
V. évf. 8—9. szám Arai 40 fillér 1937. Február 25
t.

SZERKESZTI:

X.CSKSKÉTI VILMOS

Purimi tanulságok
A zsidó, aki meg nem hajló gerinc

cel olt ül a király házának kapujában: 
Mordecháj Hajehudi a föalakja Purim 
legendás szép történetének. A zsidó, aki
nek erkölcsi . sztasága és egyenessége 
elhárítja a ienyegfető végzetet testvé
reinek feje lelöl. A zsidó, akinek tör
ténete vigaszunk és reménységünk ma 
is, a zsidó sors végzletesre fordult nap
jaiban.

„fis mondta Mordecháj Eszternek: 
Ne gondold magadban, hogy te a ikiiriály 
házában megmenekülhetsz a többi zsidó 
közül. Mert ha a mostani időkben te 
hallgatsz, rnásunnan lészen könnyebbsé
gük és szabadulásuk a zsidóknak, te és 
atyád iháza pedig elvesztek. És ki tudja: 
talán éppen a mostani időért jutottál 
királyságra”! A megilla e nagyszerű 
mondatai ma is ráillenek a zsidóság éle
tére. A zsidó sorsközösség szavai ezek. 
Vannak zsidók, akik azt hiszik: őket 
nem érinti a zsidó sors külön kötelezett
sége. Az ő életük révbe ért — a vagyon, 
a biztonság, az érvényesülés megszün
tette életük zsidó problémáját. S mikor 
aztán ez a probléma hallhatóan kopog
tat „előkelő” sorsuk ajtaján, igyekeznek 
meg nem hallani a kényelmetlen intést. 
És ha nagyon is türelmetlen, nagyon is 
hangos a kopogtatás: rosszabb sorsban 
lévő testvéreik elnyomásával, hatalmuk, 
befolyásuk és pénzük latbavetésével 
igyekeznek maguknak olyan pozíciót 
teremteni, mellyel az ellenfél is számolni 
kénytelen s amelynek révén ők felszí
nen maradhatnak, mialatt a névtelen 
zsidó tömegeket elragadja a gyűlölet 
árja. Ha csődöt mond az erőszak, egy 
szerűen megtagadják az ellentállókat: 
ezek azok, akik leggyorsabban, legke
vesebb lelkiismereti skrupulussal hatá
rozzák el magukat a radikálisabb meg
oldásra is, hogy kimeneküljenek abból 
a közösségből, mely nem akarta őket 
uraiul vállalni. És az ő példájuk mutat 
utat a gyengelelküeknek.

Ezekre a menekülőkre ma különösen 
ráillik Mordecháj szava: „Másunnan lé
szen .könnyebbségük és szabadulásuk a 
zsidóknak, te és atyád háza pedig el

vesztek ...” A megiíutamodókat megta
gadja a zsidóság, de — mint a .német 
példa mutatja — nem fogadják be őket 
a túlsó parton sem.

Gondoljanak erre a nagy purimi ta
nulságra^ Azon a napon, mikor erkölcsi

A kir. Táblán is megnyerték nyugdíjperüket 
a Pesti Izr. Hitközség hitoktatói

Ismételten megemlékeztünk már azok
ról a pereikről, melyeket a Pesti Izr. 
Hitközség nyugdíjas alkalmazottai in
dítottak a hitközségi nyugdíj pénztár el
len jogtalanul visszatartott nyugdíjaik 
megfizetése iránt. Ismeretes, hogy a 
hitközség e perekkel szemben először 
pergáltló kifogásokat emelt, melyeket 
azonban minden bírói fórum, így a Kú
ria is, elutasított, majd a perek érde
mében kísérletet tett a gazdasági lehe
tetlenülés kifogásával, mint a myugdíj- 
leszállítás indokával.

Ezzel a .kiitfogással kísérletezett a hi
toktatók által indított percsoportban is. 
Alperes, mint már közöltük, 40 diri), 
melléklettel felszerelt előkészítő'rattial 
kívánta állításait alátámasztani, azonban 
az az elökészítőinat, melyben d',r. Hoff- 
mairm Dezső, a felperes alkalmazottak 
jogi képviselője a hitközség előkészítő 
iratára válaszolt, nemcsak pozdurjává 
zúzta a mellékleteik adatait, hanem ép
pen ezen 40 melléklet alapján bizonyí
totta be a gazdasági lehetetlenülés ki
fogásának alaptalanságát, komolytalan
ságát. 

Ki viseli a felelősséget?.••
Irta : Hámos Gyula nyug, százados

A budai választások lezajlottak s 
hiába rendelte ki a Síp-utca szavaló 
kórusait, kik ízléstelen módon aikairták 
befolyásától a szavazóikat, — még ez 
sem használt; Buda öntudatos, gerinces 
választói öniérzieites választ adtak a pél- 
dané'lküli Ikortéziával dolgozó pesti kam- 
celláriiánalk. Tanulságul szolgál ez a 
pesti választóknak is, mert láthatják eb
ből az esetből is, hogy a fúziót erősza
kolok befolyása és hatalma nem terjed 

megújhodásában életet nyer a zsidóság, 
nem menekülnek meg a gyengelelkiüek, 
a gyávák és a kényelmesek. A mene
külés a Mordechajoké. akik meg nem 
hajló gerinccel ülnek a király házának 
kapujában ...

A budapesti kir. ítélőtábla február 
16-án hirdetett végső ítéletet ebben a 
perben és a hitközségi nyugdíjpénztárt a 
jogtalanul levont nyugdíjaknak eredeti 
összegükben való kifizetésére kötelezte.

Az ítélet indokolásában, melyre még 
bővebben visszatérünk,

a gazdasági lehetetlenülésre vonat
kozó kifogást a Tábla elutasította 

többrendbeli és igen érdekes, a hiitköz- 
ségi közéletben nagyfontosságú okból.

Ennek a pernek igen nagy jelentő
sége van a nyugdíjas alkalmazottak 
szempontjából, miután

az ítélet elvi állásfoglalást jelent, 
melynek következtében a hitköz
ség most kénytelen lesz az összes, 
évek sora óta jogtalanul levont 

nyugdíjösszegeket megfizetni 
és a jövőben nem gondolhat sem a 
nyugdíjaiknak leszállított összegükben 
való folyósítására, sem pedig további 
leszállításokra.

túl már a Duna túlsó oldalára sem, da
cára annak, hogy a pénzt nem túlságo
san kímélték.

1933-ban elnöki diszkrecionális cé
lokra 20.000 pengő, 1934-ben 40.000
pengő, 1935-ben 80.000 pengő és 1936- 
ban 150.000 pengő póthitelt szavazott 
meg a pesti hitközség képviselőtestülete. 
Miilyen célra kellett az utolsó három 
évben felmerült 270.000 pengő? A leg
utóbbi közgyűlésen, mikor szóvá tették 
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■a diszkrecionális költségek ilyen hor
ribilis túllépését, érthetetlen idegességét 
árultak el s va ósággal személyes sértés
nek tekintették, hogy egy képviselőtes
tületi tag merészelte megkérdezni a kri
tika és a szabad véleménmyilvátiítás jo
gán. hogy adjanak felvilágosítást a lii- 
reltúilépés tárgyában. A legelemibb joga 
mir.den képviselőtestületi tagnak, hogy 
ha Felvilágosítást kiér, akkor megkapja 
a kielégítő választ, mert ha — mint eb
ben a kionrét esetben is — a kérde
zett kitér (na nem a vallásából!) a 
válaszadás elől, akkor valóban furcsa 
találgatásra adhat alkalmat.

Megpróbáljuk e helyen válaszolni, az 
illetékesek helyett. Ügy látszik a pest
budai harcra — mely 3 év óta tart — 
kellett ez a 270.000 pengő, különben mi 
célja lett volna diszkrecionális tételként 
kezelni, mikor minden kiadás a meg
felelő ügyosztálynál van beállítva, il
letve elszámolva. A pest-budai költsé
geiket nem lehetett beállítani sem sajtó
célok, sem hirdetések címén, mert élénk 
ellenhatást váltana ki, ha ilyen címen 
is súlyos megterhelést mutatnának ki. 
Mint aihogy hiába keressük a hitközség 
jelentésében a hivatalos lapjának sza
nálására fordított összeget is.

Ha tekintetbe vesszük, hogy 1936. 
december végén a korábbi évekből át
hozott deficit összege 300.000 pengő, a 
Buda erőszakos beolvasztására és a 
pesti hitközségi választásra elfecsérelt 
tekintélyes összeggel ezt a deficitet egé
szen el lehetett volna tűntetni.

Közismertek továbbá azok a soro
zatos perek is, melyeket a hitközség 
nyugdíjasai indítottak a pesti hitközség 
ellen. A napokban ítélt végső fokon a 
budapesti kiír. Tábla, mely a pesti hit
község elmarasztalásával fejeződött be. 
A hitközség elleni sorozatos perek kö
rülbelül 200.000 pengő kárt okoztak. 
Iiyen balkezes és kíméletlen hitközségi 
politika ellen joggal zúdul fel a -zsidó 
közvélemény

A pesti hitközség főtitkára által az 
Orsz. Patronázsegyesület szociális tan
folyamán tartott lelőadásából tudtuk meg 
azt a lesújtó megállapítást is, hogy a 
hitközséget súlyos mulasztás terheli a 
szociális és karitatív munka magszer
vezése terén. Milyen nagyszabású fel
adatokat lehetett volna megoldani a 
pereskedések elmaradása folytán meg- 
taka-ított összegekből!...

A pesti hitközség az un-iijkációs 
harcból és a nyu-gdijperekból — az 
anyagiakon kívül — súlyos erkölcsi 
veszteséggel kie.rült ki, melyről kétség
kívül tudomást szerzett a legfelsőbb fel
ügyeleti hatóságtól -kezdve a pest-budai 
zsidóság minden tagja. Ki vállalja ezért 
a felelősséget? A konzekvenciákat vala
kinek talán mégis le kellene vonni...

Monnyá pénzt 
pocsékoltak el a budai hitközségi 
választásra ezekben a súlyos idők
ben, amikor annyi nyomor nyújtja 
felénk reszkető kezét. Nagyon kér
ges és csöppet sem zsidó azoknak a 
szíve, akik hatalmi vágyukban meg
gondolatlanul és a kortesek által 
félrevezetve azt a rengeteg pénzt el
fecsérelték. Buda zsidóságának nyu
galmát évek óta feldúlták, fizetett 
és nem mindig kényes lelkiismeretű 
emberek útján aláírásokat gyűjtöt
tek, melyek részben apokrifek vol
tak és az aláírókat semmire sem kö
telezték. És mi az eredmény?

Még egyszer megszólalhatott a 
megtévesztésnek harsonája, még 
egy utolsó kommünikét lehetett le
adni — az ő nagy győzelmükről, 
hogy a csúfos bukást kendőzzék.

Három év óta hirdetik, hogy meg 
fogják dönteni a „törpe kisebbség” 
uralmát, három év .óta lazítanak, 
három év óta ontják a drága nyom
tatványokat, befolyást szereztek az 
egész felekezeti sajtóra egyetlen or
gánum kivételével, az érdek ezerféle 
szálaival magukhoz csatolták a 
gyengelelkűeket és a közömbösöket, 
akik sohasem érdeklődtek igazi 
zsidó ügyért s akiknek teljesen 
mindegy, hogy Buda zsidósága a 
maga életét éli-e vagy áldozatául 
esik egy nagyüzemnek.

A nagyközönség nem tudja, nem 
is sejti: hány szereplő, repre
zentáló, patinás nevű úr csak bér
beadja magát a pesti tehetetlenség
nek, hogy a világ lássa, hogy az 
előkelőségek mind hozzájuk csatla
koznak, az egyik csak a nevével, de 
sokan szónoklataikkal és kegyes 
szemforgatásaikkal is, mert a hit
élet mélyítését — ez köztudomású — 
csak a pesti oldalról lehet eltanulni, 
a különböző társaságok hatalmassá
gaitól ...

A végén mar annyira beleloval
tak magukat abba a gondolatba, 
hogy csak nekik lehet igazuk, hogy 
minden összeköttetésüket felhasz
nálták a lélekidomárkodásra, a be
folyásolásra. Egyik vezér írt a má
siknak és fökérte, hogy igyekezzék 
személyzetét. Budán lakó alantasait 
az egyedül üdvözítő „együttműkö
dés” jelszava részére megnyerni.

Ennyi erőlködés és erőszakosko
dás után — nem kicsinyéivé le a 
rendelkezésükre állott óriási autó
parkot, plakátokat, röpeédulaoszto- 
gatókat, a pesti segédesapatokat — 
csak természetes, hogy sikerült a 
Budát Pest kezére játszani akarók 
számát megnövelniük. De az már 

aztán a komikummal határos, hogy 
csúfos kudarcukat még nagy győze
lemként, az együttműködési „gon
dolat” nagy térhódításaként adják 
le híradásaikban.

A rideg valóság az, hogy a 4 kö
zös jelölt levonása után fennmaradt 
1-16 rendes képviselőtestületi tagsági 
helyből 93 jutott az autonómia hí
veinek, 53-at pedig az együttműkö
dési párt kapott. Az érvényes szava
zatok száma 4343 volt, amiből 1531 
esett reájuk, holott a kultuszminisz
tériumhoz beadott egyik kérvényük
ben azt adták elő, hogy ők 4500 sza
vazattal rendelkeznek.

Ha Budának nem volna oly libe
rális választójoga, hanem itt is a 
pestiek szabályai érvényesülnének, 
ez a választás teljesen elsöpörte 
volna őket öt esztendőre. Ez pedig 
nagy kár lett volna, mert kétség
telen, hogy szép számmal vannak az 
ellentáborban is jóakaratúak és jó- 
hiszoműek, akiknek közreműködése 
Buda érdekében kívánatos lenne, 
csak annyit kell elismerniük, hogy 
a budai hitközség nem szorul senki 
munkájára, mert az itt uralkodó 
szellem oly tiszta és egészséges, 
mint Buda levegője és a legjobbak 
összefogása esetén legszebb virulá- 
sa remélhető. Készségesen támogat
juk az országos intézményeket és a 
kis hitközségeket előre meghatáro
zott arányban, de Pesttel való közös 
gazdálkodásra, — közös adózásra — 
nem vagyunk hajlandók, mert ez 
örökös viszályok kútforrása lenne 
és az igazi önállóság legfontosabb 
attribútumának megtagadása.

Jobbparti.

Isten. bízaímcLSCL
Ribliás igékkel összesimult
S csodavárón, sejtelmesen 
Megszépül lassan, mint a Múlt, 
Megisteniil az életem.

Gyönyörű végzés megtérni hittel, 
Fénytelt szívvel, csillagosán, 
Küldöttként, kivel bizalmas Isten; 
Jönni imáktól daloson.
Csiszolt, drágaművű aranykorsót 
Fenékig merni a hitet.
Szomjas lázzal vedelni tiszta kortyot 
hátból, mely mély, józan s hideg.
Lángolón, mint puszták csipkebokra, 
Éjbe fénycsóvát ontani.
Csillámló sugárral oltárokra. 
Istenre vissza mosolygani.
Feloldódni szent harmóniában, 
Kivirágzóm. mint a fák
S átadni illat szimfóniákban 
A boldog Isten sóhaját.

Lakos András.
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Hála és köszönet
Irta: Gesztes Ferenc

Az autonómia győzött és Buda 
zsidósága megválasztotta képvise
lőtestületét, mely öt éven át a 
közgyűléseken és a bizottságok
ban fogja képviselni a választók 
megmásíthatatlan akaratát: az ön
rendelkezéshez való ragaszkodá
sát.

Köszönet és hála Buda intelli
gens zsidó lakosságának, mely 
nem tántorodott meg ia nyomtat
ványok tömkelegében foglalt hiú 
ígéretektől, nem ijedt meg a fe
nyegetésektől és kellő értékére 
szállította le a hamis jelszavak
kal agitáló rábeszélöknek vérsze
gény állításait. Köszönet minden
kinek, aki áldozatkészségével és 
férfias kiállásával ez igaz ügy 
mellé szegődött, köszönet azoknak, 
akik bennünket megértettek és 
diadalhoz juttatták az autonómia 
zászlóját.

Mi becsületesen kitartottunk 
választóink mellett, nekünk nin
csenek mellékgondolataink, mi 
különbséget tudtunk tenni a köz- 
és magánérdek között, minket 
nem vezetett hatalmi vágy, mi 
nem azért álltunk egy hitközségi 
mozgalom élére, hogy abból hasz
not húzzunk, hanem mi heroikus 
küzdelmünkkel használni akar
tunk a szent ügynek.

Külön köszönet illeti a „Zsidó 
Élet" szerkesztőjét, aki úgy
szólván hamarabb látta meg azt 
a veszélyt, mely a budai hitköz
séget fenyegette, mint mi magunk 
s bátor kiállásával, a sajtó termé
szetében rejlő nagyszerű felvilá
gosító munkával, soha szűnni nem 
akaró lelkesedéssel és a való igaz
ság ragyogó fegyvereinek csata
sorba való állításával, hűséges 
fegyvertársunkká szegődött titáni 
k ii zdelmünkben.

Buda zsidóságához becsületesek 
és őszinték voltunk mindig, most 
is azok maradunk, amikor nyíl
tan hirdetjük, hogy dacára az 
ellenfél éveken át kiépített hatal
mas szervezetének és annak a 
horribilis összegnek, melyet a 
pesti hitközség elnöke Buda leigá
zására az unifikáció rendelkezé
sére bocsátott, mégis sokkal jobb 
eredményre számítottunk, ami 
feltétlen bekövetkezett volna, ha 
a választásokat el nem halasztják 
és pártiitök saját sorainkat az 
utolsó órákban meg nem bontják.

De így is elegen vagyunk ahhoz 
hogy választóink akaratát az 
egész vonalon érvényre juttassuk 

és az unifikáeiós tábornak figyel
mébe ajánlhassuk a sok felvilá
gosító irata közül az 1934. novem
ber havi fehérfüzet újbóli elol
vasását (jó volna ezt most még- 
egyszer kinyomatni!), melyben a 
többi közt ezt mondják: „Ez a bu
dai vezetőség és képviselőtestü
lete elvesztette ősválasztóinak 
többségét (kérem ne nevessenek!), 
hiszen velük szemben hatezer 
budai adófizető hitközségi tag kö
zül immár közel 4000 az unifikáció 
mellé állott (kérem még mindig 
ne nevessenek!) Ennek az elöljáró
ságnak, ennek a képviselőtestü
letnek ezek után a kötelessége 
csak az lehet, hogy vagy aláveti 
magát a többség akaratának, vagy 
módot enged új ősválasztásra, 
hogy ennek révén ez a többség oly 
képviselőtestületet választhasson, 
amely valóban képviseli a több
séget és megvalósítja e többség 
akaratát, az unifikációt.” (Hát 
kérem, még mindig ne nevesse
nek!)

Győzelem!...
Abszolút többséget kapott a budai hitközségi választáson az Autonómia 
Párt — 126 autonómista képviselőtestületi tag — 58 egyesülésivel szemben

Kezdjük a végén... Hétfőn éjjel 
félegykor fejezték be a budai hit
községi választáson leadott szavaza
tok összeszámlálását és kedden dél
után 4 órakor hirdette ki az ered
ményt dr. Berényi Sándor válasz
tási elnök. Leadtak összesen 4383 
szavazatot, melyből 2752-et kapott az 
Autonómia Párt, míg az együttmű
ködés pártjára 1591 voks esett. 40 
szavazat érvénytelen volt. A képvi
selőtestület tehát így alakul: 93 és 
32 póttag az autonómisták oldalán. 
53 rendes és 18 póttag az együttmű
ködés oldalán. 4 tag mindkét listán 
bekerült ezek az autonómistákéi. 
Bekerül 22 autonomista és 5 együtt
működési párti örökös tag, ezen
kívül a 9 hitközségi intézmény kép
viselője, akik természetesen Buda 
függetlenségének oldalán állnak. A 
végeredmény, mint a eímb.en írtuk 
126658. A szavazati arány 6314% — 
36%%-al szemben.

•

így történt:
Vasárnap reggel. A Zsigmond-ut- 

eai hitközségi bérház környéke, 
melynek tanácstermében a választás

Legszebb ajándék egy
MEINL-CSOMAG

Az ösválasztók tehát döntöttek 
és megkapták a minisztérium elé 
terjesztett 4500 aláírás egyharma- 
dát és megkapták a 89 autonó
mista képviselő helyett a képvi
selőtestület autonómista tagjainak 
kétharmad részét. Most pedig dú
doljuk el a régi katonadalt, me
lyet legutóbb a montenegrói ha
vasokban énekeltünk:

Die Kuli hat gelacht 
Dér Oclis hat gelacht
Und dér Ziegenbock hat ein 

tPuckerl gemacht.

egyik része folyik, a képviselővá
lasztások ismert képét mutatja. A 
környező házak falai tele vannak 
plakátokkal, melyeket vasárnapra 
virradó éjjel ragasztott ki az együtt
működési párt. A járda teleszórva 
röpcédulákkal, ezekkel is az — 
„Együttműködés-pártja” árasztotta 
el tízezerszámra Buda uccáit. A 
kapu két oldalán karszalagos fiatal
emberek. Az egyesülésiek szavalókó
rusa. „Az egyes vezet... az egyes ve
zet...” — kiabálják szüntelenül (az 
1. kockába teszik jelüket az egyesü
lési szavazók). Titkos szavazásnál 
meglepő informáltság! „Szavazzatok 
Szántó Jenőre...!” „Aki a 2-re sza
vaz, Adolfra szavaz.... Hitler is 
Adolf. Ne szavazzatok Hitler—Krisz- 
haber Adolfra...!” A járókelők meg
állnak egy pillanatra... A fejüket 
csóválják, ki méltatlankodva, ki mu
latva, mindenki a temparamentuma 
szerint.

Az autonómisták élete viszont a 
pártirodában folyik. Gesztes Ferenc 
vezetésével együtt a választási ve
zérkar. A telefon szüntelenül cseng. 
Gesztes fáradhatatlanul intézkedik, 
utasításokat ad, felvilágosításokkal 
szolgál. A falakon hatalmas karto- 
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pokoli Kis néstyszöfflftes cédulák 
vaiasztók neveivé.. Amin: valaki le
szavazott, a bizalmiak felírják a ne
vét és idöríil-idÓTt jelentik a párt
irodának Ekkor nevét leszakítják a 
kartonról. így pontosa’., nyilván
tartjuk választókat A gépezet ti
kélet eset. és zajtalanul működik. Fő
leg zajtalanul, az ueea lehető kikap- 
■_-s dúsával. De azért néha megszola: 
az ueea is. Két autó érkezik egyido
bén a választási helyiség ele. Az 
egyiken az autonómia pártjának a 
másikon az együttműködésnek táb
lája Az autonómista sofför rászól 
az „egyesülésire”: ..Szégyelhetecl ma
gad, egyesülésieket fuvarozol.” — 
-Hát aztán — vág vissza a másik. 
Nem vagyok én zsidó.” — „Mi kö
zöd hozzá, te sem vagy zsidó.” — 
„De budai vagyok” — fejezi be a vi
tát az autonómista soffőr.

A kapuban rendőrök őrködnek. 
Belépni csak szavazóigazolvány fel
mutatásával lehet. Tűzoltók sorszá
mokat osztogatnak. Aki sorszámot 
kapott, a templomban várakozik, 
amíg a turnusát szólítják. „Rég nem 
látott a templom ekkora tömegeket” 
— jegyzi meg egy maliciózus budai.

A szavazás a díszteremben folyik. 
Nyolc lefüggönyözött- fülkébe lép
nek be a választók, miután szavazó 
igazolványaikat átadták Diósi Jenő 
főtitkárnak és megkapták a listát. 
A lezárt borítékba tett szavazó listát 
négy bizottság veszi át. Nagy csend. 
Incidens nélkül folyik a szavazás. 
Dr. Berényi Sándor választási el
nök szigorúan és pártatlanul tartja 
kezében a választás vezetését. A sze
mélyazonossági adatok felvételénél 
sok derűs pillanatot okoz, hogy min
den nőtől megkérdik korát. Itt nem 
lehet letagadni egy napot sem, mert 
nem egyeznek az adatok és nem le
het szavazni.

A másik szavazó körzet a Verpe
léti-úti iskolában szavaz. Itt nagy 
csend van. Az ucca üres. Az iskola 
előtt mutatkozik némi élénkség: az 
egyesülési párt „szendvics emberei” 
járkálnak lel és alá, hátukon és mel
lükön nagy plakátokkal, melyek a 
párt listájára hívják fel a figyel
met. A választási helyiségben rno- 
notonul folyik a szavazás. Némi 
mozgolódás csak akkor támad, ami
kor felháborodott autonómisták jön
nek és jelentik, hogy a fúziósoknak 
sikerült az autonómisták nehány ré
gi nivet az utolsó pillanatban „jobb 
belátásra bírni. — „Hja, vannak 
eszközök... — jegyzi meg az egyik 
autonómista bizalmi és megjegyzé
sét megértő mosoly honorálja...

Vasárnap este a nyilvántartott és 
leszavazott választok valószínű sza
vazati arányának összeállításánál 
m;.r nyilvánvaló az autonómia győ
zelme. A hangulat lelkes. A szavazó 
iielyiségbt >< megjelenő Kriszhaber 
Adolf elnököt lelkes éljenzés fogad
ja. Az iroda gőzerővel dolgozik. Az 
együttműködéseik kétségbeesett 
erőlködéseket tesznek az eredmény 
széiet.ésere. Vasárnapról-hétfőre vir
radó éjjel sürgönyök ezreivel verik 
fel Buda alvó házait és szólítják 
fel szavazásra a választókat, termé
szetesen elsősorban azokat, akiket a 
kortesgépezet már előbb megdolgo
zott. A sürgönyinvázió hétfőn dél
előtt megismétlődik. A hétfői nap 
200 autót lát rohanni a budai uecá— 
kon az együttműködés tábláival ab
lakaikon. De munkában vannak az 
összes együttműködési magánautók 
is. Azok a budaiak, akiknek 
sürgős ügyesbajos dolgaikat kell el
intézni. csak betelefonálnak az 
együttműködés irodájába, hogy sza
vazni akarnak, kérnek autót, a leg
sötétebb perifériára is elrohannak 
értük. Sőt aki Pestről Budára akar 
ingyen autózni, az is kap autót, csak

Hitsorsosaimhoz
Irta: FRIED IGNÁCZ

Szörnyű álmom volt: hitsörsosaim a 
Duna jegén harcba keveredtek. „Test
vért testvér, apát fiú elad”. Szörnyű 
fegyvereikkel, vérbe mártott tollai, mér
gezett nyilakkal és élesre fent bics
káikkal törtek egymás ételiére, míg 
ugyanakkor egy -sápadtarcú kis bócher, 
gyűrűbe font tincseivel, forró könnyek
kel bánná szemeiben, elhaló hangon só
hajtja: „Es énvelem mi tesz?”

Kedves hirtest véreim! A harc alatt 
— amelyet minden formában elítélek, — 
tartózkodtam mindennemű beavatkozás
tól, de a harc lezajlása után engedjék 
meg, hogy Önökhöz hittestvéri szeretet
tel pár szót intézzek.

Orth. kóser nDS
fűszeráruk ecetsav, szilva, 
dobozsajt, burgonyaliszt.

Özv. PAPPER DEZSÖNÉ

Budapest, VII., Dob-utca 19.
Telefon: —345 — 20.
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meg kell állapodnia egy pillanatra 
a szavazóhelyiségek egyike előtt, az
után viszik tovább a megadott 
címre. Tele van ezekkel az autók
kal Buda. Néha üresen szaladnak -- 
fontos, hogy a nép lássa a nagy fel
készültséget.

•

Este lesz. Az autonómista köz
ponti irodában holtfáradtan ülnek 
lelkes munkatársaik között dr. Cso- 
bádi Samu, a hitközség alelnöke, 
aki a választási hadjárat győzelmé
nek oroszlánrészét könyvelheti ma
gáénak és Gesztes Ferenc, az auto
nómista párt megszervezője és el
nöke, akinek stratégiája most dia
dalmaskodik. Mert a diadal mar biz
tos. Kelenföld lelkes, agilis irodave
zetője, Kalmár Sándor már boldo
gan jelentette az eredményt, mely
bizonyos gyanús jelenségek ellenére 
is igen kielégítő és fentről, a belső 
körzet skrutiniumának eredményé
ben fényes győzelmet jelentenek. 
Hét órakor zárták le a szavazást, 
most félegy van. Lehet menni a kö
zeli kóser vendéglőbe győzelmi sö
rözésre ...

HALÁSZ SÁNDOR.

Nagy’ jó uraim, a vagyon és hatalom 
boldog birtoklói! Önök jól tudják, hogy 
a zsidóság éltető eleme a „mievó” gya
korlása. Minél Hőbbnek juttassunk alkal
mat e szerény, jól megérdemelt éiivezet 
megszerzéséihez. Az álláshalmoizás — bár 
különben a legnemesebb intencióiból fa
kad — itt is hiba. Ne csörgessék Önök 
arannyal telt zacskóikat. Hamis valuta 
az, ha harci fegyverekre fecsérlik-. Az 
arany könnyen gurul és ha a balsors 
úgy lalk-arj-a, távozásában sok nemes ér
téket visz magával.

Akik e szomorú harcban felülmarad- 
tak, azok -se örüljenek győzelmüknek, 
mert e harcnak súlyos sebesültje van: 
az egész zsidóság. És ki fogja az auto
nómián ejtett ezt a súlyos sebet be
gyógyítani?

Még látom a csata maradványát: a 
plakát- és röpcédula-dombot, Lesz-e va
laki, aki e bacillus tanyát örök idJcikne 
eltűnteti'1 Még érzem a sebek áporodött 
szagát. Lesz-e, aki e sebeket meg
gyógyítja, mielőtt azok megüszkösödve, 
a zsidóság sírjává lesznek? Még fülem
ben a falus’ boglyakemence padkáján 
összeroskadtan ülő. vértelen arcú kis 
bócher elhaló sóhaja, a numerus clausus 
és a gyűlölet egyéb hajótöröttjeinek fel- 
iaidulása: „És mivelunk mi lesz?"

\ aiha megtalálnák jelen szerény so
raim a szent cél érdekében együttesen 
küzdő, egymást megbecsülő zsidó szí
veket ...
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A zsidó felekezet
— Megjegyzések Eppler

A Pesti Izr. Hitközség főtitkára, 
az utolsó egy-két évet leszámítva, 
nem igen szeretett a nagy nyilvá
nosság előtt szerepelni. Mint jó gya
korlati pszichológus, eleddig nyilván 
úgy gondolkozott, hogy nem jó dolog 
a fórumra kiállni, vagy a szónoki 
székbe ülni. Az ő rezidenciájában, a 
maga négy fala között neki mindig 
igaza van, kulturális vagy tanügyi 
kérdés, mindenben és mindenkor az 
ő véleménye és az ő akarata az 
egyedül döntő, kizárólag csak az ér
vényesülhet. Mihelyt azonban a szó
székről kell a nyilvánossághoz szól
ni, vagy a gondolatot betűbe kell 
önteni, akkor az ember már kritiká
nak is ki van téve, még hozzá olya
nok részéről is, akik semmiféle füg
gőségi viszonyban vele nincsenek. 
Ez pedig kényelmetlen dolog. Talán 
ez a magyarázata annak, hogy az 
utóbbi időkig kerülte még a lehető
ségét is annak, hogy akár írással, 
akár előadással kritikát provokál
jon.

A csábításnak azonban ő sem tu
dott ellentállni. Hiába, szép dolog 
az, ha az ember saját gondolatait 
nyomtatásban láthatja és ha alája 
van nyomtatva az is. hogy: Irta:
X. Y., hát még ha elgondolja, hogy| 
ezt hányán olvassák: — bizony ez 
lélekemelő tudat. Épen úgy, mint 
amikor 1—1% órán keresztül 200— 
300 ember figyelve hallgatja őt, ki
zárólag csak őt, az ő hangja-szava 
uralkodik az egész termen és amikor 
vége az előadásnak, felcsattan a 
tapsvihar és félórán át egyebet sem 
tehet, mint fogadja a gratulációkat, 
— hát ez aztán igazi diadal és igazi 
gyönyörűség annak, aki a hódolatot 
szereti. Szóval a hitközség főtitkárá
ban is az ambíció legyőzte az óva
tosságát. Immár cikkeket ír, interjú
kat ad, előadásokat is tart. Miért is 
ne?!

így került hát a pesti hitközség 
főtitkára is a katedrára. Megvalljuk 
őszintén, őröltünk neki. Nem szeret
jük a szfinksz-szerű lényeket. Hívei 
így jellemzik: milyen tehtséges em
ber, milyen koncepciózus és nagy 
átfogóképességű elme, milyen hallat
lan memoriáju és főkép milyen ener 
gikus és céltudatos ember, — örül
tünk hát, hogy most alkalmunk lesz 
a legendák valóságértékét megálla
píthatni. És különösen annak örül
tünk, hogy előadásának tárgyául a 
felekezeti közélet egyik legjelentő
sebb problémáját választotta: a gon
dozó munkát, a szociális tevékeny

gondozó munkája
Sándor főtitkár előadásához —

séget. Most azután bemutatkozhatik. 
Megmutathatja kritikai elemeélét, 
mellyel a fennálló helyzet jó vagy 
kifogásolható voltát tárja fel és 
mellyel a mai szociális munka cél
kitűzéseit és módszereit teszi bírálat 
tárgyává, valamint megmutathatja 
azt az utat is, amelyet járnunk kell, 
hogy a célok és módszerek moder
nebb, teljesebb-zsidóbb és főkép 
okosabb koncepcióját valósíthassuk 
meg. Sokat vártunk tehát ettől az 
előadástól, pláne amikor megtudtuk, 
hogy a téma nem is egy, hanem két 
előadást fog kitölteni. Biztosra vet
tük, hogy az első előadás tárgyalni 
fogja a felekezet szociális munkáját, 
„wie sie ist”, a második pedig, ,wie 
sie sein soll”.

Az előadó nem így osztotta fel 
előadása anyagát, hanem az első 
előadásban előbb egy rövid beveze
tésben a magyar zsidóság szociális 
munkájának a más felekezeteké 
mögött való elmaradására mutatott 
rá ,majd pedig a Pesti Izr. Hitköz
ség szociális munkáját ismertette, a 
másik előadásban pedig a többi fő
városi hitközségek, a chevrák és 
nőegyletek stb. szociális tevékenysé
gét részletezte — nem is mindig (és 
ez eléggé meglepő) pontos számada
tok szerint.

Mindkét előadásnak legfőbb — 
azaz hogy egyetlen — kritikai meg
állapítását és legfőbb — azaz hogy 
egyetlen — konzekvenciájának levo
nását mindjárt az első előadás ele
jén előrebocsátotta. Kritikai meg
állapítását, nem éppen azért, mert 
már őelőtte is számtalanszor és igen 
sokan megállapították, hanem mert 
igaz, száz százalékig elfogadjuk: a 
mai zsidó szociális munka nem cél
ravezető, mert szervezetien, kap
kodó, ötletszerű és nem egységes 
koncepció szerint működik. Ez igaz, 
ez tagadhatatlan. Igaz az is, hogy a 
mai „szegénygondozás” felekeze
tűnkben sokszor valósággal ,„kol- 
dúsnevelés.” De amikor a rendszer
telenség káros voltát akarja kimu
tatni, nem azt látja meg, hogy en
nek következtében a szociális fel
adatok egy része vagy teljesen meg 

Schlesinger Izidor rabbi úr szigorú felügyelete alatt 
Peszachi i'mno1? ib’BK heb “w ura 
palack és kannatej, továbbá mindenféle tejtermék 
állandóan kapható és megrendelhető összes fiókja
inknál és az orthodox izr. viszonteladóinknál.

Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ m. sz. 
Budapest, IV.. Horthy Miklós-út 105—113. Telefon: 258—8—40.

oldaflan marad, vagy csak fogyaté
kos megoldásban részesül, hanem 
egy egészen kicsinyes szempontot 
tol előtérbe és abban látja a szociá
lis munka szervezetlenségének nagy 
kárát, hogy egy szegény esetleg 
több helyről is kap segélyt. Az nem 
fáj neki, hogy nincs ingyenes zsidó 
tüdőszanatórium, hogy kevés a ri
tuális népkonyha, hogy a szegények 
lelki gondozása mélyen a nulla-fok 
alatt van stb. stb.. de hogy egy sze
gény több helyről is kap segélyt — 
ez az ő szemében a zsidó szociális 
munka legsúlyosabb hibája, sőt tá
lán: a hibája, a csődje.

És természetesen amilyen szimp
lex a bajok forrásának felismerése, 
ép olyan szimplex a megoldás is. 
Eziinkbe jut, hogy vagy 3—4 évvel 
ezelőtt ankétot hívott össze a hit
község elnöksége a zsidó kulturális 
munka megszervezéséről. Akkor is 
az elnöki megnyitó olyan csodálato
san szimplexnek látta a meglévő 
helyzet diagnózisát és persze, ennek 
megfelelően roppant egyszerűnek a 
segítést, a feladat-megoldást is: a 
baj az, hogy a különböző előadáso
kat rendező egyesületek, körzetek, 
intézmények stb. nincsenek tekintet
tel egymás előadásaira és gyakran 
tűzik ki előadásaikat egyazon idő
pontra. Megoldás tehát: legyen egy 
központi szerv, amely vigyáz arra, 
hogy az előadások ne essenek össze. 
A szegényügy rendezésében is ilyen 
egyszerű és ugyanezen sablon sze
rint való megoldás: legyen egy köz
pont, ahová minden szociális célra 
szánt pénz befolyik és akkor ez a 
központ vigyázzon arra, hogy egy 
szegény ne részesüljön a többiek 
rovására többfelöl is segélyben. 
Hát a dolog így tényleg roppant 
egyszerű. Csak éppen azt felejtette 
el az előadó megmagyarázni, — le
het, hogy éppen az egyszerűség ked
véért, — hogy miért kell a központi 
szegény-nyilvántartáshoz a közös 
kassza, miért kell minden pénznek 
egy helyre befolyni, aminthogy disz
kréten arra sem tett javaslatot, hol 
legyen ez a közös kassza és ki tart
sa azt kézben? Csak ott bújt meg 
valami rejtett tendencia, amikor 
arra mutatott rá, hogy a gondozás 
munkájánál a hitközség újabb ha
talmi pozíciót nyerhetne, bár a gon- 
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nokon kis négyszögletes cédulák a 
választók neveivel. Amint valaki le
szavazott, a bizalmiak felírják a ne
vét és időről-időre jelentik a párt
irodának. Ekkor nevét leszakítják a 
kartonról. így pontosan nyilván
tartják a választókat. A gépezet tö
kéletesen és zajtalanul működik. Fő
leg zajtalanul, az ueea lehető kikap
csolásával. De azért néha megszólal 
az ueea is. Két autó érkezik egy idő
ben a választási helyiség elé. Az 
egyiken az autonómia pártjának a 
másikon az együttműködésnek táb
lája. Az autonómista soffőr rászól 
az „egyesülésire”: „Szégyelheted ma
gad, egyesülésieket fuvarozol.” — 
„Hát aztán — vág vissza a másik. 
Nem vagyok én zsidó.’’ — „Mi kö
zöd hozzá, te sem vagy zsidó.” — 
„De budai vagyok” — fejezi be a vi
tát az autonómista soffőr.

A kapuban rendőrök őrködnek. 
Belépni csak szavazóigazolvány fel
mutatásával lehet. Tűzoltók sorszá
mokat osztogatnak. Aki sorszámot 
kapott, a templomban várakozik, 
amíg a turnusát szólítják. „Rég nem 
látott a templom ekkora tömegeket” 
— jegyzi meg egy maliciózus budai.

A szavazás a díszteremben folyik. 
Nyolc lefüggönyözött fülkébe lép
nek be a választók, miután szavazó 
igazolványaikat átadták Dióst Jenő 
főtitkárnak és megkapták a listát. 
A lezárt borítékba tett szavazó listát 
négy bizottság veszi át. Nagy csend. 
Incidens nélkül folyik a szavazás. 
Dr. Berényi Sándor választási el
nök szigorúan és pártatlanul tartja 
kezében a választás vezetését. A sze
mélyazonossági adatok felvételénél 
sok derűs pillanatot okoz, hogy min
den nőtől megkérdik korát. Itt nem 
lehet letagadni egy napot sem, mert 
nem egyeznek az adatok és nem le
het szavazni.

A másik szavazó körzet a Verpe
léti-úti iskolában szavaz. Itt nagy 
csend van. Az ueea üres. Az iskola 
előtt mutatkozik némi élénkség: az 
egyesülési part „szendvics emberei” 
járkálnák fel és alá, hátukon és mel
lükön nagy plakátokkal, melyek a 
párt listájára hívják fel a figyel
met. A választási helyiségben rno- 
notonul folyik a szavazás. Némi 
mozgolódás csak akkor támad, ami
kor felháborodott autonómisták jön
nek és jelentik, hogy a fúziósoknak 
sikerült az autonómisták nehány ré
gi hívét az utolsó pillanatban „jobb 
belátásra bírni. — „Hja, vannak 
eszközök...” — jegyzi meg az egyik 
autonómista bizalmi és megjegyzé
sét megértő mosoly honorálja...

Vasárnap este a nyilvántartott és 
leszavazott választók valószínű sza
vazati arányának összeállításánál 
már nyilvánvaló az autonómia győ
zelme. A hangulat lelkes. A szavazó 
helyiségben megjelenő Kriszhaber 
Adolf elnököt lelkes éljenzés fogad
ja. Az iroda gőzerővel dolgozik. Az 
együttműködéseik kétségbeesett 
erőlködéseket tesznek az eredmény 
szépítésére. Vasárnapról-hétfőre vir
radó éjjel sürgönyök ezreivel verik 
fel Buda alvó házait és szólítják 
fel szavazásra a választókat, termé
szetesen elsősorban azokat, akiket a 
kortesgépezet már előbb megdolgo
zott. A sürgönyinvázió hétfőn dél
előtt megismétlődik. A hétfői nap 
200 autót lát rohanni a budai uecá— 
kon az együttműködés tábláival ab
lakaikon. De munkában vannak az 
összes együttműködési magánautók 
is. Azok a budaiak, akiknek 
sürgős ügyesbajos dolgaikat kell el
intézni, csak betelefonálnak az 
együttműködés irodájába, hogy sza
vazni akarnak, kérnek autót, a leg
sötétebb perifériára is elrohannak 
értük. Sőt aki Pestről Budára akar 
ingyen autózni, az is kap autót, csak

Hitsorsosaimhoz
Irta: FRIED IGNÁCZ

Szörnyű állmom volt: .hítsorsosaim a 
Duma jegén harcba keveredtek. „Test
vért testvér, apát -Kú elad1”. Szörnyű 
fegyvereikkel, vérbe mártott tollal, mér
gezett nyilakkal és élesre fent bics
káikkal törteik egymás életére, míg 
ugyanakkor egy .sápadtarcú kis -bócher, 
gyűrűbe font tincseivel, forró könnyek
kel bánná iszemeiban-, 'elhaló hangon só
hajtja: „És én-velem mi lesz?”

Kedves hittestvéreim! A harc alatt 
— amelyet miniden formában elítélek, — 
tartózkodtam mindennemű beavatkozás
tól, de a harc lezajlása után engedjék 
meg, hogy Önökhöz hittestvéri szeretet
tel pár szót intézzek.

Orth. kóser HB5
fűszeráruk ecetsav, szilva, 
dobozsajt, burgonyaliszt.

Özv. PAPPER DEZSÖNÉ

Budapest, VII,, Dob-ulca 19,
Telefont —345—20.
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meg kell állapodnia egy pillanatra 
a szavazóhelyiségek egyike előtt, az
után viszik tovább a megadott 
címre. Tele van ezekkel az autók
kal Buda. Néha üresen szaladnak_
fontos, hogy a nép lássa a nagy fel
készültséget.

•

Este lesz. Az autonómista köz
ponti irodában holtfáradtan ülnek 
lelkes munkatársaik között dr. Cso- 
bádi Samu, a hitközség alelnöke, 
aki a választási hadjárat győzelmé
nek oroszlánrészét könyvelheti ma
gáénak és Gesztes Ferenc, az auto
nómista párt megszervezője és el
nöke, akinek stratégiája most dia
dalmaskodik. Mert a diadal már biz
tos. Kelenföld lelkes, agilis irodave
zetője, Kalmár Sándor már boldo
gan jelentette az eredményt, mely 
bizonyos gyanús jelenségek ellenére 
is igen kielégítő és fentről, a belső 
körzet skrutiniumának eredményé
ben fényes győzelmet jelentenek. 
Hét órakor zárták le a szavazást, 
most félegy van. Lehet menni a kö
zeli kóser vendéglőbe győzelmi sö
rözésre ...

HALASZ SÁNDOR.

Nagy jó uraim, a vagyon, és hatalom 
boldog birtoklói! Önök jól tudják, hogy 
a zsidóság éltető eleme a „mievó” gya
korlása. Miniéi 'tötóbnek juttassanik alkal
mat e szerény, jól megérdemelt élvezet 
megszerzéséhez. Az álláshalmozáis — bár 
különben a legnemesebb intencióból fa
kad — itt is hiba. Ne csörgessék- önök 
arannyal telt zacskóikat Hamí-s valuta 
az, ha harci fegyverekre fecsérlik. Az 
arainy könnyen gurul és ha a balsors 
úgy alkarja, távozásában sok nemes ér
téket visz magával.

Akik e szomorú harcban íelülmarad- 
tak, azok se örüljenek győzelmüknek, 
miért e harcnak súlyos sebesültje van-: 
az egész zsidóság. És ki fogja az auto
nómián -ejtett ezt a súlyos sebet (be
gyógyítani?

Még látom a csata maradványát: a 
plakát- és röpcédula-dombot. Lesz-e va
laki, aki e bacillustanyá-t örök időkre 
eltünteti0 Még érzem -a sebek áporodtott 
szagát. Lesz-e, aki e sebeket meg
gyógyítja, mielőtt azok megüszkösödve, 
a zsidóság -sírjává lesznek? Még fülem
ben a falus- boglyakemence padkáján 
összeroskadtan ülő, vér-telem -arcú kis 
bócher -elhaló sóhaja, a numerus clau-sus 
és a gyűlölet egyéb hajótöröttjeinek fel- 
jai-dulása: „És mivelünk mi lesz?”

Vajha megtalálnák jelen szerény so
raim a szent cél érdekében együttesen 
küzdő, egymást megbecsülő zsidó szí
veket ...
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A zsidó felekezet gondozó munkája
— Megjegyzések Eppler Sándor főtitkár előadásához —

A Pesti Izr. Hitközség főtitkára, 
az utolsó egy-két évet leszámítva, 
nem igen szeretett a nagy nyilvá
nosság előtt szerepelni. Mint jó gya
korlati pszichológus, eleddig nyilván 
úgy gondolkozott, hogy nem jó dolog 
a fórumra kiállni, vagy a szónoki 
székbe ülni. Az ő rezidenciájában, a 
maga négy fala között neki mindig 
igaza van, kulturális vagy tanügyi 
kérdés, mindenben és mindenkor az 
ő véleménye és az ő akarata az 
egyedül döntő, kizárólag csak az ér
vényesülhet. Mihelyt azonban a szó
székről kell a nyilvánossághoz szól
ni, vagy a gondolatot betűbe kell 
önteni, akkor az ember már kritiká
nak is ki van téve, még hozzá olya
nok részéről is, akik semmiféle füg
gőségi viszonyban vele nincsenek. 
Ez pedig kényelmetlen dolog. Talán 
ez a magyarázata annak, hogy az 
utóbbi időkig kerülte még a lehető
ségét is annak, hogy akár írással, 
akár előadással kritikát provokál
jon.

A csábításnak azonban ő sem tu
dott ellentállni. Hiába, szép dolog 
az, ha az ember saját gondolatait 
nyomtatásban láthatja és ha alája 
van nyomtatva az is. hogy: Irta: 
X. Y., hát még ha elgondolja, hogyj 
ezt hányán olvassák: — bizony ez 
lélekemelő tudat. Épen úgy, mint 
amikor 1—1% órán keresztül 200— 
300 ember figyelve hallgatja őt, ki
zárólag csak őt, az ő hangja-szava 
uralkodik az egész termen és amikor 
vége az előadásnak, felcsattan a 
tapsvihar és félórán át egyebet sem 
tehet, mint fogadja a gratulációkat, 
— hát ez aztán igazi diadal és igazi 
gyönyörűség annak, aki a hódolatot 
szereti. Szóval a hitközség főtitkárá
ban is az ambíció legyőzte az óva
tosságát. Immár cikkeket ír, interjú
kat ad, előadásokat is tart. Miért is 
ne?!

így került hát a pesti hitközség 
főtitkára is a katedrára. Megvalljuk 
őszintén, örültünk neki. Nem szeret
jük a szfinksz-szerü lényeket. Hívei 
így jellemzik: milyen tehtséges em
ber, milyen koncepciózus és nagy 
átfogóképességü elme, milyen hallat
lan memoriáju és főkép milyen ener 
gikus és céltudatos ember, — örül
tünk hát, hogy most alkalmunk lesz 
a legendák valóságértékét megálla
píthatni. És különösen annak örül
tünk, hogy előadásának tárgyául a 
felekezeti közélet egyik legjelentő
sebb problémáját választotta: a gon
dozó munkát, a szociális tevékeny

séget. Most azután bemutatkozhatik. 
Megmutathatja kritikai elemeélét, 
mellyel a fennálló helyzet jó vagy 
kifogásolható voltát tárja fel és 
mellyel a mai szociális munka cél
kitűzéseit és módszereit teszi bírálat 
tárgyává, valamint megmutathatja 
azt az utat is, amelyet járnunk kell, 
hogy a célok és módszerek moder
nebb, teljesebb-zsidóbb és főkép 
okosabb koncepcióját valósíthassuk 
meg. Sokat vártunk tehát ettől az 
előadástól, pláne amikor megtudtuk, 
hogy a téma nem is egy, hanem két 
előadást fog kitölteni. Biztosra vet
tük, hogy az első előadás tárgyalni 
fogja a felekezet szociális munkáját, 
„wie sie ist”, a második pedig, ,wie 
sie sein soll”.

Az előadó nem így osztotta fel 
előadása anyagát, hanem az első 
előadásban előbb egy rövid beveze
tésben a magyar zsidóság szociális 
munkájának a más felekezeteké 
mögött való elmaradására mutatott 
rá ,majd pedig a Pesti Izr. Hitköz
ség szociális munkáját ismertette, a 
másik előadásban pedig a többi fő
városi hitközségek, a chevrák és 
nőegyletek stb. szociális tevékenysé 
gét részletezte — nem is mindig (és 
ez eléggé meglepő) pontos számada
tok szerint.

Mindkét előadásnak legfőbb — 
azaz hogy egyetlen — kritikai meg
állapítását és legfőbb — azaz hogy 
egyetlen — konzekvenciájának levo
nását mindjárt az első előadás ele
jén előrebocsátotta. Kritikai meg
állapítását, nem éppen azért, mert 
már őelőtte is számtalanszor és igen 
sokan megállapították, hanem mert 
igaz, száz százalékig elfogadjuk: a 
mai zsidó szociális munka nem cél
ravezető, mert szervezetien, kap
kodó, ötletszerű és nem egységes 
koncepció szerint működik. Ez igaz, 
ez tagadhatatlan. Igaz az is, hogy a 
mai „szegénygondozás” felekeze
tűnkben sokszor valósággal ,„kol- 
dúsnevelés.” De amikor a rendszer
telenség káros voltát akarja kimu
tatni, nem azt látja meg, hogy en
nek következtében a szociális fel
adatok egy része vagy teljesen meg 

Schlesinger Izidor rabbi úr szigorú felügyelete alatt
Peszachi 1’mnoS -Ó'bs heb Stf -wa
palack és kannatej, továbbá mindenféle tejtermék 
állandóan kapható és megrendelhető összes fiókja
inknál és az orthodox izr. viszonteladóinknál. 

Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ m. sz. 
Budapest, IV.. Horthy Miklós-út 105—113. Telefon: 258—8—40.

oldatlan marad, vagy csak fogyaté
kos megoldásban részesül, hanem 
egy egészen kicsinyes szempontot 
tol előtérbe és abban látja a szociá
lis munka szervezetlenségének nagy 
kárát, hogy egy szegény esetleg 
több helyről is kap segélyt. Az nem 
fáj neki, hogy nincs Ingyenes zsidó 
tüdőszanatórium, hogy kevés a ri
tuális népkonyha, hogy a szegények 
lelki gondozása mélyen a nulla-fok 
alatt van stb. stb., de hogy egy sze
gény több helyről is kap segélyt — 
ez az ő szemében a zsidó szociális 
munka legsúlyosabb hibája, sőt tá
lán: a hibája, a csődje.

És természetesen amilyen szimp
lex a bajok forrásának felismerése, 
ép olyan szimplex a megoldás is. 
Ezünkbe jut, hogy vagy 3—4 évvel 
ezelőtt ankétot hivott össze a hit
község elnöksége a zsidó kulturális 
munka megszervezéséről. Akkor is 
az elnöki megnyitó olyan csodálato
san szimplexnek látta a meglévő 
helyzet diagnózisát és persze, ennek 
megfelelően roppant egyszerűnek a 
segítést, a feladat-megoldást is: a 
baj az, hogy a különböző előadáso
kat rendező egyesületek, körzetek, 
intézmények stb. nincsenek tekintet
tel egymás előadásaira és gyakran 
tűzik ki előadásaikat egyazon idő
pontra. Megoldás tehát: legyen egy 
központi szerv, amely vigyáz arra, 
hogy az előadások ne essenek össze. 
A szegényügy rendezésében is ilyen 
egyszerű és ugyanezen sablon sze
rint való megoldás: legyen egy köz
pont, ahová minden szociális célra 
szánt pénz befolyik és akkor ez a 
központ vigyázzon arra, hogy egy 
szegény ne részesüljön a. többiek 
rovására többfelől is segélyben. 
Hát a dolog így tényleg roppant 
egyszerű. Csak éppen azt felejtette 
el az előadó megmagyarázni, — le
het, hogy éppen az egyszerűség ked
véért, — hogy miért kell a központi 
szegény-nyilvántartáshoz a közös 
kassza, miért kell minden pénznek 
egy helyre befolyni, aminthogy disz
kréten arra sem tett javaslatot, hol 
legyen ez a közös kassza és ki tart
sa azt kézben? Csak ott bújt meg 
valami rejtett tendencia, amikor 
arra mutatott rá, hogy a gondozás 
munkájánál a hitközség újabb ha
talmi pozíciót nyerhetne, bár a gon-



ZSIDÓ ÉLET

dozás nem lehet hatalmi kérdés, 
amiért is úgy képzeli a megoldást, 
hogy a központ egy teljesen külön
álló szerv legyen és a hitközség 
csupán (!) az irányítást tartaná ke
zében. Ha valami kis kóstolót egy 
ilyen központi pénzgyűjtő szervből 
és a központilag irányított szétosz
tásból már kapott a pesti zsidóság. 
Ott van a snóder-pénzek szétosztást 
rendszere. Kitünően bevált — o Aöz- 
pontnak! Még egy ilyen, sőt még 
nagyobb arányú központi szétosztó 
szervből azonban nem kér a pesti 
zsidóság!

Az előadás sok tekintetben nagy 
csalódást okozott. Rengeteg apró 
adat, végtelen sok szám kábította el 
a kevésbbé járatos közönséget, de 
emlekedettebb szempontokat és fel
sőbbrendű szociálpolitikai koncep
ciót, akár a meglévő helyzet kriti
kájában, akár a teendők és felada-

Sehwarcz Samu
Irta : Dr. GOSZTONYI ÁRMIN

Fájdalmasan nehéz feladat nekem, 
a jóbarátnak, hogy alig néhány órá
val azután, mikor Sehwarcz Samu 
kihűlt porhüvelyét átadtuk az anya
földnek, nekrológot írjak róla. Ne
kem, aki oldalán állottam, mint a 
kelenföld-lágymányosi templomkör
zet elnökének is, kétszeresen nehéz 
felmérnem a veszteséget, mely halá
lával a zsidóságot érte.

Igaz magyar ember volt és jó 
zsidó, Isten alázatos, jó szolgája. 
Hűséges fia hazájának és Istenének 
egyaránt.

Templomkörzete iránti szereteté- 
nek tüze kiolthatatlan lánggal élt 
szívében és ez biztosított neki vezéri 
szerepet közöttünk. Tekintélye párat
lan volt. Csupán szemével is tudott 
verni vagy simogatni. Bölcs tanács
adónk, szerető segítőtársunk volt. 
Mindennap gondoskodott a budai 
izr. nőegylet szeretetotthonáról. Ha
tékonyan támogatta a népkonyhát 
és napközi otthont. Nem egy közép
iskolai tanulóért fizette éveken át a 
tandíjat. A körzet szegényeinek jó
ságos atyja volt. Az általa letörölt 
könnyek sugarai nem vesztek el. 
ott csillogtak tovább az ő jóságos 
derűs arcán.

Körzetünknek se azelőtt nem 
volt, se ezután nem lesz olyan el- 
nöke, mint Ö. Pótolhatatlan űrt ha
gyott maga után. Fanatikus hittel 
és fáradhatatlan buzgalommal dol
gozott új templomunk felépítéséért, 
hogy központjává váljék szentimre- 
városi hittestvéreinknek és hogy 
abban a boldogság tudományának 

tok kitűzésében hiába kerestünk. 
Kár volt szakítani a régi egyiptomi 
fáraók szokásával. A monda szerint 
a fáraók nagyon vigyáztak arra, 
hogy alattvalóik ne jöjjenek rá. 
hogy ők is egyszerű emberek. Ezért 
mindennapos életüket elvonták az 
alattvalók tekintetétől. Kár volt 
megmutatni, mi van. azaz, mi nincs 
a tarsolyban! A hallgatóság nagyon 
örült, hogy ilyen egyszerű dolog a 
zsidó szegényügy rendezése: csak 
arra kell vigyázni, hogy egy sze
gény ne kapjon több helyről segélyt. 
— de az augurok egymás között na
gyot néztek. Hát- ennyi az egész?! 
Csak ennyi telik attól a „hatalmas” 
szellemi motortól, aminőnek a főtit
kári hatalom birtokosát feltüntetni 
szeretik.

Nos. hát igen, ennyi az egész!
Dr. Kala Pál.

mesterei megtanítsanak bennünket 
egy boldogabb jövőben való remény
ségre. Amikor a templom elkészült, 
így szólt hozzám: „Milyen boldog 
vagyok én, hogy ilyen templomban 
imádkozhatom.”

De nem sokáig tartott öröme, 
alattomos gyilkos kor támadta meg 
és az élet harcai után most a halál 
békéje veszi körül. Nem időzhet itt 
a földön tovább, mert elkészült a 
hely odafenn számára.

Szeretett vezérünk, kedves hűsé
ges jóbarátunk, Sehwarcz Samu,— 
fájdalomtól megtörve veszünk bú-

A Budai Izraelita Hitközség 
Szentimrevárosi Körzetének El
nöksége. Rabbisága, Választmánya 
és egész gyülekezete tudatja nagy 
fájdalmát, hogy

SCHWARCZ SAMU
meghalt.

Boldogult testvérünk csaknem egy 
évtizeden keresztül a körzet elnöke 
és elöljáróságunk tagja volt. Igaz em- 

Ibersége, nagy, áldozatkész munkás
sága, izzó zsidósága mindnyájunk pél
daképé tette. A körzet minden tagja 
mély hűséggel és szeretettel vezérének 
tekintette öt. Isten uj házának, áhita
tott keltő gyönyörű templomunknak 
ö volt a megalapítója. Halála felmér
hetetlen vesztesége a Hitközség irá
nyításának, a Körzet vezetésének és 
a Hitközség egyetemességének.

Hült tetemét a szentimrevárosi uj 
(XI., Le ke-ut és Zsombolya-u. sarok) 
helyeztük ravatalra és folyó hó 23-án, 
kedden 12 órakor búcsúztunk tőle. 
Innen kisértük utolsó útjára a rákos 
keresztúri temetőbe
,Já_nanat_iötteil érdemeid. Isten dicsősége kísérjen téged '** 

csúf Tőled, — de emlékedet, — mely 
aranybetűkkel van beírva hitközsé
ged történetébe — életünk végéig 
meg fogjuk őrizni.

Áldott a Te neved szívünkben és 
emlékezetünkben.

*
Sehwarcz Samut, a budai hitköz

ség kelenföld—lágymányosi tem
plomkörzetének elnökét, aki súlyos 
betegségétől elgyötörve febr. 21-én 
elhunyt, kedden délben temették a 
szentimrevárosi új templomból, 
amely fekete gyászpompába öltö
zött erre a szomorú alkalomra. A 
templomi énekkarnak Alpár Ignácz 
karnagy avatott vezetésével elő
adott zsoltáréneke után dr. Kiss 
Arnold vezető-főrabbi méltatta 
Sehwarcz Samu érdemeit, akiben 
Isten providenciális férfiút adott 
gyülekezetének. Sirota Sándor fő
kántor megrázó erejű „él mólé 
rachamim”-ja után dr. Beneschof- 
szky Imre főrabbi a körzet nevé
ben búcsúzott a halottól, akinek em
léke örökké élni fog ebben a tem
plomban, ebben a kővé megmereve
dett álomban, mely hirdetni fogja 
munkája halhatatlanságát a jövő 
évszázadoknak. Utána dr. Kriszba- 
ber Adolf, a budai hitközség ősz el
nöke adott kifejezést fájdalmának, 
hogy miután Sehwarcz Samu ki
nyithatta ennek a templomnak ka
puját, ilyen hamar innen kísérik őt 
utolsó útjára. Dr. Gosztonyi Ármin 
a templomkörzet vezetőségének 
utolsó Istenhozzád-ját tolmácsolta 
megható közvetlenséggel, majd 
Vető Sándor liitk. elöljáró a tem
plomépítő bizottság. Becsey Antal 
kormányfőtanácsos pedig a Szent
imrevárosi Társaskör nevében bú
csúztatta. A gyászszertartás végez
tével zsoltárének közben kivitték a 
koporsót a templomból, ráhelyezték 
a díszfurgonra és a menet megin
dult a rákoskeresztúri zsidó-teme
tőbe, ahol dr. Hevesi Simon pesti 
vezető-főrabbi mondott sírjánál 
megragadó gyászbeszédet.

— A szigetvári főrabbi beiktatása. A 
szigetvári izr. hitközség jan. 24-én tar
tott közgyűlésén dr. Berend (Presser) 
Bélát pályázat mellőzésével egyhangú
lag a szigetvári anyahitközségi kerület 
főrabbijává választotta, akit márc. 7-én, 
vasárnap délután templomi istentisztelet 
keretében dr. Hevesi Simon pesti ve
zető-főrabbi az ŐRE elnöke fog rabbi
székébe beiktatni.

A Magyar Cionista Szövetségben 
(Andrássy-út 67. I.) március 3-án. szer
dán este 8 órai kezdettel Zsolt Béla: 
„Nép, fai, nemzet" címen tart előadást. 
Belépődíj nincs.
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Az a bizonyos „győzelmes előretörés”
— Beszélgetés —

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

— Hát gratulálok én is magá
nak, kedves vezérem, elvégre ha 
ez maguknak „győzelmes előrelő 
rés”, ám legyen. Ilyen győzelmet 
és ilyen előretörést sohasem is fo
gok maguktól irigyelni. Mindig 
is segítse magukat ilyen diadalhoz 
az Úristen!

— No, nem mondom, még nem 
vagyunk többség ...

— Igazán? Pedig ráfogni ezt is 
lehet.

— Ráfogni, ráfogni, hát az csak 
nem ráfogás, hogy 150 mandátum
ból hatvanat megszereztünk, egy 
csapásra! A lapok is konstatál
ták.

— Hát bizony a választáson 
nem szereztek hatvan mandátu
mot és ha az Önök kommünikéi 
meg is írták ezt, a valótlanság
ból akkor sem lesz valóság. El
végre a sajtó nem tehet arról, ha 
félrevezetik és hamisan informál
ják.

— Félrevezetik?... Hamisan in
formálják? ... De 'kedves tanár 
úr, hogy mondhat ilyet? Itt nem 
lehet félrevezetni, itt maguk a 
tények beszélnek!

— Direktor uram, vezérem, hát 
magát az meglepi, hogy a maguk 
sajtóirodája jobban retusál, mint 
akár Angélo mester. Hát vegye 
tudomásul, hogy abból, amit előbb 
mondott a „ráfogás” igaz, a „hat
van mandátum” nem igaz és az 
„egy csapásra” szintén nem igaz.

— Hogy-hogy?
— Hát úgy, hogy 4343 érvényes 

szavazatból maguk, HEP-ék, kap
tak 1591-et. Ez még Síp-utcai lo
garléccel számítva sem több, mint 
36.3 százalék. Százötvennek 36.3 
százaléka pedig pontosan 55 man
dátum. Ezzel szemben az autonó
mistáknak jut ilyen módon 95 
mandátum. Az örökös képviselő
testületi tagságokról nem is be
szélek. Hol van itt hát a nagy 
diadalmas, győzelmes előretörés? 
Itt csak egy előretörés van: a 
valótlanságok, a ferdítések előre
törése. Ez ugyan már rendszer
nek látszik a HEP-politikában, 
mégis megkérdem tisztelettel: ha 
Szántó Jenő, Alapi Béla és a többi 
HEP-alvezér így számítana szá
zalékot a maga bankjában, mi it 
ahogy a választási eredményeket 
az ő embereik az ő nevükben 
szándékosan publikálták, akkor 
mit szólnának ebhez üzletfeleik! 
Bizonyára tűnődve csóválnák fe
jüket. Jellemző tünet azonban, 
hogy HEP-éknek már ilyen pi- 

Mlrka kis nagyítás is (55 helyett 
60) fontos! Persze, 60 mandátum 
mégsem olyan csúfos vereség, 
mint 55! De mondja kérem, ked
ves direktor úr, mi a célja ezek
nek a ferdítéseknek, mit akarnak 
velük? Ezek már úgysem korri
gálják a szerencsét, sem a bal
szerencsét. Avagy arra számíta
nak, hogy az emberek felejtenek, 
vagy ha nem is felejtenek, en
gedik magukat félrevezetni? Azt 
hiszik, már senki sem emlékszik 
arra, hogy három év óta egyebet 
sem szavaltak, mint azt, hogy 
Buda többsége a maguké, enged
ték csak az urnákhoz a szavazó
kat? Azt hiszik, senki sem emlék
szik már arra, hogy 4500 meg 5000 
aláírást emlegettek, olyan aláírást, 
amely állítólag egészen biztos 
csatlakozást jelentett a HEP-pro- 
grammhoz? Hát hol vannak ezek? 
Hová lettek? Direktor uram, én 
csak egy egyszerű fakóképű ál
lástalan tanár vagyok, de a föld 
ti iá süllyednék szégyenletemben, 
ha ilyen piradimális valótlansá
gon kapnának rajta a nagy nyil
vánosság előtt! Mert kétségtelen, 
hogy sem az ötezer, sem a négy
ezerötszáz nem volt igaz, hanem 
n.ost az 1591 igaz. Már pe'dig ez 
igaz. Hisz ugye — hála Istennek 
— nem pusztított Budán semmi-

SEL PESZACH
CUKOR 

az orthodox hechserre reflektáló hithű 
hazai zsidóság részére EZ ÉVBEN IS 

Központi Irodánk irányitása mellett 
készült. Ezt a felragasztott 

1937. évi dátummal 
jelzett vignetták tanúsítják. 
A cukor gyártása ez évben is 
Selypí Cukorgyár R.-t.-nál 
(Budapest, V., Zrínyi-utca 14) történt, 
Silberstein Dávid váci főrabbi vallási 
főfelügyelete allatt.
Központi Bizotts'-gunk Rabbicolle- 
giumárvsk vallási döntése szerint: 
az orthodox hívek csak olyan keres
kedőnél szerezhetik be SELPESZACH 
CUKOR szükségletüket, akik üzletük
ben kizárólag ezen központi felügye
let alatt készült cukrot árusítanak, 
nehogy az esetleges elcserélésböl 
vagy összekeverésből vallási tilalom- 
szegések keletkezhessenek.
Budapest, 1937. évi február havábau.

A magyarors-ági autonam oftliota ur. hitfelsliiet 
KÖZPONTI IRODÁJA 

(Budapest. VI., Eötvös-utca 19.) 

féle epidémia, tehát nem olvad
hatott le a HEP-isták száma a 
harmadára, hanem az az igazság, 
hogy sohasem voltak eggyel sem 
többen. Hát mit akarnak akkor? 
Ha van magukban egy szemernyi 
parlamentáris érzék, akkor szé
pen leteszik a fegyvert és félre
ál ínnak.

— Hogyisne? Ellenkezőleg! Ma 
még csak hatvanon vagyunk, — 
jól van no, nem hatvanam ötven
ötén — de majd leszünk még 
többen is. Most már benn va
gyunk, most már beszélhetünk 
odabenn is.

— Hát hiszen eddig is beszél
hettek! Künn is, benn is! Mégis 
mindig kisebbségben maradtak! 
Avagy talán a meggyőződés egé
szen különleges módszereire, esz
közeire és lehetőségeire gondol? 
Olyanokra, aminőkröl a választá
sokkal kapcsolatban most sok szó 
esik az egyik körzetben a szava
zatok arányszámának állítólag 
meglepetésszerű eltolódása követ
keztében?! Erre csak azt mondom: 
direktor úr, mindig kettőn áll a 
vásár. Lehetnek kísértők és lehet
nek megkísértettek, de ha akad is 
egy-két olyan a sok ezer között 
— különben is csak maguk állít
ják, hogy akadt — akinek szemé
ben a logikai és a morális árvek
nél súlyosabban esnek latba más
nemű argumentumok, mi akkor is 
bízunk a budai zsidóság becsüle
tességében, elvhűségében és tiszta 
zsidó mentalitásában; hisszük és 
valljuk, hogy az ő megítélésük
ben az argumentumok súlyát 
nem lehet argentummal fel
mérni. Bár sajnálatosnak, de jel
lemzőnek találjuk, hogy állítólag 
a maguk „diadalt” ülő (— mióta 
hívják a „siivét” diadalnak?! —) 
táborából hangzott el a jövőbeli 
taktikának ilyetén megjelölése: 
„Most következik a belülről való 
rothasztás!” Hát csak kíséreljék 
meg. Olyan vihart még nem lát 
tak, mint aminő magukat fogja 
elsodorni az erkölcsi megsemmisü
lés örvényébe.

— Tessék.
— Mit jelent a maguk Legye

zőjének ez a titokzatos két mon
data „A budai választásiról szóló 
tudósításában? „Valószínű, hogy 
amíg a budai hitközségben a belső 
erőviszonyok véglegesen nem tisz
tázódnak (— ez talán célzás bizo
nyos korrumpáló tendenciákra?) 
a hitközség ki fog kapcsolódni, 
mint aktív tényező a zsidóság or
szágos egyházpolitikájából és így 
ezen a fronton nyugalmi helyzet 
fog előállni. Ezáltal az új zsidó 
egyházi alkotmány folyamatban 
levő felépítése immár zavartala
nul mehet tovább”. Öli, milyen 
naiv Wunschtraum! Hát értsék 
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már meg! Miért állna félre az 
eddigi autonómista vezetőség, 
amikor a képviselőtestületben két
harmad többsége lesz! Miért ne 
ostromolná tovább is a statútu
mokat. amikor eddigi harcát a 
többség igazolta? Ellenkezőleg! 
Most már még csak alkudozásokba 
sem boesátkozhatik. Hiszen a vá-

A Budai Chevra Kadisa 
közgyűlése 

Ebben az évben befejeződik a chevra szanálása
..Testvéremmé fogadlak..!" mond

ják annak a hívőnek, akit a Chevra 
tagjává avatnak. Valóban, a Chevra a 
zsidóknak nagy testvérisége és hogy ez 
a testvéri érzés mennyire élő valóság, 
azt mindig megérzi az ember, vala
hányszor jelen lehet a budai chevra 
közgyűlésein, melyek nyugodt, harmo
nikus hangulata, még a felmerülő vitás 
kérdések tárgyalásánál is megnyilvánuló 
megértés, az egymás felfogása iránt 
iólesően üt el a felekezeti élet más te
rein úrrá lett egyenetlenségen. Így volt 
ez a múltban és így volt ismét a Chev
ra csütörtökön, február 18-án lezajlott 
évi rendes közgyűlésén.

Biró Géza elnök nyitotta meg a köz
gyűlést. Beszédlében örömmel állapí
totta meg, hogy a Chevra helyzete az 
1936. év folyamán ismét javult. Az 
adósságok jelentékeny mértékben csök
kentek, úgy. hogy most már csak oly 
tartozások állanak fenn, melyek tör
lesztése nem okoz gondot a vezetőség
nek. Ebben nagy érdeme van a 'képvise
lőtestületnek. mely megértő magatartá
sával támogatta a veeztőséget munká
jában, de jelentékeny része van a bu
dai hitközségnek is. melynek elöljáró
sága a legmesszebbmenő módon állott 
rendelkezésére a Chevrának. Ezt azért 
kell most különös nyomatékkai kiemelni, 
mert a hitközség jelenlegi elöljáróságá
nak mandátuma lejárt és így távozni 
fog helyéről. Azt. hogy teljes mértékben 
visszatér-e, a jövő dönti el. Így ez az 
utolsó alkalom, amikor meg lehet kö
szönni a támogatást, melyben évek so
rán át a Chevrát részesítette, úgy er
kölcsi. mint anyagi téren. Ezt az anyagi 
támogatást a Chevra most már csak 
csökkentett mértékben fogja igéynbe- 
venni. Indítványozza, hogy a hitközség 
lelépő elnökségének és elöljáróságának 
a közgyűlés szavazzon jegyzőkönyvi 
köszönetét.

Miután a közgyűlés az indítványt 
egyhangú lelkesedéssel magáévá tette, 
az elnök számadatokkal ismertette az 
adósságok örvendetes csökkentését, 
majd annak a reményének adott kifeje- 

lasztás eredménye most már a 
kormányhatalom előtt is világossá 
tette, hogy a budai zsidóság túl
nyomó többsége nem kíván a Síp
utcai uralom alá kerülni. A. Le
gyezőből vett citátum tehát leg
feljebb gyöngéd öm siklandozás- 
nak számíthat.

SPECTA'l OR

zést, hogy ebben az évben a szanálás 
végleges befejezést nyer és a jövő évet 
már nem kell majd szanálási évnek te
kinteni.

Biró Géza nagy tetszéssel fogadott 
megnyitó beszéde után Deutsch Simon 
titkár titkári jelentése következett. A 
stílusos egyszerűséggel megfogalmazott, 
könnyen áttekinthető jelentés minde
nekelőtt elparentátta a Chevra halottait. 
majd beszámolt az elmúlt esztendő mun
kájáról. Megtudtuk, többek között a je
lentésből, hogy' a farkasréti temetőben 
47. a külső-bécsi útiban 98 temetés volt 
az elmúlt évben, ezek között 43 ingye
nes. 11.763 pengőt költött a Chevra 
a szegények támogatására. Szombaton 
•és ünnepnapokon a Zugligeti Gyógyinté
zetben rendszeres istentiszteletet tartot
tak. a channukát úgy a kórház, mint az 
üdülő megünnepelte. A titkári hivatal 7S1 
ügydarabot dolgozott fel az év folya
mán. Amint a zárszámadásból is kitűnik, 
a legszigorúbb takarékosság volt a ve
zérelv minden téren. Végül felkérte a 
felmentvény megadását. A titkári jelen
tést a közgyűlés Löwy József felszóla
lása után egyhangúlag tudomásul vette.

Herzl Béla intézményügyi elöljáró 
számolt be ezután a kórház és az üdülő 
működéséről, A fizető betegek szúrna a 
kórházban egyre emelkedik, amiben 
nagy érdeme van a kiváló főorvosi kar
nak. Ez tette lehetővé, hogy a kórház 
most már deficitmentesen működik. Me
leg szavakkal emlékezett meg az or
vosi és tisztviselői kar, valamint a sze
mélyzet munkásságáról. A zugligeti üdü
lő szobái is foglaltak voltak az év tú’- 
nyomó részében, de remélhető, hogy eb
ben az évben már állandóan foglaltak 
lesznek. Így,' kilátás van arra, hogy 
mindkét intézmény a saját erejéből, a 

NEUWIRTH TESTVÉREK 
órás és ékszerészek

Budapest, VI., KiráEy-u 28. Te!.: 1>2C1-46. 
Briliáns, arany és ezüst beváltás.
Saját műhely. Szombat és ünnepnap zárva.

központ igénybevétele nélkül fogja fenn
tartani magát.

Az intézményi elöljáró jelentését a 
közgyűlés tudomásul vette, majd a 
számvizsgáló bizottság jelentése alapján 
a vezetőségnek a felmentvényt egyhan
gúlag megadta.

A zárszámadás kapcsán Makrai Teofil 
pénzügyi elöljáró szögezte le a Chevra 
anyagi helyzetének javulását. A jelen
legi elöljáróság igen súlyos viszonyok 
között vette át a Chevra vezetését. Mé
gis ma annak ellenére, hogy értékcsök
kenésekre 200.000 pengőt írtak le. 
354.476 pengő a Chievra vagyona.

A zárszámadást hozzászólás nélkül 
fogadta el a közgyűlés, majd megvá
lasztotta a számvizsgáló és fegyelmi bi
zottság tagjait.

Dr. Kriszhaber Adolf, a hitközség el
nöke emelkedett azután szólásra. Mély 
meghatottsággal köszöni meg a hitköz
ség elöljárósága nevében az elnöik jól
eső szavait, de hálára a hitközség elöl
járósága nem tarthat igényt, mert amit 
tett, az természetes volt. Ahitlközségnek 
és a Chevrának nem lehetnek, csak 
egyező érdekei, azonos céljai. Hiszen a 
Chevra a legeredményesebb segítőtársa 
a hitközségnek feladatai elvégzéséiben. 
A munka nagy részét veszi le a válláról, 
mely munkát, ha nem létezne, neki kel
lene elvégezni. Nagyon meg van elé
gedve a Chevra minden gesztiójával, 
mert azokban mindig buzgalmat, jóaka
ratot, testvéri szeretet és zsidó sizívet 
lát.

Biró Géza elnök köszönte meg a 
Chevra elöljárósága nevében a hitköz
ségi elnök meleg elismerést kifejező 
szavait. Ezután Katona Gyula igaizgató, 
hitközségi elöljáró köszönte meg a köz
gyűlés nevében a kórház főorvosi, or
vosi és tisztviselői karának lelkes mun
kásságát. majd Biró Géza elnök záró
szavaival ért véget a közgyűlés, mely
nek befejie®ése után hosszasan és lelke
sen ünnepelte a közgyűlés közönsége a 
Chevra és a hitiközség elnökét.

A közgyűlést ünnepi istentisztelet 
előzte meg. melyen Dr. Kiss Arnold ve
zető-főrabbi méltatta lelkes szavakkal a 
Chevra érdemeit. Meghatott szavakkal 
emlékezett meg az év halottairól, külö
nösen dr. Kecskeméti Lipót nagyváradi 
főrabbiról, akinek lángoló magyarsága 
nem szavakban nyilvánult meg. hanem 
egy élet martirnmában.

Briliáns ékszerek. 
ezüst disztáigyak, 
gyertyatartók, me- 
nórákjés tórafelsze
relések nagy válasz
tékban •
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ZSIDÓ VILÁGKRÓNIKÁÉ
A Palesztina! vizsgálóbizottság 

munkája most már Londonban folytató
dik. Az ujabb kihallgatások során meg
jelent a bizottság előtt Wedgewood ez
redes is, aki az alsóházban állandóan 
éles kritikában részesítette a Paleszti
nái adminisztráció magatartását és aki 
kihallgatása során leszögezte, hogy az 
események őt igazolták. Az angol ha
tóságok és a lakosság között semmiéi® 
érintkezés nincsen, az angol ihivatalnok- 
családlok a maguk külön, elszigetelt tár
sadalmi életüket élik, különösen a zsi
dóktól különítik el magukat, így joggal 
hangzik -el sok esetben az antiszemitiz
mus vádja. Vallomása végén Wedge
wood felolvasta Lady Readling levelét, 
melyben azzal vádolja többek között a 
kormányt, hogy megakadályozta a rend
őrséget oly intézkedések foganatosítá
sában, melyek egymásukban elegendők 
lettek volna a zavargások kezdetén a 
nyugalom helyreállítására.

ügy zsidó, mint arab
oldalról erős propaganda kíséri a bi
zottság munkáját. Londonban tartózko
dik Mosche Shiertock, a Jewish Agency 
politikai osztályának vezetője, rajta kí
vül odaérkezett az iroda elnöke, dr. 
Weizmann és a végrehajtó bizottság több 
tagja is. Ott-tartózkodásuk esetleg ösz- 
szefügg azzal a hírrel, mely szerint a 
J'ewish Agency a bevándorlási igazol
vány félévi kontingensét eziuttal nem 
áprilisban, hanem csak júniusban fogja 
megkapni. Arab oldalon a mufti lapjai 
viszont azt a hírt terjesztik, hogy a bi
zottság jelentésében azt a prepozíciót 
fogja tenni, hogy Palesztinát osszák két

Látogatás
a budai hitközség választási elnökénél

A budai zsidóság önvédelmi har
cáról és átütő győzelméről Írott tu
dósításunk nem volna tökéletes, ha 
meg nem emlékeznénk a választási 
bizottság elnökéről, dr. Berényi 
Sándor budai ügyvédről, akit köz
életi szereplésében puritán jó ma
gyar zsidónak ismerünk, s aki a 
pártok küzdelmeiről annyi szép cik
ket írt lapunkba — többször nevé
nek aláírása nélkül is — egy percig 
sem tántorodva el az igazságtól.

Fölkerestük dr. Berényi elnök 
urat budai lakásán és megkértük, 
mondjon el egy és más érdekeset a 
választás lefolyásáról. 

részre, az arab részhez csatolják Trans- 
jordániát és helyezzék Abdullaih emi.r 
uralma alá, míg a zsidó rész zsidó kor
mányt kapjon. A mufti egyébként niéihány 
arab előkelőség kíséretében1 Mekkába 
utazott, alhol a különböző mohamedán 
országokból odaérkező zarándokokat 
akarja az arab propaganda szolgálatába 
állítani. A mufti állítólag Arábiában és 
Indiában is nagyméretű angol és zsidó
ellenes propagandát készít elő.

A terrorcselekmények 
Palesztinában még korántsem értek vé
get. A Bolania-ültetvény őreit arab ter
roristák támadták meg, egyiküket sú
lyosan megsebesítették. Egy felfegyver
zett arab banda támadást kísérelt meg 
Rachama kvuza ellen. Megtámadták a 
fegyveres arabok a Ghefziba-telepítvényt 
is. Egy másik banda dr. Levitis nevű te- 
lepítvényes két fia ellen kísérelt meg 
támadást, akik közül az idősebbik sú
lyosan megsebesült. N .záretben több lö
vést adtak le Farady államtisztviselö 
háza ellen. Az autók ellen intézett fegy
veres támadások ismét napirenden van
nak.

A lengyel parlament 
ülésén, a budget tárgyalása során Ru- 
binsteim rabbi, képviselő felpanaszolta, 
hogy a zsidó lakosság igényeinek kielé
gítésére semmit sem tesznek. 750 zsidó 
kölcsönpénztár, mely 120.000 zsidó csa
ládról gondoskodik, összesen félmillió 
zlotyt egy család számára. A keletga- 
liciai organizáció országos nagygyű
lésén szóba került a zsidó képviselők 
mandátumukról való lemondásának es
hetősége is.

— Nem mondhatok egyebet, mint 
amit az újságokból úgyis tudnak. 
Én még elnök vagyok az alakuló 
közgyűlésig, nem is illenék tehát 
véleményt mondanom, legfeljebb 
azt, hogy az ellenzék bizalmi férfiai 
is méltányolták pártatlan eljáráso
mat és a szavazás folyamán semmi 
lényeges zavaró incidens föl nem 
merült. A választás első napja na
gyon súlyos volt a választók szokat
lan torlódása miatt, viszont a máso
dik napot a reggel 8-tól éjfél utánig 
egyhuzamban való munka tette fá
rasztóvá, főként pedig a skrutinium

a „GERUSALEMME” hajóval
Triestböl ápr. 13-tól máj. 4 lg
dr. Patai József vezetésével 
tíznapos palesztinai tartózko
dással, kirándulási lehetőséggel 
Egyiptomba Rituális ellátás! 
Kizárólag tengerrenéző ablak ! 
RENDKÍVÜL MÉRSÉKELT 
RÉSZVÉTELI DIJAK, 

Felvilágosítás és prospektus kapható: 
Adriatika Tengerhajózási Rt. 
Budapest, VII., Thököly-út 2.. IV., Váci-u. 4. és a 
„Múlt és jövő“ szerkesztőségében 

V., Vadász-utca 11 szám.
Magyar Nemz ti Bank eng 575.

izgalma, ami közel négy óra hosz- 
szat tartott.

Megkértük dr. Berényi Sándort, 
mondja el nekünk élete érdekesebb 
mozzanatait és főként a zsidó sajtó 
bán kifejtett tevékenységének jelen
tősebb állomásait.

— Felekezeti ügyekkel már mint 
8-ik osztályú gimnazista kezdtem 
foglalkozni. Ekkor. 1884 január ha
vában írtam első cikkemet a Bog- 
dányi Mór által alapított Egyenlő
ségbe. Elpanaszoltam benne egyik 
tanárunknak, osztályfőnökömnek a 
zsidó diákokkal szemben tanúsított 
igazságtalanságait. Bár sem alá 
nem írtam, sem a tanár nevét meg 
nem neveztem, ez a cikk majdnem 
bajt okozott közvetlenül az érettségi 
előtt, mert egy osztálytársam — 
volt hitsorsosom, — az egyetlen, aki 
bukásra állott, denunciált. Nagyon 
tévedett, mert a derék piaristák 
nem jutalmazták meg csúnya csele
kedetéért, nekem a hajam szála sem 
görbült meg. Ezután sűrűn írtam, a 
lapba, később vagy két évig pedig 
rendes belső munkatársa voltam 
boldogult Szabolcsi Miksa idejében.

— A zsidó egyetemi ifjúság az 
1886. és 1887. években mozgalmat im 
dított Magyar Zsidó Közművelődési 
Egyesület alapítása érdekében. Ter
mészetesen élénk részt vettem a 
mozgalomban és éppen most 50 
éve, hogy egyik gyűlésén elnököl
tem. Tisztújítás volt. Talán nem 
lesz érdektelen, ha elmondom az 
eredményt. Elnök lett Vajda Emil 
joghallgató (egy korán elhunyt, 
igen tehetséges ifjú), alelnökök Se
rényi Sándor joghallgató és Feleki 
Sándor orvosnövendék, titkár Kár
mán Zoltán (szellemes, jó tollú 
jogász, rég elhunyt), pénztáros Me
zei Pál, I. jegyző Révész Dezső jog
hallgató, II. jegyző Kábán Lajos 
joghallgató, ellenőr AVirtschafter 
(később Vermes) Mór orvostanhall
gató, ki már évek előtt elhunyt.

— Mint másodéves joghallgató. 
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1885 vége felé ismerkedtem meg bol
dogult Bánóczi Józseffel. Egy cik
ket küldtem be hozzá, mint a ..Ma
gyar Zsidó Szemle” szerkesztőjéhez. 
Címe: Magyarország felekezetei az 
1883-ik év népmozgalmában. Megje
lent a Szemle 1886. évfolyamában. 
Talán ez volt az első újságcikk, 
mely zsidó szempontból foglalkozott 
a hivatalos statisztika adataival, 
melyek az Országos Statisztikai Hi
vatal Évkönyvében napvilágot lát
tak.

— Ez a cikk alapította meg szá
momra örökké kedves kapcsolato
mat Bánóczi Józseffel. Büszkén őr
zöm az ő bizonyítványát, melyet 
számomra 1887-ben, pontosan január 
19-én állított ki. hogy annak segít
ségével mint akkor harmadéves jog
hallgató, a zsidó ösztöndíjak egyi
kére pályázzam.

Kérésünkre megmutatta dr. Heré
nyi a nagy Bánóczinak 50 év előtt 
írt ajánló levelét. Látszik a szöve
gen. hogy Bánóczi József igaz szív
vel adta. Az elnök úr megengedte, 
hogy lemásoljuk. íme. a teljes szö
veg:

„Berényi Sándor joghallgató úr 
több ízben írt névvel és név nélkül 
a Magyar Zsidó Szemle számára tár
sadalmi és egyéb cikkeket, melyek 
úgy formájuknál, mint tartalmuk
nál fogva — bízvást hiszem — min
den olvasónak kinyerték tetszését. 
Kötelességemnek tartom, hogy az e 
cikkben nyilvánuló komoly elmélke
désen és alaposabb tanulóságon kí
vül kiemeljem azon belső és erős 
faji- és felekezeti érzést, mely Be
rényi úr minden ily irányú dolgo
zatát kitünteti. Berényi úr e sora
imat az izr. ösztöndíj-egylethez be
adandó kérvényéhez akarja mellé
kelni azon reményben, hogy azok 
hasznára lehetnek. Őszinte szívvel 
kívánok folyamodásának teljes si
kert. Azt hiszem, hogy a Tekintetes 
Egylet, midőn Berényi urat ösztön
díjban részesítené, igaz tehetséggel 
párosuló komoly törekvést mozdí
tana elő. Budapest. 1887. január 19. 
Dr. Bánóczi József s. k.. a Magyar 
Zsidó Szemle szerkesztője.”

— Persze — folytatta Berényi dr. 
emlékezéseit — elnyertem a száz fo
rintos ösztöndíjat, melynek segítsé
gével azután Párisba utaztam, ott 
egy rövid szemesztert töltöttem az 
egyetem jogi fakultásán, közben be
kukkantva a Sorbonne előadásaira 
is. különösen, ha Renan-t hallgat
hattam.
— És az egyetem elvégzése után ho

gyan alakultak ügyvéd úr dolgai? 
— kérdeztük tovább.

— Befejezve jogi tanulmányaimat 
1888-ban megdiesőült első mesterem
nél, Pollák Illésnél kezdtem meg az 
ügyvédi joggyakorlatot: 1889-ben 
szereztem meg a jogi doktori okle
velet. majd 1891-ben az ügyvédi dip
lomát. Ettől fogva is foglalkoztam 
a zsidó felekezeti élet ügyeivel és 
sűrűn írtam alkalmi cikkeket, de fő
ként a jogi irodalom és az ügyvédi 
gyakorlat kötötte le minden időmet. 
Első dolgozatomat a Jogtudományi 
Közlönyben Fayer László, a nagy 
büntetőjogász közölte 1890-ben. Első 
jogi könyvem 1896 elején jelent meg 
s azt egész sor követte, túlnyomóan 
a lakásbérleti jog köréből, de én ír

tam a magyar állampolgárság első 
monográfiáját is, mely azután Lip
csében német nyelven is 'megjelent. 
Utolsó, legutolsó munkám néhány 
hónap előtt látta az Athenaeum 
nyomdafestékét.
— A 100 forintos ösztöndíjat reges

rég visszafizettem az ösztöndíjegy
letnek és a kamatok fejében két ala
pítványt is tettem öt-öt ezer korona 
összegben. Boldogult Bánóczinak is 
visszafizettem a tőle kapott Írói ho
noráriumokat. mert oldalán álltam 
1894-ben, az Imit megalapításánál, 
melynek később ugyancsak két, 
egyenként 5000 koronás alapítvány
nyal járultam vagyonához. Hang
súlyoznom kell, hogy korántsem 
voltam olyan nagy vagyonú ember, 
legfeljebb jómódú és könnyelmű, 
amiben áldott lelkű feleségem nem 
nagyon korlátozott.

Most budai hitéleti szerepéről ér
deklődünk.

— Egész ifjúságomat Pesten él
tem le 46 éves koromig. Mikor 1911- 
ben Budára költöztem, azt, hittem, 
hogy nyugodt és boldog élet vár 
rám. De csakhamar itt volt a világ
háború minden csapásával. Egyik 
öcsém a háború legelején hősi ha
lált halt, a másik messze idegen föl
dön tért örök nyugovóra, aztán jött 
a legnagyobb, ami embert érhet: 
egyetlen, nagytehetségű fiam elvesz

JV Purim legendái
Irta: Dr. Silberfeid Jakab

Ha a Purimnak mostani megün
neplés! formáit nézzük, mindjárt 
előtérbe nyomul a régi megfigyelés: 
„Egész évben részeg, csak Purim- 
kor józan.” Ez különösen a „Misló- 
ach Mónausz” és a „Mattónausz 
lóevjaunim” elmaradására vonatko
zik. Ugyanis ezer érvet tudnak fel
hozni arra, hogy ne adjanak, mert 
az már „idejét múlta.” Holott az az 
igazi öröm, mely keres okot és al
kalmat rá, hogy adhasson. Én is 
örülök az alkalomnak és lehetőség
nek. hogy most írhatok a Purim le
gendáiról és összefoglalhatom őket.

Mindenekelőtt az Eszter megillája 
mindjárt azzal kezdődik, hogy egy 
rendkívül nagy, egy gigantikus la
komát rendeznek az egész népnek. 
Erre nézve tudni vélik, hogy az eset 
Artaxerxes királynak, a görögök el
leni balul kiütött háborúja után 
történt, hogy a nép háborgását — 
ami ilyenkor, egy vesztett háború 
után szokott jelentkezni — lecsilla
pítsák. rendezik ezt az óriási lako
mát. Majd később az összes Hámá- 
nok receptje szerint a zsidók elleni 
megsemmisítő rendeletben és vagyo
nuk elrablásában vélte felfedezni 
Hámán a levezető bűnbakrendszert.

Keresi, hogy melyik hónap volna a 
legalkalmasabb a zsidók kiirtására. 
Hámán megörült, mert a sors Adár- 
ra esett és azt hitte, hogy ez ominó
zus napja a zsidóknak, mert ekkor 
halt meg Mósc Rabbénu. De ő nem 
tudta, hogy nemcsak meghalt Adar 
7-én, hanem akkor született is. Akik 
még Agádét keresnek az Agádéban, 
úgy magyarázzák ezt. hogy Mózes 
amidőn meghalt, tulajdonképpen 

tése. Igazán csoda, hogy túléltük és 
még a közügyekkel is tudok foglal
kozni. Pedig ez nem mindenki szá
mára hálás dolog.

Rezignáltan elhallgat Herényi dr., 
akiről körülbelül két év előtt írt a 
Zsidó Élet, mint „egy 70 éves fiatal
emberről”, majd így folytatja:

— A szereplést sohasem kerestem. 
Budán 25 év óta vagyok a budai hit
község képviselőtestületének tagja 
és egy cikluson át jogügyi elöljá
rója is voltam. Akaratom ellenére 
lettem most újból a választási bi
zottság elnöke. Először akkor vol
tam. amikor a boldog emlékű, feled
hetetlen Baraes Károlyt választot
tuk meg elnökké. Az ő szellemében 
igyekeztem 72 évvel vállaimon a 
mostani választást vezetni. Egyet
len egy szavazat körül volt csak 
differenciám az egyik párt bizalmi
jával, de a lelkiismeretem nyugodt. 
Ezt az egy szavazatot nem azért 
nyilvánítottam érvénytelennek,
hogy az „együttműködési pártnak” 
ártsak, hanem mert ez volt a meg
győződésem, melytől magamat el
tántorítani nem hagyhatom. Most 
csak az volna a kívánságom, hogy 
a lelkek megbékéljenek és a jelen
legi szomorú viszonyok között a 
pártok együtt működjenek a budai 
hitközség üdvére és fölvirágoztatá- 
sára...

békéscsabai főrabbi
újjászületett, mert örökké fog élni.

Hogy a zsidók is megjelennek 
Ahásvérus lakomáján, ezt rosszné
ven veszi Mordechaj is. Hámán is. 
A dubnói Magid szerint ez hasonló 
ahhoz, amikor egy férfinek meghalt 
a felesége, ő újra nősült és egyet
len kisfia mostohaanyát kapott. A 
gyerek veszélyes betegségbe esett és 
amidőn már lábadozott, az orvos el
tiltotta a nehezebb ételektől, de a 
gyerek beosont a spájzba és ott be
kebelezte a kövér falatokat. Az apja 
is megbüntette, a gonosz mostoha is. 
Az apja szeretetből. mert féltette a 
betegségtől, a. mostoha azonban iri
gyelte tőle a finom nehéz ételeket, 
így Mordechaj és Hámán is. Az 
előbbi félti a zsidókat, ha tiltott éte
leket esznek, az Isten büntetésétől, 
Hámánt ellenben az irigység ejti 
hatalmába.

Nagyon szép a Mordechaj álma. 
Amikor már el van határozva a zsi
dóság szomorú sorsa, akkor Mor
dechaj egy nagyon mélyértelmű ál
mot lát. Ezt a .Jalkut Simeóni nyo
mán jegyzem fel. „Látta álmában, 
hogy nagy földrengés és remegés 
van a földön, rémület hangja és re
megés, balsors összes lakóin. Két 
sárkány rohan egymásnak háborús
kodva. Az egész föld megriad 
hangjuktól, köztük egy kis nép. Az 
összes népek feltámadnak c kis nép 
®yea’„ hogy emlékét is kiirtsák a 
földről. És íme aznap sötétség és 
borulat száll az egész világra és 
nagy szorongás fogja el a kis népet, 
amely Istenhez kiáltott. A sárká
nyok heves kegyetlenséggel küzde
nek egymással. Látta Mordechaj, 
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hogy egy forrás megy keresztül a 
két sárkány között és elválasztván 
őket egymástól, megszűnik a harc 
köztük. És a forrás nagyobbodik és 
áradó patakká lesz, a nagy tenger
hez hasonlóan az egész földet el
árasztja. Erre kisüt a nap az egész 
világ fölött, a kis nép magasra 
emelkedik és igazság, hűség létesül 
az egész világon.” Ez az álom, me
lyet magyarázni sem kell. Boldogult 
dr. Edelstein Bertalan z. e. 1. mun
kájában. az Eszter-midrásokban, a 
Midras Megillath Eszther nyomán 
egy más variáns alakjában adja elő 
ezt az álmot. Csak egy sárkányról 
van benne szó. Ez a népek közül a 
levegőbe emelkedik, óriási nagyra 
nő és az egyedülálló nép (Izrael) 
ellen készül, de óriási forgószél tá
mad és darabokra tépi a sárkányt. 
A kis nép felett pedig ismét fény 
dereng. Ebből csak az látszik, hogy 
a szerencsétleneknek az álom orszá
gába kell menekülniök a jelen bor
zalmai elől. Amidőn Mordeehaj ta
lálkozik Hámánnal és éppen akkor 
három iskolásgyerek jön az iskolá
ból, így szólt hozzájuk Mordeehaj: 
..Mondjátok meg nekem a Pószuk- 
tokat.” (Pószuk, bibliai vers, vagy 
ama misztikus bibliai mondat, mely
nek első és utolsó betűje egy-egy hé
ber névnek első és utolsó befője, me
lyet a halottól kérdeznek bebocsát- 
tatása előtt a túlvilágon. — Lásd: 
Kiss József: egy szó miatt. Itt való
színűleg azt érti alatta, ait a gyer
mekben az iskolai tanulmányokból 
megmaradt, amit aznap tanult.) Az 
egyik így szólt: „Ne félj a hirtelen 
rettegéstől és a gonoszok zajongásá
tól, ha jön.” A második mondta: 
„Tanácskozzatok csak és meg fog 
hiúsulni, szóljatok bármit és nem 
fog megvalósulni, mert velünk van 
az Isten.” A harmadik: „Az öreg
ségig ón ugyanaz vagyok, a vénsé- 
gig- én hordozok, én cselekedtem, én 
viszek, én hordozok és megmentek.” 
Erre Mordeehaj nevetett. Mámán 
kérdi: „Mit mondtak a gyerekek, 
amire nevettél?” Mordeehaj vála
szolta: „.Jó híreket közöltek velem.” 
Itt Mordeehaj természetesen első
sorban jó hírek alatt az elmondottak 
tartalmát értette. De úgy is lehet 
a dolgot felfogni, hogy már az a 
tény, hogy a fiúk bibliát tanulnak 
és azt tudják is, már ez is a jöven
dőnek, a zsidóság fennmaradásának 
biztos záloga. Hámán a Midras sze
rint meg' is haragudott és üldözte a 
zsidó gyerekeket.

Említsük meg még, hogy az egész 
történet az egyik elmélet szerint 
(Graetz) -legenda, mely a Makka- 
beusok idejéből való és teljesen ki
gondolt. Mintegy vigasztaló olvas
mányul készült oly időben, ami; 
dőn a Teljesen elcsüggedt nép elé 
kellett egy hasonló eseményt állí
tani. amelyből kimenekültek. így hat 
most sincs ok a kétségbeesésre. 
Minden jelenség azonban arra vall, 
hogy az esemény valóban megtör
tént és nem legenda.

•Jellemző és már a haláéba körébe 
vág, amit mindenki próbál magya 
rázni: Köteles az ember Parimkor 
annyira lerészegedni, hogy ne tud
jon különbséget tenni Orur Hó
mon és Bórueh Mordeehaj között.

Küldjön rokonainak, ismerőseinek

FILLÉRES
j ajándék csomagot.
1/2 kg. Kis vírstli
72 >> Debreceni
72 ,, Sólethus
\ 2 ,, Kolbász
1„ Szafaládé
1 2 „ Győri virli
‘/4 ,, Zöldborsó konzerv_____

P. 8-50
1 kg. Debreceni
1 ,, Kis virsli

1/2 „ Kolbász
1/2 ,1 Szafaládé
72 ,, Sólethus
72 o Cserkész kolbász
',4 ,, Zöldborsó konzerv_____

Pö 11-70
Filléres

húskonzerv
csomag

2 dbz 1/2kg-os Sóletm.szeggyel 
2 „ 7 a o Marhagulyás
1 ,, 7 a <« Töltött paprika
1 ,, 1/2 „ Lecsó kolbásszal
1 ,. 1/4 „ Zöldborsó_____

P. 7-40
A Húsárak emelkedése 

ellenére áraink 
változatlanok 
Összes küldeményeink 
portómentesen francó 
értendők. — Megrendelés
nél kérjük az összeállítás 
számának feltüntetését.

SKREK
LIPÓT %
OrtSi. "IEQ szalámi, 
kolbászáru és 
huskouzervgyár

Budapest, VIÍ-, Dob-u, 27.

Mindenki arra lyukad ki, hogy a 
vallási magasrendűségnek annyira 
fenséges ormaira kell emelkednünk, 
hogy megfeledkezzünk arról, hogy 
ellenségeinket gyűlöljük. Ez a leg
szebb purimi komoly exegezis...

HÍREK
HiHai

1937. febr. 25, csütörtök — Ádár 14 
(Purim}. — febr. 26, péntek — Ádár 15 
(Susán Purim, szombat bejöv. : 5.25), — 
febr. 27, szombat — Ádár 16 (hetisíakasz : 
Ki sziszo, haftóra: Vájhi jómim rabbim, 
Kir. I. k. 18 f 1—39, szombat kimen : 6.10)
— febr. 28, vasárnap — Ádár 17, — márc. 
1, hétfő — Ádár 18, márc. 2, kedd — 
Ádár 19, — márc 3, szerda ;— Ádár 20,
— márc. 4, csütörtök — Ádár 21, — 
márc. 5, péntek — Ádár 22 (szombat 
bejöv.: 5.35), — márc. 6 szombat — Ádár 
23 (hetiszakasz: Vájákhél — Pöküdé, haf
tóra : Dövár Ádosem ben ódom, Ezek, 36 f. 
t6—36, Sabbosz poro, ujholdhirdetés, szom
bat, kimen. : 6.20), — márc. 7, vasárnap 
-— Ádár 24, — márc. 8, hétfő — Ádár 25,
— márc. 9. kedd — Ádár 26, — márc. 10 
szerda — Ádár 27, — márc. 11, csütörtök
— Ádár 28 (iom kippur koton), márc. 12, 
péntek — Ádár 29 (erev ros-chodes, szom
bat bejöv, : 5.45)

— Sabbosz poro. Március 6-án (Ádár 
23) vájákhél-pokudé szombatja (porosaik 
háchédes). ívszán újholdjának kihirde
tése. A 'közelgő peszách ünnepre való 
tekintettel e napon a hetiszafcasz felol
vasása után, a második Tórából máftir- 
-v>k- M. II. 12, 1—20 olvassuk, melyben 
a: egyiptomi kivonulásról van szó. A 
felezel kezdcszava’tól nyerte « szom
bat elnevezését. Március 11-én (Ádár 
28\) jorn kippur kólón.

— A budai hitközség alakuló köz
gyűlése. A budai ízt. hitközség új kép
viselőtestülete márc. 1-én, hétfőn este 
fél 7 órakor tartja a hitközség Zsigmond- 
utca 49. sz. a. székiházának dísztermé
ben alakuló és tisztújító közgyűlését dr. 
Serényi Sándor választási elnök elnök
ié sével.

— A lágymányosi körzet közgyűlése. 
A budai izr. hitközség kelenföld-lágymá- 
nyosi templomkörzetének választmánya 
febr. 28-án. vasárnap déli 12 órakor 
tartja az új lágymányosi templomban 
tisztújító közgyűlését.

— Húsvéti Manna-cikóriát ajánljuk a 
hithii háziasszonyok figyelmébe!

— Kaszab Aladár emléke. Kaszab 
Aladár, a felejthetetlen érdemű nagy 
emberbarát halálozási évfordulóján, febr. 
13-án este gyászistentisztelet volt a 
Hősök Emléktemplomában, emlékét dr. 
Hevesi Simon vezető-főrabbi idézte fel 
megható beszédben.
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Dr. Ehrnthal Aladár előadása. A
Zsidó Szabadegyetem előadássorozatá
ban febr. 11-én és lS-án dr. Ehrnthal 
Aladár, a kiváló jogász tartott előadást 
a zsidó jogszolgáltatás történetéről elő
kelő és nagyszámú közönség jelenlété
ben. melynek soraiban ott láttuk a kő
bányai hitközség vezetőségén kívül a 
főváros bírói és ügyvédi karának sok 
kiválóságát. Az előadás során főleg a 
taltnud jogrendszerét ismertette és ha
sonlította össze az illusztris előadó a 
római jogrendszerrel. Kiemelte a talmud 
jogrendszerének erkölcsi 'és szociális 
telítettségét. Felolvasta a talmud egyes 
részleteit és összehasonlította azokat a 
római jog megfejelő részeivel, különösen 
a munkajog néhány kiemelkedő rendel
kezésével. Ismertette Maimonidesz ide
vonatkozó megállapításait, majd a kodii- 
fikátorokról, a Sale- 'és Suvó-irodalom- 
ról beszélt. E'őadása végén odakonklu- 
dált a kiváló előadó, hogy- a zsidó zel- 
i.emi életnek a tradicionális irodalom 
adta meg az alapját és a tradicionális 
irodalommal foglalkozni kell, mert eb
ből meríthetjük a megfelelő érveket a tal- 
mudhamlsítók és antiszemiták érveivel 
szemben. Ma már kiváló talmudfordítá- 
sok vannak és mindenkinek módjában áll, 
hogy ezek alapján szembeszálljon azok
kal. akik kiragadott és hamisan beállí
tott mondatok segítségével hamisítják a 
talmud intézkedéseinek szellemét.

Dr. Havas Miksáné a Belvárosi 
Nőegylet elnöke. A Belvárosi Izr. Nő
egylet választmányának sikerült elnö
kéül megnyernie dr. Havas Miksánét, a 
zsidó jótékonyság és szociális munka 
általános elismerésnek örvendő, nagy
érdemű vezető egyéniségét. Nagy áldo
zatot hozott Havas Miksáné, midőn nagy
arányú karitatív elfoglaltsága mellett ezt 
az újabb tisztet is vállalta. Az Országos 
Izr. Patronázsnak már hosszú évek óta 
lelkes irányítója és nincs olyan jó zsidó 
ügy, amely támogatóra ne lelne a 'nagy
asszonyban. A Belvárosi Izr. Nőegylet 
vasárnap délben tartott rendkívüli köz
gyűlésén iktatta be dr. Havas Miksánét 
az elnöki székbe fényes külsőségek kö
zött, előkelő közönség jelenlétében. Dr. 
Simányi Simon, dr. Hevesi Simon ve
zető-főrabbi. Wirnhardt Ágoston, majd 
a Patronázs, az Iskolanővérek és kü
lönböző testvéregyesületek vezetői iid- 
vözö'ték Havas Miksánét, akinek mun
kájából bizonyára új működési területén 
is áldás fakad.

Elismerés Rosenberg Sándornénak. 
A budapesti VIII.—IX. kér. izr. nőegy
let Hevesi Simon-Tan-oncotthonának ne
veltjei közül febr. 7-én felemelő ün
nepség keretében bocsátották útra az 
első felszabadult tanoncokat. Kiemelkedő 
mozzanata volt az ünnepségnek dr. 
Söhei'ber Lajos körzeti rabbi felszóla

lása, aki lelkűkre kötötte a felszaba
dult ifjaknak: az életbe kilépve ne fe
ledkezzenek meg arról, hogy a meleg 
otthont és boldogulásuk alapfeltételeit a 
Tanoncotfhon nagyszívíi alapítójának, 
Rosenberg Sándornénak, a nöegylet 
volt elnökasszonyának köszönhetik, aki 
az avatatlanok előtt szinte elképzelhetet
len nehézségek és akadályoztatások köz
ben, dacolva gánccsal és pesszimizmus
sal teremtette és erősítette meg az ott- 
nor.t, melynek a felszabadulás napját kö
szönhetik. Dr. Scheiber rabbi beszéde, 
élénk visszhangot keltett nemcsak az 
ünnepségen, 'hanem az egész fővárosi 
zsidó társadalomban. Hisszük, hogy ez
zel megindult útjára az igazság, amely 
méltó elégtételt fog szolgáltatni a ma
gyar zsidó karitás értékes nagyasszo
nyának.

— Házasság. Dr. Dénes Klára és dr. 
Rákosi Tibor február hó 14-én házassá
got kötöttek.

— Az Emunah hit-, zsidó tanonc- és 
dolgozó leányvédelmi akciója újabb si
kert aratott. Febr. 21-én délután a Beth
len Gábor-téri templomépület díszter
mében nagyhatású műsoros puriműnne- 
pélyt rendezett, melynek keretében a 
gyerekek készítette apróságokat, hasz
nos háztartási cikkeket bocsátották 
árúba az egyesület nagy céljaira. A 
rendkívül látogatott ünnepély jelentős 
erkölcsi, művészi és anyagi eredmény
nyel zárult.

— Az Óbudai Izr. Nöegylet szombat 
este rendkívüli erkölcsi és anyagi si
kerrel rendezte meg hagyományos bál
ját. Kemény Lajosné elnökasszony, Kál- 
dor Gyuláné és dr. Orova Zsigmondné 
alelnökök fogadták az előkelőségeket és 
vendégeket. Az egybegyűltek a reggeli 
órákig maradtak együtt.

— Patai .József előadása. Febr. 11-én 
a Miefhoe Judaiszt'kai (zsidóság-tudo- 
mányi) Társaságában dr. Patai József 
az új Palesztinái héber költészetről tar
tott előadást nagyszámú diák-közönség 
előtt. Megnyitóban Szabó Ödön elnök a 
zsidóság-tudomány feladatiról beszélt.

Dr. Nahum Goldmann Budapesten. 
A napokban Budapesten tartózkodott dr. 
Nahum Goldmann, a Jewish Agency- 
nek a Nemzetek Szövetségéhez delegált 
állandó megbízottja, a zsidó világkon
gresszus elnöke. Megérkezése után, 
szombaton este vendégeiül látta a ma
gyar sajtó képviselőit, akik pártárnya- 
iat és világnézeti különbség nélkül el
ismeréssel hallgatták a zsidó diplomata 
nagyon érdekes nyilatkozatait. Dr. Gold
mann összefoglaló képet adott a zsidó 
országépítés jelenégi helyzetéről. Hét
főn este a Magyar Cúmista Szövetség és 
a Magvar Zsidók Pro Palesztina Szö
vetsége együttesen tartotta meg vá
lasztmányi ülését, amelyen dr. Gold

mann bizalmas referátumot tartott a Pa
lesztinái helyzetről. A nagyon érdekes 
és sek tekintetben újszerű előadást be
ható megbeszélés követte. Kedden este a 
Herzl-termet zsúfolásig megtöltő több
száz főnyi közönség előtt nyilvános elő
adás keretében beszélt dr. Goldmann 
„Das Jiidischc Aui’auwerk in Palastina" 
címen. Az illusztris előadót a cionista 
szövetség elnöke üdvözölte. Dr. Gold
mann több mint másfél óráig tartó elő
adásában a Zsidó Nemzeti Otthon fel
építésének tényezőiről beszélt. A Pa- 
lesztina-muiikát jelenleg négy tényező 
határozza meg: i. A brit birodalom ál
lásfoglalása, 2. a népszövetségi tényező, 
3. az arabok, 4. a zs'fcók magatartása. 
Részletesen ismertette mind a négy té
nyezőt. Rámutatott arra hogy melyek 
azok az 'érdekszálak, aelyet a brit bi
rodalmat Palesztinához, mint mandá- 
tumteridethez fűzik. Dr. Goldmannt per
cekig ünnepelte a közönség előadása 
után és dr. Patai József, a Pro Pa
lesztina Szövetség elnöke meleg szavak
kal mondott neki köszönetét.

— Ungár Sándor a kispesti hitközség 
elnöke. Január 31-én tartották meg Kis
pesten a hitközségi választásokat. A 
választás csaknem teljesen egyhangú 
volt, ennek dacára a hitközség tagjai 
igen nagy érdeklődéssel viselkedtek, 
melynek egyik föoka az 'elnökjelölt Un- 
gár Sándor személye volt. Ungár Sándor 
eddig, mint alelnök működött. Közismert 
jjszívéről és a nemes célo-k iránti ál
dozatkészségéről s éppen az elmúlt esz
tendőben elhalt gyermeke, Ungár Endre 
emlékére 'hitközségi könyvtárt létesített, 
mely több mint 3000 kötetet tartalmaz 
és amely könyvtárhoz hatalmas szek
rényt is adományozott, ugyancsak igen 
nagy értékben. Vallásos, jámbor élet
módja, a zsidó tradíciókhoz való feltét
len ragaszkodása és a zsidó egyetemes 
problémákkal szemben vallott pozitív vi
lágszemlélete múidenki előtt megbe
csültté és szimpatikussá tették és biz
tosították egyhangú megválasztását. Az 
Ungár Sándor megválasztása érdeklé
ben lefolyt mozgalmat támogatta az ed
digi elnök, Breisach Miksa is, aki egész
ségi állapota miatt nem vállalta tovább 
az elnöki tisztségei. A képviselőtestü
let febr. 2-án tartót, tisztújító közgyű
lésé, amikor flerskovits József kormány
főtanácsost és Goldmann Simont alel- 
nökökké választották. Pénztáros lett 
Gorócz Aladár, ügyész dr. Krausz Lajos, 
‘emplomgondnokok Weil Bernát. Nemes 
Gyu'a, Rosenberg Mihály és Kiéin 
Gyula, számvizsgálók: Barta László, dr. 
Révész Miklós és Adler Béla, gazda 
Herczeg Soma, elő járók: Bíró László, 
Breisach Miksa. Fisclihof Henrik, Ger
gely Nándor. Haasz Ignác, Kiéin Her
mán, Kováts Józsei es Vas János.
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PURIM
A siklusok Ádár hó 1-én való be

szolgáltatásának emlékére, a Me- 
gillo olvasása előtt, minden egyes 
családtag után 3—3 darab fillért 
szolgáltatunk abba a perselybe, 
melynek tartalmát purimi ajándék
képpen szegények között osztják 
szét.Azért éppen 3-at, mivel a siklu- 
sokról szóló fejezetben háromszor 
fordul elő a törumo és mácheisz 
hassekel kifejezés. A fél siklus pe
dig arra tanít, hogy önmagunkban 
lelek vagyunk és csak a közösség 
egyetemében lehetünk egészek. A 
mááriv, úgyszintén következő na
pon a reggeli és délutáni, valamint 
az étkezés utáni imában is a pu
limra vonatkozó al-hánniszim-et 
mondjuk.
Mááriv-ima, egész káddis után csil

lag feljövetele után Megillo-olvasás 
al-memoron, gyertyafény és teljes 
kivilágítás mellett. A Megillo-t le- 
vélszerűen 3 rétben terítjük ki és ol
vasása előtt a felolvasó 3 áldást 
mond: ál-mikro mögillo. seoszo ni- 
szim és sehechejonu. Mind az esti, 
mind a reggeli Mögillo olvasása 
közben a következő verseket előbb 
a közönség mondja fennhangon, 
majd a felolvasó ismétli a Mögillo 
dallamán; 2, 5, 8. 15—16, 9. 7—10 egy 
lélegzetvétel alatt és 10, 3. Ezek a 
versek mind Mordechájra vonat
koznak és valamennyinek fennhan
gon mondásával fokozni kívánjuk 
örömünket. Olvasás után a Mögil- 
lo-t kissé összegöngyöljük s a kö
vetkező áldást és énekeket mondjuk: 
hárov eth rivénu, aser héni. sosan- 
nath jáákov. A 22-ik zsoltár 3-ik 
verséből következteti a Talmud 
(Mögillo 4. a), hogy úgy este, mint 
reggel olvasnunk kell a Mögillo-t 
és mivel a közvetlenül utánakövet
kező vers átto kódos szavakkal kez
dődik, ezért a Mögillo olvasása után 
atto kódos-t mondunk, uvo löcijjon 
elhagyásával, mert mi nem éjjel 
könyörgünk megváltásért: a zsidó 
szabadságeszmének magvetése nem 
az est sötétjében, a vak gyűlölet 
éjszakájában, hanem a szeretet me
legénél, az igazság és a jog világá
nál érik édes, dús terméssé (löfi 
seén göulo bálájlo.)

Reggel a sömóne eszré minden 
egyes áldásához jócér-t: a Purim 
történetét és hőseit magasztaló köl
tői imarészeket iktatunk be, eth 
cemách dovid kivételével. mert 
Mordecháj őse, Saul ellenséges ér
zülettel viseltetett Dáviddal szem
ben. Somóne eszré után fél káddis; 
táchánunt és élereeh áppájim-ot 
nem mondunk. Tóraolvasás. 3 sze
mélyt hívunk fel, akik előtt M. II. 
17, 8—16 olvassuk fel; fél káddis, a 
Tóra visszahelyezése Mögillo olva
sása 3 áldás mellett, mint este; áser 
héni elmarad, ha a sömóne eszré- 
nél jóeér-t mondottunk. Ásré nvo- 
löcijjon. lámnácéách elhagyásával; 
egész káddis olénu. Purimkor a 
hallél-t a Mögillo helyettesíti. Ha 
cireumcisio fordul elő, úgy azt a 
Mögillo olvasása előtt végezzük 
(Römo), egyes deeizorok szerint 
utána, hogy a lájhudim hoojtho óro 
vöszimcho vöszoszón stb. vers az új

szülöttre is vonatkozzék, mert a szö
szön alatt talmudböleseink a cir- 
eumcisiót értik. Az újszülöttnek 

• ilyenkor Mordecháj nevet szokás 
adni. (L: József Ómec 1088 és Tás- 
béc III. r. 68).

Érdekességénél fogva megemlít
jük azt a mögillo-olvasással kap
csolatos igen régi szokást, melyet a 
Másszechet Szófrim (XIV. 18.) je
gyez fel. Eszerint ugyanis az Ádár 
hó 1. és 15. közötti szombat kimene
telekor részletekben olvasták fel a 
Mögillo-t. A Mögillo olvasásának 
végighallgatása annyira fontos, 
hogy a gyászoló is elmehet az első 
hét napban is a Mögillo olvasásá
hoz.

Purim a víg örvendezés napja, de 
nem az önző örömé, hanem a min
dent átfogó önzetlen szeretető, mely
nek jótékony melege minden feleba
rátunkra, valláskülönbség nélkül 
kiárad (L: Hággohóth Minhagim 
II. Purim), különösképpen pedig a

sjpectator
^■O TJE S AJBÖIL
Ami igazán fáj

Mojzes János parlamenti felszóla
lásában szóvá tette, hogy valame
lyik bácskai faluban a hősi halottak 
emlékművének leleplezési ünnepén a 
szobor mellől elparancsolták a zsidó 
frontharcosokat. Néhány antiszemi
ta képviselő közbekiáltott: Hát ez 
fáj?

Mi meg csak annyit felelünk: Hát 
ez bizony fáj...
Mibe kerül a pesti 
hitközségnek az 
Egyakarat egy akarata ?

A síputcia kancellária gondos és 
körültekintő finánckapacitásai, úgy 
látszik, magasnak találták a sze
mélyzeti kiadások tételét. Nosza, 
jöjjön hát a lefaragás! És lefarag
ták a fizetéseit és a nyugdijait — 
a hitoktatóknak. Per lett belőle. A 
kancellária azonban nem szégyelte 
magát és noha mindenfelé hirdeti, 
hogy a mai rezsim kiemelte a hit
községet a deficitből, hogy az adó
jövedelmek tekintélyesen emelkedtek 
stb. stb., mégis a bíróságok előtt a 
hitoktatók követelése ellen azzal ér
velt, hogy annak teljesítése „gazda
sági lehetetlenülést” jelentene a hit
községre nézve. A hitköség mégis,

A temetőiátogató közönség 
szives figyelmébe!
A ,,MIKÉFE“ kertésxképzötelepe, 

amely árva és szegénysorsu gyermekeket 
képez ki a kertészeti pályára

a temetőben lévő virágárúiitó pavillon- 
ban a maga által termelt növényeket 
árusítja. — Pártoljátok a „WIKÉFE” áriáit! 

szegényekre (mislách monóth is el 
rééhu).

A lakomát mineha után még nap
pal kezdjük, ezért az étkezési imá
ban még mondhatunk ál-hánni- 
szim-et. A gyermekek jelmezes 
táncmulatságának eredetét már a 
Talmudban találjuk (L: Synhedrin 
64/b; máswártoh döpurjo szóhoz 
fűződő Rasi- és Aruch-magyaráza- 
tot.) Mááriv-imánál Susán-purim- 
kor már nem mondunk ál-hánni- 
szím-et, úgyszintén táchánun-t. él 
erech áppájim-ot és lámnáeéách-ot 
sem.

Purimkor (mint Chanukkakor is) 
azért nem mondunk jáále vöjovó-t, 
mert ez lényegében nem egyéb, mint 
egy sajátos fohász, Istennek róluk 
való irgalmas inegemlékezéseért; 
már pedig a „megemlékezés” kife
jezését ilyen vonatkozásban csak 
az ünneppel és újholddal kapcso
latban találjuk a Szentírásban. (M. 
IV. 10)____________________ 

immár végső fokon is, pervesztes 
lett. A próbapereknek számító ed
digi 1—2 per után most már a perek 
egész sora fog megindulni és ez Egy- 
akaratnak az az egy akarata, hogy 
a spórolás és lenyesés ne a tisztvi
selői ranglétra felső, hanem az alsó 
végén hajtassák végre, — a hitköz
ségnek könnyen 2—300.000 pengőjébe 
kerülhet, hiszen maguk a perköltsé
gek is egész kis vagyont tesznek ki.

A bíróság ítéletéből pedig kitű
nik, hogy itt nem annyira „gazda
sági lehetetlenülésről”, mint inkább 
morális lehetetlenülésről van szó.

KI vigyáz az 
arányszámra ?

Örömmel olvastuk, hogy az állás
talan diplomások egy részének 
újabb százötven állást sikerült biz 
tosítani a bankoknál. Szívből örü
lünk — és tisztelettel megkérdezzük 
ez alkalomból, eszébe jutott-e valaki
nek arra is ügyelni, hogy az állásta
lan diplomások között a zsidók túl 
ne lépjék az ő „országos arányszá
mukat?” És hogy a banktisztviselői 
álláshoz jutók között lesz-e zsidó, — 
hacsak az „országos arány szám” 
alatt is?

Az autópárt „dia
dalmas előretörése"

A budai választáson tudvalevőleg 
uagy szerephez jutott az autó. A 
HEP-nek egész autópark állott ren
delkezésére a szavazatok ingyen
szállítása céljából. De még ez is ke
vésnek bizonyult, úgy hogy egyik
másik HEP-listavezetőnek a saját 
autójával is be kellett állania a 
voks-fuvarozók közé. Igénybe is vet
ték az autókat alaposan. Akadt 
olyan is, aki kétszer is megautóz- 
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tatta magát, olyan is, akinek sza
vazati joga sincs, de azért autózott, 
az egyik nagy textilgyár néhány 
élelmes keresztény munkása is ide
iglenesen zsidónak vallotta magát, 
csakhogy autóval jusson közelebb 
otthonához, stb. stb. És mentői több
ször térültek-fordultak a HEP- 
autók, annál boldogabban számlál
ták „az ő szavazataikat.” Már-már 
többségre is számítottak, még pedig
— teljes joggal! Hiszen több mint 
2800 „választót” szállítottak maguk 
a HEP-autók. A gyalog-szavazókon 
kívül! 2800 szavazat pedig minden
képpen többséget jelent. Hogy ol
vadhatott ez le végül is kb. a fe
lére?! Itt valami csoda történhetett! 
Avagy talán a szavazatszedő bizott
ság csak — félszemmel számolt?

Tükördarabok az autó
párt .,győzelméről"

Hogy az autópárt, alias HEP. 
ilyen győzelmesen megbukott, vagy 
diadalmasan bukva győzött, avagy
— hogy igazat írjunk — immár há
rom éve győzi a folytonos bukást, 
azon senki sem esodálkozhatik. Van 
ott pénz kortescélra annyi, hogy — 
akár templomot is lehetne belőle 
építeni. Hogy aztán inkább a HEP. 
mint Isten dicsőségére költik el, — 
hát ez az ő gusztusuk. Ki is építet
ték a kortéziát egész amerikaiasan. 
Volt ott plakát, röpcédula, verekedő, 
szavaló-kórus, aztán sürgöny és sür
göny és sürgöny, reggel, délben, 
este, sachrisztól krismelájnolásig 
szakadatlanul. És aki még hétfőn 
sem jelentkezett, azt hétfőn is sür
gették sürgönyökkel, szinte órán- 
kint. Végül is megunták — és meg
buktak.

MÁS. Egy gazdag és tekintélyes 
budai zsidó polgár, gazdasági főta
nácsos, bankigazgató stb. stb. ezt 
mondta: Meg kellett Ígérnem, hogy 
a HEP-re fogok szavazni. Én sza
vamnak állok. De két napja csak 
azért imádkozom: Adja Isten, hogy 
mgebukjanak! — Jól imádkozott...

MÁS. Egy tisztviselő mesélte: A 
főnökünk összehívott bennünket és 
következőképpen kötötte lelkünkre, 
hogy titkosan a HEP-re szavaz
zunk:

— Nézzék, hiába próbálnának « 
titkossággal visszaélni! Mi nagyon 
jói tudjuk, lmny biztos szavazatunk 
van. Ha megbukunk, akkor ebből 
megtudjuk, hogy ellenünk szavaz
tak! Értik?!

MÁS. Mégis, azaz hogy éppen 
ezért megbuktak ...

„Susanvárosaujjongott 
és a zsidók gyászoltak"

A budai választás másodnapján 
egyre magasabbra tornyosodtak a 
HEP-isták győzelmi reményei. Per
sze, nagy szerepe volt ebben az 
nató-szuggesztiónak. A „győzelmi 
előretörést” olyan bizonyosra vették, 
hogy még napszállta előttre győze
lemünnepet tűztek ki. Aznap tar
totta ugyanis a késő délutáni órák 
bán a pesti kancellária legfőbb ura 
előadását a pesti zsidóság szociális 
munkájáról. És míg a budai küzdő
téren még javában állott a harc 
egyrészt az önmérsékletet nem is
merő hatalmaskodók, másrészt az. 
önvédelemre kényszerült megtáma
dott tömegek között, addig a harc 
legfőbb titkos irányítója — mint ki 
jól végezte dolgát — felül az előadói 
katedrára és ujjongó tapsokat nyug
táz baritonja lágyságával, mosoly
gása derűjével, mialatt tulnan, a 
budai térségeken keserűséggel tel
tek meg a zsidó lelkek...

„Susan városa ujjongott — mond
ja a megilla — és a zsidók gyászol
tak. ..”

Kommentár nélkül
A zsidókórház egyik kitűnő főor

vosa írja: „Tetszik tudni, mi kész
séggel elismerjük, hogy a síputcai 
kancellária és annak urai mindent 
megtesznek ami kórházaink jóhíré
nek öregbítésére és orvosaink önfel
áldozó munkájának elismertetésére. 
Ök maguk hirdetik — és mi büszkék 
is vagyunk erre, — hogy a pesti hit
község kórházai az, ország legjobb 
ilyen intézményei közé tartoznak. Mit 
szóljunk azonban ahoz, hogy ugyan
akkor az egyik legfőbb korifeus az 
unokájának, a másik pedig a felesé
gének gyógykezelését — más-más 
kórházra bízza?!”

— Ne szóljon hozzá semmit, ked
ves főorvos úr — ez a mi válaszunk, 
— mert ez egyáltalán nem csodála
tos. Mi sem fűzünk hozzá semmiféle 
kommentárt, csak éppen eszébe jut-

Síremlékek
a legolcsóbb árban
Löwy-?ié! Budán

II.. Fő-n. 79. Tel : 1-515-81. 
Fióküzlet és telep III. Bécsi-út. 
Atroleybusz indulási álloiná- 

 sától 2 percnyire.

tatjuk, hogy a második helyen emlí
tett főkorifeus valamikor nem volt 
megelégedve a pesti hitközség kas- 
ruszával sem és több mint egymillió 
pengőjébe került a hitközségnek a 
kasrusz „rendbehozatala.” De ugyan
az a fentnevezett főkorifeus most is 
csak az orthodox kasruszt ismeri el, 
a saját hitközségének kóser húsából 
azonban ő nem eszik. Kell ehhez 
kommentár?!...

Különösek ezek 
a HEP-ek!

Tele van a város — nem éppen 
akácfa virággal — de a HEP-ék nagy 
„győzelmi előretörésével.” Nagyon 
győztek, szinte agyongyőzték magu
kat. Az autonómisták csekélyke 12S 
mandátumával szemben nekik is lesz 
vagy 58 mandátumuk. De az igazi 
étvágyuk most jön csak meg igazán. 
Eddig azt hirdették: Csak be kell 
jutni! — aztán tovább mentek és ki
adták a jelszót, hogy most azután 
belülről kell korrumpálni a többsé
get. A legvérmesebbek pedig most 
meg éppenséggel azt követelik, hogy 
tekintettel mandátumaik számára, a 
vezetésben is kapjanak szerepet. 
Eszünkbe jut erről néhai Baracs 
Károlynak a VI. községkerület 1923. 
évi közgyűlésén tartott beszéde..

— Mindenkinek joga van — mon
dotta többek között — hirdetni: 
„Caeterum eenseo Carthaginem de
leiül am esse”, — de igen különösnek 
tartom, ha valaki minden áron el 
akarja pusztítani Carthagót és 
ugyanakkor ugyancsak minden áron 
helyet akar foglalni a earthagói ta
nácsban.”

Persze, ők nem látnak ebben sem
miféle különöset,..

— Chevra-szuiló. A Kispesti Ohevra 
Kacüsa vasárnap este rendkívül látoga
tott chevra-szudót tartott 40 év-es ju
bileuma alkalmából. A beteg Fisűhhof 
Henrik chevra-elnök távollétében Un- 
gár Sándor liitk elnök köszöntötte a 
nagyszámban -megjelent vendégeket. A 
budai hitközség revében Fahn Fülöp 
elöljáró, a budai chevra kadisa képvi- 
se'etében Britek László gondnok köszön
tötték a iubi'áló ch-evrát, az újpesti hit
község és chevra üdvözletét pedig 
Arányi Adolf hi-tk. elnök és dr. Fri-ed- 
mann Dénes főrabbi tolmácsolták. Dr. 
Bánde Zoltán kispesti főrabbi köszönő 
szavai urán felszólaltak még dr. Güttz- 
icr Betér ; estszentlőrinci főrabbi. Bauer 
b:A elnök. dr. Kertész alelnök és a 

részéről Herskovits József 
imiök. Hallos. Árpád titkár és Vas Já

nos.
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Zsidó nagyasszonyok
Paris, 1937. február.

Két francia nagyasszony, a fran
cia zsidóság két kimagasló alakja 
örök időre beírta nevét az ember- 
istápolás nagy munkájának emlék
könyvébe.

Az első: Cécile Anspach, a ver- 
saillesi törvényszék elnökének lá
nya, Rotschild Gusztáv báró 'fele
sége. Ajtaja mindig tárva-nyitva 
állt mindenki számára, aki segítsé
gére szorult. Nem volt olyan jóté
kony intézmény, nem létezett huma
nitárius társadalmi megmozdulás, 
mely ne sorolhata volna legbőke
zűbb adakozói sorába Rotschild 
Gusztáv báró feleségét. És tette ezt 
oly magától értetődő természeteség
gel, oly lebilincselő kedvességgel, 
annyi egyszerű jósággal, hogy an
nak, aki kapott, sem kérni, sem el
fogadni nem eshetett nehezére. 
Mintha ezzel a sok jósággal, a sok 
letörölt könnyel akarta volna ma
gát kárpótolni azért a sok könnyért, 
melyet elsőszülött gyermekének, 
Leonino bárónőnek tragikus halála 
fölött sírt.

A másik: Amélie Pollonais, 
Amédée Pollonaisnak, a dúsgazdag 
gyárosnak, Villefranche-sur-Mer 
városka polgármesterének felesége. 
Ö jelentette évek hosszú során át a 
gondviselést a környék szegény ha
lászasszonyai számára. A vallásos 
zsidó kispolgárcsalád leánya meg 
akarta kímélni a munkában s nél
külözésekben elnyűtt halász-felesé
geket — gyakran 8-10 gyermek any
ját — attól, hogy hosszú gyalog- 
utat kelljen megtenniük, ha misét 
akartak hallgatni lelkűk épülésére 
és ezért Villefranche Saint—Jean— 
Cap—Ferrat között, a félúton kápol
nát építtetett, melyet később is 
gyakran támogatott adományaival, 
íme: a zsidó humanitás és vallási 
türelem gyönyörű példája. De nem
csak ebben, minden tekintetben őr
angyala volt Villefranche és Cap- 
Ferrat szegényeinek.

A Biblia nagy asszony alakjai- 
nak: Deborahnak. Judithnak és Di- 
nahnak méltó utódai voltak ezek az 
asszonyok, hordozói az örök zsidó 
jóságnak, emberszeretetnek és se
gítő készségnek.

HAGGADÁK
peszachi machzőrok 
Fftöraköppeny 

művészies kivitelben készülnek. 
Steiner Árminné

Budapest, Király-utca 8.
Kliánatra anyagminták h árajánlatok dijtalanal.

KÜLFÖLD
— Az angol királyi pár az antisze

mitizmus ellen. VI. György angol ki
rály és Elisa-beth királyné múlt szomba
ton látogatást tettek Whitechapelbien, 
London zsiidónegyed-ében, ahol több, 
mint egy óra hosszat tartózkodtak. A 
látogatást úgy fogják fe, mint a királyi 
pár tüntetését. az antiszemitizmus ellen.

Beiktatták Róma új iörabbiját. 
Róma főzsinagógájában iktatták be mél
tóságába ünnepi istentisztelet keretében 
Róma új főrabbiját: Prató tanárt. 
Az ünnepi istentiszteleten megjelentek a 
zsidóság vezetőin kívül a hatóságok, a 
fascista párt képviselői és Róma hely
őrségének parancsnoka. A főrabbii ünnepi 
prédikációiában elsősorban Alexandria 
zsidóságának üdvözletét tolmácsolta Ró
ma zsidóságának ((a főrabbi ezelőtt 
Alexandria főrabbija volt), majd rámu
tatott arra, hogy a zsidóik azt az orszá
got, akoli letelepedtek és amely hazá
jukká vált, ugyanolyan hűséggel szol
gálják, mint az ország többi polgára. Ez
zel kapcsolatban azonban felhívta a hí
vőik figyelmét a Palesztinái építő munka 
fontosságára, melynek ragyogó eredmé
nyeit a közelből figyelhette meg.

— Megrongálták a Siralmak Falát 
Amikor múlt vasárnap reggel a zsrldók 
megjelentek a Siralmak-Falánál, hogy 
reggeli imádságukat elvégezzék, azt a 
helyet, ahol imádkozni szoktak, bepisiz- 
kolva találták. A barbár szentségtörés, 
mely példa nélkül áll, óriási felháboro
dást idézett fel.

— Megalakult a berlini hitközség új 
elöljárósága. A berlini zsidó hitközség 
elöljárósága legutóbbi ülésén ujjáalaiult. 
Elnök: Heinriah Staihl, igazgató, első he
lyettes ehiök: Geong Kareski igazgató, 
második helyettes elnök: Moritz Ro- 
senthal lett.

— B. J. Leeuw Hollandia fötámok- 
mestere. Hollandia főtárnokmesterévé a 
visszalépett dr. L. Ries helyére B. J. 
Leeuw-ot, Hoiland-in-dia adó- és vám
ügyéinek korábbi igazgatóját nevezték 
ki.

— Maurice de Rotschild báró a Szép
művészeti Akadémia tagja. A Szépművé
szeti Akadémia — mint Párizsból jelen
tik — 31 szavazattal 13 ellen a nemrég 
elhunyt Lemon-nier helyébe Maurice de 
Rotschild bárót választotta tagjai sorá
ba. Az új akadémikus 56 éves, évekig 
volt tagja a francia kamarának, 1929 óta 
Haut-Alpes kerület szenátora. Nagystílű 
mecénás, műgyűjtő és műértő, tagja a 
nemzeti múzeumok legfelsőbb tanácsá
nak is. Megalapítója a londoni ..Maison 
de France”-nák, mely reprezentatív tar
tózkodási- helye az angol fővárosba ér
kező francia tudósoknak és művészeknek.
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Félmillió dollár a jeruzsálemi szefárd 
jesivának. A szefárd zsidó községek vi
lágszervezete legutóbbi ülésén elhatá
rozta, hogy félmillió dolláros alapot lé
tesít egy jeruzsálemi szefárd jesiva fel
állításának céljaira.

— Palesztina lakossága. Hivatalosan 
statisztika szerint Palesztina lakossága 
1936 év végén az országban tartózko
dó utazók beszámításával, de a nomád 
lakosság és az angol haderőhöz tartozók 
figyelembevétele nélkül, 1.300.000 főre 
rúgott. Az év folyamán az ország la
kossága 58.590 lélekkel szaporodott.

— A berlini téli segély. A berlini hit
község téli segítő akciója január hó fo
lyamán 29.348 élelmiszerutalványt, 11.649 
mázsa szenet, 16.236 font-csomagot osz
tott szét. Ezenkívül szétosztásra került 
14.674 mázsa burgonya. A januárban ki
osztott árúk értéke 166.622 márkára rúg.

— Kifosztották a Bál-Hánesz-mauzó- 
leumot. Jeruzsálemből jelntik: A Tibe- 
rias közelében fekvő mauzóleumot, me
lyet Rabbi Méir Bál Hánész sínhelyiének 
tekintenek, feltörték és kifosztották.

— Párisi zsidó művészek kiállítása 
TeléAvivban. A tel-avivi múzeumban 
most nyílt meg párisi zsidó művészek 
kiállítása. A tárlat résztvevői között 
szerepelnek Chagall és Ryibak is.

— A pesti zsidó gimnázium kérelme. 
A -pesti izr. hitközség fiúgimnéziumának 
igazgatósága azzal a kéréssel fordul 
mindazokhoz, akiknek könyvtárában 
megvan az IMIT teljes magyar Szent
írás fordítása, alá dékozzák azt a gim
náziumnak. ha nélküle; netik.

— Helyreigazítás. A „Zsidó Elet” 
1937. február 12-éről kelt V. évi. 6—7. 
számában a 11. oldalon a jelöltek sorá
ban nevem mellett az állott: „a Magyar 
Kir. Akadémia levelező tagja”. Ez hely
reigazításra szorul. Én, a Magyar Tu
dományos Akadémia kiét bizottságának, 
nevezetesen a Keleti Bizottságának, va
lamint a Néptud-ományi Bizottságának va
gyok a tagja, de nem vagyok a Ma
gyar Tudományos Akadémiának levelező 
tagja. Budapesten, 1937. február 14-én. 
Heller Bernát. — Még egy helyreigazí
tással tartozunk. Lapunk legutóbbi szá
mában az „Oltalmazzuk meg a budai 
zsidóság szabadságát, becsületét!” című 
cikk többek között azt állította, hogy 
1934. novemberben a budai hitközség 
hat lemondott elöljárója visszavonta alá
írását, amellyel a függetlenségért való 
küzdelemre elkötelezte magát. Utólag 
arra figyelmeztetnek bennünket, hogy a 
kilépett hat elöljáró egyike csak kar
társai iránti szolidaritásból mondott le 
tisztjéről, de a budai hitközségi auto
nómia mellett továbbra is híven kitar
tott mind a mai napig.
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— V-’úicsor herceg látogatása Meinl
nél. Fdward, a volt angol király, az en- 
zesfe'.di l>'othschild-kastély lakója, a kö- 
.•elmnltban Selby angoi nagykövet kí
séretében Riogatást tett Meinl Gyula 
fökonzulrál, a világhírű Meinl-cég főnö
kénél. Az ő kalauzc'ásával tekintette 
meg a Mmnl-cég kéisi gyártelepét, ahol 
tél b. műit két órát töltött és a miun- 
kásul.kal is hosszasan elbeszélgetett.

Kultúrest Nagykanizsán. Dr. Na- 
rnényi Ernő, az Orsz. Iparegyesület ha
talmas kultúrájú igazgatója, ián. 31-én 
a nagykanizsai izr. nőegylet meghívá
sára ,.A széderest művészete” címen 
vetített képekkel előadást tartott, amely
nek keretében ismertette a Szarajevó
ban megtalált kéziratos hagadát és dr. 
Friiedtnann Ignác kormányfőtanácsos ma- 
gánmúzeumában található széderesti tá
lakat. Az értékes előadást dr. Winkler 
Ernő nagykanizsai főrabbi vezette be.

- Szentföldi társasutazás. Az idei 
tavaszi idényben is erős turisztika in
dái meg az egész világból a Szentföldre. 
Minden vailású zarándokok mennek Pa
lesztinába az Adriatica hajóin, melyeket 
a Lloyd Triestinótól vett át. Április 14- 
én indul a „Gerusalemme” szalonhajón a 
magyar zarándokcsoport dr. Patai Jó- 
zsei vezetése alatt. A programúiba fel 
van véve a Szentföld minden nevezetes
sége. A pal> '.inai angoi kormány min
den előkészületet megtesz a zarándok
csoport méltó fogadásának biztosítására. 
Tekintettel a nagy érdeklődésre a je
lentkezést mielőbb kell eszközölni az 
Adriatica budapesti képviseleténél Buda
pest, VII., Thököly-út 2. (Telefon: 
13-03-84 és 13-14-13), vagy a ,.Mult és 
Jövő" kiadóhivatalánál, Budapest, V.. 
Vadász-utca 11 (Telefon: 11-99-55).

A tivíregyház: Chevra Kadisa 80 
éves jubileuma. A ‘zent ügyhöz méltóan 
ünnepelték a nyíregyházaink chevra ka- 
disájuk 80 éves fennállását. Zájn Adár 
napján, aagyomái yos szokáshoz híven, 
az emlékezésnek és hagyományos ke
gyeletnek áldoztak. A zsúfolásig telt te
rem minden haliga ója áhítattal és visz- 
.zaíojtott léltkzeitel hallgatta tudós fő
papjának. Dr. Berirsteia Bélának szár
nyaló és mindenkit magával ragadó 
szavait. Fá'dalom, a. halál ez évben is 
sűrű rendet vágott nagyjaink sora' kö
zölt. — bőven kijutott így az emléke
zésből. A főpap hangja gyakran meg- 
megcsuklott égy-evy ismertebb, köze,- 
álió név említésekor. De amidőn a hő
sökről, mártírokról emlékezett meg, Jr:k 
a Szentföld v.'dc'mébeti a vad arab hor
dák gydk s toréból estek el. kitört oe- 
lő'.e a fájdalom .keretű jajja. A megra
gadó s felemelő szónoklat után a nyír, 
egyháziak f.atal s 'tagyrahivatott kán 
tora kórusával az El mólé rácháin.m-.t 
énekelte. A gyászistentisztelet után a 

s’ok.isos év: közgyűlést tartották meg. 
Schvvarcz Eue elnök hervadhatatlan ér
demeit — 40 éve e.r.ök — jegyzőkönyv
ben örökítették meg Dr. Rosenberg 
Emil egészségügyi főtanácsos, aranyiito- 
lomás orvost ciökö: tiszteletbeli tag
nak választották meg. Megható volt, 
amidőn a chevra c legrégibb tagja el- 
fegódott hangon halát adott Istennek, 
hogy e napot megérhette. Vasárnap este 
240 terítékes szüde volt a hitközség 
dísztermében. Szép és szellemes tóra
magyarázatok, xedelyes tóasztok tették 
kellemessé a lakomát. A falon villany
világítás fényében ragyogott 34 név, 
azoknak a nevei, kik 80 évvel eze.ctt 
megalapították a nyíregyházi Chevia 
Kadisát, mely azóta sudárba szökkent s 
a szeretetnek és jótékonyságnak a leg
szebb. legnemesebb gyümölcseit érleli. 
(Goldberger Mózes tanító.)

— Gyászünnepély. A Mikére vasárnap 
délután intézeti templomában kegyeletes 
ünnepélyen adózott elhunyt jótevői: Ad- 
ler Gyula. Adler Lajos, Beer Henrik, 
Dános László, Kaszab Aladár, Popper 
Samu és dr. Stein Lipótné emlékének, 
elhalálozásuk évfordulója alkalmából.

— A kispesti chevra 40 éve. Jan. 
17-én ünnepelte a kispesti Chevra Ka
disa fennállásának 40 éves fordulóját 
ünnepélyes díszközgyűlés keretében. 
Nemcsak a kispesti zsidók, hanem a pest
szentlőrinci, kőbányai, pesti, budai és 
pestszenterzsébeti hitközségek is képvi
seltették magukat a díszközgyűlésen, 
ahol leleplezték a chevra első elnöké
nek, néhai Herskovits Samunak,vala
mint 40 év óta működő jelenlegi elnö

kének, Fischhoí Henriknek arcképét. 
Végtelenül meleg, szívet leiket erősítő 
igazi zsidó atmoszférában folyt le az 
ünnepség. Haasz Ignác alelnök bevezető 
beszéde után Dallos Árpád titkár ismer
tette a 40 esztendő alatt lefolyt és egy 
egész világtörténelmet magába záró ese
ményeket. Breisach Miksa h-it-k. elnök 
tartalmas beszéde alatt hullott le a lepel 
az ünnepeltek arcképéről, amely után dr. 
Bánde Zoltán főrabbi magasszárnyalású 
imája hangzott el. Dr. Fábián Béla orsz. 
képviselő üdvözlő szavaibann emcsak 
az elhuny'. Herskovits Samu és az élő 
Fisc'hhof Henrik érdemeit méltatta, ha
nem meghatva állapította meg, hogy a 
kispesti Chevra Kadisa körében él még 
az ősi zs;dó lélek, a chevrák minden 
zsidó embert átfogó szeretettel átszőtt 
tradíciója, de felhívta a figyelmet arra a 
gyűlölet propagandára is, amely a í arai
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zsidóság ingáit és életfeltételeit akrja 
megingaíni. a Pesti Izr. Hitközség és a 
Pesti Cltevia Kadisa részéről Feke'e 
Joz'.ef mondott meleg üdvözlő szava
kat a pestszenllöiinci hitközségben éló 
testületek köszöntését dr. Günzler Péter 
főrabbi tolmácsolta, míg Pestszenter- 
zsébet képviseletében dr. Kriszhaber 
Béia főrabbi köszöntötte a chevrát és 
az ünnepeiteket. A kispesti hitközség
ben levő zsidó testületek rengeteg tagja 
élén dr. Révész Miklós ifj. egyesületi 
elnök, Bíró László jót. bizottsági elnök. 
Scháffer i.Arpád, a kispesti izr. elemi
iskola igazgatója, Erdélyi Lipót, a 
„Maszkil El Dal" egylet ügyv. elnöke 
mondották .el jókívánságaikat és méltat
ták azt a hatalmas munkát, amelyet az 
elhunyt Herskovits Samu és a még mű
ködő Fischhoí Henrik nemcsak a chevra 
élén, hanem minden zsidó megmozdulás
ban a zsidóság érdekében végeztek. 
Herskovits József korányfötanácsos, az 
elhunyt Herskovits Samu fia. a kispesti 
hitközség jelenlegi alelnöke, meghatot- 
tan köszönte meg édesatyja emlékét 
megörökítő kegyeletes megemlékezést és 
maga, özvegy édesanyja és testvérei ne
vében és megrázó szavakban hívta fel 
a hitközség és chevra tagjait, hogy fél
retéve minden társadalmi, politikai vagy 
egyéni nézeteltérést és különbséget, fog
janak össze a zsidóság .fenyegetett hely
zetének védelmére. Fischhof Henrik el
nök kedves, meleg szavakkal köszönte 
meg a testvérhitközségnek és chevrák- 
n;-.k, valamint hitközsége és chevrája 
minden egyes tagjának érdeklődését, 
szeretetét és 40 éves munkájának nyo
mán új lelkesedéssel kívánja mindenki 
segítségéve! továbbfejleszteni a zsidóság 
egyik legerősebb pillérét, a Chevra Ka- 
disát.

— Az újpesti dr. Venetianer Lajos 
Kör febr. 23-án este fényes ünnepségek 
között ülte meg fennállásának negyve
nedik évfordulóját.

— A VÁC jelmezes purimi mulatsága. 
A VÁC mindig sikeres purimi jelmezes 
táncestélyét az idén márc. 6-án, szom
baton este fogja megtartani a Wesse
lényi utca 7. sz. alatti Goldmark-terem- 
ben, mely iránt máris nagy az érdek
lődés. Megróvóigénylések a VÁC titkár
ságához Wesselényi-utca 44. telefon: 
14-40-85 in telhetők.

— A „Remény" zsidó -ifjúsági folyó
irat purimi száma, dr. Molnár Ernő szer
kesztésében. gazdag tartalommal és szép 
képekkel jelent meg, XXII. évfolyam. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal, Budapest. 
XIV. Ajtósi Dürer sor 9. Mutatvány
szám díjtalan.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
KECSKEMÉTI VILMOS
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