönt.) 
Ennélfogva ma a legalább is 64.000 
számú adófizető közül legfeljebb 
14.000 a választó.

Pesten „a képviselőtestület ren 
des tagjainak megválasztásánál a 
viszonylagos szótöbbség dönt” (38§) 
megtörténhetik tehát, hogy az el
lenzék eléri az összes szavazatok 
49 százalékát s még sem jut be 
egy tagja sem a kép viselő testü
letbe.

Látnivaló: Pesten alapszabály
szerűen rendszeresítve van a párt
uralom. Sőt jelenleg, amikor a 
pesti hitközségi elnök egyúttal el
nöke a VI. községkerületnek és az 
országos irodának is, rendszere
sítve van az autokrata egyedura
lom. Nyögi is Pest. Ellenben Buda 
alapszabályzatában szabadelvű 
méltányosság érvényesül. Ha már 
most Buda alávetné magát Pest 
kormányzatának, körülbelül azt 
követné el, mintha Svájc, a sza
badság hazája, unióra lépne a dik
tatúra Németországával, várva, 
hogy a 65 millió németet a maga 
képére teremti át.

II. Az ő ígéreteik-
Azzal hitegetik a budai válasz

tókat, hogy Pest is szabadelvű al
kotmányra tér át. Ez a hitegetés 
ép oly komoly, ép oly őszinte, mint 
többi Ígéretük. ígérik, hogy Budá
nak templomokat, iskolákat építe
nek. De akkor miért semmisítették 
meg a saját zsidó polgári iskolá- 

letes békét készült teremteni, 
Ausztria részére is alkotmányt kö
vetelt: egy alkotmányosan kor
mányzott Magyarország nem lép
hetett tartós egyezségre az alkot
mánynélküli Ausztriával. Okuljunk 
ezen a nagy példán. A pesti zsidó 
község és a budai község alkotmá
nyai annyira eltérők, annyira ellen
tétesek, annyira nem egy síkban 
fekszenek, hogy azokra együttes 
alapot rakni lehetetlen. Lássuk tü
zetesebben: milyen a pesti és mi
lyen a budai hitközség mai alkot
mánya?

Budán
minden ottlakó zsidó hitközségi 
tag. Ha pedig adót fizet, akárcsak 
6 pengőt is, akkor választó is, vá
lasztható is, ha előző évi adóját 
megfizette. Ennélfogva ma, mivel 
az adófizetők feleségei is válasz
tók, 6.800 adófizető közül feleségek
kel együtt 6.300 a választó.

Budán „a képviselőtestület vá
lasztása az arányos választási 
rendszer alapelvei szerint ejtetik 
meg” (21§.), ha tehát 6000 választó 
közül 2000 az ellenzékre szavaz, ak
kor az ellenzéket 150 kép viselő tes
tületi tagsági hely közül 50 illeti 
meg.

ikat, a fiú- és leánypolgári iskolát"? 
Ennél barbárabb bűnt a magyar 
zsidók iskolatörténete nem ismer. 
Szebbnél szebb új intézményekkel 
csábítgatják Budát, tetejébe még 
avval is biztatva, hogy 10 éven at 
nem emelik az adót. Ha már ama 
keesegtetés sem egyéb szemfény
vesztésnél, ez a biztatás megbot
ránkoztat a maga könnyelműségé
vel. Kit köt ez az ő Ígéretük? Hisz, 
ha ma a közgyűlés ily meggondo
latlan határozatot találna is hozni, 
egy legközelebbi megdöntené. Be 
csületes lehet-e ez az ígéret? Szá
mítsuk a 10 évet 1936-tól. Mondjuk 
1936-ban belép a községbe 100 új 
adófizető, tisztviselő, kereskedő, 
ügyvéd, orvos, mérnök, teszem havi 
80 pengő fizetéssel vagy jövede
lemmel. Remélhetőleg néhány év 
múltával ez 200, 400, 1000-re is emel- 
kedhetik. a községnek pedig, az 
egyesítők Ígéretet szerint, nem vol
na joga adójukat egy fillérrel is 
emelnie. Csalárd ígéret.

A nők és Baracs Károly 
emléke.

„Buda területén lakó, vagy ál
landóan letelepedő minden izra
elita, nemre való tekintet nélkül, 
a Budai Izr. Hitközség tagjának 
.tekintettik. (6.§.), a hitközségnek 
minden adófizető nagykorú tagja 
ps a vele együttélő izr. vallású egy- 
házilag is törvényes élettársa vá
lasztó és választható (12§.)” Ez Ba
racs Károly alkotmánya, hagyo
mánya. Pesten ellenben a kereső 
nő adót fizet ugyan, de nemcsak 
nem választható, nem is választó, 
még csak nem is tag.

Az együttműködők pártlapja 
Baracs Károlyra mer hivatkozni, 
amikor Buda nőit felszólítja, hogy 
Pest-Buda egyesítését segítsék elő. 
Kegy életlenebb hivatkozást nehéz 
elképzelni. Baracs Károly a buda
iak közül azokat, kiket leikéhez 
legközelebb fogadott, havonta ösz- 
szegyüjtötte magánál. Egyikük az
óta az örökkévalóságba költözött: 
Edelstein Bertalan. Edelstein már 
régen fölismerte, mily támadás ké- 1 
szül Buda önállósága ellen, ponto
san megmondta, ki lesz ennek a tá
madásnak világi, ki az egyházi 
vezetője. De ennek a Baracs-társa- i 
ságnak minden egyéb tagja is jól 
ismeri Baracs gondolkodását s azt 
az ellentétet, mely Baracsunkat 
már akkor is szembehelyezte Pest
tel .amikor még nem nyögött oly 
zsarnokság alatt, mint ma. Baracs 
Károly nevével hadba indulni 
Buda önállósága ellen olyan, mint 
Eötvös József báró nevével nyilas
keresztes pogromot rendezni.

Akinek Baracs Károly emléke 
drága és irányjelző, akit Edelstein 
oktatása sírján túl is kötelességre 
int, annak síkra kell szállania a 
budai zsidó hitközség önállóságá
ért.

Az ő fegyvereik.
1934. októberében a budai hitk. 

elöljáróság akkori tagjai ünnepi- 
es nyilatkozatot tettek közzé, hogy 
hitközségünknek a pesti községgel 
való egyesítését nem kívánják, nem 
helyeslik, károsnak tekintik s hogy 
mindent megtesznek avégből, hogy 
az ősi hitközség függetlensége csor
bítatlanul megtartassák. S mi tör
ténik novemberben? Az aláírók kö
zül hatan meglepetésszerűen napi
rend előtt bejelentik lemondásukat, 
visszavonják aláírásukat, amellyel 
a függetlenségért való küzdelemre 
elkötelezték magukat. Visszavonták 
aláírásukat! Eszünkbe jut egy is
mert pesti közéleti szereplőnek híres
sé vált mondása: „Was? — mein Eh- 
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renwort? Mit meinetn Ehrenwort 
kann ich maciién, was ich will. 
Mein Ehrenwort kann ich gébén, 
kann ich néhaién, wie mir gefállt,” 
Ök tehát bízvást adhatnak ígéretet, 
alá is írhatják, hisz az aláírást ők 
visszavonhatják.
„Akármivel hitegetnek”, — le

gyünk résen.
Mert ha ád is oly levelet
Mint a kerek köpenyeged 
S pecsétet üt olyat rája, 
Mint a holdnak karimája. 
Nincsen abban semmi virtus.

És fegyvereik: a hitegetésen felül 
a fenyegetés. Emlékezetes még Hel
ler Bernát esete: mivel nem akarta 
nekik kiszolgáltatni a becsületét, 
megfenyegették őt is, fiát is. Ha 
ígéreteiket nem is váltják be, de 
ezt a fenyegetésüket beváltották.

IV. Fegyvertársaik.
Nekik nem elég a „Legyező”, a 

valótlanságoknak ez a hatalmas 
archívuma. Pártlapot indítottak. 
Megindították Guttmann Mihály 
vezércikkével, feledve, hogy 
pör van folyamatban, amely
nek során a törvényszék elrendelte 
á bizonyítást, vájjon Guttmann 
megtévesztette-e a rabbiképző ve
zérlőbizottságát s megtévesztette a 
vallás- és közoktatásügyi miniszté
riumot, vájjon a budai község ellen 
végzett szolgálatait nem fizetik-e 
közpénzekkel? Valami sajátságos 
kábító erejük van: elkábítják a 
lelkiismeretet, az emlékezést. Mar- 
czali Henrik, a nagytekintélyű tör
ténetíró, az ő lapjukban megfeled
kezve arról, hogy Pestet csak 1872- 
ben egyesítették Budával, ezt az 
egyesítést Széchenyinek tulajdo
nítja. Hatvány Bertalan báró elfe
lejtvén, hogy a mellékmondatban 
megbotránkozott az igazságtalansá
gukon, a főmondatban már azokhoz 
csatlakozik, akik ezt az igazságta
lanságot elkövették. Metaforát 
mond a feltörő kosról, amellyel 
Buda él, megfeledkezvén régebbi 
gyönyörű hasonlatáról, mely száz
szorta méltó Ázsia lelkének szerző
jéhez, amikor Pest rohamát Buda 
ellen összehasonlította a sivataggal, 
amely el akarja nyelni az oázist. 
Ázsia lelke szerzőjének ott volna a 
helye a megfenyegetetett oázisban, 
nem a pusztító sivatagban. Bródy 
nem akarja magát kettévágni: el
felejti, hogy már rég kettévágta 
magát: az egyik Bródy Ernő 
a képviselőházban azt sza
valja, nem boldog a magyar az 
általános, titkos választójog nélkül.

a másik Bródy Ernő a pesti 
zsidó községben pedig fönn
tart oly választási rendszert, mely
nél igazságtalanabbat hazánk alig 
ismer; a pesti értelmiség tehát még 
nem érett meg azokra a közéleti jo
gokra, melyekre a tiszaháti kubi
kusok már megértek. Megszólaltat
nak sorra tekintélyeket, kiknek 
semmi gyökerük a budai zsidóság
ban. így megszólaltathatnák akár 
Einsteint, akár Bergsont, akárLéon 
Blumot is. Mintha magyar közjo
gásszal kidolgoztatnánk alkotmány
tervezetet a Mars lakói részére.

Váltig vitatják, hogy a készülő 
statútumok amúgy is lehetetlenné 
teszik Buda fönnmaradását. Amel
lett nem győzik ellenünk a vádas
kodást, hogy Buda . hátráltatja 
ezeknek a statumoknak életbeléptét. 
Hát nem természetes hogy Buda 
védekezik, amikor meg akarják 
fojtani? Vájjon nekik nem 
lett volna-e, nem volna-e
kötelességük, hogy szembeszálljanak 
oly szabályzattal, mely tulajdon 
vallomásuk szerint Buda megsem
misítésére tör? Megtették-e ezt a 
kötelességüket? Megteszik-e? Nem! 
Ök ezen statútumok keresztülkorbá- 
esolóinak lelkendező fullajtárjai. 
Nem úgy viselkednek, mint ellen
felek, hanem mint ellenségek.

Két táborra oszlanak. Az egyesi
tők táborára és az együttműködők 
táborára.
„Két ellenség a Duna két parton”.

De bennünket még sem ragad el 
az indulat arra, hogy Török Bá
linttal kifakadjunk:
Aiuló az, áruló a neve,
Verje meg a magyarok Istene, 
Aki Budát — gyilkolom a fattya! — 
Kettő közül egynek is feladja.

Isten ments! Nekünk nem fegy
verünk a gyilok, nem az anathema. 
A terror fegyvereit továbbra is át
engedjük másoknak. Mi áldásért 
esdünk, áldást azokra, akik helyt- 
állanak Buda zsidóságának szabad
ságáért, becsületéért,

Minlmi.

Pensione Ristorante
Tauber Abbázia
elsőrendű orth. kóser 
konyha, szobák minden 
komforttal ■
Teljes pensió 25 lírától. 
Ciearing fizetés.

Munkában a Jisuv
A magyar orthodoxiának a Pa- 

lesztina-munkát végző kitűnő orga
nizációja egy idő óta fokozott tevé
kenységet fejt ki, hogy minél széle
sebb mederben, mentői hathatósabb 
eszközökkel siethessen az Eree Jisz- 
roelben folyó építő munka segítsé
gére.

Beszélgettünk a Jisuv egyik ve
zetőjével, aki a következőket mon
dotta a most folyó munkáról:

— A Jisuv Erec Jiszroel, mint a 
Palesztina-munka orthodox szel
lemben való elősegítésére alakult or
ganizáció. A mi célunk az, hogy 
olyan ifjak jussanak ki Palesztiná
ba, akik elvégezték az orthodox szel
lemű jesivát, akikben tehát megvan 
a megfelelő védekező erő az ottani 
kísértésekkel szemben, de megvan 
az adottságuk arra is, hogy gyakor
lati pályákon helyezkedhessenek el. 
Ennek megfelelően a Jisuv gyakor
lati kiképzést is juttat az Erecbe 
vándorlóknak.

A certifikátokat a Keren Haji- 
suv révén kapjuk. Már eddig is elég 
jelentős számú fiatalembert küldöt
tünk ki, akik Palesztinában nagy
szerű és megbízható pioníroknak 
bizonyultak úgy a munka, mint a 
vallásos érzés elmélyítése terén. A 
Jisuv-organizáció egyelőre csak 
Budapesten fejt ki működést a Ti- 
feresz Bachurim-egylet -keretében 
működő Aliasz Tiferesszel karöltve. 
Azonban a vidék is erősen érdek
lődik és úgy értesülünk, hogy ez az 
érdeklődés Salgótarjánban már 
helyi szervezet megalakítására ve
zetett. A budapesti Jisuv-szervezet 
a Központi Bizottság, illetőleg a 
Központi Iroda szankciójával ala
kult meg és működése semmiféle 
viszonylatban nem áll ellentétben a 
hivatalos orthodoxiával. A Jisuv 
erejétől telhetőén támogatja a Pa
lesztinái orthodox intézményeket is 
(Duschinszky-féle jesiva) és azzal a 
messzemenő tervvel foglalkozik, 
hogy magyar-zsidó kolóniát alapít 
a Szentföldön. Persze munkánk si
kerének előfeltétele, hogy Paleszti
nában nyugalom és Magyarorszá
gon „parnószó” legyen.

— A Chevra Kadisa alapítási ün
nepe. Zsúfolásig tömött padsorok 
előtt folyt le szerdán, február 9-én 
délután a Dohány utcai főtemplom
ban a Pesti Chevra Kadisa alapí
tási ünnepe előkelő közönség jelen
létében. Linetzky Bernát főkántor 
zsoltára után dr. Fischer Gyula fő
rabbi mondott ünnepi beszédet, 
melyben a zsidó jótékonyság felleg
várának nagy jelentőségét, szent 
hivatását méltatta.
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SPECTATOK 
AOTESZÁBÖL

Sürgős, nyilvános 
kérdés az Országos 
Irodához I
Mélyen tisztelt Iroda! A t. Iroda 

mindenféle hivatalos és félhivatalos 
felekezeti lapban volt kegyes annak
idején szerény tudomásunkra adni, 
hogy a budai hitközségi választáso
kat egy miniszteri rendelet elhalasz
totta. Azóta csendesen várjuk, hogy 
mi fog történni. Körülbelül három 
hét óta újra választási mozgolódás 
van Budán. A minap megkérdezték 
tőlünk, mi a véleményünk az együtt
működési pártról. Ügy néz ki hát a 
dolog, mintha komolyan készülőd
nének a választásra. De mi nem ol
vastuk még sehol a t. Iroda híradá
sát arról, hogy a miniszter úr már 
megengedte vagy elrendelte volna a 
választást. Félünk, hogy bennünket 
a kortesek félrevezetnek. Nagyon 
kérjük tehát a t. Irodát, szívesked
jék felhivatalosában sürgősen kö
zölni, üzent-e valamit a miniszter 
úr és ha igen, mit üzent? Nehogy 
félrevezessenek bennünket! Tiszte
lettel: Több budai konfúziói.
Milyen a tekintély
tisztelet — náluk?
Az elmúlt szombat este két párt

vacsora is volt a budai hitközség 
területén. Az egyiken az autonómis
ták szorongtak (rengetegen elmen
tek, mert nem kaptak helyet), a má
sikon az együttműködők vacsoráz
tak széles kényelemben. (Akinek 
szüksége volt rá,két széket is elfog
lalhatott). Amott a vacsora ára 1.50 
volt, emitt 1.— pengő. És nem vol
tak olyan smucigok, mint amott: 
nem nézték, ki fizetett, ki nem? Ital 
is volt itt, azt mondják — jófajta 
„nészach”-ital. Persze aztán szóno
koltak is, itt is, ott is. Az autonómis
ták lelkesítették egymást és biztos 
győzelmük biztos tudatában derűs 
és — békés hangulatban voltak. Nem 
úgy az együttműködők. Azok csu- 
foudároskodtak. Biztos bukásuk biz
tos tudatában mit is tehettek egye
bet? Minősíthetetlen személyes tá
madást intéztek a budai hitközség 
alelnökc és az autonómista párt el
nöke ellen, hogy ebből is meg le
hetett állapítani, hogy már vesztü
ket érzik. Csobádi Samut puritán 
jelleme, hatalmas jogászi felkészült
sége és munkássága, gondolkodásá
nak emelekedett moralitása, szavá
nak eicomátlan igazságereje és zsidó 

lelkének megingatha tatlan hűsége 
már régen a fővárosi zsidóságnak, 
sőt az ország zsidóságának egyik 
igazi tekintélyévé avatták. Gesztes 
Ferencet is, aki csak ismeri, őszin
tén szereti és nagyrabecsüli. Maga 
a megtestesült becsületesség és elv
hűség. Tántoríthatatlanul kitart 
meggyőződése és igaza mellett. 
Egyenesen megy a maga útján és 
csak a köz és az igazság érdeke ve
zeti. Hát ezek minden komoly zsidó 
szemében igazi értékek. És akkor 
jönnek a hivatásos tekintély tiszte
lők és példát mutatnak a — tekin- 
télytiszteletre. A tekintélytisztelet 
tekintélyei rombolják a tekintélyt, 
hátha így sikerülne — felépíteniük 
a maguk tekintély ét...

Valami kimaradt, ....
Az Országos Iroda elnöke a Jü- 

dische Rundschaubeli nevezetes nyi
latkozatában felsorolja a Pesti Izr. 
Hitközség nagy érdemeit, — ami 
persze úgy értendő, hogy ezek a mai 
vezetőség nagy érdemei — és el
mondja, mi mindent tart fenn ez a 
mai hitközségi rezsim. Eszünkbe 
jut, hogy a pesti választások előtt 
is felsorolta a mai rezsim érdemeit 
és nagy alkotásait: a néhány rizs- 
ma-terjedelmű különböző „szabály
zatokat”. Miért maradtak most ki 
ezek a felsorolásból? Vagy talán 
úgy vélik, hogy a külföldnek nincs 
érzéke az eféle szabályzatok appre- 
ciálására? Pedig olyan szépen hang
zik, pl. ez: „A zsidó légtornászok 
versenyzési szabályzata”, vagy „Sza
bályzat arról, hogy kell mindent 
készpénznek venni, amit a Síp-utca 
ígér” és több eféle. Kár volt ezekről 
megfeledkezni.
Már megint templomot 
ígérnek
A HEP-Értesitő, amelynek leg

újabb, febr. 5-iki száma egyébként 
új köntösben jelent meg, már me
gint játékot űz a templommal. Min
denekelőtt megállapítja, hogy a 
Zd<7//maní/osi templomot a HEP-ék- 
nek köszönheti Buda. Hogy ez 
mennyire igaz, jusson eszetekbe, 
budai zsidó testvérek, hogy az épí
tési engedélyt is megpróbálták el
gáncsolni és hogy az ő városházi

Templomi aranyhimzések 
frigyszekrény- függöny 

tóraköppeny 
művészies kivitelben készülnek. 
Steiner Árminné

Budapest, Király-utca 8.
Hiiánatra anyaamlntík ii árajánlatok díjtalanul 

intervenciójuk, amely az építés 
megakadályozását célozta, provo
kálta a magyar zsidóság számára 
egy városházi előkelőségnek azt a 
lesújtó nyilatkozatát, hogy „nem 
kell hát antiszemitának lenni?!” — 
Jusson eszükbe a budai választók
nak és eszerint értékeljék azt az 
ígéretüket, hogy ha őket uralomra 
segítik, újabb templomokat fognak 
építeni nekik, a többi között a Déli- 
vasut vidékén is. Ügy látszik, már 
ők is tisztában vanak a választási 
esélyeikkel, úgy gondolják: nyugod
tan ígérhetnek, úgy sem kerül be
váltásra a sor.
HEP-ek ranglétrája - 
vagy mi

az„utolsó"foglalkozás?
A HEP-Értesítő négy és fél olda

lon sorolja fel az együttműködők 
listájának vezetőit, — igen érdekes 
ranglétrában. Elől vaunak három 
oldalon Szántó Jenőn kezdve a 
számozottak 1-től 20-ig. Ezek a leg
előkelőbb jelöltek. Azután „az élen 
szerepelnek még” de már szám nél
kül, a „békepártiak”. A rangsorban 
harmadik kategóriát alkotnak a „to
vábbá”.- vezetők (br. Weiss Alfonz, 
br. Hatvány Bertalan stb.), ezután 
a következő kategóriákat sorolja 
még fel: kereskedők és iparosok; 
vezérigazgatók, igazgatók, bankárok: 
tisztviselők és nyugdíjasok; ügyvé
dek; építészek mérnökök; orvosok, 
állatorvosok és gyógyszerészek; ka
tonatisztek; végül pedig „egyéb fog
lalkozásúak”. Ez az utolsó kategó
ria. Hárman vannak benne. Ezek 
között is a legutolsó — egy tanár. 
Egy rosszmájú azt a megjegyzést 
tette erre, hogy’ ezt a rangsorozást 
Spectator inspirálta, azért lett az 
első jelölt egy’ részvénytársasági 
igazgató, az „utolsó” pedig — egy’ 
tanár.
Hét kemény pontok, - 
vagyis: mit hoz a HEP? 
Régóta gyötör már a kíváncsi

ság, mi is a HEP programja? Most 
aztán végre előttünk vau a HEP- 
Értesítőben, a 2. és 3. oldalon, még 
pedig hét pontban. Hét, sieben, sep- 
tem, sept, sivó — tehát félre ne ért
sük: 7 (VII) nagyon kemény pont
ban. Miért hét? Mert a nyolc mai
sok, a hat pedig kevés lett volna! 
Ez a hét pont pedig oly határozott, 
olyan biztosan körvonalazott, olyan 
élesen kirajzolódó hét pont, hogy’ 
nincs az a vándorfelhő, nincs az a 
magasba gomolygó füstoszlop, nincs 
az a dühösen hömpölygő vízár, 
amely ennél a hét pontnál meglog- 
hatatlanabb, szétfolyóbb, üresebb 
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kontúrokat tudna produkálni. Ezt a 
hét pontot mindenkinek ismernie 
kell! íme!

Az 1. pont hozza „a nagyszerű 
példa teljesítését”. Hogy milyen 
példa milyen teljesítését? Hát vilá
gos! „Amely a főváros zsidóságá
nak összefogását gyakorlatilag meg
valósítja és Buda, valamint Pest 
zsidóságát hivatottá teszi az egész 
magyar zsidóság egyetemes, nagy 
érdekeinek méltó és eredményes 
szolgálatára.” Szép, ugye? Értelme? 
Az nem fontos!

A 2., 3., 4. és 5. pontok lehetősége- 
geket teremtenek. Pl. annak a lehe
tőségét, hogy Buda igénybe vehesse 
Pest kórházait, iskoláit, stb. — meg 
hogy Buda „világvároshoz méltóan” 
ilyeneket maga is építhessen magá
nak. hogy Buda csökkenthesse ki
adásait, de a tisztviselő-fizetéseket 
nem! — ellenben az adókat igen stb. 
A 6. pont biztosit. Biztosítja a budai 
zsidóságot, hogy minél szélesebb ré
tegeit be fogja vonni a felekezeti 
közéletbe és biztosítja a nőkre is ki
terjedő legdemokratikusabb válasz
tójogot. (Ki, vette el? Már régen 
megvan!) A 7. pont pedig „Uj szel
lemet hív életre”, „a sorsközösség
ben való aktívabb szolidaritásnak 
azt a mélyreható szellemét”... stb., 
stb. — Hát ez oly szép, oly megható, 
hogy nincs az a „csizmadia és kéj
gáz” amely jobban meg tudná rí
hatni Buda széplelkű polgárait.

Hát nesztek! Ezt hozza nektek a 
HEP!...
Fúziós vagy együtt
működő?
Kedves HEP, magának mégis 

csak illik tudni, hogy Alapi Béla 
igazgató úr l'úziós-e vagy együtt
működő. Mert legutolsó számában 
úgy ünnepli öt a jelöltek 2. száma 
alatt, mint aki „már több, mint tíz 
évvel ezelőtt indított mozgalmat 
Buda és Pest együttműködéséért”. 
Igen ám, de ő maga mindig azt ál
lította magáról, hogy ő fúziós. Ki
nek van hát igaza? Az Isten szent 
szerelméért: fúziós hát Alapi Béla 
vagy együttműködő? Mondják már 
meg az igazat, nem bánjuk, lesz, 

sz, de tudni akarjuk: ftísiós 
eagy együttműködő?!...

Az Anglo Palestine Bank új rész
vény kibocsájtása. Az Angol-P.ailesizti'nia 
P. . ieyntóbbi véyrehaitóbízoíitsági iilé- 
• > elhatározta, hogy j részvényeket 

ú ki 100.000 font értekben. A bank 
a :'.p: 1 mi liő font, melyből 350.000

t már ré-zvényekben befizetést nyert. 
Ly a bánik befizetett tőkéje 450.000 
forttra emelkedett.

— A dunaföldvári izr. jótékony nő
ügyiét a napokban tartotta tisztújító köz- 
gyűJését. Elnök leüt Katalán Móricné, 
társelnök: Strasser Béla kormánytaná
csos, pénztáros: Soh'wartz Márton, el
lenőr: Somló Lajos (új), titkár: Krausz 
Sáhdior (új), jegyző: Nagy László (új). 
Mvgvú'laisztották a 12 tagú választ
mányt is.

— Űi zsidó lord. Abban a névsorban, 
mely az újévkor kinevezett új angol 
r.ensesekl&t tartalmazza, egésiz sor zsidó 
•név sztanepel. így' Sir Antihur Michae'l 
Sámuel konzervatív képviselő báró ran
got nyert. Az új lord Norvfch főpo-lgár- 
tnertere, majd a ikereslkodelmi .miiniisizté- 
r:i::n parlamenti titkára, s legutóbb ál- 
laimikiiinicstári állaöllkár volt.

Leonard Síéin — képviselőjelölt. 
Az angol liberális párt a Whitechapel 
kerületben küszöbön álló választáson 
Leostard Stermt, a ikilváló zsidó ügyvédet, 
a Jewish Asancy jogi tanácsadóját, akiit 
r.err.róg halligaltotít treg ia királyi vi,zs- 
eálóbizcttság a Palesztimajmamdátum 
jogi értelmezésére vomaitfecizólan, alkarja 
jelöld. A jelölést Sir Jolin Simon bel
ügyminiszter a legmelegebben támo
gatja.

45.225 tanulója van a Kneszesz 
Jiszroél-iskoiáknak. A Jieiwish Agency 
tanulmányi: tanácsának legutóbbi ülésén 
dr. Josef Lórié jelentest terjesztett elő, 
rr.ieiy szerint a Kneszesz Jtszroiél isko
láiban jelenleg 45.225 tanuló tamil, 5524- 
gyel több, minit 5696-ban. 160 új osztályt 
kellett fe’állítainii. ebből 52 Tel-Aviivbain, 
200 új tanuló nyert alkalmazást.

— Száz százalékos hadirokkant, tel
jesen muinkaikiéptelen, kiéri nemes szívű 
embertársait, hogy segítsenek rajta, mert 
a legnagyobb ir.iélik'iilözé'Sban él csal’láid- 
jával együtt. Címe: Kom Ármin, Bpest, 
VIII., Gólya-utca 40. II. 15.

— Bernstorif gróf Rathenauról. Gróf 
Bennisitoirff, a ikiiváló német államférfiú, 
aki a világháború kezdetén Németor
szág washingtoni képviselője, majd a 
w.’imari köztársaság alatt népszövetségi 
megbízottja volt, most megjelenít emiiéik- 
irataibam a 'következőiket mondja Wal- 
ter Rathenauról. a tragikus végű német 
külügyminiszterről: „Rathenaut fanati
kus alnitiszemitálk meggyilkolták. Pedig 
miéntéikiadó helyen működött közre a né
met ipar felépítésén, a német nép jö
vőjével mélyen járó és szellemes írá
sokban foglalkozott s a háború alatt és 
után. ■miikor az ö 'képességeire igen nagy 
szükség volt, magát ,a haza rendelke
zésére bocsátotta. Rathonau volt a há
ború óta az első német külügyminiszter, 
aki sikereket ért el. Az ő vezetése mel
lett sikerült a világ 'közvéleményének 
rakoniszenvét felénk fordítaná, ami alap
feltétele volt a további munkának."

— Szokatlan hideg Palesztinában. 
Néhány nap óta Paleszitómábian rendkí
vül hideg id'őjámás 'U'ra.l'k'O'dlk, melyet ha
vazás és eső tesz miég súlyosabba. Haifa 
könny ék én sok beduin puslztullt el' sátrá
ban a szclkaltliain hideg következtéiben.
oooooocoocxxxxxxxxxxxxxxxx

Költözik az Orczji- 
templom

— Lehet még fent imádkozni? — 
kérdi egy siető férfi az Orezy-ház 
kapujában a másiktól.

— Még lehet — hangzik a vá
lasz, melyet mély sóhaj követ.

Bizony, még néhány nap és bele
vágják a csákányt Budapest egyik 
iegrégibb csaknem történelmi múl
tú épületének falába. Eltűnik az a 
hatalmas háztömb, melyről azt 
mondotta a népnyelv, hogy lakói 
leélhetik életüket anélkül, hogy egy 
percre is el kellene hagyniok a há
zat, mert orvostól gyógyszertárig, 
fűszerestől cipészig, iskolától tem
plomig minden megtalálható falai 
között. Eltűnik a ház és eltűnik 
vele az Orczy-templom, Budapest 
egyik nevezetessége, a főváros ieg
régibb, több, mint 100 éves orthodox 
temploma.

Mincha-ima ideje. A cházán az 
utolsó szavakat recitálja. A lámpák 
kialusznak, egyedül maradunk a 
félhományba sülyedő templomban 
az egyik hívővel.

— Mi lesz most? — kérdezzük. 
Az öreg ember nagyot nyel. 

Mintha valami fojtogatná a torkát.
— Elmegyünk máshová. Májusig 

még itt maradhatunk, azután új 
hajlékba költözünk. A Sasz Chevra 
már talált is helyiséget a Paulay 
Ede-utcában. Hatalmas terem, meg
felel a célnak. Persze attól függ, 
megkapjuk-e az engedélyt.

Újra elhallgat. Körülnéz. Nézi a 
szuette fapadokat, a rozzant ülése
ket, az almemor puritán egyszerű
ségű emelvényét, a mécsest a szen
tély előtt. A kékszínű, kopott, idő
marta falakat melyek annyi gene
ráció imáját őrizték.

— De az új még sem lesz az Orczy- 
templom, — fejezi be hangosan gon
dolatait és legyint a kezével. Felém 
fordul.

— Szabad egy templomot lebon
tani?... — kérdi tőlem.

Mit lehet erre a kérdésre vála
szolni? ...

Felelős izerkesztő és kiaoó: 
KECSKEMÉTI VILMOS
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