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Független felekezeti fórumot!
Irta: Fried Ignácz

Ha a szegény embernek egy te
hénkéje van: tudja, hogy az tejjel 
táplálja családját, de hogy valójá
ban milyen értéket képvisel, azt 
csak akkor tudja meg, ha a tehén
két a vásárra viszi. Kényszerhelyzet 
folytán a budai hitközség is csak 
most tudta meg, hogy milyen kincs 
van birtokában, mert nagy kincs 
lehet az, amelynek megszerzéséért a 
nagybankok és nagyiparok illuszt
ris számolóin űvészei százezreket ál
doznak.

Felejtsük el a szomorú múltat s 
hogy’ minél előbb és minél gyökere
sebben elfelejtsük: vagy’ el kell 
égetni a propaganda papírhegyeit, 
hogy’ legalább értékes hamuvá vál
jék. vagy ássuk el mélyen a földbe, 
hogy a föld legértékesebb termőré
tege: „humusz” legyen belőle. Ebbe 
a humuszba vetett mag adja az. em
beriség kenyerét. Segítse meg a 
Mindenható mindazokat, akik e 
kincs megmentésében közreműköd
tek, de azokat is, akik a jövpben az 
egészséges magnak elvetésében, a 
gyenge növény ápolásában és ezál
tal hittestvéreink szellemi és testi 
táplálásában résztvesznek. 5

A múlt tapasztalataiból okulva, 
elsősorban meg kell teremteni a 
belső békét. Nem kételkedem abban, 
hogy’ ebben a munkában szeretettel 
fognak közreműködni volt ellenfe
leink is. Nem kívánunk tekintély
rombolók lenni, sőt a legnagyobb 
tisztelettel viseltetünk előkelő hit
testvéreink odaadó munkája iránt, 
de fel kell világosítani hitsorsosain- 
kat, hogy nem lehet erőnk és időnk 
felét javaink megőrzésére fordíta
nunk. Minden testvérhitközség oda
adó támogatására számítunk e te
kintetben. Jöhet még idő, hogy a 
szeretet vagy kétségbeesés valame
lyik munkájában egyesülni kell a 
hittestvéreknek és mi egymást mar
cangoljuk?

Jól tudom, hogy egy fecske még 
nem csinál nyarat és az általam 
felvetett eszmék még igen messze 
vannak a megvalósulástól, de mégis 
megjelölök e helyütt két ösvényt az 
együttműködéshez. Az egyik: a bol
dogult Kohner Adolf báró által fel
vetett gondolat olyan alap létesí
tésére, melyből bizonyos országos ér
dekű szükségletek — de semmiesetre 
sem pártérdekek — kielégíttessenek. 
A másik: a Közigazgatási Bíróság

Orthodox nagygyűlés a fővárosban
Megválasztották a 100 tagú Országos Képviselőséget 
és a 15 tagú Központi Bizottságot — Orthodox főrabbik 

és világi delegátusok háromnapos tanácskozása
Március 8-án és 9-én újította meg 

a hazai orthodox zsidóság országos 
képviselőinek hatéves mandátumát. 
Az országos választógyűlésnek 
egyetlen tárgya negyven rabbi és 
hatvan világi országos képviselő- 
ségi tag megválasztása volt. A vá
lasztási aktust az idevonatkozó szer
vezeti szabályok két napra írják 
elő. Az első napon, 8-án, a 21 tagú 
jelölőbizottságot választották meg 
és ennek jelölése alapján ejtették 
meg másnap, március 9-én a válasz
tást.

Kahan-Frankl Samu, az orthodox 
központi iroda elnöke nyitotta meg 
az impozáns nagygyűlést, amelyen 
kétszáznál több delegátus jelent 
meg, közöttük száznál több főrabbi. 
Megnyitó beszédében megindító sza
vakkal emlékezett meg elődjéről és 
apósáról, a nemrég elhunyt nagy
nevű Franki Adolf központi irodai 
elnökről, a magyar orthodox zsidó
ság felsőházi képviselőjéről. A de
legátusok mélyen megilletődve hall 
gatták az elnök kegyeletes megem
lékezését. Fájdalmas szavakkal em
lékezett még meg azokról a központi 

pártatlanságára gondolva olyan fó
rum létesítése, ahová ezen összegek 
igazságos elosztása és minden adó
fellebbezés is tartoznék.

Hisszük, hogy amint a Közigaz
gatási Bíróság messze tájakra ter
jeszti fényét, úgy a mi minden fó
rumtól és felekezeti pártérdektől 
független testületünk is, ha annak 
élén igazán érdektelen férfiak álla
nak, — sok kényes kérdést megok 
dana és hittestvéreink annak ítéle^ 
tében megnyugodva, nem keresnék 
a módot és alkalmat a zsidóságtól 
való eltávolodásra ...

bizottsági és országos képviselőségi 
tagokról is, akik az elmúlt hat éves 
ciklusban elhunytak. Megnyitó be
széde további során ecsetelte a vi
lág zsidóságának súlyos szenvedé
seit. Különösen kiemelte a szent
földi, az orosz és a német zsidóság 
szomorú sorsa iránti mély együttér
zését. A hazai zsidóság rendkívül 
szomorú gazdasági helyzetével fog
lalkozott ezután és kiemelte, hogy 
azt a szélsőséges izgatások még 
csak súlyosbítják. Megemlítette, 
hogy Harfstein Lajos ügyvezető-el
nökhelyettest sajnálatos betegsége 
gátolja a megjelenésben és a tanács
kozásokban való részvételben. Ez
után dr. Reiner Imre jogtanácsos 
felolvasta azokat a hódoló és üd
vözlő táviratokat, 
pagygyülés Horthy 
Hiányzóhoz, Darányi 

amelyeket a
Miklós kor-
Kálmán mi

niszterelnökhöz és Hómann Bálint
vallás- és közoktatásügyi miniszter
hez. intézett. Az üdvözlésekre Dará
nyi Kálmán miniszterelnöktől és 
Hómann Bálint vallás- és közokta
tásügyi minisztertől még a gyűlés 
folyamán megérkeztek a köszönő-
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táviratok, amelyeket más helyen 
közlünk.

Dr. Reiner Imre jogtanácsos mon
dott ezután hosszabb beszámolót az 
elmúlt ciklus kiemelkedőbb feleke
zeti eseményeiről és a Központi Iro
da működéséről. Nagy nyomatékkai 
kérte a delegátusokat, hogy a hit
községek békéjének fenntartásán 
minden erejükkel működjenek közre 
és hangsúlyozottan rámutatott arra 
a felekezeti közérdekre, amely külö
nösen a mai nehéz időkben az ortho- 
doxia egységéhez, összetartozásához 
fűződik. Megemlítette, hogy a leg
utóbbi ciklusban történt elnökvá
lasztás, továbbá az új Kiegészítő 
Szabályzatok tárgyalása során az 
országos képviselőség az egész or
szágnak példát mutatott a feleke
zeti közügyek egységes szellemben 
való megoldására és elintézésére. 
Bizonyos, hogy ilyen értelemben 
kerül majd elintézésre az orthodox 
zsidóság felsőházi képviseletének 
aktuális kérdése is. Rámutatott 
arra, hogy Franki Adolf, az ortho
dox zsidóság felsőházi képviselője 
már négy évvel ezelőtt felhívta a 
bolsevizmus elleni állásfoglalásra 
felekezeti különbség nélkül az összes 
egyházak vezetőit és a pozitív hitet 
valló fűdósok és politikusok tábo
rát. Ennél a mostanában megindí
tott mozgalomnál tehát éppen a zsi
dóságot szeretnék mellőzni, amely
nek képviselője a törvényhozás fel
sőházában az üdvös gondolatot fel
vetette. Orthodox körökben a bolse
vizmus ellen nem kell ugyan har
colni, mert a hagyományhü zsidó
ság már hitbeli meggyőződésből is 
a legélesebben szemben áll ezzel a 
valláspusztító veszedelemmel: ám
de mégis fontos, hogy ez a nagy
gyűlés nyilvánossága előtt mani- 
fesztáltassék. Befejezésül a jelentés 
a hazai zsidóság elleni izgatásokat 
és gazdasági károsításokat említette 
meg, amelyek ellen a Darányi-kor
mány hathatós védelmét reméli. Ezt 
a bizakodást Darányi miniszter
elnök legutóbbi nyilatkozatai teszik 
jogosulttá, amelyekben a szélsősé
ges agitációk erélyes üldözését 
ígérte.

A jelentéshez Bernfeld Sámuei 
szólott hozzá hosszasan. Meleg elis
merő szavakban emelte ki a Köz
ponti Iroda működését, amelyet 
mint régi központi bizottsági tag
nak évtizedek óta módjában van 
figyelemmel kísérni és saját közre
működése alapján közelebbről meg
ismerni és méltányolni. Majd rész
letesen felsorolta az orthodoxiában 
elintézésre váró főbb feladatokat. 

amelyeknek megoldására jelenleg 
sajnálatosan hiányzik a megfelelő 
anyagi alap és a tartós alkotások
hoz szükséges nyugodt légkör. Dr. 
Fisch Dezső delegátus felszólalása 
után rátértek a választási aktusra, 
amely két napon át tartott és 9-én 
délután fejeződött be. Közben, 8-án 
este az egész országból egybegyűlt 
orthodox rabbikar felhasználta az 
együttlét alkalmát és megtárgyalta 
a fontosabb vallási problémákat.

Az újonnan megválasztott orszá
gos képviselőség márc. 10-én nyom
ban megtartotta alakuló ülését és 
megválasztotta a központi bizottság 
tagjait. Rabbi-tagok lettek: Örökös 
tiszteletbeli tagok: Schreiber Simon 
egri, Benedikt M. Márk szombat
helyi, Rosenberg Saul új fehértói és 
Vorhand Mózes makói főrabbik. 
Rendes- és póttagok: Strasser Sala
mon debreceni, Rosenbaum Mózes 
kisvárdai, Teitelbaum Naftaly nyír
bátori, Snyders Bernát győri, Bródi 
Emánuel nagykállói, Kohn Farkas 
csornai és Sussmann Viktor kecs
kémét (Budapest) főrabbik. Világi 
rendes- és póttagokká a következő
ket választották meg: óbudai Freu- 
diger Abrahám, óbudai Freudiger 
Lipót (Budapest), Bernfeld Sámuel 
(Debrecen), Steiner Vilmos (Pápa), 
Németi Sándor (Nyíregyháza), Ko
réin Dezső (Budapest), Krausz Mór 
(Debrecen), Kiéin Márkusz (Buda
pest), Berger Benő (Újpest), Rubin 
Márton (Sátoraljaújhely), Kornitzer 
Salamon (Szerencs), Frey Sámuel 
(Szombathely), Lefkovits Jenő 
(Nyírbátor). Az új országos képvi
selőség hosszasabban megtárgyalta 
az elintézésre váró fontosabb ügye
ket is. Ezek során felszólalt Blasz 
Ede, akinek beszéde megindító szép 
megemlékezés volt Franki Adolfról. 
A konkrét ügyekben a következők 
szólaltak fel: Pollák Emánuel sze
rencsi, Deutsch Jenő abaújszántói, 
Katzburg Miksa ózdi, Strasser Sa
lamon debreceni, Teitelbaum Naf
taly nyírbátori főrabbik, óbudai 
Freudiger Dávid, óbudai Freudiger 
Abrahám, Koréin D., Goldschmidt 
Sigfried, Spitzer Arnold, Steiner 
Vilmos, Steiner Ede, Schlesinger 
Adolf és Németi Sándor országos 
képviselőségi tagok. A felszóla
lásokra Kahan-Frankl Samu elnök 
adta meg a kellő felvilágosításokat. 
Ez a gyűlés 10-én, délután 2 órakor 
ért véget. Délután 3 órakpr az újon

HA Zsidó Élet
=
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nan megválasztott központi bizott
ság tartotta első alakuló ülését és 
egyben a sürgősebb ügyekben ér
demleges tárgyalás után meghozta 
határozatait. Ezzel este 8 órakor be
fejeződött a hazai orthodox zsidóság 
vezetőinek három napos tanácsko
zása.

176.000:13.000
Ez a két számjegy azt jelenti, 

hogy 176.000 tagja van a pesti izr. 
hitközségnek: közülük 63.360 adófi
zető, de csak 13.000-nek van szava
zati jogosultsága s ezek 10%-a is 
hitközségi alkalmazott. A pesti izr. 
hitközség januári évi rendes köz
gyűlésén éles vitát provokált egy 
cionista képviselőtestületi tag fel
szólalása, ki a hitközségi választó
jog kiterjesztését követelte. Mi nem 
voltunk és nem vagyunk cionisták 
s nem cionista szemszögből nézzük 
a felszólalást, de tárgyilagosan cso
dálkozásunknak adunk kifejezést, 
hogy a 350 főnyi képviselőtestület
ből alig néhányan tartották fontos
nak s nagy horderejűnek, hogy a 
közgyűlésen a választójoggal kap
csolatban az elnököt nyilatkozatra 
bírják.

A jelenlegi választási rendszer 
már tarthatatlan s maga a hitköz
ség elnöke is több ízben bejelen
tette a hitközségi választójog meg
reformálását és kiterjesztését. De 
az ígéret — ígéret maradt s nem is 
remélhetjük az ez irányú bíztatások 
valóra válását, mikor olyan kijelen
téseket hallunk, hogy „a kis adó
fizetők s frontharcosok között igen 
sok megbízhatatlan s szélsőséges 
elem van”, sőt olyanok hazafiassá
gát is kétségbevonják, kik hősiesen 
küzdöttek a világháborúban. Az 
első zsidó vallásit hősi halott egy 
ügyvéd volt, kinek nevét ugyan 
hiába keressük a Hősök Emléktem- 
plomán, amelyen a hitközség elöl
járóinak és főtitkárának nevei sze
repelnek a rendszer nagyobb dicső
ségére.

A pesti hitközség legutóbbi köz
gyűlésén az elnök úr kijelentette, 
hogy nézete szerint „a jelenlegi at
moszféra nem alkalmas” e kérdéssel 
való foglalkozásra. Ha valaki a jo
gok indokolt kiterjesztését követeli, 
azt még nem lehet megbízhatatlan
nak bélyegezni. Cikkünk címe is 
arra utal, hogy a pesti hitközség
ben a nagy tömegnek nincsenek jo
gai: a hitközség 176.000 lelket szám
lál, de csak 13.000-nek van válasz
tójoga! Kell ehhez a kis statisztikai 
adathoz külön kommentár?!...
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Kibújt a sseg a zsákból
Irta: Serényi Sándor dr.

Alapi Béla úr levelét megírta. 
Jaj, de nem levelet írt. hanem új
ságcikket az „Egyenlőség” pu
rimi számába „a budai választás 
után.” Nem is lett volna ebből baj. 
ha a cím után pontot tesz, de nem 
tett pontot, sőt csekély három hasá
bon át mondja el a fúzió megillah- 
ját. Miattam ez is rendjén volna, 
ha egyrészt nem keveri bele az én 
szerény nevemet téves beállításban 
és másrészt, ha nem mond el ismé
telten olyan adatokat, melyeket én 
már egynéhány ízben okmánysze
rűen megcáfoltam. Ezt én nem 
hagyhatom szó nélkül.

Fölemlíti, hogy 1920-ban. a kom
munizmus hullámai után együtt 
fordultunk a pesti nagy hitközség
hez segítségért Buda megmentése 
érdekében, ahol akkor a legvigasz
talanabb viszonyok uralkodtak. Ezt 
úgj* adja be a járatlan olvasónak, 
mintha mi ezt az S. O. S. kiáltást 
a magyar zsidóság érdekében han
goztattuk volna. Ennek ellenkezőjét 
bizonyítja az én 1919 elején az 
.,Egyenlőségében megjelent cik
kem: „Körzetek és nem központ”, 
melyben a hitélet beusősége érde
kében a decentralizációt sürgettem, 
ami éppenséggel nem akadálya, sőt 
ellenkezőleg, előmozdítója a hitköz
ségek testvéri összefogásának. Hi
vatkozom továbbá arra, hogy mi
helyt a budai viszonyok 1922-ben a 
rendes mederbe kerültek és boldo
gult Baracs Károly vezérlete alatt 
új, viruló élet kezdődött, további 12 
éven át — az adómegosztási kérdés 
felmerüléséig — soha többé szóba 
sem hozta Alapi Béla és más se a 
fölöslegessé vált fúziót. Mindezt 
részletesen megírtam a „Zsidó Élet” 
IV. évfolyama 39—40-dik számában. 
„Személyes kérdésben” írt cikkem
ben. Erre azt felelte Alapi Béla ba
rátom, aki 1922-től 1934-ig legoda- 
adóbb híve volt Buda önállóságá
nak, hogy ő igenis már 1932-ben. 
tehát az adómegosztási kérdés fel
merülése előtt, mikor Szántó Jenő 
barátunk az Országos Iroda alel- 
nöke lett, üdvözlő beszédében is cél
zást tett kedves eszméjére, a fú
zióra, melynek megvalósítását 
Szántó útján remélte. A „Zsidó 
Élet” 1937 január 2-iki számában 
„Valakinek rossz a memóriája” c. 
cikkben szószerint közölte a gyors
írói feljegyzések alapján leszöge
zett hiteles üdvözlő beszédet és ki
tűnt, hogy Alapi Béla 
lékezik.

Most aztán megint- 
ezt az üdvözlőbeszédét, 
bi tanúságot, de kérdem: mikor be
szélt a fúzióról ló év alatt. 1921 ta
vaszától 1931-ig? Nincs felelet, sőt 
úgy tesz, mintha a „Zsidó Élet”-ben 
megjelent cáfolatokról 
venne. A füle mellett 
őket.

Mindenki be fogja 
bármenyire szerettem 
pontot tenni

Alapi Béla barátoméval, mert nem 
hagyhatom a magam igazát elho
mályosítani. Nem szívesen akaszko- 
dom vele össze, mert egy kicsit föl
diek is vagyunk: két fejérmegyei 
mokány magyar. Aki nem tudja, 
nem is hinné, hogy egyúttal jó zsi
dók is vagyunk mindketten. Ezt az

vérrel és fölényesen régmúlt dol
gokról, melyek már többször meg
lettek cáfolva és most mégis újból 
kényszerít az elmondottakra? A fe
lelet igen egyszerű és érthető. 
Könnyű neki. A nagy uraknak kor
látlan terük van a pesti dömping- 
sajtóban. Inkább átbújik a teve a 
tű fokán, mintsem bárki más egy
szerű halandó remélhetné, hogy az 
ő lapjában az „audiatur et altéra 
pars” érvényesüljön. És 200 éves 
öreg zsidó lehet valaki, míg talán

rosszul em-

hangoztatja
mint ali-

tudomást se 
bocsájtja el

látni, hogy 
__ volna én is 

r____  ___  „a budai választás
után”, kénytelen vagyok még egy
szer összemérni rozsdás toliamat az
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utóbbi együttességet azonban csak 
félve kockáztatom meg, mert Alapi 
cikke szerint a legjobb budai zsidók 
a fúziós párt karámjában remeg
nek. Az ártatlan báránykák félnek 
a csúnya farkastól, az autonómiá
tól. Csak azért nem tudott győzni a 
fúzió, mert az az erőszakos farkas 
pénzzel dolgozott, korrumpált, fize
tett pesti ügynökökkel molesztálta a 
budai híveket és ami a legrettene
tesebb: terrorizálta a pesti bankok 
és iparvállalatok vezéreit, hogy bu
dai tisztviselőiket az autonómia 
mellett való állásfoglalásra rábír
ják! Ennyi visszaélés után már iga
zán nem csoda, hogy a farkas győ
zött! De hiába: a fúzió kicsiny 
mustármagja termékeny talajra 
akadt. Eleinte csak négyen voltak, 
most már 58-an vannak és folytatni 
fogják a küzdelmet a végső, a töké
letes győzelemig. Reszkess Buda!

Nem szeretem, ha Alapi Béla ha
ragszik. Nagyon szokatlan. Öt a bu
dai hitsorsosok. mint nyugodt és 
szellemes causeurt ismerik. Ez „illik 
neki rettenetes.” — „A budai vá
lasztás után” írt cikkében nem is
merünk rá, aki fiatal korában szép 
verseket és novellákat is írt. Nem 
adjuk föl a reményt, hogy revide
álni fogja álláspontját. Már sokan 
megtették előtte. Nincsen abban szé
gyen.

De térjünk vissza a fúzió ok
nyomozó történetére. Joggal kér
dezi a nyájas olvasó, miért beszél 
Alapi Béla barátom olyan hideg-

1/A kg ára 70fillér

egyszer sikerül neki egy kis rek- 
tifikációt elhelyezni a totalitás elve 
alapján álló lapban. Ha sikerül is, 
a helyreigazítást előbb a főszer
kesztő úr kisimítja, átdolgozza, 
megrövidíti és kibővíti úgy, hogy 
az érdekelt rá ne ismerjen és fő
ként, hogy Isten ments, ne azt tar
talmazza, amit a nyilatkozatot tevő 
közhírré tenni akart.

Újból is kérdem tehát, hogy mi
ért ismétli meg Alapi Béla már 
megcáfolt mondanivalóit? Jól tud
ja. hogy a mai viszonyok között a 
legkevesebb ember olvas két fele
kezeti lapot. Aki az ő cikkét olvas
sa, ritkán értesül az ellenvélemény
ről s szentül hiszi azt, amit nyom
tatva lát. így csinálódik a közvé
lemény. Én nem ismétlem meg azt. 
amit a „Zsidó Élet"’ 1936 évi 39-40 
számaiban már megírtam. Csak két 
dologra vagyok bátor hivatkozni 
ország-világ előtt. Ami elsősorban 
azt illeti, hogy 1920-21-ben milyen 
véleményt nyilvánított boldogult 
Székely Ferenc. Léderer Sándor. 
Ullmann Adolf báró, Bánóczi Jó
zsef és dr. Kohner Adolf báró, ha
tározottan állíthatom, hogy meg
mosolyogták az ideát és azzal egy 
percig sem foglalkoztak érdemlege
sen. Mutasson föl Alapi Béla egyet
len pesti jegyzőkönyvet, egyetlen 
aktát, ami az ő előadását támo
gatja! ,,

Nóvum is van az u.i cikkben. 
Megtudjuk, hogy a zsidóság nagy 
halottam kívül van egy élő tanúja
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is az 1920. évi eseményeknek. Sza
bolcsi Lajos, aki már 16 év előtt 
felismerte a kérdés nagy horderejű 
voltát és sokat tárgyait a fúzióról 
Alapi Bélával. Bizonyára az egész 
zsidóság nemzetközi súlya is más
ként alakul, ha Buda a pesti hit
község adófizető vazallusává lett 
volna már 1920-ban. De legalább is 
Magyarországon sokkal hatályo
sabban lehetett volna szembeszállni 
a második osztályú állampolgárság 
tényével: nem húzzák ki szépen 
lassan a gyékényt minden zsidó 
alól és nyilasoknak nyoma sem 
volna. Kár. hogy Szabolcsi Lajos
nak erről a kérdésről írott lelkes 
cikkeire nem mutathat rá. pedig 
senki sem akadályozta őt abban, 
hogy a nagy eszméről a nyilvános
ságot is tájékoztassa saját lapjá
ban. Valóságos deus ex maehina 
Szabolcsi Lajosnak ez a 16 év előtti 
eddig ismeretlen szereplése.

Mikor a budai választás ideje 
már közeledett és a fúzió vezérei 
rájöttek, hogy ez nem nagyon szim
patikus jelszó, átalakultak az auto
nómiával kevésbbé ellentétesen 
hangzó és a szavazatok szerzésére 
alkalmasabbnak látszó „együttmű
ködési párt” elnevezésre. Ügy tet
tek. mintha a fúziót egészen kikap
csolták volna. Ezzel akarták elhi
tetni Buda jóhiszemű zsidóságával, 
hogy voltaképen ők is csak auto
nómiát akarnak, amit egyáltalában 
nem érint egy kis ártatlan „gazda
sági együttműködés”. Most aztán 
nyíltan megírja Alapi Béla — kö
szönet az ő egyenes és becsületes 
őszinteségéért! — hogy ő volt a 
fúziós párt vezére. Eleinte csak 
négyen voltak — mondja — és ina 
már 58-an döngetik Buda ércfalát 
és, nem fognak nyugodni addig, 
míg. a budai hitközségnek sovány 
páncélos pénzszekrényét Pest el 
nem foglalja. De ezt már szóról- 
szóra meg kell jegyeznünk és to
vább adnunk Buda zsidóságának, a 
mai és az eljövendő nemzedéknek.

— Immár 58 taggal vagyunk a 
képviselőtestületben. Csupa intelli
gens, gondolkozásban, pozícióban 
előkelő, önzetlen, igaz jó zsidó fér- 
liú és hölgy képvisel bennünket 
Buda zsidóságának élén, díszét al
kotják a képviselőtestületnek, akik 
együttmaradunk Szántó Jenő el
nöklete alatt a statútumok megjele
néséig, hogy akkor megkönnyítsük 
a végleges fúzióra való átmenetet 
azzal a többséggel, mely majd ak
korra egész biztosan kialakul. A 
fúzió eszméje, mert a fővárosi és 
magyar zsidóság üdve. Isten di
csőségében való előrehaladása függ 
tőle, él, azt megszüntetni nem lehet.

Mindig mondottuk, hogy az 
•■együttműködés” zászlaja az árbo
con csak arra való, hogy a fúzió 
csempészárúját könnyebben lehes
sen fuvarozni. Akik ezzel a zász
lóval hívták a budai zsidókat az 
ártatlannak Játszó együttműködés 
táborába, jól tudták, hogy e nél
kül még 509 szavazatot.sem kaptak 
volna. Hálásan köszönöm Alapi Bé
lának. hogy őszinte szavaival most 
leinyitotta a budaiak szemét. Elég 
hamar kibújt a szeg a zsákból.

Mit sió! hozzá 
a Zsídófcórház orvosi kara? 

Irta: HáMOS GJJULfl ny. százados
A pesti hitközség immár nyolc

van éves kórházáról szeretnénk a 
legdíesérőbb jelzőket írni, melyekei 
jelentőségénél, fontosságánál, szük
ségességénél és közérdekűségénél 
fogva meg is érdemel. Szigorúan 
tárgyi okokból azonban kénytele
nek vagyunk bírálat tárgyává tenni 
a Zsidókórház szellemét, mely a 
Síp-utcából indul ki és kínos 
szenzációja a felekezeti közvéle
ménynek.

Nem mehetünk el szó nélkül a hit
község legfőbb tisztviselőjének 
— aki egyszemélyben a kórházak 
előadója is s így alapos ismerője a 
kórházak beléletének. orvosai tudo
mányos színvonalának és gyógyító 
módszereinek, az ápolási rendnek s 
a kórházi élelmezésnek —azon gesz
tusa mellett, hogy egyik közeli hoz 
zátartozójának gyógyítását nem 
bízta a Zsidókórház általa is 
annyiszor és anyira dicsért kitűnő 
orvosaira, hanem egy állami klini
kán helyezte el. Minthogy a Zsidó
kórház a hitközség egész költség
vetésének 33.15 százalékát teszi ki, 
vagyis 1,472.408.67 pengőt, de külön
ben is a pesti Zsidókórház való
ban országoshírű orvosok vezetése 
alatt áll. — máris különféle glosszá- 
kat fűztek eljárásához, amelyből bi
zalmatlanságot magyaráztak ki a 
kórház főorvosai iránt. Ugyanakkor 
rámutatnak arra a furcsa körül
ményre, hogy a tőle függőkre ál
landóan aféle gyengéd erőszakot 
szokott gyakorolni, hogy adott ese
tekben a Zsidókórház orvosait ve
gyék igénybe.

Kíváncsiak vagyunk, mit szól eh
hez az esethez a pesti izr. hitközség 
kórházainak főorvosi tanácsa, de 
maga a hitközségi elöljáróság is? 
Annyi bizonyos, hogy a főorvosi 
kar semmiképpen sem érdemli meg 
ezt a könnyen félreérthető mellő
zést, bár egyébként természetszerűen 
respektáljuk a betegek személyi ki- 
\ ánságait, főkép elhatározó aktusok 
küszöbén.

Szóvá kell tennünk ezúttal a hit
község mégegy antiszociális intéz
kedését. Azok a segéd- és osz
tályorvosok, akik még nincsenek ki
nevezve, annyit már elértek 
igaz, hogy csak a közismert 
„sztrájk” útján, — hogy fáradságos 
és felelősségteljes munkájukért leg
alább ebédet kapjanak, persze, nem 
ingyen, mert erre az elöljáróságnak 

nem volt elég lelkiereje, lévén a 
kórház is üzleti vállalkozás, hanem 
havi 10 pengős térítés ellenében. Ez
zel az összeggel azonban tulajdon
képen a kinevezett orvosokat rövi
dítették meg. inért kötelesek a ka
pott tiszteletdíjakból fizetni az osz
tályukon lévő 2—3 ingyenes szolgá
latot teljesítő orvos helyett a tíz. 
pengőket. Ez intézkedésnek az az. 
i rkölesi szépségfoltja, hogy a kine
vezett orvosok honoráriumából a 
hitközség hatalmi szóval elvesz 10 
pengőket s szinte alamizsnaszerüen 
hat, mikor a szegénysorsú orvo 
sokért az ebédet mások fizetik meg. 
Különösen kirí ez. mert a 10 pen
gőkért nekik csak II. osztályú, a 
kórháziak által úgynevezett „javí
tott cselédkoszt” jut, míg a velők 
egy asztalnál étkező kinevezett se
géd- és alorvos kollégák I. osztályú 
kasztot kapnak díjmentesen. A sa
nyarú viszonyok között élő, több
nyire külföldi egyetemeket végzett, 
numerus elausus-sal sújtott, bizony
talan jövő előtt álló fiatal orvos 
belső lelkivilága sötétebb színekkel 
látja ezt a szociális igazságtalansá
got. mely hasonló munkáért, már az 
ebédnél is egy osztállyal deklasszi- 
fikálja és elhinti azt a magot, 
amelyből nem terem illatos virág a 
Síp-utcai szellem javára. Azok a 
mi ntegy 30—35 anyagi támogatás 
nélkül álló orvosok ebédje után in
kasszált havi 10 pengők nem válnak 
az elöljáróság dicséretére akkor, 
mikor a kórházak milliós költségve
tésében ezen összegek úgyszólván 
meg sem látszanak. De ha már e 
csekély bevétel elmaradása megbil
lentené (?) a kórházak pénzügyi 
egyensúlyát, szüntessék meg leg
alább azt a lealázó különbséget, 
hogy az egymás mellett ebédelő or
voskollégák nem egyforma osztályú 
ebédet kapnak.

Figyelmébe ajánljuk sorainkat a 
hitközség kórházi bizottságának, 
amely ne csak indítványozó testü
let legyen és hatásköre ne csak a 
hórház általános szervezeti és gaz
dasági ügyeire korlátoztassék. ha
nem a fiatal orvosi kar szociális 
helyzetévei is foglalkoztassák. Álta
lában a kórház nem kizárólag anya
gi vonatkozású kérdéseiben a döntő 
szó ne az adminisztrációé, hanem 
az intézmény orvosi vezetőié, illetve 
a nagyobbrészt orvosokból álló ta
nácsadó testületé legyen!
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Nem lehet leszállítani 
a hitközségi tisztviselők nyugdíját!

Legutolsó számunkban beszámol
tunk arról, hogy annak a persoro
zatnak egyik csoportjában, amelyet 
a Pesti Izr. Hitközség- alkalmazot
tai indítottak nyugdíjuk jogtalanul 
leszállított részének megfizetése 
iránt a Pesti Izr. Hitközség nyug
díjpénztára ellen, a budapesti kir. 
ítélőtábla február 16-án hirdetett 
végítéletében a nyugdíjpénztárt a 
jogtalanul levont nyugdijaknak 
eredeti összegükben való megi'ize.- 
tésére kötelezte, elutasítva: a nyug
díjpénztárnak a gazdasági lehetet
lenülésre alapított kifogását. Ekkor 
jeleztük már, hogy

a táblai ítélet a gazdasági lehetet
lenülésre vonatkozó kifogás el
utasításának indokolásában igen 
érdekes motívumokra mutat rá, 

melyek a hitközségi közéletben 
rendkívül fontosak.

Most alkalmunk van az ítélet in
dokolásának ezeket az érdekes ré
szeit a következőkben közölni:

Az ítélet mindenekelőtt megálla
pítja azt, hogy az 1933. évi 4600. és 
6700. M. E. sz. rendeletek me
lyekre való hivatkozással a nyug
díjpénztár a leszállításokat indo
kolta, a hitközség és alkalmazottai 
közötti viszonylatban nem alkal
mazhatók.

Ami pedig a gazdasági lehetetle
nülés kérdését illeti, a hitközség 
nyugdíjpénztára 40 drb. melléklet
ben kívánta bizonyítani, hogy a 
hitközség deficitje évről-évre emel
kedik és

ha a hitközségnek, illetve chev- 
rának meg kellene fizetnie a le
szállítás előtti nyugdíjakat, akkor 
ez azt jelentené, hogy egy összeg
ben 965.829.45 pengőt, a jövőben 
pedig az eddiginél évi 70 090 pen
gővel magasabb összeget Kellene 

fizetniök,
aminek eleget teni nem tudnának.

Erre vonatkozólag kimondja a 
kir. Tábla, hogy

a bíróságnak joga van a gazdasági 
lehetetlenülés vizsgálata szem
pontjából a hitközségi költségve
tés és zárszámadás minden egyes 
tételének szabályszerűségét fe

lülvizsgálni,
még sem bocsátkozott annak bírá
latába, hogy az alperes által előter
jesztett kimutatások a valóságnak 
megfelelnek-e és 

az ott feltüntetett kiadások között 
vannak-e olyanok, melyek nem is 
szükséges és hasznos, hanem 

fényűző,vagy felesleges kiadásokat 
szolgálnak,

mert még ha ezek a kiadások való
diak és szabályszerűek is, nem al

nos Húsvéti árut ben, az idén is gyártunk.
A felügyeletet az egri főrabbi, főtiszlelendő

Schreibor Simon ur 
gyakorolja.

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

áru megbízhatóságához soha kétség nem férhet.

anRICSBAVi SB&ilt tékát a legvallásosabb emberek is a 
SÉMMWwÍI SEI Hl legteljesebb bizalommal fogyaszthatják.

FRANCK HENRIK FIAI R.-T.
Budapest, 113. poslafiók 5.

kalmasak annak megállapítására, 
hogy az alperes által követelt nyug 
díjkülönbözet kifizetése lehetetlenné 
vált. Abból ugyanis, hogy évenként 
kevesebb az alperes nyugdíjpénztár 
egyik fentartójának, a hitközség
nek évi bevétele, mint a kiadások, 
még akkor sem következik a hit
községre nézve a gazdasági lehetet
lenülés megállapítása, ha a kiadá
sok mind szükségesek és hasznosak, 
mert ez annak megállapítása nél
kül, hogy a hitközség az évi bevéte
leit a nyugdíjösszegek visszaállítá
sához szükséges és ebből reá eső, 
a fentiek szerint alperes által mind
két fenntartóra együttesen megje
lölt összegeknek mindenesetre csak 
egy részét kitevő összeggel fokozni 
nem tudja, meg nem állapítható, 
már pedig az utóbbi említett kö
rülményre az alperes tényállást 
sem terjesztett elő.

Nem vagyok xsidó...
Irta: Dr. Földvárj) Miklós székesfővárosi mérnök

Megint újra vadul lobog a fele
kezeti gyűlölet eget csapkodó láng
ja. Kain keserű vére árad szét. 
Testvér testvért elad. Nincs megér
tés, hiányzik a béke. A középkor 
démoni parancsa: „Divide et im- 
pera”, reinkarnálódik napjainkban. 
Felelőtlen egyének vad gyűlölete 
idegen gondolatot szít, terjeszt, 
megmételyezi a városok és apró

Egyébként az ekként az összes 
nyugdíjak felemeléséhez évenként 
szükségesnek mutatkozó összeg a 
hitközség 4 és ’/2 millió pengő kö
rüli költségvetéséhez képest nem is 
olyan jelentékeny, hogy erre való 
tekintettel a hitközség a maga ré
széről a gazdasági lehetetlenülés 
kifogását az alperessel, mint válla
lattal szemben érvényesíthetné s 
miután az alperes és a hitközség a 
nyugdíjakért egyetemlegesen felel,

Telefon: *2-688-45.

az alperesi alapszabályok 66. §-a 
szerint nem hivatkozhat a gazda
sági lehetelenülésre az alperes sem.

Ezek után megállapítja a Szőke
tanács, hogy

a nyugdijak egyoldalú leszállítása 
jogszerű nem volt,

miért is az elsőbíróság ítéletét hely
ben kellett hagyni.

Szóval a hitközség ezek szerint 
évi 70.000 pengővel több nyugdíjat 
lesz kénytelen fizetni. Mi ezt a kö
rülményt nem tekintjük oly nagy
katasztrófának. Legfeljebb keve
sebb jut majd a jövőben a 4 és 54 
millióból — mondjuk a sajtóalapra 
és a mammutfizetésekre! De meg
térül ez a többlet abból is, hogy 
most már elmúlt a budai választás 
és megszűnik a sok propaganda
költség is.

tanyák népét. Az ineipiens ma
gyart coefficienssé akarják át
gyúrni. Miért? Erre a nagy kör
kérdésre hiába keresek feleletet, 
nincs és nincs. Ha rég letűnt áb
rándvirágos gyermekkorom jut 
eszembe, könnyes lesz a szemem. 
Régen, majdnem 40 esztendeje, Fe
renc József püspök egyszer nálunk 
járt. A gyermekszobában játszót- 
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tani velem egykorú gentleman-ek- 
kel. Az egyik azt mondta: „büdös 
zsidó.” A püspök erre átjött apám 
szobájából, közénk állt. Szelíd han
gon azt mondta: „Kis fiaim! Min
den magyar a testvérünk. Mind 
egy Istent imádunk, az örök Atyát, 
azt, aki mindannyiunkat a saját 
képmására alkotott és teremtett. 
Mindenki Istennek a képmása. A 
legremekebb mű, a legtökéletesebb 
remek. Aki gyűlöli testvérét, gyű
löli az Istenét.” Azóta fülembe 
csengenek a szavai. Ez a tanítás 
bimbózó öntudatom óta él bennem 
és ez fog elkísérni egykor a végső 
pihenőre.

A gyűlölet idején kezembe került 
egy Rembrandt-album. A barokk
kor halhatatlan mesterének kompo
zíciójának gyűjteménye. Teljesen 
Rubens nyomdokain haladó bibliai 
ciklusa lep meg legjobban. Itt van 
Sámson megvakítása. Eredetije a 
frankfurti múzeumban. Sámsont 
leteperték, a hős fogyni készülő ere
jével szabadulni akar kínzói kar
maiból. Delila ollóját és Sámson 
haját démonikusan diadalmámor
ral lobogtatja. Az érzéki kegyetlen
séget fokozza a kísérteties lámpa
fény. Ez a műve volt egyik leg
szebb alkotása. Rembrandt nem ke
resi a misztikumot. Tintórettoval 
együtt elmúlt a misztikum kora. 
Rembrandt azt keresi, amit az em
beri lelkekben talál. Rembrandt fes
tői munkája Shakespeare és Cer
vantes nagyszerű lélekrajzainak 
folytatása. Ezt látjuk a drezdai 
képtárban őrzött Sámson esküvő
jén. Az Ótestamentum tragikus 
hőse, úgy látszik, kedvenc témá
jává lett. Az asztalfőn prezideál 
Delila, mint maga a Végzet. Ez 
előbb készült, mint a tragédiát meg
örökítő jelenet. Manoáh áldozatá
ban talál rá Rembrandt az egysze
rűség igaz hangjára. Mesés kép Dá
vid és Absalon kibékülése is. At
lasz színű selyemkosztümös Ab
salon egy mese illusztráció külső
ségét idézi fel. Későbbi müvein 
már a populáris színességet lassan 
felváltja a mélyről jövő színek iri-

Pensione Rístorante

Tauber Abbázia
elsőrendű orth. kóser 
konyha, szobák minden 
komforttal -
Teljes pensió 25 lírától. 
Clearing fizetés. 

zálása. Ezt látjuk a vak Tóbiás ké
pében. Itt van az angyalok látoga
tása az öreg Ábrahámnál. Itt az 
isteni nyugalmat állítja szembe a 
törékeny emberi lélekkel. Ott van a 
hágai múzeum gyöngye: Saul hall
gatja a zsoltáros Dávid király hár
fajátékát. Csúf arcán egy neuro- 
pata szenvedése ül és minden moz
dulata, a könnyeit letörölni ké
szülő kézmozdulat. Az élet értelmét 
kutató Faust saját lelkének hű kó
piája, élete második felében, midőn 
rájött arra, hogy poézis csak Isten
ben és a lélekben van. Ezért Jézus 
alakjait, — mint a szenvedők vé
dőjét — lelke minden melegével ve
szi körül.

Ha Rembrandt lelkét ennyire 
megfogta a biblia varázsa, ha az 
ótestmentum alakjaiban találta meg 
mindama energiaforrást, ami a 
nagy és örökbecsű művei megalko
tására ösztönözte, ha a drezdai és 
frankfurti képtárak kohinoor-gyé- 
mántjai a Rembrandt-féle ótesta 
mentumi művek, a tiszta l’art pour 
l’art, melyben a 17-ik század nagy 
fia élt, — akkor miért tapossák sár
ba az ősi törvénykönyvet, amely 
alapján birodalmak épültek fel és 
állnak a mai napig: a bibliát. A

Francia kiáltvány 
a szentföldi béke érdekében

Az európai és keleti zsidóság jo
gainak védelmére alakult francia 
bizottság a „Daily Telegraph” ki
adójához nyílt levelet intézett, me
lyet a keresztény, mohamedán és 
zsidó szellemi élet elitje írt alá. A 
nyílt levél aláírói úgy vélik, hogy 
most, mikor a Palesztinái királyi 
vizsgálóbizottság a lefolytatott ki
hallgatások eredményét készül fel
dolgozni és ennek következményeit 
levonni, szüksége mutatkozik bizo
nyos fogalmak tisztázásának. Sze
rintük az egész arab-zsidó ellentét 
sajnálatos és tragikus félreértések 
sorozatán alapul. Le kell szögezni, 
hogy a Palesztinái arabságnak csak 
haszna van a zsidó letelepülésből, 
mely hallatlan fellendülést hozott 
ebbe a szegény országba. Míg a vi
lágháború után 6000 dunam narancs
ültetvény volt arab kézen, addig je
lenleg- 32.000 dunam földnek arabok 
a tulajdonosai. A zsidó mezőgazda
ság birtokában összesen 320.000 du
nam szántóföld van, szemben a 
6,500.000 dunamot kitevő összterület
tel, melyből csak 3.000.000 dunam 
művelhető, de csak a fele áll mű
velés alatt. 

biblia nem tanít gyűlöletet. Min
den sora szeretetről beszél. Miért 
nem értik meg e zseni lelkének és 
századának átfogó értelmét? Rem
brandt megértéséhez az kell, hogy 
3 évszázad távlatán át forduljunk 
vissza feléje. Ezt teszem én is. Nem 
vagyok zsidó, régi magyar nemes 
ember vagyok, a boldogság köny- 
nyes, megfáradt vándora. Nem ér
tenek meg engem ekváleseim. Nem 
tudják, hogy magyar szívem miért 
vérzik. Én 19 éve, egy csütörtöki 
napon, december 6-án, nevemnap- 
ján menekültem Marosvásárhely
ről, ezért érteni meg a 2000 évvel 
ezelőtt országát vesztett zsidó test
véreimet.

Nagyon nehéz Jelettünk az idők 
járása. Kell most a magyar. Min
dennapi könnyes imám a megér
tésért ostromolja az eget. Vissza
sírja lelkem a boldog világot, ami
kor mindenki magyar volt. Mo- 
notheista testvérek, Rembrandthoz 
utasítlak titeket. Nézzétek meg őt, 
a szeretet és békeapostolt. Hagy
junk fel minden gyűlölettel, hogy 
megtisztult lélekkel várhassuk, fo
gadhassuk a magyar húsvétet, a le
targikus, halálos dermedtségéből 
feltámadó: Nagy-Magyarországot.

Paris, 19.37 március.
A nyílt levél szerint a munka sza

badsága minden zsidó és arab szá
mára egyformán biztosítandó, aki 
hajlandó kötelezni magát, hogy a 
munkapiac árait aláajáulással nem 
rontja.

Kívánatos volna annak leszöge- 
zése, hogy a zsidó bevándorlás vég
célja oly arab-zsidó Palesztina meg
teremtése, illetőleg fejlesztése, mely 
az arab és zsidó nyelveknek, mint 
nemzeti nyelveknek teljes egyen
rangúságán alapul.

Az arab-zsidó kibékülés célját 
mozdítaná elő nagy mértékben az 
is, ha a többi ázsiai arab államok 
nacionalistái szintén tágabbra nyit
nák országuk kapuit a zsidó beván
dorlók és zsidó tőke beözönlése előtt.

Síremlékek
a legolcaóbb árban
Lőwy-nél Budán
II.. Fö-u. 79. Tel : 1-515-81.
Fióküzlet és teíep III. Bécsi-út. 
A troleybusz indulási állomá- 
aától 2 percnyire.
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Harmadszor is elnökévé választotta 
a budai hitközség dr. Kriszhaber Adolfot

Impozáns egység az Autonómia Pártján, távol
maradó notabilitások az egyesülésieknél — 
Megalakult a budai hitközség uj elöljárósága 

lást kér, miért a zárt tárgyalást el 
is rendelte. Ezt az intézkedését a fú
zió pártja hangos tiltakozással vette 
tudomásul.

Ezután dr. Berényi Sándor elnök 
felkérte a közgyűlési jegyzőkönyv 
vezetésére Diósi Jenő főtitkárt, hite
lesítésére Breszlauer László és Rejtő 
Ármin képviselőtestületi tagokat, 
majd bejelentette, hogy dr. Krisz
haber Adolf, dr. Csobádi Samu, Ka
tona Gyula, Szántó Jenő, Pfeiffer 
Ignác, Bartos Andor és Róna Mik
lós megválasztott képviselőtestületi 
tagok lemondtak választás alapján 
nyert tagságukról, miután mint örö
kös tagok, amúgy is tagjai a kép
viselőtestületnek. Biró Géza és dr. 
Berényi Sándor szintén lemondtak, 
mert mint intézményi vezetők, hiva
talból szintén tagjai a képviselőtes
tületnek. Fájdalommal emlékezett 
meg az elnök Schwarz Samunak, a 
kelenföld-lágymányosi körzet elnö
kének elhunytáról és közölte, hogy 
a lemondás és elhalálozás folytán 
megüresedett tagsági helyekre az 
autonómia-párt póttagjai közül dr. 
Rajna Nándort, Kohn Sámuelt, Be- 
nedict Imrét, Gerő Andort, Kardos 
Bélát és Buchbinder Márkot, az 
egyesülés oldaláról Jelűnek Ernőt, 
Schwarz Józsefet, Szegő Sándort és 
dr. Sebestyén Józsefet hívta be.

Ezután

Március 1-én tartotta alakuló köz
gyűlését a budai izr. hitközség kép
viselőtestülete, melyen megválasz
totta új elnökségét, elöljáróságát, 
választmányát és több szakbizottsá
gát. Ezen a közgyűlésen természe
tesen teljes erővel vonult fel úgy 
az autonómia, mint az egyesülés 
pártja, azonban míg az autonómis
ták páratlan fegyelemmel és hűség
gel tettek eleget kötelezettségüknek 
és emelték újra .maguk fölé azokat 
a régi vezetőket, akiknek áldozatos 
és bátor küzdelme védte meg a bu
dai hitközség önállóságát, addig az 
egyesülés pártjának új korifeusai 
kiknek neve főreklámja volt 
az egyesülés választói listájának, 
szinte kivétel nélkül távolmaradtak 
már az első közgyűlésről is. Távol
maradt néhány autonómista is — az 
ágybanfekvő betegek és külföldön 
tartózkodók.

Dr. Berényi Sándor
választási elnök nyitotta meg a köz
gyűlést. Beszédében annak a meg
győződésének adott kifejezést, hogy 
az új közgyűlés jelszava a béke és 
munka lesz. Ezután közölte, hogy 
Gesztes Ferenc kérvény nyújtott át, 
mely 30 névaláírással zárt tárgya-

rLaskaraktárak
Budán

Megnyíltak a 
budai hitközség 
laskaraktárai:

XI.,  Bercsényi-u. 10.
II., Csalogány-u. 50

III., Zsigmond-u. 49.
A budai hitközség területén pászka 
gyártására és forgalombahozata- 
lára kizárólag a budai izr. hit
község jogosult, idegen helyről 
tehát pászkát behozni tilos!
A kereskedői utón forgalomba hozott 
laska nem váltási célt szolgál és nem 
felel meg a rituális követelményeknek. 

következtek a választások.
Az elnök kiküldte a szavazatszedő 
bizottság elnökéül Herzl Béla, alel- 
nökéiil Róth Frigyes, tagjaiul Sauer 
Jenő, Nagy Elemér, Wirth Ernő, 
Székely Dezső képviselőtestületi ta
gokat és elrendelte a szavazást.

A szavazás lezajlása és a skruti- 
nium megejtése után Herzl Béla, a 
szavazatszedő bizottság elnöke kihir
dette az eredményt. Elnök 108 szava
zattal 47 ellen dr. Kriszhaber Adolf, 
alelnök 107 szavazattal 46 ellen dr. 
Csobádi Samu lett. Jellemző, hogy 
az együttműködésiek 47, illetőleg 46 
szavazatát dr. Berényi Sándor és 
Vető Sándor kapták, akikről köz
tudomású, hogy leggerincesebb és 
leglelkesebb hívei az autonómiának. 
Szóval: tüntetni mindenáron! Az 
elöljáróság tagjai lettek: Auer Ró
bert (szociális ügyek), egerszalóki 
Czigler Béla .(cserkészet), Fahn Fii- 
löp (jótékonyság), Gerő Ödön (köz
ügyek), Goldberger Sándor, dr. 

Gosztonyi Ármin, (a lágymányosi 
körzet elnöke), Kalmár Sándor (gaz
dasági), Kammcr Vilmos (tanügyi), 
Katona Gyula (kultusz), dr. Kertész 
Manó, Lőrincz Géza, Pap Lajos 
(adó), Sauer Jenő, Sebők Zsigmond 
(pénzügy) és Vető Sándor (kulturá
lis és építésügy).

A választmány tagjaiul megvá
lasztották a következőket: Alapi 
Béla, dr. Bálint Béla, dr. Bene Sán
dor, Bicskei Jenő, Cserhát Miksa, 
Frommer Hugó, Füredi Miksa, dr. 
Gács Adolf, Gesztes Ferenc, Gold
berger Ignác, dr. Goldzieher Károly, 
dr. Heller Bernát, Herzl Béla, Hof- 
fer Béla, Kalmár Gyula, Kádár Ar- 
mand, Korányi Ignác, dr. Lantos 
Béla, Magyar Lajos, Makray Teofil, 
Róth Frigyes, Schall Miksa, özv. 
Schiffer Mórné, Schön Géza, dr. 
Schulmeister Márton, Somogyi Béla, 
Sós Ármin, Spanyol Sándor, Strausz 
Lajos, dr. Szemere Samuné. — Meg

választották a nyugdíjbizottság 4 
tagját (elnök: dr. Goldzieher Ká
roly), a fegyelmi bizottság 8 tagját 
(elnök: dr. Bálint Béla) a számvizs
gáló bizottság 4 tagját (elnök: Nagy- 
Elemér), az orvosi rendelő kurató
rium 6 tagját (elnök: dr. Róna 
Gyula), ezenkívül az iskolaszék 5, az 
adókivető bizottság 50, végül az 
adófelszólamlási bizottság 50 tagját.

Az eredmény kihirdetését a köz
gyűlés nagy többsége tomboló lelke
sedéssel vette tudomásul, míg az 
együttműködés tagjai utána eltá
voztak a közgyűlésről. Őket a to-

SEL PESZACH 
CUKOR 

az orthodox hechserre reflektáló hithű 
hazai zsidóság részére EZ ÉVBEN IS 
Központi Irodánk irányítása mellett 
készült. Ezt a felragasztott 

1937. évi dátummal 
jelzett vignetták tanúsítják.
A cukor gyártása ez évben is
Selypi Cukorgyár R.-t.-nál 
(Budapest, V., Zrínyi-utca 14) történt, 
Silberstein Dávid váci főrabbi vallási 
főfelügyelete allatt.
Központi Bizottságunk Rabbicolle- 
giumának vallási döntése szerint 
az orthodox hivők csak olyan keres- 
kedőnélszerezhetik be SEL PESZACH 
CUKORszükségletüket, 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 magyarországi autonóm orthodix izr. hitfolekezet 
KÖZPONTI (ROBAJA 

(Budapest. VI., Eötvös-utca 19.) 
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vábbiak, főleg- a hitközség- jövő mun
kájának programja, nem érdekelték.

Ezután dr. Berényi Sándor elnök 
indítványára küldöttség' ment a 
megválasztott elnökért és alel nőkért. 
A küldöttséget Gerő Ödön vezette, 
tagjai Baracs Károlyné, Bíró Géza, 
dr. Szemere Sarnuné, dr. Goldzieher 
Ignác, Strausz Lajos és Sehiffer 
Mérné voltak. Néhány pere eltelté
vel lelkes éljenzés közepette vonul
lak be a küldöttség tagjainak kísé
retében dr. Kriszhaber Adolf és dr. 
Csobádi Samu, akiket dr. Berényi 
Sándor üdvözölt a képviselőtestület 
nevében.

Az üdvözlő beszédre elsőnek
Dr. Kriszhaber Adolf

elnök válaszolt, most már az elnöki 
székből.

Beszéde elején megemlékezett az 
elmúlt küzdelmekről és harcokról és 
azt a határozott akaratát nyilvání
totta ki, hogy

erejétől telhetőén a béke, egyet
értés és becsületes együttműködés 

helyreállítására fog törekedni.
Hálás szavakkal emlékezett meg a 
Kormányzóról, aki a felekezeti béke 
hű istápolója és a kormányról, mely 
megértéssel kezelte mindenkor fele
kezetűnk ügyeit. ígéri, hogy

a budai zsidóság továbbra is min
dent el fog követni, hogy méltó 
legyen azokra a szabadságokra és 
jogokra, melyeket az utóbbi év
tizedek nagylelkű törvényei biz

tosítottak a zsidóság számára.
Reméli, hogy az autonómia szigorú 
respektálásával létre fog jönni az 
együttműködés a pesti hitközséggel. 
Erre a megértésre annál nagyobb 
szükség van. mert végre be kell lát- 
niok azoknak a tényezőknek, akik 
az utóbbi időkben oly bámulatos 
könnyelműséggel tették kockára a 
felekezet tekintélyét, hogy a magyar 
zsidóság is vulkánon táncol, mely 
minden pillanatban felrobbanthatja 
a gondtalanul táncoló párokat.

A statútumról szólva megállapí
totta. hogy a budai hitközség állás
pontja természetszerűen nem válto-

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

Özv. PAPPER DEZSÖNÉ

Budapest, VII., Dob-utca 19,
Telefon: 1—345—30.

NAGYBAN! KICSINYBEN I 

zott meg és nem is változhatik meg 
mindadig. amíg ennek a hitközségre 
oly károsnak látszó rendelkezései 
megfelelő formák között meg nem 
változnak, amire kölcsönös egyetér
téssel. komoly tárgyalással meg le
het találni az alapot és ily módon 
a kormánynak esetleges előterjesz
tést tenni az ilyen változtatások al
kotmányos módon való keresztülvi
telére.

Ezután áttért a hitközség jövőbeli 
programjára, melyet nagy részletes 
séggel vázolt. Örömmel állapította 
meg. hogy úgy a hitéleti, mint a 
kulturális és jótékonysági kérdések
ben nagy előrehaladás mutatkozott. 
Fontos, hogy ez a munka tovább is

intenziven nevelje a felnövő nem
zedéket belső vallásosságra,

de ehhez az kell, hogy az apák se 
legyenek vendégek a templomban, 
hanem állandóan látogassák az is
tentiszteleteket. Ügyszintén tovább 
kell fejleszteni a tanítási programot 
is. Szeretettel kíván az új elöljáró
ság belekapcsolódni a Szentegylet és 
a Nőegylet működésébe. Fokozot
tabb munka vár a diákjóléti bizott
ságra. Kéri a hitközség tagjait, hogy 
támogassák a menzát is kellő mér
tékben. Szükség van arra is, hogy 
a felekezet munkátlanainak elhelyez
kedése is elősegíttessék. Ennek a 
kérdésnek tanulmányozására és gya
korlati alkalmazására külön bizott
ság létesítését tartja szükségesnek. 
Kulturális téren tovább kell foly
tatni az előadásokat, fejleszteni a 
könyvtárt. Tovább kell fejleszteni a 
Budai Zsidó Legényegyletet, az Ag
gok és Árvák Menházát és az ain- 
bula tóriumot. A kasruszintézmé- 
nyek fejlesztése, a laskasütés elő
mozdítása, imaházak és templomok 
létesítése, a körzetek kiépítése, a 
szentimrevárosi templom telkén is
kola létesítése, a cserkészcsapatok 
fejlesztése szintén fontos feladatai 
az új vezetőségnek.

Beszéde végén hálásan megkö
szönte a megnyilvánult bizalmat és 
az Ég áldását kérte hitközségére,

Dr. Kriszhaber Adolf nagy lel
kesedéssel fogadott székfoglalója 
után

Dr. Csobádi Samu
alelnök fejezte ki a képviselőtestü
let háláját a választási elnök és a 
választási bizottság tagjai iránt, 
majd megköszönte maga és elöljáró
társai nevében a nagy megtisztelte
tést, mellyel őket elöljárói tisztük
kel felruházták. Nemcsak azért jár 
köszönet, mert személyük megbe
csüléséről van szó. hanem mert ez 

annak az elvnek a diadalát is je
lenti, mélyítők szolgálatában állnak.

Valamennyi elöljárótársa nevében 
szól, amikor kijelenti, hogy nem a 
díszt keresik, bár kétségtelenül ér
zik a megtiszteltetésben rejlő díszt 
is, hanem a munkaalkalmat, hogy a 
hitközséget szolgálhassák. (Nagy 
taps.)

Dr. Kiss Arnold
vezető-főrabbi beszédében megálla
pította, hogy a

a budai hitközség önvédelmi har
cának, melyet önállósága fennma
radásáért folytatott, emléke meg 
fog maradni és fel fog vésetni min
den idők zsidó emlékeztető táb

láira. .
Meg van róla győződve, hogy azok, 
akik itt ülnek, mindnyájan a jól 
teljesített kötelesség érzésével tá
voznak innen. Ezután Isten áldását 
kérte az elnökre és a képviselőtestü
letre.

Strausz Lajos
műszaki főtanácsos az új tagok ne
vében üdvözölte a képviselőtesti!le 
tét. Nekünk, fiataloknak — mondotta 
többek között — nincs múltúnk, mi 
a jelent kívánjuk szemügyre venni 
és a jövőbe vetjük tekintetünket. 
Hála liberális választójogunknak, e 
testület teljes tükörképe lehet a vá
lasztóközönségnek, sőt színét-javát 
kívánta idekiildeni. A jövő emberfe
letti erőkifejtést igényel. Nem va
gyok tárnok, de akik ily képességgel 
rendelkeznek, sejtelmes jeleket ész
lelnek. Sötét fellepek tartanak fe
lénk napnyugat felöl és akik a 
Szent földön jártak, beszélik, hogy 
az oltani telepesek egyik kezükben 
fegyvert tartanak, a másikban az 
ökör szarvát munka közben. De én 
nem tudom magam átadni a rette
gésnek. Mi hű fiai vagyunk a hazá
nak, bízunk Jehova segítségében és 
bízunk a Magyarok Istenében és re
méljük. hogy a sejtelmek csak fan
táziák és e szép földön a civilizáció 
letűnni nem fog. íme fogadalmat te
szünk, hogy mindannyian hűségesen 
fogjuk követni tanítómesterünket a 
munka útján.

Ezzel a közgyűlés dr. Herényi 
Sándor zárószavaival véget ért.

Halász Sándor

HAGGADÁK
peszachi machzórokr tőraköppeny 

művészies kivitejhen készülnek. 
Steiner Árminná

Budapest, Király-utca 8.
(bánatra anyagminták át árajánlatok díjtalanul
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Es most?!...
— Beszélgetés —

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

— Hát nagyon a fejükbe szállt 
a dicsőség, tanár úr?

— Nekünk? Hiszen maguk 
„győztek”? Még pedig már me
gint győztek! Nem is értem, hogy 
győzik ezt a sok győzelmet?! 
Most legutóbb is: először az ős
választáson sikerült győzniük, 
4383 szavazatból tényleg megkap
tak 1591-et és a 184 képviselőtes
tületi tag közül a magukénak val
lanak 58-at. Azután pedig az elöl
járóság választásán „győztek”: le
győzték t. i. önmagukat. Szeré
nyen még jobban összezsugorod
tak számbelileg. Már az első mér
kőzésnél otthon maradt a „tábo
ruk” egyötödrésze. Hát hogy mek
kora maguknál a lelkesedés és a 
pártfegyelem, az egyszerűen bá
mulatos!

— Hiába gúnyolódik, az mégis 
letagadhatatlan, Alapi is megírta. 
hogy 16 évvel ezelőtt még csak 
egy ember harcolt az egyesítés
ért, azután négyen lettek, most 
meg már 58-an vagyunk! Hát ez 
csak eredmény?

— Hogyne?! Sőt, ha meggon
doljuk, hogy Noé bárkájában még 
egyetlen HEP-ista sem volt, ak
kor ez az előretörés pláne óriási. 
És ha ugyanannyi idő alatt, mint 
amennyi Noé bárkájától a budai 
ősválasztásig eltelt, újabb 58 man
dátumot fognak szerezhetni, hát 
ez aztán a diadalmas előretörés
nek noch nie dagewesen esete 
lesz.

— Csak gúnyolódjék, csak gú
nyolódjék ...

— No jó, hát beszéljünk komo
lyan. Mondja, kedves direktor úr, 
belátják most már legalább, hogy 
hamis úton jártak, hogy Buda 
többsége valóban az autonómiát 
akarja és nem kíván a pesti hit
község mai vezetőségének áldásai
ban részesülni?

— Miért látnok ezt be? Alapi is 
megírta: „a zsidóság nagyjai ve
lünk vannak”... „csupa intelli
gens, gondolkozásban, pozícióban 
előkelő, önzetlen, igaz jó zsidó 
férfiú és hölgy képvisel bennün
ket Buda zsidóságának élén, dí
szét alkotjuk a képviselőtestület
nek” ...

Szóval: maguk a dísz. Sze
retem az ilyen önkitüntetéseket. 

De hát legyen. Ezzel ellentétben 
mi nem a „díszét” alkotjuk a kép
viselőtestületnek, hanem a több
ségét. Ha jól emlékszem, a vá
lasztás előtt még Önök is inkább 
erre pályáztak.

— Mi még a választás után is 
pályázunk erre. Alapi is megírta: 
„...együttmaradunk Szántó Jenő 
elnöklete alatt a statútumok meg
jelenéséig, hogy akkor megköny- 
nyítsiik a végleges fúzióra való) 
átmenetet azzal a többséggel, 
mely majd akkorra egész biztosan 
kialakul”.

— Hát ez meg mi? Hallott már 
valamit a halandzsa című talál
mányról? Hát ez aztán az! Effj/üft- 
maradnak, hogy megkönnyítsék 
az átmenetet a végleges fúzióra... 
Hát van már ideiglenes fúzió? Az 
új statútumok megjelenéséig? Hát. 
ha lesznek új statútumok, magnk 
azt hiszik, hogy azok a maguk 
statútumai lesznek? Hisz akkor 
már 3 év óta meglehettek volna ? 
Most, pont most hiszik, hogj a 
maguk statútumait jóvá fogják 
hagyni, mikor a felligy ■'éti ha
tóság meggyőződhetett, hogy a 
budai választás elhalasztására tett 
előterjesztésük helyt nem álló és 
félrevezetésre alkalmas indoko
kat tartalmazott, hogy a nyomta
tásban és jelentésekben hangozta
tott 4500 budai aláírásból, amely 
Önök szerint — mint a budai hit
községi választók többsége — az 
Önök statutumtervezetéhez és fú
ziós pártjához szegődött, a leg
jobb esetben ha 1591 vált be? Hát 
ha ilyen tanúságokat tesznek elő
terjesztéseik és javaslataik helyt
állóságáról. akkor azt hiszik: a 
pártatlan felügyeleti hatóság ma
guk mellé fog állni? Mondja, ké
rem, minek ez az önámítás? Bé
két akarnak? Hát akkor maradja
nak végre békén! A többség — 
többség! Ezen nem lehet változ
tatni, legfeljebb csak — erőszak
Schlesinger Izidor rabbi úr szigorú felügyelete alatt

P esza ehi im.ieS nco te írs
palack és kannatej, továbbá mindenféle tejtermék 
állandóan kapható és megrendelhető összes fiókja
inknál és orthodox izr. viszonteladóinknál.

Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ m. sz.
Budapest, XI.. Horthy Miklós-út 105—1 3 Telefon: 2 588 40.

kal. Tessék tehát, ahogy minden 
parlamentáris testületben szokás, 
a többséghez alkalmazkodni!

— Igen, a többséghez. De a 
többség változhat is. Alapi is 
megírta, hogy biztosan kialakul 
maid a mi többségünk. Hát majd 
ehhez fogunk alkalmazkodni.

— Igen? Hát Alapi azt is meg
írta, hogy „mindenkor úri, tisz
tességes eszközökkel” fognak dol
gozni. Ennek pedig alfája és óme
gája a közéletben: a többségi 
akarat respektálása. És ha ezt 
megteszik, majd meglátják, mi
lyen béke lesz! De egyet be kell 
látniok a közkatonáknak is ma
gnk között, meg a vezéreknek is. 
Még pedig azt, hogy erőszakkal, 
kortéziával és ennek a hitélethez 
méltatlan és megalázó fegyverei
vel -nem lehet és nem szabad dol
gozni. Tessék elhagyni az eddigi 
álláspontot: a sic volo, sic iubeo-t. 
Akkor önmagától adódni fog az 
egymás meggyőzésére való tö
rekvésnek békés, vallásos embe
rekhez méltó módszere, a véle
mények tiszteletben tartása és a 
többségi elv érvényesítése. Ehhez 
persze az kell, hogy a tények 
előtt meghajoljanak és hogy végre 
belássák, hogy a maguk három
éves sorozatos vereségük, tetézve 
a mostani választás el nem ha
landzsázható súlyos vereségével, 
azt bizonyítja, hogy nem volt és 
nincs most sem igazuk, ha azt 
hiszik, hogy amit Budával tenni 
akartak, az igazságos, méltányos 
és helyes. Tessék elfogadni azt, 
amit Buda önként tud és akar 
adni, s nem erőszakkal elvenni 
akarni azt. amit nem adhat a 
maga életerőinek elsorvasztása 
nélkül: akkor lehet és lesz is meg
egyezéses béke! De ha ezt nem 
akarják, ha nem tudnak lemon
dani arról, hogy Budát megtör
jék, akkor ennek nem lehet más 
vége, mint a felekezeti élet béké
jének teljes feldúlása. Mi figyel
meztetjük magukat, ne vállalják 
ennek ódiumát! Gondolják meg, 
hogy a hitközségek életében nem 
lehet a részvénytársaságok majo- 
rizálási harcainak eszközeivel 
dolgozni! Amint láthatták, sem a
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taxi-park, sem a szavalókórus, 
sem a verekedő különítmény, sem 
a plakátok és röpcédulák tízezrei, 
sem a lelki és morális pressziók 
leleményességei nem használtak 
semmit, vagy legalább is — nem 
eleget. Hagyják hát abba, vagy 
pedig — álljanak félre.

— Kik?
— Hát azok, akikről beigazoló

dott, hogy rossz úton vezették hí
veiket.

— Ezt már nem. Alapi is meg-

Mégegyszer a budai választás.,.
Vége a budai harcnak. Elfoglalta 

helyét az új vezetőség, mely a vá 
lasztók bizalmából az elkövetkező 
évek alatt irányítani fogja a hit
község ügyeit. Most már lehet nyu
godtan, higgadtan és elfogulatlanul 
elmélkedni a történtek fölött. Mert 
a küzdelemnek — hisszük és remél
jük — vége, de az impressziók még 
frissek, a szerzett tapasztalatok pa- 
rancsolóan kívánkoznak a nyilvá
nosság elé, okulásul a jövő számára. 
Még fülünkbe cseng az „együttmű
ködési” szavalókórus kiáltozása, 
melynek ízléstelen tolakodása oly 
feltűnést keltett az ucea „járókelő” 
közönsége előtt, hogy a budai veze
tőség tagjai ma sem győznek men
tegetőzni főkép keresztény barátaik 
előtt, akik számára kínos meglepe
tést jelentettek a választás utcai 
megnyilvánulásai, miután eddig 
egészen másnak ismerték Buda zsi
dóságát. Buda ma is a régi. Annak, 
ami itt két napon át tombolt, ízet- 
lenkedett és ágált, oly kevés köze 
van a budai zsidósághoz, mint a 
nyilaskeresztnek a kereszténység
hez. Látjuk a száguldó autókat az 
unifikáció plakátjaival ablakukon, 
melyek oly jó szolgálatot tettek az 
autonómiának, hiszen 2800 választót 
szállítottuk az urnák elé, akik közül 
a választás eredményéből kitünően 
1300 az autonómiára adta le szava
zatát. Emlékezünk a kirendelt ve
rekedőkre, akik hamar visszavonul
tak, mert rájöttek, hogy emberükre 
találtak az autonómia katonáiban. 
És amikor minderre visszaemléke
zünk, önkéntelenül felvetődik a kér
dés: honnan az a tenger pénz, amibe 
mindennek a megszervezése került?

Nemcsak mi kérdezzük ezt. Ko
moly helyről halljuk, hogy a pesti 
vezetőséghez közelállók között is 
akadnak, akik kiváncsiak erre. Ki
váncsiak arra, milyen származású 
az a 88.642 pengő, mely állítólag a 

írta, hogy megmaradunk a mi 
elénk kitűzött úton ...

— Am tegyenek legjobb belátá
suk szerint. A béke magúktól 
függ. Ha békén maradnak és nem 
háborgatják Buda nyugalmát, ak
kor akár el is áshatják csatabárd
jaikat, mert Budának semmi szán
déka Pestet zavarni. De ha nem. 
v— akkor vidáman fognak maguk 
nak tapsolni azok, akik éppen 
csak arra várnak: mikor kapnak 
hajba a zsidók egymással. Inter 
duos litigantes ... SPECTATOR 

pesti kancellár bizalmas feljegyzé
seiben szerepelt a budai választás 
költségei címén? Vagy az az 1000 
pengő, melynek nyoma ugyanott ta
lálható az utolsó napokban életre- 
hívott Békepárt személyi és dologi 
kiadásainak céljaira?

Egy szóval sem állítjuk, hogy mi 
személyesen láttuk ezeket a feljegy
zéseket. Szállingózó hírekből tu
dunk róluk. Aminthogy szállingózó 
hírek alapjai annak a mendemon
dának is, hogy a pesti hatalmassá
gok még mindig nem adták fel a 
harcot, hanem fűnek-fának kijeieu- 
tik: a választás eredménye nem je
lent semmit — legfeljebb most 
majd autonómista képviselőtestü
leti tagok között keresnek — át- 
változási és taxi-költségeik diszkrét 
megtérítése ellenében — új „együtt
működőket.” Képtelenségnek tart 
juk, hogy ebben szemernyi igazság 
is legyen. — de jellemző a helyzet
re, jellemző arra a mentalitásra, 
melyet Pest harcmodora és eszkö
zei keltettek életre, hogy ilyen hí
rek szárnyra kelhetnek és hivő fü
lekbe juthatnak.

Mert az előzmények valóban tá
pot adnak az ilyen találgatásoknak. 
Miért ne akadjanak hivő lelkek, 
akik a pesti hatalmasságokról min
dent elhisznek, amikor csak ezekről 
a konkrét „túlkapásokról”’ hall lép- 
ten-nyomon az, aki csokorba akarja 
gyűjteni az unifikációs vezetőség 
harci eszközeiről szóló történeteket, 
íme néhány példa:

Az egyik előkelő pénzintézetnek, 
melynek az unifikációs vezér az 
egyik vezetője, van egy keresztény 
tisztviselője, akinek felesége a bu
dai zsidó hitközség választója. A 
tisztviselőt a főnöke magához hi
vatta cs figyelmeztette, hogy ha a 
felesége nem az unifikációra sza
vaz, súlyos következményei lesznek 
— a férjre nézve. Az intervenció 

eredménytelen maradt, mert az ön
érzetes asszony visszautasította a 
iérji beavatkozást.

Más: Nyugdíjas bankhivataluo- 
kot volt munkaadója időnként kü
lönmunkára szokta behívni kellő 
honorárium ellenében. Ezt is figyel
meztették: ha nem szünteti be auto
nómista propagandáját, vége a kü
lönmunkának. Más: Gondokkal küz
dő festékkereskedőt magához hi
vatta előkelő közgazdasági vezérem
berünk és közölte vele, hogy bizo
nyos feltételek mellett hajlandó hi
telezőinél interveniálni. Más: Vala
kinek munkát ígértek csatlakozásá
ért. A munkát le is előlegezték.

Ez volt a pesti harcmodor. Mit 
tett viszont Buda? A választás ered
ménye azt mutatja, hogy hősiesen 
és öntudatosan állt ellent kísértés
nek és terrornak. Az önfeláldozó 
lelkesedés csodálatos példáit jegyzi 
fel a krónikás. Leopold bácsi, az 
ismert hirdetőirodatulajdonos édes
atyja, aki már rég elfelejtette, hogy 
80 éves is volt valamikor, betegen 
ment leszavazni az autonómiára. 
Öreg emberek, a 80 és 90 között, 
akik már csak ünnepi alkalmakkor 
mozdulnak ki hazulról, siettek az 
urnák elé az ősi autonómia védel
mében és önérzetesen vágták az ok- 
vetetlenkedő szavalókórus szemébe: 
„Odaszavazunk, ahol Kriszhaber. 
Csobádi és Gesztes a vezérek.” Egy 
kereskedő-házaspár, akiknek Mar- 
tonvásáron volt üzleti tárgyalásuk, 
félbeszakítva a megbeszéléseket, ha
zautazott Pestre, hogy leadja sza
vazatát. Egy ismert budai háztu
lajdonos orvosi tilalom ellenére San 
Remoból akart hazautazni a válasz
tásra és ettől csak családja több
szöri telefonkérésére tekintett el. Az 
autonómia vezetőinek telefonja ál
landóan csengetett és előkelő ke
resztény budaiak, akiket a gyer
mekkor elszakíthatatlan barátsága 
fűz az autonómia vezéreihez, érdek
lődtek: milyenek a kilátások?

így Buda és amúgy Pest.
De ne rekrimináljunk. Temessük 

el ezeket a fájdalmas emlékeket, 
hogy soha fel ne támadjanak. És 
reméljük, hogy folytatása nem kö
vetkezik. Higyjünk benne, hogy a 
szállingózó hírek mind valótlanok
nak bizonyulnak és most már nyu
galom és béke fog honolni Budán. 
Mert a mai helyzetben borzasztó 
még rágondolni is arra, hogy akad
hatnak, akik nem akarják levonni 
a konzekvenciákat és akkor is har
colni akarnak — most már a nép
akarat meghonosításáért — ha en
nek súlyos következményei lehetnek 
a pesti zsidóságra.
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1937. márc 13, szombat — Niszan 1 
(hetiszakasz ■ Vájikró, haftóra . Kol hoám 
hoórec, Ezek. 45 f 16—46 f 16, Ros-cbodes, 
szombat kimen.: 6 30), — márc. 14, vasár
nap — Niszan 2, — márc. 15, hétfő — 
Niszan 3, — márc. 16, kedd — Niszan 4, 
márc. 17, szerda — Niszan 5, — márc. 18, 
csütörtök — Niszan 6, — márc 19, pén
tek — Niszan 7 (szombat bejöv : 5.56), — 
márc. 20, szombat — Niszan 8 (hetisza
kasz.* Cáv, háftóra : Vöorvoh láádosem, 
Máleáchi 3 f. 4—24, Sábbosz hágodól, 
szombat kimen..* 6.41), — márc. 21, vasár
nap — Niszan 9, — márc. 22, hétfő — 
Niszan 10, — márc. 23, kedd — Niszan 
11. — márc. 24, szerda — Niszan 12, — 
márc. 25, csütörtök — Niszan 13 (bödíkász 
chómec), — márc. 26, péntek — Niszan 
14 (Ercv Peszach, Elsöszülöttek böjtje, 
szombat bejöv.: 6.06).

— Gezérász ho-rauim. Niszán, a 
szabadság hónapja, mely Peszach 
ünnepét hozza a zsidó községekbe 
és házakba, sokszor fájdalmas ese
ményeknek is volt ideje. 610 évvel 
ezelőtt, Niszán havában a Gezérász 
ho-rauim, a „pásztorok szerencsét
lensége” néven ismert pastoureaux- 
ítíoizgalom kerészteshadjárat ürügye 
alatt pusztította el Franciaország 
és Észak-Spanyolország zsidó köze
geinek nagy részét. Számos vérta
núja volt az üldözésnek, mely egy 
exaltált pásztorifjú lázas vízióitól 
nyerte nevét. Az Avignonban szé
kelő XXII. János pápa erélyes fel
lépése megállította a romboló ára
dat útját, miután Ibn Verga króni
kás közlése szerint 120 zsidó gyüle
kezet szenvedett megmérhetetlen 
kárt és a népszenvedély a nemesség 
és pápaság ellen is kezdett fordulni.

— Húsvéti Manna-cikóriát ajánljuk a 
hithű háziasszonyok figyelmébe.

A miniszterelnök és a kultuszmi
niszter az orthodox nagygyűléshez. 
A fővárosban tanácskozásra gyűlt 
orthodoxia táviratilag üdvözölte a 
kormányzót, a miniszterelnököt és a 
kultuszminisztert. Dr. Darányi Kál
mán miniszterelnök alábbi távirat
ban köszönte meg az üdvözlést; 
„Nagyon köszönöm azt a figyelmet, 
melyet a fővárosban egybegyült 
magyarországi autonóm orthodox 

izraelita hitközségek összes főrabbi- 
és világi delegátusai irányomban 
tanúsítottak, mikor száztagú orszá
gos képviselőségük megválasztása 
céljából tartott tanácskozásukról 
sürgönyileg üdvözöltek. Amidőn 
a megemlékezésért köszönetét mon
dok, egyúttal kérem, hogy felekezeti 
és általános közérdekű feladataik 
megoldásánál továbbra is a haza ér
dekeinek szem előtt tartásával jár
janak el.” — Dr. Hóman Bálint val
lás- és közoktatásügyi miniszternek 
Kahan-Frankl Samu elnökhöz inté
zett távirata így szól: „Az összes 
magyarországi autonóm orthodox 
izraelita hitfelekezet delegátusainak 
nevében összejövetelük alkalmából 
hozzám intézett üdvözlő sorait há
lásan köszönöm és jókivánságait 
szívből viszonozom.”

— Az IMIT Blau Lajos emlékének. 
Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat 
márc. 10-én kegyeletes emlékülést 
tartott néhai dr. Blau Lajos szemi
náriumi rektor, a világhírű zsidó 
tudós halálának első évfordulója al
kalmából. Dr. Hevesi Simon pesti 
vezető-főrabbi megkapó képet fes
tett arról a halhatatlan tudományos 
munkásságról, mely nemcsak Blau 
Lajosnak, hanem általa a magyar 
zsidóságnak is elévülhetetlen dicső
sége. Barát Endre -„Rektor úr” c. 
hangulatos versét olvasta fel. IFert- 
heimer Adolf elnök közvetlen em
lékezésével zárult az ülés.

— Kriszhaber Adolf — 77 éves.
A budai hitközség immár harmad
ízben megválasztott elnöke, dr. 
Kriszhaber Adolf febr. 26-án töltötte 
be 77-ik életévét. Hitközsége, amely
nek csak nemrégiben nyílt módja 
arra, hogy rajongó lelkesedéssel so
rakozzék a hitközségi autonómia vé
delmére, Kriszhaber Adolf zászlója 
alá, a születésnapi alkalmat is meg
ragadta arra, hogy szeretető, ra
gaszkodása és nagyrabecsülése fél
reérthetetlen jeleivel halmozza el 
ősz elnökét, aki magas korban, de 
fiatal szellemi és testi erővel áll őr! 
a budai zsidóság erkölcsi értékei 
fölött.

— Az újpesti főrabbi jubileuma. 
Március 6-án bensőséges ünnep kere
tében üdvözölte az újpesti izr. hit
község dr. Friedmann Dénes főrab
bit 10 esztendős szolgálata alkalmá
ból. A délelőtti istentisztelet kereté

ben Kiéin Éliás főkántor alkalmi 
imát recitált, majd a főrabbi tar
totta meg szónoklatát. Istentisztelet 
után a papiakban tisztelgő küldött
ségek nyújtották át üdvözlő beszé
dek kíséretében figyelmességük je
leit. Itt az újpesti izr. hitközség és 
chevra kadisa nevében Aranyi Adolf 
elnök, a hitoktatói testület részéről 
dr. Lichtmann Mór rabbi, a nőegy
let képviseletében dr. Kálmán Ödön
né, a Wizó-ból Futó Gyuláné, a Ve- 
netiáner Kör nevében Barta Dezső, 
a Venetiáner-ifjak részéről dr. Be
nedek Jenő, a cserkészcsapatból 
Goldstein János, a Friedmann-kör 
megbízásából Schégerin László, a 
volt tanítványok sorából dr. Wasser- 
mann Dezső beszéltek, majd a fő
rabbi válaszolt a beszédekre. Dél
után a főrabbi által rendezett össze
jövetelen dr. Friedmann Dénes, dr. 
Wassermann Jenő és Budai Dániel 
beszéltek. A jubileum alkalmából a 
főrabbi tiszteletére 1000 pengős ala
pítványt létesítettek és a kereskedő- 
és iparos-ifjak otthonát róla nevez
ték el.

— Dr. Schlesinger Sámuel emlékezete. 
Debrecenből jelentik, hogy Zajú 
Ádár napján Fried Lajos rabbi fáj
dalmas szavakkal ecsetelte a gyász
hónap letelte alkalmából rendezett 
istentiszteleten azt a pótolhatatlan 
veszteséget, mely nemcsak a debre
ceni hitközséget, hanem az egész zsi
dóságot is érte dr. Schlesinger Sá
muel, a nagyrahivatott debreceni fő
rabbi elhunytával.

A budai hitközségi elöljáróság ün
neplése. A budai izr. hitközség kép
viselőtestületének tagjai az e hó 1. 
napján megválasztott elöljáróság 
tizteletére márc. 13-án, szombaton 
este a budai hitközség székházának 
tanácstermében (III., Zsigmond-u. 
49.) ünnepi vacsorát rendeznek.

— Fuchs Benjámin emléke. Fuchs 
Benjáminnak, a múlt évben elhunyt 
nagyváradi orthodox főrabbinak 
sírja fölé emléket állítot híveinek 
nemfelejtő ragaszkodása. Márc. 4-éu 
állították fel a síremléket kegyele
tes ünnepség keretében, amelyen 
Kiéin Jakab halmi-i főrabbi és 
Fuchs Salamon ecsetelték a pótolha
tatlan veszteséget, mely a konzerva
tív vallási gondolkodású zsidóságot 
Fuchs Benjámin korai elhunytával 
érte.

Szép asszony...

I szebb lesz a lakása, ha függönyéi nálam vásárolja!
L Ö W $ H V í hllV, csipkesxövetfUggöny 150 250 P 8*50

Csak VII., Király-UÍca 15. csipkesxövetágyieriiö ............ P 14*50
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— Hymen. llosenbaum Miklós 
tállvai főrabbi, néhai Rosenbaum 
Lipót főrabbi fia eljegyezte Katz 
Franciskát, néhai Katz Áron nyit- 
rai főrabbi leányát.

Hevesi Simonné és Rosenberg 
Sándorné teadélutánja. Dr .Hevesi Si
monné és Rosenberg Sándorné, a fő
városi zsidó karitász e nagytekin- 
télyű patronéi máre. 11-én délután a 
VII. kér. Izr. Nőegylettel karöltve, 
a Bethlen-téri templomkörzet dísz
termében a Rabbiképző Intézet hall
gatóinak segélyezésére teadélutánt 
rendeztek, amelyre tisztelőink igen 
nagy számban jelentek meg, hogy 
áldozzanak az általuk felkarolt ne
mes, jó ügyre.

Előadóest. A pesti V. templom
körzet ifjúsági csoportja hétfőn 
este magas színvonalú előadóestet 
rendezett F. Fiirtli Margit, Kovács 
Andor, Gellert Ilus és Somló Klára 
közreműködésével.

- A mátyásföldi tanulóifjúság Biblia
köre Sebestyén József dr. hitoktató 
rabbi vezetésével jólsikerült purim- 
előadást rendezett. Az imaházat zsú
folásig megtöltő közönséget — élü
kön Eisenberger Géza főrabbival és 
Szekeres Jenő hitközségi elnökkel — 
Radó Valéria gimn. V. o. t. köszön
tötte bensőséges, szép szavakkal. 
Bauer István gimn. I. o. t. sikerült 
szavalata és az ifjúság éneke után 
Lakos László gimn. VIII. o. t. mon
dott szépen felépített, tartalmas, ha
tásos ünnepi beszédet. Háber Jenő, 
a hitközség nagytehetségű kántora 
liturgiái énekeket adott elő Got- 
sehall Jakab karnagy kíséretével a 
közönség nagy tetszésére. Komlós 
Imre gimn. I. o. t. tapsokkal kísért 
hegedüjátéka után előadásra került 
Sebestyén József dr. verses króni
kája „Történeti kép” címen. Króni
kás volt Bárdos Pál gimn. V. o. t. 
Szavaltak: Erdélyi Gabi, Adám Pé
ter. Gara Mária, Frank Róbert, 
Korú Tivadar, Altér Éva, Schlésin- 
ger Edit. A kísérő zenét szerezte és 
játszotta Radványi János gimn. V. 
o. t. — Guttmann Pál gimn. VII. o 
t. derűt keltő purimi novelláját 
Kiéin Imre gimn. VII. o. t. olvasta 
fel. Strasser Jenő hitközségi alelnök 
üdvözölte Sebestyén József dr. hit
oktató rabbit és az ifjúságot, köszö
netét mondott az önfeláldozó mun
káért és nívós előadásért, majd Rad
ványi János gimn. V. o. t. szívből 
jövő zárószava fejezte be a mind
végig mély hatást keltő előadást, 

melyen Haas István gimn. \ III. o. 
t konferált szellemesen és talpra
esetten.

„Szombati lélek”. Rendkívül ér
dekes és tanulságos hangversenyt 
rendezett a pesti hitközség Gold- 
mark-termében a nagytehetségű és 
céltudatos nevelőképességű új győri 
főrabbi. A győri kultúregyesület 
énekkarát mutatta be a fővárosi 
zsidóságnak, amely tanulhatott be
lőle, hogyan kell az ifjúságba bele
oltani a vallás, az ősi hagyományok 
és a zsidó kultúra szeretetét Szen
zációja volt a hangversenynek, hogy 
Fodor Kálmán győri evangélikus 
kántor dirigálta az énekkart, amelv 
szombati énekeket adott elő a sab
lont messze felülmúló, meleg belső 
sikerrel. Kitűnt a csellón Biermann 
Waltér, egy 1'2 éves tehetség, az ének
szólókban Blasz Sámuel főkántor és 
Purjesz Mór. szavalatával Kiéin Ist
ván. A bemutakozóhoz őszintén gra
tulálunk dr. Róth Emil főrabbinak 
és dr. Erdős Jánosnak, a győri is
kolaszék elnökének.

— Halálozás. Briick Zoltán rokkant 
százados máre. 3-án, 42 éves korában 
elhunyt Budapesten. Máre. 5-én te
mették. mély részvét mellett a far
kasréti zsidó temető hősi parcellá
jába. Dr. Kiss Arnold budai vezető
főrabbi áldozott emelkedett szavak
kal az elhunyt emlékének. A Budai 
Chevra Kadisa elöljárósága és 
gondnoki kara küldöttséggel képvi
seltette magát végtisztességén. Brück 
Jenő, Brück Béla és Brück László, 
a Budai Chevra érdemes gondnoka 
fivérüket gyászolják a megboldo
gultban.

Fisclier Simon, a Kamrner Test
vérek Rt. textilgyár főtisztviselője, 
a Kőbányai Izr. Hitközség képvise
lőtestületi tagja máre. 7-én 63 éves 
korában elhunyt Budapesten. Ked
den délután temették a rákoskeresz
túri zsidó temető halottasházából. 
Ehrnthal Benő főkántor gyönyörű 
Él mólé raehmamim-éneke után dr. 
Kálmán Ödön főrabbi méltatta az 
elhunyt polgári és zsidó erényeit, 
majd a kőbányai hitközség elöljáró
sága nevében Gergely József elöl
járó búcsúzott tőle szivekig ható 
kő vétlenséggel.

Dr. Gold Simon ügyvéd, kormány
főtanácsos. a magyar jogászi kar ki
magasló egyénisége febr. '2’2-011 76 
éves korában elhunyt Budapesten. A 
felekezeti és társadalmi élet kitűnő
ségeinek részvéte mellett folyt le 

végtisztessége. Dr. Friedmann Ignác 
kormány főtanácsos neje és dr. Gold 
István atyjukat vesztették el a meg
boldogultban.

Koréin Vilmos nagykereskedő, 74 
éves korában elhunyt Pápán. Háber- 
feld főrabbi. Pressburger rabbi. 
Bőhm Samu és fivére: Koréin Dezső 
méltatták a koporsónál a megboldo
gult polgári és zsidó erényeit.

Scliein Gyula, a ni. kir. osztály
sorsjáték főárusítója 65 éves korá
ban Budapesten váratlanul elhunyt. 
Tevékeny részt vett a Páva-utcai 
templomkörzet hitéletében, különö
sen jótékonysági téren. Halász Sán
dor, lapunk belső munkatársa, apó
sát gyászolja benne.

A dunaföldvári chevra kadisa 
tisztújítása. A dunaföldvári Chevra 
Kadisa tisztújító közgyűlésén elnök
ké újból Herczog Józsefet válasz
tották. Pénztáros lett: Böhm Sándor, 
gondnok Braun József (új), Kiéin 
Aladár (új) és Krausz Vilmos. A vá
lasztmány tagjai: Borovitz József 
(új), Kálmán Mór (új), König Ja
kab. Nagy Mihály (új), Rosenfeld 
Jakab, dr. Roznyai Zsigmond, Schar- 
fer Mór (új), Spitzer T. József (új), 
Traub Árpád, dr. Vida Manó (új).

— Dr. Löwinger Sámuel Gyöngyösön. 
Máre. 7-én a kultárbizottság meghí
vására dr. Löwinger Sámuel rabbi
képző tanár nagysikerű, széles skálá
kon mozgó tudományos és népszerű 
előadást tartott „Zsidó sors és világ
történelem” címen. A nagyszámú 
hallgatóság mindvégig feszült figye
lemmel hallgatta a jeles előadó ér
dekes és új szempontokra épített fej
tegetését, melyet dr. Jakab Jenő 
rabbi üdvözlő szavai vezettek be és 
dr. Hajdú Bélának, a kultúrbizottság 
elnökének köszönő és hála-szavai 
zártak be. Bevezetőjében dr. Jakab 
Jenő rabbi megható szavakkal emlé
kezett meg Kiss József 15 éves halá
lozási évfordulójáról, majd Braun 
György Kiss József költeményeiből 
szavalt.

A Minosz „Etelka” ápolónöottho- 
nában máre. 2-án Rosenblüth Már
ton rabbijelölt tartott előadást a 
zsidó nők kötelességéről, rámutatva 
az ápolónők magasztos feladataira.

Mendelssohn hatása. A pécsi Tal- 
mudtóra Egyletben dr. Politzer Fe
renc ügyvéd Mendelssohn Mózes je
lentőségét fejtegette tartalmas elő
adásban, amelyhez Ír. Wallenstein 
Zoltán tőrabbi fűzött találó megjegy
zéseket.

húsvéti orthodox kóser palacktej és tejtermékek
é» a; o'thodox izraelita fűszer kereskedőknél Budapesti Központi Általános Tcjcsatnok R -T. vii., R ottenbiiier-utca 31, sz
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Palesztinában 
ismét fellángolt az arab terror, 
mely megint véres támadásokban és 
borzalmas gyilkosságokban éli ki 
magát. A terroristák legújabb tettei 
között már olyan is akadt. mely 
egyformán hozta lázongásba az or
szág arab és zsidó lakosságát. Bei- 
san varos arab lakossága orvost ke
resett, aki a város betegeit ellássa. 
Egy Németországból bevándorolt 
fiatal zsidó orvos, a 43 éves dr. Jo- 
seph Le’nr vállalkozott erre a hősies 
feladatra. Rövid ideje dolgozott az 
orvos új munkahelyén az arab lakos
ság legnagyobb hálájára és megelé
gedésére, mikor egy éjszaka három 
arab kért bebocsátást házába azzal 
az ürüggyel, hogy súlyos beteghez 
akarják kísérni. A fiatal orvos gya
nútlanul kaput nyitott, a következő 
pillanatban három revolverlövés 
dördült el, ismét szaporítva eggyel 
a zsidó mártírok számát. A hatósá
gok ötszáz font jutalmat tűztek ki 
annak számára, aki oly híreket szol
gáltat, melyek alapján a bestiális 
gyilkosokat elfoghatják. Ugyancsak 
500 font vérdijat tűztek ki Chaini 
Bruch német chaluz gyilkosának fe
jére.

Arab terroristák 
három lövést adtak le egy zsidó 
munkáscsalád barakklakására. A lö
vések egy ágyat értek, melyben a 
házaspár apró gyermeke aludt, de 
megakadtak a lágy takaróban úgy, 
hogy a gyermek sértetlen maradt. — 
Egy magasrangú arab rendőrtiszt 
házába betért egy arab és vizet kért 
a tiszt anyjától. Mikor az öregasz- 
szony a pohárral feléje közeledett, 
az arab ráugrott és késsel megsebe
sítette. Menekülés közben súlyosan 
megsebesítette a tiszt egy nőrokonát 
is. — A Beisan mellett létesült Has- 
sade telepítvényt fegyveres arab 
banda támadta meg, a támadásnál 
egy telepes megsebesült. — A Kfar 
Chassidim orthodox telepítvény kö
zelében arab terroristák lövéseket 
adtak le 7 zsidó fiatalemberre, kö
zöttük három segédrendőrre. Egyik 
kolonista könnyű sérülést szenve
dett.

Húsvéti nce hv "vn áruk 
orth. rabbinátusi hechserrel: 

Excelsior pörköltkávéra és egyéb 

húsvéti cikkekre, 
viszonteladók kérjék árajánlatainkat.

WERTHEIMER és FRANKL 
Budapest, V., Hold-utca. 8.

Haifában 
egy zsidó autóbuszt kövekkel dobál
tak meg. Egy kő megsértett egy fia
tal leányt. Fel fegyverzett arab ban
da megtámadta Mizpa zsidó kolónia 
juhnyáját és míg az odasiető rend
őrök tűzharcot vívtak a támadókkal, 
azok egy részének sikerült a nyájat 
elhajtani.

A helyzet kiélesedésére 
mutat az a hír is„ hogy Fauzi Bey 
el Kaukadyi, aki az elmúlt lázongás 
fővezére volt, Irakból, ahová a lá
zongások után menekült, visszatért 
Palesztinába. A rendőrség minden 
intézkedést megtett a veszedelmes 
terrorvezér kézrekerítésére. Ilyen kö
rülmények között nem lehet komo
lyan venni a jeruzsálemi főmufti 
újságírók előtt tett azon kijelenté
sét, hogy mekkai útjának semmiféle 
politikai jellege nincs és az kizáró
lag lelkigyakorlat céljából történik.

Az angol als.óház 
ülésén Wedgewood ezredes képvi
selő felszólította Ormsby-Gore gyar
matügyi minisztert, hogy rendelje 
cl a két zsidó telepes szabadlábrahe- 
lyezését, akiket hat társukkal együtt 
azért tartóztattak le, mert egy arab
zsidó összeütközés után házukban 
fegyvereket találtak. A képviselő 
hivatkozott arra, hogy a bíróságok 
elrendelték ugyanilyen okból letar
tóztatott arabok szabadonboesátását 
azzal az indokkal, hogy a fegyvere
ket a kivételes rendelkezések hatá
lyon kívül helyezése után találták 
náluk, tehát a letartóztatás törvény
ellenes volt. A miniszter megtagadta 
a kérés teljesítését, mire Wedgewood 
ezredes megkérdezte, más törvény 
van-e a zsidók és más az arabok szá
mára? A miniszter erélyesen tilta
kozott e megállapítás ellen.

Az Egyesült Államok 
zsidó hadirokkantjainak szövetsége 
törvénytervezetet dolgozott ki. mely 
100—5000 dollárig terjedő pénzbír
sággal és 6 hónaptól 1 évig terjedő 
elzárással sújtja azokat, akik posta 
útján antiszemita röpiratokat, a zsi
dóságot rágalmazó írásokat, vagy a 
faji gyűlölet felkeltésére alkalmas 
propaganda-iratokat terjesztenek. A 
javaslatot több zsidó szénától- már
cius közepén terjeszti a parlament 
két háza elé.

Schussnigg kancellár 
jelenlétében folyt le Wienben a 
Grosser Konzerthaus hatalmas 
nagytermében 2000 főnyi hallgató

ság részvételével a Pán Európai 
l'nió gyűlése a faji gyűlölet ellen. 
A felszólalók, közöttük gróf Cou- 
denhove-Kalerghi, Páter Fiala, a 
híres hitszónok, Starhemberg her
cegnő, Hammerstein-Eequard ál
lamtitkár, volt miniszter, Páter 
Mueheram és még sokan a tájvédel
met a bolsevizmussal hozták egy ne
vezőre, mint a jelenlegi kultúra el
lenségeit. A gyűlésen résztvett 
Ausztria születési és szellemi arisz
tokráciájának szine-java.

SFECTATOR
A'OTE?SZÁJ5ÓL

Rend és fegyelem.
Ebben a zsidók irányában nem 

nagyon barátságos világban mindig 
megnyugvást és megbékélést jelent 
számunkra, ha a magyar kormány 
feje vagy valamelyik másik tagja 
a közrend fönntartásáról nyilatko
zik. Az elmúlt napokban is egyrészt 
a miniszterelnök, másrészt dr. Ke
lemen Kornél képviselő nyilatko
zata erősítette meg bizalmunkat az 
ország nyugodt és biztonságos kor
mányzata iránt. Hisszük és valljuk, 
hogy a kormány akarja is, tudja is 
a szélsőséges kilengéseket megfé
kezni. Hisszük és valljuk, mert mi 
is akarjuk a feltétlen jogrendet. 
Annyira akarjuk, hogy nem bánnék, 
ha a zsidóság életében is mindenütt 
ez érvényesülne: a törvényes rend. 
Ami a felekezeti életre nézve az 
autonómiát, a többségi elv érvénye
sülését, a szellemi és morális érté
kek föltétien tiszteletben tartását, 
az erőszakosságnak, mint hatalmi 
módszernek a zsidó közéletből való 
teljes kirekesztését jelenti...
„Fáj t a szivem. . "

Ezt a pesti hitközség egyik elöl
járója mondta, amikor elmesélte, 
hogy hogyan csodálta meg a győri 
főrabbi munkáját, aki feltárta itt

Kóser húsvéti bor
GROSZ J. JÓZSEF 
budai orthodox főrabbi Ur 
felügyelete alatt kezelt 

Elsőrendű édes FURMINT és 
édes TOKAJI, szamorodni borok, 
legolcsóbb árban kaphatók I 
FAHN FÜLÖP borkereskedóaél

II MARGIT-KÖRUT 3. 
Telefon: 153-4-81.

Rendeléseket házhoz szállítok. 
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Pesten a szemünk előtt, hogy mit 
tehet a gyermekekkel és mit tehet a 
felnőttekkel egy pap, egy igazi pap, 
aki érzi és átéli a maga hivatásá
nak szentségét.

— Tudja, nem vagyok már mai 
gyerek, de meg voltam hatva szi
vem mélyéig, amikor annak az em
bernek az átszellemült arcát láttam, 
isteni ihlettől telitett hangját hal
lottam és amikor magam előtt lát
tam azokat a gyerekeket, akiknek 
lelkében ő gyújtotta fel a zsidó 
lángot... És amikor arra gondol
tam, hogy hogyan csinálják nálunk 
a „vallásgondozást” és a „hitmélyí
tést”, fájt, fájt a szívem.
Jól emlékszik-e 
Székely Dezső?

Székely Dezsőnek, a budai HEP 
egyik vezéralakjának, úgy látszik, 
kellemetlen volt, hogy a Budai Hit
község Értesítője azt írta róla, hogy 
amikor a budai közgyűlésen megtá
madta a „Zsidó Élet”-et és erre a 
közbeszólók őt az ..Egyenlőség' 
hangjára és harcmodorára figyel
meztették, akkor azt felelte:

— Biztosítom a közbeszólókat, 
hoyy valahányszor az „E'gyenlöség"- 
ben bántó hangú közleményt olva
sok, undorral eldobom.

Hát megértjük, hogy kellemetle
nül érinthette őt ennek a nyilvá
nosságra jutása. De azt már még 
sem értjük, miért kellett az „Egyen
lőség” márc. 4-iki számában ezt ír
nia a szerkesztőhöz intézett levelé
ben:

— Különösen bántott, hogy a tu
dósító olyan kijelentéseket adott a 
számba tíb. lapoddal kapcsolatban, 
amelyeket én nem mondtam és ame
lyek tőlem teljesen távol állottak. 
Közlöm Veled, hogy ezek a kijelen
tések részemről nem történtek meg 
és célzatosság engem ilyen inszi- 
nuációkkal illetni.

Ezt már nem értjük. Mert ne
künk azt mondta valaki, aki pedig
jelen volt azon a bizonyos ülésen, 
sőt éppen az egyik közbeszóló volt. 
— hogy nagyon jól emlékszik és ve
le együtt bizonyára még vagy szá
zan, hogy az a kijelentés, amelyet 
Székely Dezső most nem vállal, 
igenis elhangzott. Csak éppen Szé
kely Dezső nem jól emlékszik.
Két vezető.

A pesti neológ zsidóság két pro
minens vezetőjéről folyik a beszéd:

— Tudja, — mondja az egyik 
benfentes —egyikük megenné a má
sikat, mert amíg az egyik itt van. 
a másik nem tud egészen jóllakni. 

A kiszemelt áldozat belelát a másik 
kártyáiba, de egyelőre még nem 
akarja észrevenni a hamis játékot.

— Hát a jószándék aligha hi
ányzik a másiknál — mondja a még 
jobb étvágyú nekiláthat a falato
mi történik még addig, mire a 
„jobb étvágyú” nekiláthat a falato
zásnak ...

Halottak előnyben
Ej újságírói forma: beszélgetni 

olyan kiválóságokkal, akik már rég 
— meghaltak. Egyszer boldogult 
Andrássy Gyula gróffal, aztán Kos
suth Ferenccel. Eszünkbe jut a ra
vasz funerátor, aki csak azért me
legíti fel annyiszor a híres pap 
emlékét, hogy mindannyiszor elöl
ről kezdhesse: a nagy pap pedig 
halála előtt egyesegyediil vele kí
vánt még beszélgetni.

A halottak nagyon diszkrétek, a 
halottak — nem cáfolnak. Ezért hát: 
Halottak előnyben.

Valóban, 
nincs uj a nap alatt?

Eddig azt hittük. Még az egye
temi verekedések is az unalmas, ál
landóan egyforma recept szerint 
szoktak lezajlani. Most a pécsi egye
temen mégis történt valami új do
log. Nemcsak a zsidó hallgatókat 
kergették és verték meg a régi vir
tussal: /túszon egy ellen; hanem 
egy nagyszabású reformot is meg-

Van szerencsénk ajánld, i 
szatmármegyei fözdénkben 
príma kék szilvákból főzött, 
a fehérgyarmati és budapesti 
orth. rabbinátus bizonylatá
val ellátott, kitűnő minőségű 

HÚSVÉTI 
szilvapárlatunkat, 

melyet szabályszerűen 
lepecsételt edényekben 
szállítunk.
Egyben közöljük igen tisz
telt vevőinkkel, hogy 

szesz- és élesztögyárunk 
a budapesti orth. rabbiság 
állandó felügyelete alatt áll 
és ellenőrzése mellett kötjük 
meg évenkint ünnepi el
adási szerződésünket.

GSCHWINDT-
FÉLE GYÁR R. T.

Budapest,IX , Ipar-u. 15-21
TELEFON: 1—350—03. 

valósítottak: megverték a zsidó je
löltek szüleit és rokonait is!

„Keresztelkedjék ki I"
Egy pesti nagyvállalat vezetője 

évi 360 P hitközségi adót fizetett 
éveken keresztül. De jött a de
konjunktúra és leszállították a fize
tését, meg a legális jövedelmeit. Mi 
sem természetesebb, hogy erre a 
pesti hitközség felemelte a kultusz
adóját. A vállalat cégvezetője — 
igen derék, hitéhez s az ősi tradí
ciókhoz bensőségesen ragaszkodó, 
csendben jótékonykodó zsidó — 
tagja volt az adókivető bizottság
nak és mindent elkövetett, hogy a 
bizottság tagjait a való tényállásról 
informálva, visszatartsa az indoko
latlan emeléstől Itt sikerült neki, 
de nem sikerült meggyőznie az adó
hivatal vezető tisztviselőjét, aki 
felsőbb utasításra hivatkozva, ki
erőszakolta az emelést. A cégvezető 
erre magához az Egyakarathoz 
fordult, próbálta meggyőzni, hogy 
indokolatlan az emelés, de ettől el
tekintve kár most már harmadizben 
keseríteni az adóemeléssel az igaz
gatót, akit — sajnos! — nem kötnek 
már amúgy sem szoros lelki köte
lékek felekezetéhez, — a vége az lesz, 
hogy kikeresztelkedik.

Az Egyakarat fölényesen intézte 
el az intervenciót:

— Csak tessék rámbízni! Mi tör
ténhetik? Keresztelkedjék ki!...

Hát kikeresztelkedett — belmisz 
sziónk nagyobb dicsőségére!

Maguk sem veszik 
komolyan a saját 
rendelkezéseiket.

Tudvalevő, hogy a statútumok — 
hol is késnek a jótékony éji ho
mályban? — úgy rendelkeznek, 
hogy a hitoktatást csak erre kvali
fikált egyének láthatják el. A kö
zépiskolákra ezt a kvalifikációt első 
sorban a rabbiszeminárium okle
vele adja meg. És mégis az történt 
az egyik fővárosi állami főgimná
ziumban, hogy a jelesen képzett, ki
tünően kvalifikált fiatal rabbi-hit
oktatót eltávolították és helyébe az 
Egyakarat egy közeli rokonát, aki
nek nincs meg ez az előírt kvalifi
kációja, osztották be. Pedig a dip
loma a tekintély alátámasztására 
nagyon kívánatos, annál is inkább, 
mert a rabbidiplomát — úgy látszik 
— a tekintély szempontjából nem 
pótolhatja az Egyakarattal való kö
zeli rokonság.

Hát így respektálják ők a saját 
előírásaikat.
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Újabb tárgyalás
Heller Barnát professzor sajtóperében

Ismételten beszámoltunk arról a 
sajtópörről, melyet dr. Heller Ber
nét professzor az „Egyenlőség” el
len folytat. Be kell most számol
nunk ennek a pörnek egy mellék
hajtásáról.

Amikor még bírói tárgyalás alatt 
állott az ügy. az „Egyenlőség” 
újabb támadások sorozatát indí
totta Heller ellen. Azt hangoztatta, 
hogy Heller „a felekezeti élet el
hunyt nagyjai ellen alaptalan vá
dakat” intéz, majd pedig 1936 jú
lius 16-áról kelt számának vezér
cikkében Heller Bernát ügyét 
ugyanegy színvonalra helyezte egy 
éppen akkortájt tárgyalt, kellemet
len hátterű bajai pörrel, amellyel 
történt párhuzamba állíttatása jog
gal bánthatta Heller professzor ön
érzetét.

E cikk miatt Heller Bernát az 
„Egyenlőség” ellen újabb port indí
tott, melyet március 5-én tárgyalt 
a budapesti kir. büntetőtörvényszék 
Várady-Brenner tanácsa. A cikk 
felolvasása után az elnök megkér
dezte a vádlott Szabolcsi Lajost: 

ön írta ezt a cikket?
— Nem.

Illés próféta cserkészei
Alig két hete, a gyász komor szí

nei borították a szentimrevárosi új 
templom falait, ma az öröm fé
nyessége árad a padsorokból: fel
avatják a budai hitközség kelen- 
föld-lágymányosi körzetének most 
igazolt cserkészcsapatát: a 436. sz. 
„Illés próféta cserkészcsapatot.”

A templom előtt cserkész díszőr
ség fogadja feszes vigyázz-ban az 
erkező vendégeket. A padsorokban 
a budai hitközség és a szentimre
városi körzet teljes vezetősége, a 
budai zsidó intézmények vezetői és 
Buda zsidó társadalmának elitje. 
Az oltár két oldalán cserkész dísz
őrség, a baloldalon farkaskölykök 
csapata, a jobboldalon felvirágozott 
zászlóval a Vörösmarty-cserkész- 
csapat.
MMM .MMMMMMMMMIHHH* HMM 
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— Hát ki írta?
— Nem tudom.
— Tehát elveszett a kézirat?
— Igenis, elveszett.
— Külső vagy belső ember írta?
— Külső ember.
Dr. Dési Géza, Szabolcsi védője, 

alaki kifogást tesz. Hellernek nem 
volt joga e pör indítására, mert 
tisztviselő létére nem szerezte meg 
legfőbb hatóságának felhatalmazá
sát. Tanukul egyébként dr. Ballagi 
Ernőt, Alapi Bélát és a büntető ta
nács bíráit nevezi meg.

Dr. Bárdos György, Heller jogi 
képviselője kimutatja, hogy] ebben 
az ügyben a fölöttes hatóság hozzá
járulását kérni képtelenség, hogy az 
„Egyenlőség” cikke valósággal a 
törvényszék elnökének hatáskörébe 
avatkozik és hogy a bizonyítást seni 
közérdek, sem jogos magánérdek 
nem igazolja. Ámde Heller, híven 
eddigi magatartásához, a valódi
ságnak minél szélesebb, minél mé
lyebb, minél teljesebb vizsgálatát 
kívánja.

A főtárgyalás határnapját a tör
vényszék legközelebb tűzi majd ki.

A templomi énekkar a szeu seó- 
rim-ot intonálja s bevonul zászlójá
val élén a 436. sz. Illés próféta-cser
készcsapat. Felzendül a Hiszekegy, 
a zászlók mélyen meghajolnak, 
majd dr. Benoscliofszky Imre fő
rabbi, a cserkészcsapat parancs
noka lép a szószékre.

— Illés prófétától nyertétek neve
teket— mondja ünnep' oeszédében — 
és az ő neve vezessen benneteket 
abban a szellemben, melyet ő kép
viselt. Ne legyetek megalkuvók, ne 
akarjatok egyszerre Istent és bál
ványokat szolgálni. Csak az egy 
igaz Istent szolgáljátok és az igaz
ságot, mely nem ijed meg sem fűz
től, sem vihartól, sem földrengéstől, 
amikor azok zsidó és magyar érde
keket akarnak elpusztítani. Mert 
tudjátok, hogy a viharban, a föld
rengésben, a tűzben nincs benne az 
Isten, de benne van abban a sut
togó hangban, melyből Isten szól. 
Ettől féljetek egyedül, semmi más
tól!

Ezután a főrabbi megáldja a 
zászlót és a gyülekezetét. A zászlót 
most felviszik az oltár elé és egy
másután lépnek a zászlóhoz azok, 
akik zászlószalagot ajánlottak fel. 

Egerszalóki Czigler Béláné zászló
anya köti fel elsőnek a szalagot, 
utána dr. Kriszhaber Adolf elnök 
a Budai Izr. Hitközség, Bíró Géza 
min. tan., elnök a Budai Chevra, 
Baracs Károlyné elnökasszony a 
Budai Izr. Nőegylet, dr. Gosztonyi 
Árminná a Kelenföld-Lágymányosi 
körzet nevében, Berta Béla igaz
gató pedig a Baracs Károly elemi 
iskola képviseletében mondanak né
hány szót és kötik fel a felajánlott 
szalagot.

A cserkészek elmondják a semá-t, 
egy cserkésztiszt felolvassa azok 
névsorát, akik szeget adományoz
tak a zászló számára, majd eger
szalóki Czigler Béla körzeti elöl
járó mondja el avatóbeszédét, mely
ben figyelmezteti a cserkészeket, 
hogy tartsák be híven a cserkészet 
parancsait és gondoljanak mindig 
arra, hogy az igazi boldogság a ko
moly munka utáni megelégedés.

Feszes vigyázz-ban sorakoznak 
most az avatandók az oltár elé, 
ahol Ács Vilmos cserkésztiszt felol
vassa a cserkésztörvényeket és át
veszi a fogadalmat. Ragyognak a 
fiatal arcok, amikor feszes tisztel
géssel fogadják a tiszt kézszorítá
sát, mely befogadja őket a cserké
szet nagy társadalmába. Dr. Benő- 
schofszky Imre főrabbi feltűzi a 
cserkészjelvényt a felavatottak mel
lére, Perlmann Arnold kántor Zsol
tért énekel, zúg a Himnusz.

Vége az ünnepélynek. A cserké
szek felsorakoznak és kivonulnak 
a tavaszi fényben pompázó utcára 
új kötelességteljesítések elé.

Niszán hava
Niszán hónapnak bibliai neve is 

van: chódes hooviv, mely a Szent
föld időjárásának megfelelően a ka
lászérés idejét jelenti. Az Egyip
tomból való kivonulás megörökí
tése céljából a Szentírás e hónapot 
az év első hónapjául rendeli.

Egész Niszán hóban nem mon
dunk táchánun-t, ennek oka, hogy 
e hónap javarészt ünnepségekkel 
telik el. A hagyomány szerint 
ugyanis Niszán hó elsején állítot
ták össze először a frigysátort, fel
avatására Izráel törzseinek fejedel
mei tizenkét napon át családcnkint 
áldozatot mutattak be. A hónap

A temetőlátogató közönség 
szives figyelmébe!
a„MIKÉFE“ kertésiképzötelepe, 

amely árva és szegénysorsu gyermekeket 
képez ki a kertészeti pályára

a temetőben lévő virágárúsító pavillon- 
ban a maga által termelt növényeket 
árusítja. — Pártoljátok a,.ÜIKÉFE" áriáit! 
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tizenharmadik napja emez ünnep
ségek iszru ehág-ja volt, a lt-ik 
erev peszáeh, a 7 napig' tartó pe- 
szách-ünnep és iszru ehág-ja 
együttvéve 23 napot tesz ki és mi
vel a hónap legnagyobb része tá- 
ehánun nélkül telt el, ezért a hát
ralévő napokban sem mondunk 
táehánun-t. Azon a napon, amelyen 
nem mondunk táehánun-t, azon sem 
eidkoszcho eedek-et, sem a ciddnk 
háddin-t, sem hétfőn és csütörtökön 
a Tóraolvasás utáni jöhi róeanun-t 
nem mondjuk és nem is hőjtölünk. 
Kivétel esak erev peszáeh. az első
szülöttek böjtje és erev rós chódes 
íjjár azok számára, akik minden 
erev rós chódes-kor böjtölni szok
tak. Egyesek szerint Niszán hó első 
napjától kezdve minden nap el
mondjuk az azon a napon bemu
tatott áldozatra vonatkozó szent
írási verseket. (Lásd: L. Hilehósz 
peszáeh elején.)

Március 20-án (Niszán 8) sábboth 
hág'godól. Niszán 10-én Izrael fiai. 
Isten meghagyása szerint, a bemu
tatandó peszáeh-áldozat céljára csa- 
ládonkint egy-egy bárányt válasz
tottak ki maguknak. A bárányt az 
ágy lábához kötötték és 4 napon át. 
az áldozat bemutatásáig megfigyel
ték. vájjon ép és hibátlan-e és így 
alkalmas-e a bemutatásra. Ez azon
ban nagy veszedelmet jelentett a 
zsidóságra, mivel az egyiptomiak a 
bárányt istenként tisztelték. A zsi
dóság azonban még akkor is telje
sítette az Egyisten parancsát, ami
kor az egyiptomi isten megszégye
nítése a megkövezés veszélyét je
lentette számára. (M. II. 8.22.) Izráel 
e hősi magatartásával is csak azt 
igazolta be, hogy méltó a megvál
tásra és az isteneszme tántorítha
tatlan hirdetésére. E nagy ese
ménytől nyerte a közvetlenül pe
száeh előtt való szombat — még ha. 
mint ezidén is, nem is esik Niszán 
10-ikére — a „nagy” (godól) jelzőt.

Délután a rabbi peszáeh jelentő
ségét méltatja és beszédében kiter- 
jeszkedik az iineppel kapcsolatos 
igen fontos és szigorú törvények 
ismertetésére is.

A délutáni borchi-náfsi mondását 
abbahagyjuk és helyette a Hággá- 
dából „ávodim hojinu”-tól löeháp- 
pér ál kol ávónószénu-ig terjedő 
részt olvassuk. E szokás eredetét 
aktualitásán kívül egy háláchikus 
törvénnyel magyarázzák bölcseink, 
mely szerint péntek este tilos isme
retlen szöveget olvasnunk, nehogy 
a könnyebb olvashatás végett a mé
cses világát a szöveg felé irá
nyítva, megszegjük a szombatot. E 
törvény következményeképpen ho
nosodott meg az a szokás, hogy ha 
az első széder péntek estére esett, 
akkor a megelőző szombat délután
ján, a szöveg gyakorlása végett a 
ílággádát olvasták. Később azután 
általánossá vált, hogy minden sáb
both hággodól délutánján Hággá- 
dát-olvassunk. (L. Sziddur Hámiu- 
hogim, Chódes Niszán. Zichron 
Aser 9 és Chódes Sövát Tholdósz 
Eszter 7.)

Szombat kimenetelekor nem mon
dunk vijhi noám-ot, átto kodós-t. a 
már ismert oknál fogva.

— Beiktatták az új szigetvári főrabbit. 
Impozáns ünnepség keretében, gyö
nyörűen feldíszített zsúfolt temp
lomban. Szigetvár egész közönségé
nek felekezetkülönbség nélkül való 
jelenlétében iktatta be március 7-én 
dr. Hevesi Simon pesti vezető-fő
rabbi tanítványát, dr. Berend Bélát 
a szigetvári hitközség papi székébe. 
.Mintaszerű rendezés könnyítette 
meg a templomba vonuló hatóságok, 
más felekezetűek, testületek, intéz
mények. iskolák kiküldött képvise
lőinek. a helybeli és környékbeli hí
veknek elhelyezkedését. Dr. Újházi 
Hugó hitközségi elnök őszinte, me
leg üdvözlő szavak kíséretében nyúj
totta át a templom kulcsát, a talliszt 
és a Tórát az új főrabbinak, aki 
meghatottan köszönte meg hívei 
tradicionális bizalomnyilvánítását. 
Lobi Béla főkántor bensőséges Bo- 
rneh habbó-köszöntése és Mafauvu- 
♦mája után dr. Hevesi Simon tar- 
tofta’" meg nagyvonalú beiktató be
szédét. mely az áltudományok és a 
vallás örökérvényű igazságainak 
egymáshoz való viszonyát fejte
getve, az Isten-eszme melletti hatal
mas manifesztummá magasztosult. 
A hallgatóságot mindvégig lebilin
cselő beszédjének záróakkor jaképen 
mélységes meghatottsággal áldotta 
meg ifjú tanítványát és átadta neki 
a szószéket. Mélyen megilletődve, el- 
fogódott hangon kezdte meg dr. 
Berend Béla székfoglaló beszédét. 
Vázolta lelkipásztori célkitűzéseit, 
hitet tett vallásunk örökérvényű 
hittételei mellett és Isten áldását 
kérte legjobb meggyőződése szerint 
felfogott munkásságára, szüleire, ta
nítómesterére, a magyar hazára, an
nak legelső emberére, Szigetvár 
nagyközönségre és híveire. A be
szédből kicsendült izzó hazaszeretet, 
az előadás meggyőző ereje, költői 
szépsége, tartalombősége és gondo
latgazdagsága nagy hatást váltott 
ki a templomi hallgatóságból. A 
templomi ünnepség áhítatát emelte 
a Weisz Ilus meleg mezzoszopránján 
felhangzott Horiu zsoltár és Tarján 
Zsuzsa szép orgonajátéka. A tem
plomi ünnepségek után az új fő
rabbi dr. Hevesi Simon és Újházi 
Hugó hitközségi elnök társaságá
ban a tisztelgő küldöttségek üdvöz
lését fogadta és mindegyiknek kii-
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lön-külön válaszolt. Itt adódott al
kalom arra, hogy a Bencze Ernő 
plébánossal élén megjelent, róni, 
kath. egyházközség és a Liber István 
vezette református egyházközség 
küldöttsége, valamint az új főrabbi 
között a kölcsönös üdvözlések nyo
mán biztató felekezetközi béke, sze
retet és megértés jelei megmutat
kozzanak. A küldöttségek között 
volt Szigetvár nagyközség elöljáró
sága is Badnai István főjegyző ve
zetésével. Az ünnepi banketten az 
első pohárköszöntőt dr. Hevesi Si
mon mondotta a Kormányzó úr 
Öfőméltóságára. Dr. Újházi Hugó 
elnök üdvözlése után Bencze Ernő 
plébános, Liber István ref. lelkész, 
dr. Wallenstein Zoltán pécsi főrabbi 
es dr. Waldmann Lajos kaposvári 
elöljáró felszólalásaikkal fokozták 
az emelkedett ünnepi hangulatot. A 
beiktatási ünnepség Szigetvár és 
környéke minden lakójára feleke
zeti különbség nélkül nagy hatást 
tett.

A Magyar általános takarékpénz
tár részvénytársaság igazgatósága 
február 26-án tartotta 1936. évi mér
legelését. A nyereség P 1.146.469.26 
(tavaly P 1.133.496.45), amelyből a 
nyugdíjpénztárnak mérlegen belül 
kb. 159.000.— pengőt utaltak át (ta
valy P. 160.000). P 462.679.23-t leírá
sokra és tartalékolásokra fordítot
tak (tavaly P. 471.368.29), úgy. hogy 
a közgyűlés rendelkezésére P 524.658. 
35 tiszta nyereség (tavaly P. 502.128. 
16) áll. Azonkívül belső tartalékolá
sokat és az értékpapírállománynál 
leírásokat eszközöltek. Az igazgató
ság a március 16-ra egybehívandó 
55. rendes közgyűlésnek javasolni 
fogja, hogy a tiszta nyereségből a 
tartalékalap növelésére — úgy mint 
tavaly — P 100.000 fordíttassék. a 
vállalati nyugdíjpénztár erősítésére 
további P. 75.000 (tavaly P. 65.0001 
utaltassák át, osztalék fejében pedig 
részvényenként — úgy mint tavaly 
— 75 fiílér P 300.000 fizetessék ki 
március 17-től kezdve. A tartalék
alap ezen dotációja után 14.050.000 
pengőre, az összes saját tőkék pedig 
34.050.000 pengőre emelkednek. Az 
intézet betétállománya P. 56.017.285 
(tavaly 53.120.390), ennek 62.25 száza
léka a betétkönyvekre esik. A betét
szaporulat 1936-ban P. 2.896.895. A 
betétemelkedés az 1937. év első hó
napjaiban örvendetesen tovább fo
kozódik. A takarékpénztár 10 buda
pesti és 21 vidéki fiókja, valamint 8 
affiliált intézete az elmúlt évben is 
megfelelő eredménnyel zárta le 
mérlegét. Külön említést érdemel, 
hogy a vidéki fiókok és affiliációk 
kihelyezései megosztott anyagot 
képviselnek, túlnyomórészt kis ösz- 
szegű hitelekből állanak és jelzálo- 
gilag is fedezve vannak
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