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Dr. Dési Géza úr, a pesti izr. hit
község imént megválasztott tanügyi 
elöljárója és praesumptiv elnökhe
lyettese, abban a rendkívüli meg
tiszteltetésben részesített, hogy az 
imént a budai izr. hitközség Értesí
tőjében „Tekintélytúltengés” cím 
alatt írt cikkemet bírálat tárgyává 
teszi és ehhez megjegyzéseket fűz.

Mindenekelőtt arról szeretném 
őszintén tisztelt barátomat, dr. Dési 
Géza urat, meggyőzni, hogy nekem 
eszem ágában sincs és nem is volt, 
hogy fent idézett igénytelen cikkem
mel vitát provokáljak, annál ke
vésbé pedig, hogy én összemérjem 
az én nagyon csekély képességeimet 
az ő mélyen szántó és hathatós ér
velésű vitatkozásával; mert nekem 
a cikk megírásával semmiesetre sem 
az volt a célom, hogy egy vitát pro
vokáljak, melynek gyakorlati értéke 
alig lehet és amelyben előrelátható
lag és ilyen nemes bajvívó mellett 
csak törpe epigon maradhatok.

Az én célom a cikk megírásával 
csak a tények konstatálása volt, ab
ban a reményben, hogy akiket illet, 
abból levonják az illő következtetést 
és okulni fognak a jövőre nézve.

Higyje el igen tisztelt és szeretett 
Kartársam, hogy legkevésbé volt 
szándékom kegyeletlenséget elkö
vetni és tetemrehívást provokálni, 
amint ő teszi, mert ez semmiesetre 
sem felelt volna meg az én ízlésem
nek.

Dr. Dési Géza úr nem kis éllel sze
gezi le, hogy az én egyetlenegy sza
vazatom nyilvánult meg a statútum 
kiegészítő (és nem statutum-alkotó) 
nagygyűlésen 199 szavazattal szem
ben.* Ezt a tényt igen szellemes kap
csolatba hozza névbecsüléssel, bu
meránggal „Ugocsa non koronát” 

és „Nye pozvolim” közismert szólá
sokkal. De hát, édes Istenem, mit 
tehetek én ennyi előkelőséggel szem
ben? Hiába hoznám azt fel, hogj- 
Július Cézár, Mózes, Jézus Krisztus, 
Mohamed, Galilei, Napóleon, Kossuth 
Lajos és a többiek, ezek mind egyet
len egy szavazatot képviseltek nem 
199, hanem milliókkal szemben és 
mégis korszakalkotó volt fellépésük 
az egész emberiség sorsára.

Isten ments, hogy én, az én ici
pici porszemnyi minőségemet ezek
hez a titánokhoz hasonlítsam. De 
úgylátszik, éppen az én elenyésző 
pici porszemnyi mivoltom a cikkíró 
úr szemébe szállt és elhomályosí
totta látását, aminthogy a Gold- 
inark-terem rossz akusztikája is hal
lását tévesztette meg és az általam 
jellemzett tömegmegnyilvánulást — 
amint látszik, nem szándékosság 
nélkül — olyan oldalra iparkodik 
áttolni, mely a valóságban feltűnő 
hallgatással tűrte a feléje tört in- 
vectivákat, csak azért, hogy az el- 
lenérzésüeknek számát lekicsinyelje 
és a tényleg megnyilatkozott kegyet
lenséget ennek a hallgatag csoport
nak számlájára írhassa.

Egy percig sem tagadtam, hogy 
dr. Dési Géza úr kiváló bajvívó, ki
váló debatter és különösen, hogy ki
válóan tud írni. De úgy látszik, 
hogy emiatt a porszem miatt, mely 
pillanatnyilag szemébe szállt, elho
mályosult látásával olvasni nem 
volt képes. Legalább addig nem tu
dott olvasni, míg cikkemnek valódi 
értelmét észrevehette volna, dacára 
annak, hogy mint írja: „ismételten 
érdemesítette cikkemet elolvasásra.” 
Segítek tehát látérzékének és ide 
írom cikkemnek azt a részét, ame
lyet — úgy látszik — nem olvasott 

el és ezért nem értette meg valódi 
célját. Cikkemnek ez a része a kö
vetkező :

’ „Ehelyett ezek a tekintélyek ezt ál
landóan arra használják fel, hogy 
egy testvérhitközség belső ügyeibe 
avatkoznak avatatlan és szerencsét
len kezekkel és folytonos szemrehá
nyásokkal illetik ezt a testvérhitköz
séget, hogy nem akar békülni. Hol
ott folytonosan hangoztatják egész 
nyíltan, hogy ott veszik el a test
vérhitközség jövedelmeit, ahol érik, 
— a békét pedig csak úgy tudják el
képzelni, hogy ha önállóságáról a 
testvérhitközség lemond, de minden
esetre meghajol azon testvérietlen 
törekvés előtt, mely adójövedelmeit 
és fővárosi segélyeit megkaparítani 
akarja. Már pedig éppen ez az a 
pont, melynél a békekészség halálos 
csapást érez; mert az életszükségle
tet megvonó intézkedések a testvér
hitközség létét alapjában veszélyez
tetik és így legjobb akarat mellett 
sem lehet azt kívánni, hogy az ú. n. 
békét ilyen áron elősegíteni ipar
kodjék.

Akárhogy forgatjuk is ezt a kér
dést. mindenkor előtérbe lép egyik 
lelkes és bölcs hittestvérünknek évek 
óta hangoztatott mondása: ..Hagyja
nak nekünk békét, akkor béke lesz!” 
Ez az a pont, amelyen a békekész
ség megszűnik, mert életbevágó. Ad
dig pedig, amíg a testvérhitközség 
az összeférhetetlenség fenntartása 
révén nem szűnik meg ilyen köve
telésekkel ostromolni a budai hit
községet, addig ne akarjanak tőlünk 
tekintélyelismerést, mert ennek fő
követelménye. hogy azok, akik ilyen 
igényeket tmasztanak. ismerjék el 
a testvérhitközségnek azt a jogát, 
hogy önmaga határozza meg létfel
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tételeit, a vallásos érzület, a jóté
konyság gyakorlása és kulturális 
működés terén.”

Szó sincs róla, minden oldalról 
vigyáznunk kell arra, hogy a mi so
kat támadott felekezetűnknek érde
keit úgy kifelé, mint befelé megvé
delmezzük. De higyje el az igen tisz
telt cikkíró úr. hogy olyan „Játék 
a tűzzel” féle cikkekkel semmikép
pen sem tudjuk a valósággal veszé
lyeztetett zsidó felekezeti érdekeket 
megmenteni és helyes mederbe te
relni.

Mert nagy szólamokkal, égbekiál
tó sirámokkal, lesújtó kritikákkal 
az igazságot sohasem lehetett elho
mályosítani. Ezért kérve-kérem az 
én kiváló kartársaimat, ha már ér
demesnek tartotta az én igénytelen 
személyemmel és cikkemmel a nyil
vánosság előtt foglalkozni, legyen 
meggyőződve arról, hogy én senkit 
legyőzni nem akarok, hanem test
véri érzéssel meggyőzni. Meggyőzni 
arról, hogy az út, amelyen azok az 
urak haladnak, akik felfelé, nem tu

IJalahioeh el keli kezdem
friss: D?, BEKÉIVJII SÁ1VDGR

flaffay püspök úr néhány hét 
előtt bölcs és megszívJelésre érde
mes módon nyilatkozott annak le
hetőségéről, hogy a minden kép
zeletet felülmúló és a magyar zsi
dóság közgazdasági tevékenységét 
megbénító, közvetve azonban ha
zánkat is súlyosan károsító gyű
lölködés és üldözés megszűnjön. 
Részemről inkább úgy mondanám, 
hogy fokozatosan csökkenjen, 
mert hiszen a gyűlölet árja oly 
nagy területet borított már el és 
a kultúra, az igazságszeretet és a 
sokat hangoztatott keresztényi sze
retet zsilipjeinek erőszakos eltá
volítása folytán olyan méreteket 
öltött, hogy a normális élet med
rébe való visszatérés csak lépés- 
ről-lépésre történhetik meg.

A nemes lelki főpásztor úgy 
véli, hogy a szembenálló rétegek 
egymáshoz való közeledését, vala
melyiknek el kellene kezdeni, mert 
ebben az ügyben a párbajra vo
natkozó szabályok alkalmazást 
nem nyerhetnek.

Fölötte nehéz probléma, mert a 
zsidóság a maga számbeli kisebb
sége tudatában nem remélheti és 
nem is kívánhatja, hogy a hata
lom birtokosai közeledjenek feléje, 
másrészt azonban az igazságtala
nul üldözöttnek önérzetével ellen
kezik az, hogy szánalmat kérjen 
attól, aki egy perccel előbb em
beri méltóságában lealázta és 

dom milyen hangon, de lefelé tu
dom biztosan, hogy olyan módon be
szélnek: „földig boruljon térdetek ti 
vétkes pártütők”, — ezen az úton 
sem egymást megérteni nem fogjuk, 
sem pedig szent ügyünket egy lépés
nyire előrevinni nem tudjuk.

Addig, amíg az a tisztelt vezető
ség, amelyről cikkemben szó volt, 
le nem tesz arról a hangról és ar
ról a törekvésről, amelyet minden 
józan ember kárhoztat, addig hiába 
várja tőlem és mindazoktól, kik ezen 
eljárás által legszentebb jogaikban 
magukat sértve érzik, hogy parancs
uralmi modorukkal szemben tény
leg ne hangoztassuk azt, amit nem 
kis gúnnyel és leértékeléssel szege
zett felém: „Nye pozvolim.” Bizony, 
higyje el, hogy ily körülmények kö
zött még mindig jobb a régi, bevált 
statútum, mint az, amely kormány
intenció szerint csak a kiegészítés
nek szánt de helytelenül új statú
tumnak elnevezett határozottan té
ves alkotás. „The rest is silence.” 

vérben forgó szemekkel, úgyszólván 
az életére tört.

Raffay püspök úr nem mon
dotta ki nyíltan, de kétségtelenül 
úgy gondolta, hogy éppen elég a 
társadalmi üldözés, legalább az 
államhatalom respektálja a tör
vényt, mely a zsidóság teljes jog
egyenlőségét statuálja. Ha az ál
lam nem fogja azt a látszatot kel
teni, hogy a társadalmi szélsősé
gekkel egyetért, ha nem tűrné el 
a szabadság jogoknak felelőtlen 
elemek által való lábbal tiprását, 
azoknak merészséget és a rend
bontást — a nagy nyilvánosság 
számára — elítélő hivatalos nyi
latkozatokkal vakmerő szembefor
dulása is csökkenne, szóval, ha a 
mesterségesen növesztett lázat az 
orvoslásra hivatott hatóság foko
zatosan elnyomná, természetes, 
hogy a társadalom deliriuma is 
enyhülne és az indulatok a béke 
medrébe szép lassan visszatere
lődnének. Az első lépésnek tehát

Az iskolai idényre
a vidéken lakó izraelita szülők, ha 
gyermeküket a fővárosban jól akarják 
elhelyezni, úgy forduljanak VIRÁG 
GYULÁHOZ, ahol szigorúan rituális 
elsőrangú ellátás, gondos felügyelet 
és kitűnő nevelésben részesülhet — 
két három fiúgyermek.

Az összes középiskolák és a Zene
akadémia közelében. A legjobb 
refenciák !
Gim: Virág Gyula Budapest VI., Ö-ulci 42. II. 

felülről kellene történnie, ha nem 
is szerelemből, úgy azért ne, hogy 
amíg az elszakadt területen élő 
magyar kisebbségek üldözéséről 
és egzisztenciájuk letiprásáról pa
naszkodnak a nagyvilágnak, ide
haza olyan események játszódhas
sanak le, amelyek könnyen az 
egyik bevett felekezetnek már 
nem is burkolt jogfosztásához 
egyengetni látszanak az utat. 
Hogy ezek az események a reví
zió ügyének is nagyon árthatnak, 
arról talán fölösleges több szót 
vesztegetni.

E szerint a kezdeményező lé
pést az államhatalomnak kell 
megtennie és le kell szerelnie 
azokat a már nem is sporadikus, 
de rendszeres tűszúrásokat és le- 
alázásokat, melyek a magyar zsi
dóságot úton-útfélen elkedvetlení
tik és egyenesen megélhetésére 
törnek és építő munkáját megbé
nítják.

Nem akarok itt részletezésekbe 
bocsátkozni, de akiben az igazság 
iránt csak egy szemernyi érzék 
van, annak el kell ismernie, hogy 
az elsősorban agrárius Magyar
országból zsidó élelmesség, tőke és 
szorgalom csinált ipari államot, 
mely munkáskezek százezreinek 
ad kenyeret és teszi lehetővé ag
rárexportunk esorbíttatlan érvé
nyesülése mellett az ipari autar- 
kiát olyan qualitativ és quantita- 
tiv mértékben, mely amerikai jel
legű fejlődésnek is mondható.

Akinek csak egy kis fogalma 
van a textil-szakmáról, tudja, ha 
tudni akarja és tárgyilagos gon
dolkodású, hogy amit e téren a 
magyar zsidóság a világháború 
óta létesített, szinte egyedülálló 
az egész világon. Fokosok kezelé
sével ezt nem lehet lekicsinyelni, 
mégkevésbé eltűntetni.

Ha az államhatalom feladata 
magaslatán állva meg akarja és 
meg fogja védeni a túlnyomóan 
zsidó kézben levő magyar nagy
ipart és az immár tűrhetetlen ki
lengéseket az ország érdekében 
megszűntetni hajlandó lesz, előáll 
a második lépés szükségessége, 
melyet a hazai zsidóság köteles
sége megtenni. Meg kell hoznia 
minden áldozatot, mellyel a szo
ciális ínség csökkenthető, nem tö
rődve azzal, hogy a latifundiumok 
és az egyház vállalják-e az arány 
tagos részt és áldozatot.

Nem kell azzal törődni, hogy a 



ZSIDÓ ÉLET 3
magyar zsidóság amúgy is bősé
gesen kivette részét az áldozatok
ból. Rendkívüli időket élünk és 
nincs helye a latolgatásnak. Gyö
nyörű gesztus volt az Aschner Li- 
pót és Buday-Goldberger Leó ala
pítása a tudomány kutató intéze
tek segítségére siettek hatalmas 
összegekkel, de nézetem szerint 
fontosabb ma a karitatív munka 
és szélesebb körökben terjesztené 
a zsidóság áldozatkészségének jó
tékony nyomait A tudományt 
majd azután is fel lehet karolni, 
ha előbb minden szegény ember
nek meg lesz a meleg levese.

Egy menedékhely, melj’ a fő
város másik végén hirdetné egy 
nagylelkű zsidó adakozó nevét, 
egy nagyszabású népkonyha léte
sítése, közKórház, ahova minden 
arra szoruló felekezetre való te
kintet nélkül bejuthat, stipendiu
mok, stb., stb. a legtágabb teret 
nyújtanak arra, hogy azok, akik 
jótéteményeit élvez'k, becsülni és 
áldani tudják annak a zsidónak 
nevét, aki ezeket, az intézménye
ket felekezeti szükkebliiség nélkül 

• tömegeknek juttatta. Igen, a tö
megeket kell így megszervezni, 
hogy ne a borgőz és duhajkodás 
legyen a meutm.uK.

Talán ilyen irányú akcióra gon
dolt Ignotus is a Magyar Hírlap 
egyik legutóbbi számában napvi
lágot látott bölcs elmefuttatásá
ban. Ha a magyar zsidóság túl
nyomó része jelenleg súlyos gon
dokkal küzd is, ’-an még jónóhány 
igen gazdag emberünk, akinek 
raitsem jelent és még mindig igen 
vagyonos marad, ha a jövőért, a 
nyugalmáért, a hazáért, a zsidó 
felekezetérr, a régi nagy humanis
ták módjára nagy tettekkel álla
nának ki a magjar zsidóság lé
téért vívott küzdelem terére. Örök 
dicsőség és milliók hálája övezné 
nevüket. Rég nem hallottunk már 
új Wechselmannokról. Termelje ki 
őket a sötét felhőbe ojri.lt ma
gyar égb-Tt!

Pályázaté felhívás
A Kőbányai Szr. Hitközség Kóser mészárszéke 
bérletére — kizárólagos joggal való elárusitásra (hús. baromfi, 
felvágottak) — 1938. január hó 1-től pályázatot forrd »t. 
A pályázatok legkésőbb november* hó IS -ig postán, Írás
ban nyújtandók be X., Cserkész-utca 7 sxám alá. 
Részletes feltételek előzőleg alulírottnál telefonon (148 883, 
vagy 348 693.) megtudhatók.
Budapest, 1937. nov. 3.

A Kőbányai Izr. Hitközség Elöljárósága
László Gyula elnök s. k.

Mi van a választó-
fogé reformmal?

A hitközségi elnök által már 
többízben bejelentetett a hitköz
ség választójog reformja. A kor
szellem is figyelmezteti az elnö
köt, hogy a jelenlegi rendszer nem 
maradhat meg, mert a hitközségi 
adófizetők 80 százaléka ki van re- 
kesztve a választójogból, s ha ez 
a 80 százalék ignorálja a hit
községet — minthogy a statisz
tika mutatja is, hogy fokozatosan 
eltávolodik a hitközségtől — ez 
olyan halálos csapást jelent, mely 
összeomlással fenyegeti a ma még 
szilárd alapokon nyugvó feleke
zeti életet.

A tavaly lezajlott nyílt szavazá- 
sos választás ismét azt mutatta, 
hogy a jelenlegi rendszer mellett 
a hitközségi vezetőség akkor, győz 
amikor akar. A hitközségi alap
szabályokban lefektetett elavult 
választói rendszer mellett, még az 
indulás előtt az ellenzék elgán- 
esoltatik. Nem is kell ehhez va
lami nagy erőszak, vagy külön
böző akció. A hitközség olyan ha
talmas pártkasszával rendelkezik, 
amellyel elsöpör minden ellenzéki 
megmozdulást. Mosolyogni kell 
azon az egyiigyüségen, hogy az 
1936. évi hitközségi választási cé
lokra a hitközség számadásokban 
10.000 pengő van beállítva, azt a 
hitet keltve, hogy a választás nem 
került többe, mint a fenti összeg
be. Mindenesetre a hitközségnél 
kitűnően tudnak könyvelni.

A hitközségi elnök úgylátszik 
nem mer a választójogi reform
mal a nyilvánosság elé jönni. 
Ameddig, csak lehet fenn akarja 
tartani a jelenlegi rendszert, nem 
akar öngyilkosságot elkövetni, 
mert maga is tudja, hogy veszély
ben van a hatalom. Jobb élni a 
mostani csendes atmoszférában, 
minden zenebona és ellenzékmen

tes minta hitközség élén, mint 
hősi halált halni a titkos és meg
reformált választójog eszméjéért.

Azért húzzák a választójogi re
formot, mert az azt jelenti, hogy 
a hatalom birtokosainak el kell 
búcsúzni a jelenleg bírt pozíciók
tól.

Figyelmeztetjük a felekezeti 
közvéleményt, hogy ne táplálja
nak vérmes reményt a választó
jogi reform közeii megvalósítása 
miatt, mert az elnök, mint kitűnő 
taktikus, a szeptember végén tar
tott VI. kér. templomkörzet va
csoráján tartott beszédével meg
ásta sírját a választójogi reform
nak. Az elv az, hogy a jelenlegi 
rendszert stabilizálni kell, amed
dig csak lehet. A rendszer hívei 
igyekeznek jó viszonyba maradni 
a hatalom birtokosaival, mert et
től függ a köved, a cilinder, a 
hitközségi szállítások, az üzleti 
vonatkozások, a különböző protek
ciók, egyszóval az egyéni érdekek 
számtalan vállfája. Szóval a ba
ráti vonzalom s az üzleti érdek 
lenyomja a választójogi reformot, 
amelyre pedig a jogegyenlőség 
szempontjából múlhatatlanul sür
gősen szükség van a felekezeti 
életben is.

Mi is azt mondjuk a hitközség 
titkárával, Hitközségünknek nem
csak jó vagy rossz adóalanyokra 
van szüksége, hanem a hitközség
ben benne élő, a hitközségért dol
gozni akaró és tudó tagokra. Itt 
úgylátszik ellentét van az elnök 
és a főtitkár között. Hogy lehet 
dolgozni olyan intézmény érdeké
ben, amely kirekeszti magából 
tagjait s blaszfémia a jogfosztot- 
takat a felekezeti munka intenzív 
részvételére invitálni.

H. Gy.

— A Balfour-deklaráció huszadik 
évfordulója alkalmából a Pro Pa
lesztina Szövetség és a Magyar Ci
onista Szövetség együttesen ren
dezte emlékünnepélyét. Dr. Patai 
József bevezető szavai után dr. 
Kecskeméti György tartott „Bal- 
fourtól a zsidó államig” címmel mé- 
lyenszántó, igeu értékes előadást. 
Utána Ascher Oszkár szavalt, majd 
Miklós Gyula dr., a Cionista Szövet
ség elnökének zárószavaival ért 
véget az emlékest.

meutm.uK
ojri.lt
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Jl muU évdeUegségeibiil
Rovatvezető: GátőSi SOMR

Égj; üjsjdai plábsíifsos a ssidts gyese-kehéví

Legutóbb vázoltuk a budai zsidó 
község ama korszakát, mikor az 
ottani hatóság évek óta lakhatási 
joggal bírt családokat elköltözni 
kényszerített. Hogy ezen törekvés 
éppen a lelkileg legilletékesebb té
nyezők érzéseivel nem találkozott, 
annak rövid, de tartalmas bizo
nyítékát találjuk egy nyugtában, 
melynek németről való fordítása 
a következő:

„Nyugtatvány 40 azaz Negy
ven osztrák értékű forintról, 
melyet az érdemes óbudai zsidó 
község, mint boldogult főtiszte
lendő Wonenthál Rupreeht Fe
renc budai városi plébános úr 
végrendeleti hagyományát, az 
itteni szegény gyermekek inté
zete részére készpénzben át
utalt, ezennel nyugtatványoz- 
tatik. Óbudán 1814 június 19-én.

Weyss Lebel s. k. 
A fenkölt szellemű budai plébá
nos pontosan abban az időben 
gyakorolta az emberszeretet ne
mes példáját azokon, kiket mások 
hitükért üldöztek.*

A múltkor megemlített 1766 év
beli közös budai sírkő után Weisz 
Béla igazgató-tanító úrral, ismét 
kutattunk az óbudai Laktanya
utcai régi temetőben és az ő gyer
mekkori emlékezése alapján sike
rült is ráakadni.

Alacsony homokkő, mely már 
erősen múlásnak indult. A fel
iratból már csak az egyes sorok, 
egy része van meg, a többi letöre
dezett. A meglevő szavak azon
ban legpontosabban beilleszkednek 
abba a szövegbe, mely a Bató- 
féle munkában feljegyezve van.

Már harminc évvel azelőtt is, 
bizonyára a megjelent leírás alap
ján felfigyeltek az érdekes em
lékre. mert a Chevra Kadisa az 
elmúló kő mögé állított egy 
ugyanolyan szövegű vörös már
ványkövet. mint a síremlék fel
újítását. Ez jó állapotban van, 
csak a betűk véséséből kopott ki 
a festék, ha ezt felfrissítenék a 
kegyeletes síremlék céljait jobban 
szolgálná.

óbudai cspéss-céfsröí
Az Óbudai Zsidó Múzeum régi 

községi kezelési könyvei átkuta

tása alkalmával, még mindig fel
bukkan valami olyan érdekes
ség. melynek létezéséről eddig 
nem tudtunk.

így került felszínre és most már 
közszemlére az ottani tisztes ci
pész-céh könyve. Egyszerű, kvart 
alakú, tarka-kötésbe, merített pa
pírból kötött könyv, melyet két 
vászonszalaggal össze lehet kötni. 
Tartalmazza a céh feljegyzéseit 
1821—1S56. évek között. A beírá
sok legnagyobb része héberbetűs 
németséggel, kisebb része német 
betűkkel történt.

Szabályzattal kezdődik, mely 
szerint az összes mesterek kötele
sek tauoncaikat beíratni és ez al
kalommal 1 forintot a céhládába 
befizetni. Következnek időrend
ben a tanoncszerződések adatai: a 
mester, az inas neve és szárma
zási helye, a tanoneidő tartama és 
a forint befizetésének igazolása.

A mesterek névsorában szere
pel: Glück Bernét, Glück Chajim, 
Holitseh Wolf, T'ród Salamon, 
Dopler, Szemnitz Sámuel, Szem- 
niez József, ‘Dávid Samesz, Feit 
Gábor, Erisei’ Wolf, Hölzl Sámuel, 
Szegni Chajim, Bitske Mózes, Ho- 
lilsch Ezriel és mások. Az inasok 
héber nevükön vannak meg
nevezve. Egy ilyen bejegyzés szö
vege: Habaehnr Eisig ben reb Ab
rakom Varin (a Trencsénmegye- 
beli Várnából) abol reb Sámuel 
ben reb Josef Szemnitz, auf 3 
Jahre, vöm 1. April 1832. Ide még 
be van írva az a kikötés, hogy az 
inast nem küldözgethetik, az utcá
kon a munkával tovább, mint egy 
évig. A gyerekringatási, akkor- 
táji másik inasi kötelesség, nin
csen szabályozva.

A londoni „Hóm Exhibition" 
1937 kozmetikai szenzációja 

a ráncos petyhüdt, 
klimaktériumban leromlott arc
bőr javításának új tudományos 
módja, otthoni kezelés mellett.

Felvilágosítás:
GRÉ KOZMETIKA Budapest, 
IV, Petőfi Sándor-ulca 10. — 

Párisi utca 3
Ugyanolt kozmetikai kurzusok, 
laboratóriumi kiképzés.

Ili........................... I.......................... I........IIIUIIIII..........I........Illllllllllll

A rendes tanoneidő, 3, 4, sőt egy 
esetben 5 év. Mikor valaki fel
szabadult a köteles vándorévek 
után mesterlevelet kapott. Ekkor 
nyilatkozatot vettek tőle, melyet 
bevezettek a céhkönyvbe. Ezek
nek egyforma szövege a követ
kező:

„Ich endesgefertigter bekenne 
hiermit dér Wahrheit gemiiss, 
dass mir von dér hiesigen 
Sehumacher-Innung cin Mei- 
sterbrief ertheilt wurde dage- 
gen, aber verpfliehte mich, 
■’.venn ich einst nach Altofen 
mich ansassig machen wolle, 
als Meister ineine Profession 
aus zu iiben, mit Gesellen und 
Lehrling, so unterwerfe mich 
bei dér alhiesigen Sehumacher- 
Innung allé ihre habende Re
gein und Vorschriften als 
Jungmeister.
Hogy a tanoncoktatás még el

hanyagolva volt .igazolja, hogy 
az egyik felszabadított neve he
lyett csak három karikából álló 
kézjegyét tudta odabigyesziteni, 
egy másik csak az E. R. kezdő
betűi erejéig vitte, illetve felej
tette el az elemi iskolai tudomá
nyát. Ezeknek Leipniker Jakab a 
céh jegyzője írta alá, mint névíró 
a neveket. A többi valahogy meg
birkózott a betűkkel.

Ki a vidéken telepedett le, az 
..Landmeister” néven volt a céh
nél nyilvántartva és három-négy 
év múlva kellett remekelnie, hogy 
a mesterlevelet megkapja. Még 
Alakón is volt két, Hódmezővásár
helyen is egy tagja az óbudai 
zsidó cipész céhnek. Olyan mesz- 
szire terjedt ki a hatásköre.

— Gyászistentisztelet Munkácsi 
Bernát dr. emlékére. A pesti izr. 
hitközség elöljárósága hétfőn dél
után a dohányutcai izraelita tem
plomban Munkácsi Bernát dr. emlé
kére gyászistentiszteletet rendezett, 
amelyen testületileg jelent meg a 
hitközség elöljárósága, Stern Samu 
elnök vezetésével, az Izraelita Or
szágos Iroda Szántó Jenő elnökkel 
az élén és még számosán. A Magyar 
Tudományos Akadémia részéről Ku
nos Ignác, Mahler Ede, Mellieh Já
nos. Németh Gyula és Zsirai Miklós 
egyetemi tanárok jelentek meg a 
gyászistentiszteleten, amelyen He
vesi Ferenc dr. rabbi méltatta szép 
beszédben Munkácsi Bernát dr.-nak 
a nagy tudósnak és a hitközség 
negyven éven át volt tanfelügyelő
jének érdemeit.
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A hetvenéves
KÓBOR TAMÁS 

ünneplése
Az Izraelita Magyar Irodalmi 

Társulat vasárnap délelőtt ünnepi 
ülés keretében hódolt Kóbor Tamás
nak a nagy írónak születése 70. év
fordulója alkalmából. A Pesti Izr. 
Hitközség Goldmark-terme zsúfo
lásig megtelt előkelő, ünneplő kö
zönséggel. A felekezeti testületek 
képviselőin kívül megjelentek az 
írók Gazdasági Egyesületének, a 
PEN Klubnak, a Színpadi Szerzők 
Egyesületének stb. kiküldöttei, vala
mint a társadalmi élet számos ki
magasló egyénisége. Wertheimer 
Adolf, az IMIT elnöke, üdvözölte 
először meleghangú beszédben a 70 
éves Kóbor Tamást, a Társulat iro
dalmi és felolvasó bizottságának 
elnökét.». Közvetlenül ismerem — 
úgymond — ünnepeknek nemes lel- 
kületét, aki nekünk nemcsak a mi 
aranytollú, hanem aranyszívű Kó
bor Tamásunk is. A felekezet nevé
ben Stern Samu a Magyarországi 
Izraeliták Országos Irodájának és a 
Pesti Izr. Hitközségnek elnöke kö
szöntötte az ünnepeltet s azt han
goztatta, hogy Kóbor Tamás ugyan
akkor, amikor dísze a zsidó feleke- 
zetnek, fémjelzett értéke az egyete
mes magyar irodalomnak és az 
egyetemes magyar publicisztikának 
is, aki minden magyar polgárnak 
jogáért, igazságáért és megbecsülé
séért harcol. Balassa József, az Ott
hon írók és Hírlapírók Köre üdvöz
letét tolmácsolta. „Újságíró hivatá
sodban — úgymond — nagy szolgá
latokat tettél a magyar publiciszti
kának. napról-napra valamelyik 
szerkesztőség asztalánál és több, 
mint harminc év óta a te lapodnál 
az Ujság-nal, amely a te neveddel 
összeforrott — és ez idő alatt egye
nes vonalban haladtál a megrágal
mazott liberálizmu gondolat- és em
beri szabadság és igazság útján. 
Soha meg nem inogtál, soha le nem 
tértél, se jobbra, se balra. Magyar 
újságíró voltál mindig átérezted 
azokat a kapcsolatokat, amelyek az 
országot és a nemzetet az egyetemes 
emberiséghez fűzik”. — Kárpáti 
Aurél szellemes szavakban a Ma
gyar Kritikusok Szindikátusának 
üdvözletét hozta és Kóbor Tamást 
mint regényírót méltatta. — Moha 
esi Jenő a Magyar Színpadi Szer
zők Egyesülete és a PÉK Club ne
vében beszélt s Kóbor drámaírói 
munkásságát fejtegette. — Végül 
Kóbor Tamás emelkedett szólásra a 

közönség tapsvihara közben és meg
köszönte az ünneplést. — Én még 
mint zsidógyerek — mondotta — a 
be nem fogadottak gettójából kike
rültek, de a nemzetbe még be nem 
kerültek társaságában születtem. 
Egy évvel későbben megtörtént az 
emancipáció és az anyatej után én 
már befogadott magyar gyerek vol
tam és mint magyar nevelkedtem. 
Az iskolában magyar szellemben ta
nítottak. Történelemből abban a li
berális, józan korszakban azt kap

A Magyar Szíoház
zsidó írói és művészei

1897 október 17-én nyitotta meg 
kapuit a most jubiláló Magyar 
Színház, amely színházat adott az 
Erzsébetváros és Terézváros pol
gárságának. Mint zenés színház 
kezdte működését a Gésákkal, de 
csakhamar áttért a komolyabb 
drámai műfajokra és ezen a té
ren végzett jelentős munkát a ma
gyarországi színpadi kultúrában.

A negyven év színpadi sikerei
ben igen nagy része van. annak a 
kitűnő zsidó vagy zsidószárma
zású írói gárdának, akiknek mű
vei itt vonzottak telt házakat és 
arattak nagy irodalmi és tömeg
sikert.

A színház megnyitó darabját 
Fái Béla fordította a kitűnő Mak- 
kai Emil verseivel, míg a karnagy 
Donáth Lajos volt.

A legnagyobb sikert Bíró Lajos 
..Sárga liliom”-ja (200), J/oZnór Fe
renc „Vörös malom” című műve 
(160). Földes Imre „Császár ka
tonái” (160), továbbá Földes „Hi
vatalnok urak” (150), Bíró „Hotel 
Imperial” (150), Molnár „Farkas” 
(150), Molnár „Színház” (120), Fo
dor László (kitért) „Dr. Szabó 
Juci” (120), Molnár „Égi és földi 
szerelem (80), továbbá Bródy Sán
dor „Lion Lea” és Földes Imre 
„Gríin Lili” aratta. Itt mutatták 
be BarLa Lajos (kitért) „Parasz- 
tok”-ját, Hajó Sándor „A holnap”, 

Budai Izr. Hitközség. Chevra Kadisa és Izr, Nöegylet Budapesten.
MEGHÍVÓ

A Budai Izr. Hitközség, Chevra Kadisa és Izr. Nőegylel áldott emlékű jótevőjének 
néhist JIÖáSEF urnák emlékére

1937 november hó 7.-én vasárnap d. e. 11 órakor az Öntöház utcai főtemplomban

tart, melyre t. HitleHvéreinket tisztelettel meghívja.
Budapest, 1937. november 1-én. A Budai Izr Hitközség. Chevra Rádi

ós Izr. Nöegylet előljáróaága

tam. hogy a világ legelső nemzeté
hez tartozónak tartsam magam. 
Nincs különb nemzet a világon, 
mint a magyar. Nekem, mint zsidó
gyereknek ez volt a lelki büszkesé
gem”. Hangsúlyozta ezután Kóbor 
Tamás, hogy a magyar zsidó meg 
akar mindenkor maradni magyar
nak. a magyar nemzet fiának, — és 
az nem érinti a zsidó valláshoz való 
tartozását. — Beszéde után a kö
zönség hosszan ünnepelte Kóbor 
Tamást.

„Fiúk és leányok”, Drégely Gá
bor „A szerencse fia”, „Kisasszony 
férje”, c. műveit, továbbá Fényes 
Samu, Farkas Pál (kitért) Gábor 
Andor, Hatvanv Lajos (kitért) 
Homonnai Albert, Kóbor Tamás, 
Lengyel Menyhért, Marton Fe
renc (kitért). Nagy Endre (kitért), 
Ruttkai György, Székely Andor, 
Vajda Ernő, Verő György egy 
vagy több alkotását.

A külföldi zsidó írók közül Gold- 
faden (Sulamit), Sehőntag Pál és 
Ferenc arattak nagyobb sikert.

Ha most a művészszemélyzetet 
vesszük szemügyre az első társu
latban ott látjuk Sziklai Kornélt, 
Szilágyi Vilmost, Felhő Rózsit, 
Törzs Jenőt, Forrai Rózsit, Vágó 
Bélát, Sebestyén Gézát, Gomba
szögi Fridát (kitért).

A színházat, amelyet Láng 
Adolf tervezett 1914-ben, Vágó 
László teljesen átépítette. A ké
sőbbi művészgárdából kiemeljük 
Darvas Lili, Kabos Gyula, Be
regi Oszkár neveit.

Míg a színház igazgatói és fő
rendezői sorából Neumann Dezsőt, 
dr. Faludi Jenőt, Bródy Istvánt. 
Bárdos Artúrt (kitért) és Hevesi 
Sándor (kitért) kell kiemelnünk.

Látjuk tehát, hogy a jubiláns 
Magyar Színház dicsőséges múlt
jában, mily nagy szerepük volt 
a zsidó művészeknek.
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Uj rovatunk:

Rovcti ezetö: Bt. Tiojfmattn Dezső

A Pesti Tzr. Hitközség adóemelé
sei most már olyan súlyosak és any- 
nyira az eleven húsba vágnak, hogy 
a fájdalmas és tömeges panaszok 
miatt kötelességünknek tartjuk la
punkban a panaszok lehető orvos
lása céljából egy külön rovatot ál
landóan vezetni, — még pedig

adóprés
elnevezése alatt.

A nyilvánosság és közvetlenség 
mindenkor hatalmas védője volt az 
igazságnak. A nyilvánosság és köz
vetlenség erejével akarunk közér
dekből hatni azokra, akik véletlenül 
ahhoz a hatalomhoz jutottak, hogy 
hittestvéreiknek a zsebében koto
rászhatnak és onnan hitközségi adó 
elnevezés alatt tetszésük szerinti ősz 
szegeket jogosan vagy jogtalanul. -- 
öntudatosan vagy öntudatlanul ki
emelhetnek.

A nyilvánosságnak és közvetlen
ségnek hatalmas ereiével akarunk 
hittestvéreinken és még inkább a 
Pesti Hitközségen, annak erkölcsi és 
vallási tekintélyén segíteni akkor, 
amikor mindent elkövetünk, hogy a 
hitközségi járulékokat a kongresz- 
sznsi szigorú szabálttok szerint vés 
sék ki és szed iék be.

Segíteni törekszünk azon a hely
zeten. ho.gv a borzadalmas hitköz
ségi tárul ékok miatt egyesek 1-ífé- 
réssel fenyegetődznel'. többen 
emiatt tényleg kikeresztelkedtek. — 
mé»- többen a Pesti Tzr HiPrözség 
területéről minden vagyonukkal el 
'íyovekiiltel' és q kúriai izr. hpközcáa- 
területére költöztek, nmelz- esemó- 
nvek egvíit.t és külön a Pesti Tzr. 
TT'tkörséo- elleni ellenszenvet a m.a- 
vi-n'mrn fnknrték._ „ vnllnsns ér
zületet tnnkrotn++«k ns n -c-én-n élköl'- 
™«k mutatkozó belső viszályt okoz
tok.

A hitközségi járulék. — amit ők 
adónak nem-mek, nádin- nem rp 
ma már elvan veszedelmes nn hs 
hacíllns tömeg a nesti izr 1 -i1-", 
tae-zai között hno-v ugós-zn., hiznv'-ns 
miként a túladóztatás miatti r 17 ' 
boTodaS /771-n.ddo é-S ?-■ >’derrv/ri * 
az oaó*>~. bifl'özs^nTirh bdsZ álotát 
i-alr ^aaos aazdazáol 
rÖ7'»dnseií át.alal’ttanl

7?? í’Ih’w fonni kall, Kzt a közé’’'- 
i'k narancsaim. De mindenl-’nak 
mngánérdz.ke ís mcH-öve+ol"

A nyilvánosság és közvetlensée- 
hatalmas ereiével kell tehát p híf- 
tastyéroknok védekezni a túl ad óv tá
las ellen és g védekezés csak Ator 
lobét hatályos, ha egyesült erővel ós 
mind] yvr>rs;nhban történik mo-* 
mindaz aminek a célból movtörtár- 
nie kell.

"Flgyosülni kell teliét az adó clp’t 
gornyodoknok oc szonyodőknoiz

- ■ sülni k 1] ■ edig olyan ' - dven s 
elvan formában hegy ernh hely és 
forma segítségével mindnváinnk 

1 elkuletenel- erős os oh-rn hangot 
lehessen adni elől kitérni ' 

amelyet semmibe venni csak a ha
talmasok elpusztulásának terhe 
alatt lehet.

A hangulat akként nyilvánult 
meg. hogy lapunk és a körülötte 
csoportosult bátor és tisztességes 
emberek vegyék kezükbe ezt a mai 
helyzetben legeslegfontosabb ügyét. 
Mi a közkívánságnak eleget teszünk 
vállaljuk ezen óriási fontossági ügy
ben a hatalmasok részéről az ódiu
mot. de vállaljuk és örömmel telje
sítsük azt az újságírói kötelességet, 
amely minden sajtó szervnek első
rangú erkölcsi kötelessége.

Tehát vállaljuk az adórovatnak 
állandó felszínen tartását, vállaljuk 
a hozzánk eljuttatott panaszoknak, 
sérelmeknek a megvizsgálását, vál
laljuk. hogy mindenkinek a szüksé
ges útbaigazításokat, segítési lehető
ségeket. a segítés eszközeit meg
mondjuk és mindenféle egyéb mó
don az elszenvedett vagy kilátásba 
helyezett sérelmek elleni védekezési 
módot rendelkezésére bocsátjuk.

Érdekében áll tehát ily viszonyok 
között minden hittestvérünknek,

Zsidó történeti képek
írja : Dr. RÉTI SÁNDOR

XXV.

Nagy Sándor 
Jeruzsálem kapu’ előtt
Kiszlév hónap huszonegyediké 

az a nap, mikor a Gerrizim he
gyén gyászt tartani szigorúan 
i’ltva volt. A szamaritánusok arra 
kérték Nagy Sándort, hogy Iste
nünk templomát romboltassa le. 
továbbá öt kur terjedelmű földet a 
Mórija hegyen adjon nekik. Mi
kor ez köztudomású lett, akkor Si
mon az igazságos, a főpap a leg
pompásabb díszít főpapi ruháját, 
öltötte magára. Vele -Jeruzsálem 
legelőkelőbbjei. a tanácsadók 
mindannyian hófehér ruhában 
egész éjjel mentek, hogy Sándor
ral találkozhassanak. Kolianita 
napi ifjak fáklyákkal világítot
ták a menet útját és zenével kí
sérték őket. így vonultak a köze
ledő serege felé. Amikor a király 
messziről meglátta a menetet, kö-

A miudenség költője 
E. Lázár Franciska

új verses kötete

A „Vételen nyomában “
a gyönyörűen kiállított kötet
ára ........................... p. 3 —

Megrendelhető az összeg elö- 
zeh-s- beküldése ellené en a 
Zsidó É'et kiadóhivatalában 

hogy adósérelmeit hozzánk eljut
tassa — és pedig még abban az idő
ben, mielőtt az adókivetés felett 
tárgyalást tartanak, vagy végérvé
nyes határozatot hoznak.

Mivel a hitközségi adók kivetésére 
és kezelésére vonatkozó szabályok a 
közönség előtt úgyszólván titokban 
vannak tartva, azokat egyáltalában 
nem. vagy csak igen nagy nehézség
gel lehet a hittestvéreknek megköze
líteni vagy megismerni, már azért 
is közérdeket képez, hogy ezeket a 
szabályokat hirdessük, közismertté 
tegyük és ezen felvilágosításainkkal 
is segítségére legyünk a nagyközön
ségnek.

Annak dokumentálására, hogy 
adórovatunk melyen komoly fegy
vere lesz hittestvéreinknek az ezen 
a téren jelentkező túlkapásokkal 
szemben, közöljük, hogy ú.i rova
tunk vezetésére dr. Jtoffmann Dezső 
ügyvezetőt kértük fel. Az ő közis
mert neve, nagy tekintélye és szé
leskörű tudása egymagukban is biz
tosítják új rovatunk tárgyilagossá
gát és erejét.

rülötte lévő szamaritánusokat kér
dezte, kik legyenek ezek? A rá
galmazók, felelték: „Ezek a zsi
dók, akik ellened fellázadtak.”

Midőn a nap felkeli, elérték 
Antiphrást, hol az előhaddal ösz- 
szetalálkoztak. Megkérdezték ki
csodák. mire azt válaszolták. „Je- 
ruzsálemi férfiak vagyunk, azért 
jöttünk, hogy a királyt tisztelet
teljesen köszöntsük.” Mikor Sán
dor meglátta Simont, a főpapot az 
igazságost, leszállót! kocsijáról és 
meghajolt előtte. Mindenki elcso
dálkozott ezen és kérdezték: „Egy 
ily hatalmas király, mint Te, meg
hajolsz a zsidók előtt?” „Ennek a 
férfinak a képét láttam magam 
előtt — mondá a király — mikor 
csatába indultam és győztem.” Az
tán a király megkérdezte, miért 
jöttek? Mire ezek a szamaritánu
sokra mutatva azt felelték: „Ezek 
Téged rá akarnak szedni, hogy a 
városokat nekik ad, a birodalma
dat velünk együtt meg akarják 
semmisíteni! Mikor valódi szándé
kuk a király előtt tisztán látszott, 
a rágalmazókat lófarokhoz kötve 
árkon-bokron keresztül a Gerrizim 
hegyére hurcolták. Ügy cseleked
tek az ő templomukkal, miként ök 
a mi Istenünk templomával szán
dékoztak tenni. Ezt a napot a zsi
dók ünnepnappá avatták.

(Taanit trakt. alapján.)
Kérelem! Hajós Endre nyo

morgó, nagyothalló hittestvérünk 
kéri a könyörületes emberbarátokat, 
hogy juttassák bármily csekély dí
jazású álláshoz. Címe megtudható a 
kiadóhivatalban.
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A közéleti kritikára
Spectator válasza egy levélre

Tisztelt Uram!
Ön azt írja, a Zsidó Élet szer

kesztőjéhez intézett levelében, 
hogy bár személyileg egyáltalá
ban nem érzi szükségét annak, 
hogy a Spectator jelzésű cikkek 
írója, vagy írói a különböző tá
madásokra reflektáljanak, mégis 
gyakorlati szempontból jónak lát
ná, ha a nagy nyilvánosságnak ez 
alkalommal is legalább azt meg
mondanék — még ha ismétlésekbe 
kellene is bocsátkoznunk —, hogy

1. mi a válaszunk a kritikánkat 
ért támadásokra,

2. mi a válaszunk arra, hogy a 
zsidóság mai nehéz helyzetében 
nem szabad a zsidóság vezetőinek 
az egész felekezet érdekében ví
vott küzdelmét azzal gyengíteni, 
hogy „belső egyenetlenséget” szí
tunk, akkor, mikor a vezetőkkel 
szemben kritikát gyakorolunk?

3. Végül pedig azt tanácsolja, 
hogy a szétszórtan és alkalomsze
rűen előadott kritikai megjegyzé
sek után foglaljuk most újból- és 
újból össze egy szisztematikus ösz- 
szeállításba a magyar neológ zsi
dóság mai vezetésével szemben 
felmerült kifogásainkat és aggá
lyainkat, ezzel mintegy a jövő 
felekezetközéleti küzdelmeknek a 
rugóit is feltárva.

Hát tisztelt Uram, ami a spec- 
tatori kritikát ért megjegyzéseket 
és támadásokat, illeti, ezekre nem 
érdemes sok energiát pocsékolni. 
Az az álláspontunk, hogy akik a 
kritikát nem bírják el, nem valók 
közéleti szerepre, legkevésbbé ve
zető szerepre. Nem érdemes tehát 
nekik megmagyarázni ,hogy a kri
tikát nem intézték el és nem fe
leltek még meg a kifogásokra az
zal, hogy a kritikust próbálják 
megszólni. S még hozzá ilyenfor
mán: a felekezetnél viselt állás
ból élnek és támadják a hitközsé
get. Valóban ismétlésbe kell bo
csátkoznunk. mert megint meg 
kell ismételnünk, amit már any- 
nyiszor megírtunk, hogy nem a 
hitközséget támadja az. aki a hit
községi élet egyes tényezőiről és 
azok szerepléséről mond kritikát.

És tiltakoznunk kell az ellen a 
felfogás ellen is — függetlenül at
tól. hogy ez vonatkozhatik-e la
punk munkatársaira vagy nem! — 
hogy aki valamely felekezeti ál
lást tölt be, az ne mondhasson kri

tikát a felekezeti közélet irányí
tóinak és vezetőinek tevékenysé
géről, vagy akár egyéni ténykedé
seikről is ha ezen a felekezeti kö
zösség magasabbrendű érdekeit 
érintik. De ezt úgylátszik hiába 
magyarázzuk, valamint azt is, 
hogy a maga igazát tudó, a maga 
jószándékait, a maga tiszta tö
rekvéseit bátran feltáró férfiúnak 
sohasem kell a maga fölényessé
gében a kritikus ellen hadba vo
nulnia, amikor igen egyszerűen 
megdöntheti magát a kritikát. Aki 
a kritika helyett a kritikust 
akarja elnémítani, gyanússá válik.

Aztán szemünkre lobbantják, 
hogy gúnyolódunk, hogy szatiri
kusak vagyunk. Nem akarom erre 
azt felelni, hogy sokszor difficile 
est satiram non scribere, inkább, 
azt tanácsolom — és ajánlom, fo
gadják meg a tanácsomat —, hogy 
hagyják a szatírát! Aki a szatíra 
ellen harcol, az ha addig nem 
volt, akkor biztosan nevetségessé 
válik. A szatíra ellen csak egy 
módon lehet sikeresen védekezni: 
ha életünkkel, cselekvéseinkkel, 
magatartásunkkal lehetetlenné 
tesszük a szatirikus beállítást.

No és még egyet a speetatori 
kritika elleni támadásokról! So
kaknak nem tetszik az álnév. Hát 
én ezt is megértem. Persze job
ban szeretnék, ha tudnák, ki, vagy 
kik írják a Spectator-eikkeket és 
noteszokat. Mert hát ők nem a 
kritika, hanem a kritikus ellen 
szeretnének fellépni. Ezeknek azt 
feleljük, hogy egyrészt éppen 
ezért indokolt az álnév — a mi 
hitközségi elnökünk bizonyára na
gyon jól tudja, hogy az általa oly 
szakszerűen méltatott Széchenyi 
István gróf is pl. álnév alatt írta 
a Bach-korszak alatt a rendszer
ről szóló bírálatait — másrészt pe
dig azért, hogy a kritika tárgyi 
szempontjait ne homálvosítsák el, 
vagy ne denaturálják, esetleg a 
kritikus személyével szemben táp
lált érzelmeink vagy elfogultsá
gaink. Egyébként az álnév hasz
nálata olyan idős, mint maga a 
kritika. Ez ellen nem lehet sem
mit sem tenni, föltéve, ha az ál
név használói nem kotlának bele 
a törvénybe. Csak egyet lehet 
tenni ellene. Ha jó a lelkiismere
tünk és ha van egy kis filozó
fiánk: fölényesen elnézünk fölötte,

vagy — magunk is mosolygónk 
rajta.

Most, pedig, tisztelt Uram, ráté
rek a második válaszra, ami tő
lünk nem a maga, hanem a nagy 
nyilvánosság számára reklamál, 
még pedig — gyakorlati szem
pontból. Azt mondják rólunk,hogy 
mi egyenetlenséget szítunk a fe
lekezetiben, amikor pedig teljes 
egységre volna szükség és hogy 
mi a zsidóságot fenyegető vesze
delem idején „támadásainkkal” 
gyengítjük vezetőinket, a zsidó
ságért vívott küzdelemben. Hát ha 
volt valaha egy jól felhizlalt fal- 
lácia, ha volt valamikor egy min
den porcikájában hamis beállítás, 
akkor ez az. Hát ugyan miért 
gyöngítené a zsidó-ág önvédelmét 
ellenségeivel szemben az, ha mi 
nem vagyunk megelégedve pl. a 
hitközség mai vezetői által felmu
tatott adórendszerrel vagy a zsidó 
ifjúság jövőjére'’ való gondosko
dásokkal, vagy a vallásos élettel 
kapcsolatos intézkedésekkel, isko
lapolitikájukkal, választási rend
szerükkel, stb. stb.? Ez már csak 
azért is hamis beállítás, mert az 
egész zsidóságot fenyegető vesze
delmekkel szemben nincs hűsége
sebb fegyvertársuk nálunk! Ott 
egy fronton harcolunk! Sőt, to
vább megv'k! Ott is mi vagyunk 
azok, akik őket fÍK/elmeztetjük.ha 
valamit az összzsldóság érdekét 
illetően elmulasztanak, vagy ha 
egyes „nagy zsidók” pl. nem telje
sítik ezen a fronton kötelességei
ket! Hamisság tehát azt mondani, 
hogy mi gyengítjük az ő hadál
lásaikat, Éppen az ellenkezője 
igaz. Azzal, hogy minden kérdés
ben a zsidó leik’ismeretet igyek
szünk fel 'ázni, a zsidóság belső és 
külső frontját erősítjük!

Nem mondunk többet tiszteli 
Uram! A jószándékuaknak ennyi 
is elég, a rosszakaratúnknak 100 
kötet is kevés volna! Nagyon kö
szönjük jótanácsát és érdeklődé
sét. Harmadik kívánságának is 
eleget teszünk legközelebb. Szíve
sen üdvözli SPECTATOR
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A SZIDRA MARGÓJÁRA

TOLDÓSZ
Irta: Dr. RUBINSTEIN MÁTYÁS 

szekszárdi főrabbi

„Vájigdölu hannöórim vájhi 
észov is jódeá eájid is szódeh vöjáá- 
kov is tóm jósév ohólim — És félné- 
velkedének a gyermekek és Ézsau 
vadászathoz értő mezei ember vala: 
Jákob pedig szelíd ember, sátrak
ban lakozó.” Két ellentétes jellem 
van itt egymással szembeállítva, 
egy materiális s egy ideális jellem. 
Ézsau materiálista, az ő ideálja a jó 
s ízes falat el is adja egy tál len
eséért az elsőszülöttségét, amely ab
ban az időben az isteni szolgálatra 
való alkalmatosságot jelentette. 
..Mire való nékem — kiált fel — az 
én elsőszülöttségem?” Jákob otthon
ülő ember, sátrakban lakozó s amint 
a Midras megjegyzi. Sém s Éber 
tansátrában tartózkodó .

Mindakettő. Ézsau s Jákob né
peknek lettek ősatyái. Ézsautól 
Edom népe származott. Jákob Iz
rael népének lett az ősatyja. De 
nemcsak ősatyái lettek ők a belőlük 
származó népeknek, hanem őstipn- 
saik is. Edóm az erejét földi hatal
mában látta, az országban, amelyet 
bírt. Izraelnek ideális hivatás jutott 
osztályrészéül, hogy az örökkévaló 
szent népe legyen, az örökkévaló 
nevét megismerő s elterjesztő.

Hová lett Edóm? Utoljára a mak- 
kabeusi időkben találkozunk vele, 
amikor Hyrkán János makkabeusi 
fejedelem, annak népét Izrael vallá
sának követésére kényszerítette De 
titokban, amint .Tosephus Flavins. 
az akkori kor történetírója értesít 
bennünket, megmaradtak annak, 
akik voltak, bálványimádóknak s lé
lékben teljesen idegenek maradtak 
Izraeltől, ideálok szolgálata ismeret
len volt előttük. Többet Edommal 
nem találkozunk. Eltűnt, elenyé 
szett, mint más hatalmas országok: 
Asszíria. Babilónia.

Izrael megmaradt ezer csapás, vi
szontagság. mérhetetlen szenvedés 
ellenére is. egyesítő központ, ország 
nélkül is. az egész világon való szét- 
szórndottsága ellenére is.

Milyen tanulság adódik ebből 
számunkra? Az a tanulság, hogy a 
földi hatalom, bármilyen nagy le
gyen is. még nem nyújt föltótten 
biztos bázist a megmaradásra. Szel
lemi hatalom égi hatalom ellenben, 
amely el van vonva emberi támadás 
elől, amely fölötte áll földi összeüt
közéseknek. lm van ilven. nyújthat 

soha meg nem ingatható alapot egy 
nép fennmaradásához. Ilyen alapon 
nyugodott Izrael hite.

Kezdettől fogva ideális hivatásra 
rendelte az Isten, hogy a vallás s 
erkölcs megismerésében a világ fák
lyája. a népek világossága legyen. 
A szellem örökké él. a szellemet

A lengyelországi események 
állottak az elmúlt héten a világ zsi
dósága érdeklődésének középpont
jában. A véres progromok. a boy- 
kottmozgalmak mellett most az anti
szemita egyetemi ifjúságnak az ú. n. 
..gettópadok” bevezetésére vonatkozó 
követelése tartja állandó izgalom
ban Lengyelország zsidó polgársá
gát.

A liberális érzésű 
egyetemi tanárok természetesen éle
sen tiltakoznak a megszégyenítő és 
embertelen terv ellen. így a lem- 
bergi egyetem rektora akkor, ami
kor tiltakozása tanártársainál ellen
kezéssel találkozott, bejelentette le
mondását. melyet az egyetemi ta
nács egyelőre nem fogadott el. Ilyen 
jelenségek mellett, azután természe
tes. hogy a főiskolai zavargások 
egyre johban elfajulnak és megtör
ténhetett az a hallatlan eset, hogy a 
nemzeti demokrata hallgatók égy 
csoportja a varsói gyermekklinikán 
akkor rontott be az operációs terem
be. amikor egy gyermek már narkó
zisban feküdt és dr. Altermann ta
nársegéd gumikesztyűkkel a kezén 
és maszkkal az arcán műtétre ké
szült. A lelketlen és elvadított fiatal, 
emberek lerángatták a tanársegéd

Budai Izraelita Aggok és Árvák 
Menházegyesülete 

Budapest, II., Fő-utca 12. sz I em

Felhívás.
A Budai Izraelita Aggok és Árvák 

Menháza nevében fordulunk kérő szóval 
zsidó testvéreinkhez.

Van-e szomorúbb sors, mint megöre
gedni és vagyon nélkül állni a mai élet zi
vatarát ? Meleg hajlék, szerető gondozás, a 
mindennapi biztos kenyér jótéteményét 
nyújtja egyesületünk azoknak, akik elfáradva 
elgyengülne, ősz fejjel vágyódnak a családi 
kör pótlására hivatott Menházunkba.

Hogy ezt minél intenzivebben lehessük 
helyre kell hoznunk a háborús évek vagyoni 
rombolását és meg kell feszítenünk minden 
erőnket, mert szégyene volna Izraelnek, ha 
nem gondoskodnék az elhagyott szegény 
aggastyánokról.

Lépjetek be egyesületünkbe rendes tago
kul (az évi tagsági díj csupán 5 pengő) és 
emlékezzetek meg róla az öröm és bánat 
jótevésre hajlamossá tevő napjaiban.

Dr. Csobádi Ferenc Dr. Berényi Sándor 
titkár elnök 

nem lehet sírba taszítani. így mond
ja a próféta is: „Nem erővel, sem 
hatalommal, hanem az én szelle
memmel”.

Támadják Izraelt az egész vilá
gon, de ha mi őrizzük s óvjuk szent 
vallásunkat, semmi földi hatalom 
rajtunk erőt nem vehet.

arcáról a maszkot, botjaikkal vé
resre verték és kikergették a mű
tőből. Miehalovicz tanár, a klinika 
vezetője az események hatása alatt 
a legnagyobb izgalomban a kultusz
miniszterhez sietett és orvoslást kért 
az ilyen, minden emberi érzést meg
csúfoló viselkedés ellen.

Az American Jewish Congresso 
a lengyelországi eseményekkel kap
csolatban üzenetet küldött Lengyel
ország zsidóságához, melyben leszö
gezi, hogy a gettópad a lehető leg
súlyosabb megsértése azoknak a kö
telezettségeknek, melyeket Lengyel
ország kisebbségeivel szemben vál
lalt, amikor az Egyesült Államok 
kormánya és népe oly nagymérték 
ben járult hozzá az önálló lengyel 
állam megszületéséhez.

A Palesztinái helyzet 
még mindig változatlan. Bár a szi
gorú és határozott, angol intézkedé
sek következtében az utóbbi napok
ban a terrorcselekményekben szünet 
állott be. előrelátható, hogy a láza
dás vezetői nem mondtak le terveik
ről és az átmeneti szünetet ismét 
élénk tevékenység fogja felváltani. 
A diplomácia természetesen tovább 
dolgozik a kérdés megoldásán. Az 
TTA értesülése szerint Sehmidt osz
trák külügyi államtitkár lengyelor
szági utazása alkalmával utasítást 
kapót kormányától, hogy a lengyel 
kormánnyal Palesztina felosztásá
nak kérdéséről tárgyaljon. Ausztria 
állítólag hajlandó az angol kor
mányt a felosztás kérdésében a Nép
szövetség előtt támogatni, de feltét
lenül szabin meg. hogy megfelelő 
intézkedések történjenek Jeruzsá
lemnek. Bethlehemnek és Nazareth- 
nek. a kereszténység szent helyei
nek biztosítására.
m ijim.uu

— Felmentettek állásától egy né
met polgármestert, mert zsidóval 
kötött üzletet. A badeni bíróság ál
lásvesztésre ítélt egy polgármestert, 
aki 1936 áprilisában eladta tehenét 
egy zsidó állatkereskedőnek. Az 
ítélet kimondja, hogy bár a zsidók
kal való üzleti összeköttetést, az ál
lami hivatalnokok számára semmi
féle törvény vagy előírás nem tilt
ja, mégis minden hivatalnoknak 
tisztában kell lenni azzal, hogy az 
ilyen összeköttetés megengedhetet
len.
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(hetiszakasz: Tóldosz, haftóra: niaá- 
szó dóvor, szombat kimen: 5 óra) — 
nov. 7 —, vasárnap — Kiszlev 3. — 
nov. 8, hétfő — Kiszlev 4 — nov. 9, 
kedd — Kiszlev 5. — nov 10. szerda
— Kiszlev 6. — nov. 11, csütörtök — 
Kiszlev 7 — nov. 12. péntek — Kisz
lev 8. (szombat bejöv: 3.55) — nov.
13. szombat — Kiszlev 9 (hetiszakasz 
Vajécé, haftóra: Vajivrach Jákob, 
szombat kimen: 4.50) — nov. 14, va
sárnap — Kiszlev 10. — nov. 15, 
hétfő — Kiszlev 11. — nov. 16, kedd
— Kiszlev 12. — nov. 17, szer
da —- Kiszlev 13. — nov. 18. csütör
tök — Kiszlev 14. — nov. 19. péntek
— Kiszlev 15. (szombat bejöv: 3.50).

— Weisz Márk a Nagyfuvaros
utcai templomkörzet örökös díszel
nöke. A Pesti Izr. Hitközség1 dísz
termében október 24-én tartotta dísz
ülését a hitközség Nagyfuvaros-ut
cai Templomkörzetének választ
mánya, amelynek keretében Weisz 
Márkot a józsefvárosi zsidóság kö
zel öt évtizeden át volt vezetőjét a 
körzet örökös díszelnökévé válasz
totta. Weisz Márkot méltán érte ez 
a megtiszteltetés, mert az ő bölcs 
vezetése virágoztatta fel a Nagyfu
varos-utcai Templomkörzetet. Szegő 
Sándor körzeti elnök üdvözlő sza
vai után a hitközség elöljárósága 
nevében Steril Samu, Wertheimer 
Soma a templomelöljáróság, Wechs- 
ler Miki ósné a Nőegylet, dr. Rieg- 
ler Tibor az ifjúság nevében köszön
tötték az ünnepeltet. Braun Vilmos 
a körzet vezetősége nevében dísz
oklevelet nyújtott át Weisz Márk
nak. Dr. Scheiber Lajos körzeti 
rabbi megható áldása után Weisz 
Márk mondott köszönetét az ünnep
lésért.

— A Kispesti Tzr. Jótékony Nő
egylet nov. 1-én megnyitotta nép
konyháját. A téli hónapokban 150 
szegény részére juttat bőséges, me
leg ebédet, a kispesti zsidó asszo
nyok áldozatkészsége révén a Nő
egylet. A vezetőség, élén özv. Haaász 
Miksáné elnökkel és Fischof Hen- 
rikné, Herczeg Sománé alelnökök- 
kel, minden időben irányítói a nép
konyhának. November 10-én a nép
konyha javára nagyszabású teadél
utánt rendeznek a hölgyek, amelyen 
dr. Eislerné, Egri Rózsi, a. Pesti 
Napló illusztris munkatársa tart 

előadást. A szépsikerünek ígérkező 
teadélután bevezetője a Nőegylet 
téli felruházást előkészítő akciójá
nak.

— Lenkei Henrik — igazgató. A 
kormányzó legfelsőbb elhatározásá
val Lenkei Henrik nyugalmazott 
állami gimnáziumi tanárnak évti
zedeken át kifejtett kiváló pedagó
giai és irodalmi munkásságának el
ismeréséül a gimnáziumi igazga
tói címet adományozta.

— Dr. Weisz Pált választották 
meg debreceni főrabbinak. Az első, 
sikertelen rabbi választás után októ
ber 24-én, vasárnap szavaztak ismét 
a debreceni hitközség tagjai abban 
a kérdésben: ki legyen az új fő
rabbi. A közgyűlés egyhangúlag 
dr. Weisz Pál hódmezővásárhelyi 
főrabbit jelölte. A választáson, ame
lyen igennel, vagy nemmel kellett 
szavazni, dr. Weisz Pál fölényes 
győzelmet aratott, mert mellette 
381, ellene pedig 88 hitközségi tag 
szavazott. Az eredményt Ungár 
Jenő telefonon tudatta az új fő
rabbival, akinek ünnepélyes beikta
tása két hét múlva fog végbemenni.

— Kertész Manó dr. előadása a 
Rádióban. „Királyházától Mura 
szombatig” címmel mindvégig érde
kes és lebilincselő előadást tartott 
hétfőn, dr. Kertész Manó, a buda
pesti Rádió stúdiójában.

— Dr. Balázs Gyulát a kispesti 
hitközség volt elnökét vasárnap te
mették impozáns részvét mellett. 
Halála nagy vesztesége a kispesti 
zsidóságnak, mert önzetlen, odaadó 
munkával dolgozott évtizeden át 
hitközsége fejlődéséért. Még utolsó 
rendelkezése is a zsidó közületek ja
vára szolgált, mert végakaratában 
3000—3000 pengőt juttatott a Chevrá- 
nak és a Nőegyletnek, 2000 pengőt 
pedig jótékony célokra hagyott. Te
metésén dr. Bande főrabbi beszéde 
után Biró László gyógyszerész, a 
zsidó közületek. dr. Vándor Sándor 
orvos pedig kartársai nevében bú
csúztatta.

PADLÓKEFÉLÖ-GFP 
(Electrolux) keveset használt, még 
cca. 1 évi gyári garanciával, rend
kívül olcsón eladó. Cím: Jakab 
László, VII., Nefelejts-utca 45. IT.16.

ÚTLEVÉL
2 drb rendelésnél darabja
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— Az arab zavargások háttere 
címen tart előadást a Cionista Szö
vetség legközelebbi szemináriumi 
előadásán dr. Fried Frigyes f. hó 
10-én, szerdán este pontosan 149 óra
kor a Szövetség helyiségében, And- 
rássy-út 67., I. Előadás után hozzá
szólások, vita. Belépődíj nincs.

— Dr. Seligmann Emil nemes 
alapítványa. A napokban elhúnyt 
dr. Seligmann Emil végrendeleté
ben atyjának, néhai dr. Seligmann 
Ignácnak, — aki szintén fogorvos 
volt — emlékének megörökítésére 
a Fogorvosok Szövetségére alapít
ványt hagyott, melyből az arra rá
szoruló felerészben keresztény és 
felerészben zsidó fogorvosok fognak 
részesülni. íme, egy ngylelkű csele
kedet, melynek szelleme találkozik 
dr. Berényi Sándornak, lapunk mai 
számában megjelenő „Valakinek el 
kell kezdeni” című cikkének szelle
mével.

— Toseanini Palesztinában. Ar- 
turo Toseanini november 7-én érke
zik Palesztinába. Ö fogja vezényelni 
a Hubermann-zenekar ezévi máso
dik hangversenyét.

— A Kispesti Ungár Endre 
Könyvtár megnyitása. Ungár Sán
dor a kispesti hitközség elnöke és 
felesége, megboldogult fiúk, néhai 
Ungár Endre emlékének tiszteletére 
a Kispesti Izr. Hitközség javára, 
több mint 2000 kötetes könyvtárat 
ajándékoztak a hozzávaló rendkí
vül értékes szekrényekkel egyetem
ben. A könyvtál’ úgy héber, mint 
magyar és német nyelven megje
lent igen nagybecsű irodalmi érté
keket tartalmaz. 1937 november 7-én 
vasárnap d. e. 11-kor, az elhúnyt ha
lálának harmadik évfordulóján ün- 
pélyes keretek között veszi birto
kába a hitközség és Ungár Endre 
Könyvtár néven a hitközség tagjai
nak használatára működésbe he
lyezi.

— A kiadassa 25 éve. Most nyílt 
meg Atlantié City-ben Amerika 
cionista nőorganizációjának, a Ha- 
dassának konferenciája, melyet 25 
éves jubileuma alkalmával rendez. 
A konferencián több mint 2000 kül
dött és vendég vesz részt- Amerika 
46 szövetséges állama és 64.000 egye
sületi tag képviseletében. Franklin 
D„ Roosewelt. az Egyesült Államok 
elnöke meleghangú táviratban üd
vözölte a kongresszust megnyitása 
alkalmával és annak a reményének 
adott kifejezést, hogy a szervezet 
nemes munkáját még soká fogja 
folytathatni a nagy emberi célok 
érdekében.



ZSIDÓ ÉLET

Egy elmaradt örökség 
története

Hogyan emelte fel a Pesti Hitközség 800 pengőről 
1600 pengőre egy 93 éves aggastyán adóját

Lapunk más helyén bejelentjük 
olvasóinknak, hogy „Adóprés” 
cím alatt új rovatot nyitunk. 
Az új rovat szükséges voltának 
illusztrálásául szolgáljon az alábbi 
igen érdekes, nagyon szomorú, de 
annál jellemzőbb eset:

Dr. Misner Ignác köztiszteletben 
álló budapesti ügyvéd, jelenleg a 
92-ik életévét tapossa.

A Pesti Izr. Hitközség „pénz
ügyi ügyosztálya” kisütötte, hogy 
ez a 92 esztendős úr a múlt esz
tendőben olyan sokat dolgozott és 
olyan sokat keresett, hogy az ed
digi évi munkaeredménye a dup
lájára emelkedett. A kisütés ered
ményeként azután gyorsan fel
emelte a 92 esztendős úrnak az 
adóját a duplájára, vagyis SOO 
pengőről 1600 pengőre.

Ügye mindenki tudja a hittest
vérek közül, mert hiszen gondol
kozni csak mindenki tud. még :■ 
pénzügyi ügyosztály is, hogy 92 
éves korában egy egész életnek 
munkában való eltöltése után, — 
az emberi szervezet és szellem, 
még olyan hatalmas erejű és a 
mai borzalmasan súlyos gazdasági 
viszonyok között olyan friss, 
olyan szellemes és lendületes, 
hogy a szokásos évi keresetnek a 
dupláját keresi meg.

Erre a köztudomásra gondolva a 
jeles pénzügyi ügyosztály elkészí
tette a 92 éves öreg úrnak a sza
bályszerű fizetési meghagyást, be
leírta a dupla kultusz járulékot 
és közölte vele, hogy a hitközségi 
alapszabályok ilyen és olyan sza
kasza értelmében, ha tetszik neki. 
— hát fellebbezhet az adófelszó- 
lamlási tanácshoz.

Persze azt is tudják nagyon so
kan. hogy ez az adófelszólamlási 
tanács olyan sóhivatal-féle va
lami, mert hiszen azt is tudják 
sokan, hogy beszélhet ez a tanács 

lyit csak akar, — határozata 
ellen az ott jelenlévő és a tanács
kozásban is résztvevő hitközségi 
meghízott fellebbezéssel élhet a 
hitközség elöljáróságához.

Mit gondol a viszonyokkal isme
rős olvasó, maid az elöljáróság 
meg fogja változtatni a saját 
pénzügyi osztályának a határoza
tát?

A 92 éves, nagy munkaképessé

gűnek mondott Dr. Misner Ignác 
ügyvéd tényleg fellebbezett ezen 
hihetetlen adóemelés miatt.

Mivel azonban öreg kora és testi 
gyengesége miatt már járni sem 
bír, — helyette a felszólamlási 
tárgyaláson megjelent a fia dr 
Misner István ügyvéd. A legeré
lyesebben és nagyon hangosan tá
madta a merőben alaptalan adó
emelést. Végül is előadta, hogy 
édesapja végrendeletet alkotott 
már, — ebben a Pesti Izr. Hitköz
ségnek tekintélyes értékű és ösz- 
szegű hagyományt juttatott. Ez a 
hagyomány nagyon, de nagyon a 
többszöröse ennek a jogtalanul 
felemelt adó összegnek. A leghatá
rozottabban kijelentette dr. Mis-

Síremlékei
Kecskemété Vilmosnak

A hitvesi kegyelet őrködik Is
tenben boldogult Kecskeméti Vil
mos sírhalmán, de a köznek is 
vannak kötelességei a nagyszerű 
tollú újságíró, a jó magyar em
ber. a buzgó zsidó emlékezetének 
fenntartása, megörökítése iránt, 
aki agyával, lelkesedésével és hű
ségével gazdagon megtermékenyí
tette a felekezeti élet ugarát. Nem 
volt üzletember, még kevésbé jó 
kalmár, nem is akart az lenni. 
Nem adta bérbe tollát, nem ha
gyott hátra anyagi javakat gyá
szoló családja számára, melynek 
otthona az ő második temploma 
volt. Az első a zsinagóga, melyért 
meleg szívvel, önzetlenül küzdött 
utolsó lehelletéig. Fölötte érdemes 
arra, hogy a zsidó közélet lerója 
iránta érzett háláját, s hogy a sír
emléken, melyet hamvai fölé szán
tunk. nyoma legyen annak a nagy 
elismerésnek, moly olvasói táborát 
életében annyira eltöltötte.

Bizalommal fordulunk a ma
gyar zsidósághoz, segítse elő azt 
az óhajtásunkat, hogy

KECSKEMÉTI VILMOS 
hírlapíró, :■ Zsidó Élet” alapítója 
és szerkesztője sírhalmáf mielőbb 
díszíthesse az ő munkálkodásához 
és a fe'ekezet hálájához méltó sír
emlék. 

ner István, hogy ha a Hitközség, 
vagy ez a felszólamlási tanács 
csak egyetlen fillérrel is felemeli 
a régi adót, — hogy akkor egészen 
biztosan meg fogja semmisíteni 
édesapja a végrendeletnek ama ré
szét, mely a hitközségnek ilyen 
hagyományt juttat és egyetlen 
fillért sem fog hagyományozni a 
hitközségnek.

Hogy a fenyegetés komoly volt, 
hogy a túladóztatás jogtalan és 
esztelen volt, — annak bizonyí
téka magának a felszólamlási ta
nácsnak a határozata, — amely 
megváltoztatta a fizetési megha
gyásnak a 800 pengős adófeleme
lésről szóló részét. ■— elutasította 
a pénzügyi osztálynak adófeleme
lését és eleget téve a fellebbezés
nek, helybenhagyta 1600 pengő he
lyett a SOO pengő régi hitközségi 
adót. Kíváncsian várjuk, hogy a 
Hitközség képviselője fellebbezni 
fog-e ezen határozat ellen a sa
ját hitközségi elöljáróságához.

Budapesten, 1937 október hó. 
Dr. Herényi Sándor ügyvéd, író,

Cserkúti Engel Györgyné,
sz. Lázár Franciska író,

Dr. Friedmann Ignác
m. kir. kormányfőtanácsos,

Dr, Feleki Sándor író.
a Petőfi Társaság tagja, 

Gerő Ödön hírlapíró, 
•Jánosi Engel József 

m. kir. udvari tanácsos,
Katona Gyula

ny. kir. műsz. igazgató
Dr. Kriszhaher Adolf

a budai izr. hitközség elnöke,
Dr. Patai József

a „Múlt és Jövő” szerkesztője
•

Adományok:
Budai Izr. Hitközség 100 P
Budai Chevra Kadisa 50 „
Cserkuti Engel György 30 ,
Fried Ignác 20 „
Kovák Rudolf könyvkiadó 10 „
Dr. Berényi Sándor 5 „
Kovács Gyula (Kőbánya) 5 „
Dr. Hernád Henrik budapesti

ügyvéd 5 „
Európai Áru- és Podgyász- 

biztosító rt. 5 „
Katona Ferenc, ny. máv. fel

ügyelő 2 „
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Utazás 
a „tekintély" körül

A budai hitközség ősz elnöke 
időszerű és bölcs gondolatokat 
mondott el a tekintélyről és a te- 
kiutélytúlteugésről. Nosza, mint a 
kígyócsípésrc, úgy szisszentek fel 
erre azon az oldalon, ahol azt hi
szik, hogy a tekintélyt úgy lehet 
felölteni, mint a ruhát és hogy ta
lán meg is lehet rendelni: pl. test
hezállónak, vagy gálának, vagy 
alkalminak — ahogy tetszik, mér
ték után. De elfelejtkeznek két do
logról: 1. hogy a mérték után sza
bott ruha is csak akkor fest jól, 
ha az alak, amelyre készül, kifo
gástalan; 2. hogy még a kifogás
talanul testhezálló ruhának töké
letességét is csak mások konstatál
hatják, mert minden oldalról 
senki sem láthatja önmagát, még 
tükörből som.

Egyébként pedig a tekintély — 
non nascdur, séd fii és épp úgy 
nem lehet valakire rádisputálni. 
mint — a szépséget

A debreceni 
rabbiválasztás

Nem az eredményről akarunk 
szólni, nem arról, hogy ki lett a 
debreceni hitközség főrabbija — 
különben is ez az eredmény min
denfelé csak örömet keltett —, ha
nem arról akarunk szólni, hogy 
Debrecenben olyasvalami törté.ti 
a választáson, amivel szemben a 
pesti zsidó elképedve áll meg és 
hitetlenül kérdi: hát ilyen is hi
het'? Azt történt ugyanis, hogy a 
hitközség összessége szembekerült 
a vezet iség döntésével és a veze
tőség — meghátrált.

A pesti hitközség vezetősége 
ügyesebb, vele ilyen malőr nem 
eshetik meg. Ö egyszerűen nem ad 
alkalmat a tömegeknek, hogy vé
leményüket és akaratukat nyilvá
nítsák.

Az ifjúság problémája
A Magyar Zsidó Szabadegyetem 

multheti megnyitó előadásáról 

egyenesen hozzánk jött egy állás
talan zsidó fiatalember, aki el
mondta, begy ott volt Stern Samu 
előadásán, aki az ifjúság problé
máját fejtegette és keserves csa
lódást hozott onnan magával. Azt 
hitte, hall legalább egy-két jó heu
risztikus gondolatot, valami „jó 
éca”-félét, de bizony csak azt a 
tanácsot kapta, hogy tanuljon 
nyelveket és tanuljon ipart. Hát 
ő már mindakettőn túl van. Nyel
veket is tanult, ipart is tanult:

ÜNNEPI VACSORA 
a budai hitközségnél az osztrák 

frontharcosok tiszteletére
Az osztrák zsidó frontharcosok 

népes csoportja, mintegy százhuszan 
érkezett vasárnap Budapestre, hogy 
megtekintse a főváros nevezetessé
geit. A frontharcos csoport először 
a Hősök-terére vonult, az Ismeret
len Katona emlékművéhez, melyet 
megkoszorúzott, majd a három ha
talmas autóbuszon, mely őket Bées- 
ből Budapestre hozta bejárták a fő
várost és a budai hegyvidéknek azo
kat a pontjait, melyeket az idegen
forgalmi körutazások frekventálni 
szoktak. Budai tartózkodásukat fel
használva látogatást tettek a Budai 
Hitközségnél is, ahol szeretettel fo
gadták őket és meghívták vacsorára

Az osztrák frontharcosok a meg
hívást örömmel fogadták el és tel
jes számban jelentek meg velük ér
kezett esaládtagiaikkal együtt a Bu
dai Hitközség Zsigmond-utcai dísz
termében. A vacsorán a Hitközség 
vezetőségén kívül úgy a budai, mint 
a többi fővárosi hitközség hadviselt 
tagjai közül sokan jelentek meg.

A vacsora megkezdése előtt dr. 
Txriszhalier Adolf, a Budai Hitköz
ség elnöke lelkes hangú pohárkö
szöntőben ünnepelte Horthy Miklós 
kormányzót, maid németre fordítva 
a szót, meleg szeretettel köszöntötte 
az osztrák frontharcosokat, akik a 
nagy világégés idején egnütt ontot
ták vérüket magyar testvéreikbe! 
ugyanannak a célnak szolgálatában.

Utána ár. Kertész Manó elöljáró 
köszöntötte a vendégeket.

— Az a vér — mondotta beszédé
ben — melyet ugyanannak a szent 
célnak szolgálatában, közös oltáron 
áldoztunk egyenértékű azzal a vér
rel mely átőröklődés folytán kering 
őreinkben. 1f> frnnffmroosoA- nem 
rnrininl' a közös zsákmány menöj-- 
zésére alakult érdekszövntl-pvat. Ron- 
nünket, akik most itt eo-vütt va
gyunk, az köt össze azon kívül, hogy 

<tuid nunc? Kenyerét még most 
sem tudja megkeresni! De még 
valamit megjegyzett magának az 
előadásból. Azt is hallotta, hogy 
az „ifjúság problémája, egyben az 
öregek problémája”. Hát — úgy 
véli — ez rendben is volna, csak 
az elintézés ne volna olyan öre
ges. Egy kicsit több elánt, több 
fiatalos iniciativát, több bátorsá
got — és több őszinteséget kellene 
talán a dologba belevinni. Ö leg
alább — az ifjú — így érzi.

ugyanazért a célért küzdöttünk, 
hogy hittestvérek is vagyunk. Vé
rünk hullása árán jegyeztük el ma
gunkat a Hazával. Ez az eljegyzés 
a mi igazi nemesi levelünk és én 
arra ürítem poharamat, hogy mi
előbb eljöjjön az az idő, amikor ezt. 
a vérrel írott nemesi levelet el is is
merik.

Az. osztrák zsidó frontharcosok 
nevében Siegmund Edler von Fried- 
mann szkv. százados mondott köszö
netét a jóleső fogadtatásért.

— Ez a nagyszerű és testvéri fo
gadtatás — mondotta — melyben itt 
részünk volt, újabb bizonyítéka an
nak, hogy az osztrák és magyar 
testrérnemzetek elválaszthatatlanul 
összetartoznak. Nem csupán a front
harcos mivoltunk tart tehát bennün
ket össze magyar bajtársainkkal, 
hanem történelmünk közös négyszáz 
esztendeje is.

Beszéde végén Edler von Fried- 
mann százados szépmunkáiú pla
kettet nyújtott át emlékül a vendé
gek nevében dr. Kriszhaber Adolf 
elnöknek, aki azt meghatott köszö
nőszavakkal vette át.

Scbnller .Tenő tart, százados szó
lalt fel ezután, aki szintén meleg 
szavakkal köszöntötte a vendégeket, 
maid megállapította, hogy a Budai 
Hitközség minden geszciója. így az 
a lelkes hangulatú társasvacsora is 
néldaadó módon mutatja, hogyan 
kell egy hitközség vezetőségének az 
utat a hittestvérek leikéhez megta
lálni.

Dr. Franz Fischer főtörzsorvos, 
maid .Tnlius Tliurin szóltak még az 
osztrák fronharcosok nevében, kik 
után Goldberger Sándor, a Budai 
Hitközség frontharcos elöljárója be
szélt a megjelent osztrák és magyar 
fron fh arcosokhoz.

— Lehet-e — tette fel a kérdést 
SaWTT!a. w ,1'CTCTrrmrm1.-. 'Viarr

Janón, atosx, ífirnJe nyelv&sólt
BE RMTZ-SHOOI.BBN

SD.. 2., I. em. Tel.
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— hogy az a haza melyért vérünket 
ontottuk elhagyjon bennünket? 
Nem! Emberek elárulhatnak ben
nünket, a Haza soha!

Fischer Vilmos volt tábori rabbi 
üdvözölte még a volt bajtársakat, 
majd Sirota Sándor főkántor éne
kelt szép áldást a vendégekre.

A foglalkozásokban való arányos eloszlás 
problémája a zsidóságban

Irta: Dr. RÓZSA IGNÁC

X
A zsidó állam felbomlott, nem 

tarthatta meg Mózes agrártörvé
nyeit. .Jött utána a kereszténység
gel Jesus, aki azt mondta: ..Nem 
azért jöttem, hogy a törvényt és 
a próféták tanításait megbontsam, 
hanem azért, hogy azokat telje
sítsem.” Tehát a kereszténység át
vette az agrártörvényeket és azo
kat követni is tartozik.

Meg kell állapítani — mondj:! 
Ilamaschke a fejezet végén, hogy 
Mózes a földuzsoréit nem tekinti 
kisebb bűnnek, mint a gyilkossá
got, a rablást és istenkáromlást, 
meri ugyanazon büntetéssel fe
nyegeti ezt is, azt is.

Nem menti tehát a zsidót a Mó
zesi törvény a telekspekulációért, 
sem, mert a tóra szellemében ez 
nagyobb bűn. mint bármely kö
zönséges gonosztett, sem a földek 
összevásárlását, sem a gabona ha
misítást, sem a hamis mérleg 
használatát, nem az írás szellemé
ben cselekszi, ha cselekszi. Nem 
kalmárkodik, nem üzérkedik az 
írás szellemében, mert ez Ultra 
volt neki, de az élet érctörvénye 
kényszerítette reá. Földművesnek 
született és mint kereskedő halt 
meg.

A méterrendszerről ez áll:
Igaz hosszúságos — űr- és súly

mértéked legyen, mert én vagyok 
az Örökkévaló. Tehát nem is a 
kereskedelmi csalásról és a btk. 
ennyi- és ennyiedik paragrafusá
ról szól, ha ne,m az erkölcsi pa
rancsról. melynek megszegése az 
T'r büntetését vonja maga után.

Ismételjük tehát! A zsidók a ga- 
luthban is szívesen szűrtek volna 
mustot és sajtoltak volna olajat 
és lengették volna az Ómért az 
áldozati Híz felett, de ahelyett 
őket magukat lengették a tűz fe
lett, ha nem akarták az. álkos ke
reskedelem által összegyűjtött 
pénzeket a kegyes és vallásos fe
jedelmeknek kiadni.

A vacsora végén dr. Kriszhabcr 
Adolf elnök mondott köszönetét a 
vendégeknek testvéri összetartásra 
mutató szép szavaikért, majd arra 
kérte őket, hogy vigyék el maguk
kal hazájukba a magyar vendég
szeretetnek és együttérzésnek újra 
és újra megnyilvánuló jeleit.

A zsidó, minden bajnak a bűn
bakja a világ minden részében, 
egy erkölcsi és egv gazdasági Mes
siást vár. Ma már tudja, hogy 
előbb egy gazdasági messzaniz- 
musnak kell uralkodni a földön, 
hogy ez egyengesse az útját az 
igazi Messiás eljövetelének.

Jezsajás próféta is ettől a felté
teltől teszi függővé a Messiás el
jövetelét. „Egyengessétek, egyen
gessétek az utat a pusztában”, így 
kezdi egyik beszédét és később 
megtanít az egyengetés módsze
reire. Ez a szegények támogatása 
és a béke. A gazdagot inti, hogy 
ossza meg kenyerét a szegénnyel 

a hatalmast, hogy békét adjon 
a közelieknek és a tá coliaknak, a 
lemosnak és az Idegennek. Először 
a szeretetnek kell érvényesülni a 
földön! Ez a szeretet azonban nem 
tud hatályossá válni, mert a sze-

Mindenkit érdeklő
könyv a

Lakók és bérbeadók

Irta: BERÉNYI SÁNDOR dr. 

ügyvéd, szakíró.

Tartalmazza a legújabb lakás 
rendelet teljes és hiteles 
ssSvegét bőséges magyaráza
tokkal, 1000 vezérszavas betű
soros tárgymutatóval és a ma
gyar polgári magánjog 
törvényjavaslatának 
teljes szövegével.

Áa?<3 3 pengő.
Kapható a Zsidó Élet kiadóhivatalában. 

retet útjai mások egyes nemzetek 
között is keresztezik egymást.

Jezsajásnak a Messiás eljövete
lét hirdető magasztos tanait a 
gazdasági messzianizmusra is al
kalmazhatjuk.

Akkor kényszeríttetik minden 
hatalmas arra, hogy a szeretet út
ján járjon. És lakni fog az agrá
rius a merkantilistával egy sátor
ban és nem fogják egymást mar
cangolni, mert belátják, hogy ez 
nincs érdekükben. És az eddigi el
lenségek a gazdasági téren meg
értéssel fogják egymás kezét szo
rongatni. És uralkodni fog a 
szeretettől vezérelt tudomány az 
emberek között. És nem fogják 
többé egymást a konkurrensek 
ördögöknek, démonoknak tartani. 
Ezek a szörnyek az emberiség vi
lágos útjairól elrebbennek örökre 
a Semmiségbe ...

A tudomány és szeretet nászt 
fognak ülni. És az ezen ujjongó 
Természet pazar kézzel fogja szét
szórni e frigyből született embe
rekre áldásait.

A foglalkozásokban való ará
nyos eloszlás problémája Erec 
Jisraélben nem lesz zsidókérdés, 
hanem pusztán közgazdasági kér
dés, mint minden államban.

Az országépítő halucok, akik a 
Galuth-ban egész életüket szellemi 
foglalkozásban töltötték, mikor az 
ősi földre lépnek, éppen azokat a 
foglalkozásokat választják, ame
lyektől két évezred óta el voltak 
tiltva; az ősi foglalkozásokat.

Erre a cél is vezeti őket, mert 
államot alapítani csak az ős fog
lalkozások szilárd alapján, a föl
dön lehet és ha a befogadó álla
mokban évszázadokig nem végez
tek sem ők, sem utódaik fizikai 
munkát, nekik erőt ad a Teremtő, 
hogy felépíthessék a szent várost.

A XX. cionista kongresszus, 
amely ezen tanulmány írása után 
23 év után tárgyalt az építendő 
független zsidó állam intézmé
nyeiről, ugyancsak azt az elvet 
fogadta el, hogy Izráel országá
ban a parasztság, a földművelők 
rendje legyen „az ország támasza, 
talpköve” a Mózesi erkölcs alap
ján.

Ámde az ősi földön, nemcsak 
az ős foglalkozásokat űzheti Erec 
Jiszrael minden lakosa, hanem 
bármilyent, amire a gazdasági 
helyzet alkalmat ad.

Egy független zsidó állam a 
földön szétszórt valamennyi zsidót 
nem gyüjtheti ugyan össze, mint
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a prófétai ige hirdeti, de igenis 
önérzetet, önbecsülést és embertár
saik megbecsülését hozza majd.

Akkor épp úgy nem fognak nu
merus claususszal érvényesülésük 
és boldogulásuk elé akadályokat 
gördíteni a befogadó államok, 
mint ahogy a beolvadt jászok, ku
nok és a be nem olvadt svábok, 
szászok, oláhok, szerbek, osztrá
kok, csehek, tótok, stb. ivadékai
nál nem teszik. Nem teszik, mert 
mindezen nemzetiségek önálló 
nemzeti életet élő fajtestvéreikben 
szilárd támaszt találnak. Például 
a cigányt is gúny tárgyává lehet 
tenni az egész világon, mert nincs 
cigányország. Ha egyszer ez az 
árja nép akár indiai, akár egyip
tomi területen souverain államot 
alapítana, nem lehetne már a mó
rét féllábon muzsikáltatni, vagy a 
nagybőgőbe belerúgni.

Igaz a cigányok ellen sem hoz
tak numerus clausust, de hoztak 
volna, ha a versenyétől félnének 
bármely foglalkozási ágban.

A német veszedelem már az Ár
pádok kora óta fennáll hazánk
ban. Ezt nem ez a cikk, hanem hi
teles történeti adatok állapítják 
meg. Ki mert volna numerus clau
susszal védekezni a német befo
lyás ellen?

Amely népcsoport ellen mernek 
rendszabályokat hozni azt megte
szik idegennek, ha minden csepp 
vérével csüng az új hazán. Ame
lyik nemzetiség makacsul megma
rad nyelve és szokásai mellett, de 
hatalmas protektor áll a háta mö
gött a saját nemzetének független 
állama; azt megteszik hű honos
nak s mégis akkor szőrmentén bán
nak vele, ha törvényellenesen, al
kotmányellenesen, hűtlenül ber
zenkedett a befogadó nép hazája 
ellen.

Ebből tanulja meg a világ min
den zsidója, hogy hűségének meg
tartása mellett áldozzon tehetsége 
szerint egy-két téglával az ősi hon 
felépítésére. Nem azért, hogy oda 
menekülhessen, ha üldözik, hanem 
azért, hogy saját hazájában nyu- 
godtabban élhessen, hasonlóan, 
azokhoz a honfitársakhoz, akik 
nem az eredeti honalapító véréhez 
tartoznak.

(Vége.)
Steiner ürminné 

imakönyvkerefkedése D'IDD ^510 
Bndapeat VI., Király-u. 8. Tel.: 123-806 
Imakönyvek, finom minőségű gyapjú- és 
■elyem-talcazok. kegyszerek Menyasszonyi ima
könyvek nagv választékban, legfinomabb bőr
kötésekben. Zsidó tudományos könyvek. Veszek 
használt zsidó tárgyú és héber könyveket magas áron 

Kérjen ár jegyaéket I 

DénQs Béla színházi

Jobb jövő

minden bizonnyal elkellene a ma
gyar színházkultúra legfőbb oltá
rának, a második százévébe lépő 
Nemzeti Színháznak, melynek ra
gyogó és dicsőséges, ha sem is 
zökkenésmentes múltja után sivár 
s elszomorító jelene van. Hogyan 
is hasonlíthatják össze a régi 
Nemzeti Színházat a maival. Va
lamikor, az elnyomatás korában ez 
a színház tartotta ébren a ma
gyarság öntudatát, valamikor ez 
a színház szinte sugározta magá
ból azt a szellemi fensőbbséget és 
kultúrát, mely egyedül volt képes 
szinte példátlanul rövid idő alatt 
magyarrá tenni egy nemmagyar 
várost, az ország fővárosát, Pest- 
Budát. De valamikor ez a színház 
tudta is, hogy hivatását csak ak
kor- teljesítheti, ha felhasznál és 
tömörít minden értéket s színpa
dán egyedül a tehetséget engedi 
szóhoz juttatni, íróban, drama
turgban, rendezőben s színészben 
egyaránt. Valamikor Paulay Edé
je s Hevesi Sándorja volt a szín
háznak s ez a két név Madáchot 
és Shakespearet, Molieret, a gö
rög klasszikusokat jelentette, ma... 
ma a Jézusfaragó ember előadá
sain fecskendőből fenyőillatot per
meteznek a nézőtérre, nyilvánva
lóan abban a hitben, hogy ez lé
nyegesen hozzásegít Nyíró József 
remekművének megértéséhez.Jóbb 
jövőt! a tehetség és genialitás el
jövendő seregét! — kiáltjuk meg- 
hatottan a Nemzeti felé s áhíta
tunkban nem is gondolunk arra, 
hogy valamikor ez a színház nem 
szégyenlette a zsidó írót, zsidó szí
nészt s rendezőt, ma pedig, ha 
nagynéha ráfanyalodik ilyesmire, 
csak a kommerc-árú, a kommerc 
siker kedvéért teszi s hiába is 
magyaráznák, hogy ez számunkra 
nem öröm, nem kitüntetés és fő
leg — nem irodalom.

Jobb jövő
nem, de a biztos pusztulás vár arra 
a harmincezer asszír keresztényre, 
akiknek sorsa fölött egy londoni 
nagytiszteletes úr siránkozik. Az 
asszír keresztények Irakban élnek, a 
szó szoros értelmében irtják őket, 
s hiába minden felhívás a keresz
tény világ lelkiismeretéhez, sorsuk
kal egyetlen keresztény testület, 
vagy közület sem törődik, pana- 

és irodalmi revűje
szolja az angol pap. Hát persze, ki 
törődnék harmincezer asszír keresz
ténnyel, akiknek egyedüli bűnük az, 
hogy — keresztények. Az emberi
ség még mindig pogány s a náció
nál izmus erősebb, mint a keresz
ténység, folytatja a tiszleletes. Ez 
így is van, sajnos, s ezeket a szó
lamokat nekünk, zsidóknak is volt, 
s van alkalmunk mep•ismerni. Van
nak zsidók és sokan vannak, akik
nek egyedüli bűnük éppencsak az, 
hogy zsidóknak születtek. És nem
csak keresztényekkel szemben 
egyetlen bűnük, hanem gazdag 
zsidó bankárokkal, gyárosokkal s 
vezérigazgatókkal szemben is! Mert 
ugyan hányszor harmincezer zsidó 
van csak Magyarországon, akikkel, 
akárcsak az asszír keresztényekkel, 
nem törődik semmiféle zsidó közü
let? Ma már, egy-két tiszteletre
méltó kivételtől eltekintve, a zsidó 
tisztviselő előtt például jóformán 
teljesen becsukódtak bizonyos zsi
dóknak nevezett vállalatok kapui. 
S siránkozhatnak akárhányan, in
tézhetnek tíz méltóságoshoz felhí
vásokat, éppen ezek a tiszteletre
méltó „közéleti zsidó nagyságok” 
nem fogják meghallani. Bezzeg, ha 
másról van szó... akkor adnak ez
reseket.

Jobb jövő

következik, eltűnik minden igaz
ságtalanság a földről, több lesz a 
pénz, az emberek többet kereshet
nek, a szegények kevésbbé lesznek 
szegények, olvasom Stefan Pollat- 
schek mindvégig izgalmasan meg
írt regényes életrajzában, mely 
John Law-ról, a bankjegy felta
lálójáról szól. A könyv írója zsidó, 
fordítója — a különben pompás 
munkát végző Gergely Janka — 
sőt, kiadója is az, csak szegény 
John Law, a papírpénz megte
remtője volt igazi, nem mesebeli 
s viccbéli — skót. Persze, midőn 
ezt a „zsidó dolgot” a pénzzel 
föltalálta, nem egészen úgy kép
zelte, ahogyan az ma van. Azt 
hitte, nagy könnyebbség lesz, ha

Síremlékek
a legolcsóbb árban 
Löwy-nél Budán
II.. Fö-a. 79. Tel : 151-581. 
Fióküzlet és telep III. Bécsi-út.
A trolleybusz indulási állomá- 
sától 2 percnyire. 
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az embereknek nem, kell állandóan 
zacskó aranyakat magukkal cipel 
piák, azt hitte, hogy legföljebb 
tízszerannyi pénzt bocsáthat ki az 
állam, mint amennyi i pénz tény
leges fedezete. Arról azonban iga 
záu mégcsak nem Is álmodhatott, 
hogy el jő egy korszak, amikor ál 
l mck jóformán minden fedezet 
nélkül adnak ki pénzt s egyszcií 
hatalmi szóval állapítják meg a 
pénz értékét — belföldön. S étie
ket, hogy ezt a „zsidó dolgot" épp 
azok az államok cselekszik, ahol 
sem, parlament, sem szabadság,

Óriási részvét mellett 
temették el 
Félix M. Warburgot

Az egész világ zsidóságának óri
ási részvéte mellett temették el az 
Egyesült Államok zsidóságának 
nagy vezető egyéniségét, Félix M. 
Warburgot. Már az a hatalmas tö
meg, mely a gyászszertartás alkal
mával az Amanu — El templomot 
megtöltötte is megmutatta, milyen 
osztatlan népszerűségnek örvendett 
Warburg a lakosság minden réte
gében. Mintegy 26U(J ember töltötte 
meg a templom hatalmas csarnokát, 
de százakra rúgott azoknak a szá
ma, akik kint rekedtek a templom 
előtt

Maga a gyászszertartás hangsú
lyozottan egyszerű és dísztelen volt, 
alig 25 percig tartott és fényét csu
pán azok a díszes nevek jelentették, 
melyek viselői megjelentek a gyá
szoló közönség soraiban. Ott volt 
Herbert H. Lehmann kormányzó, 
Fiorello La Guardia polgármester, 
Al. Smith volt kormányzó, Johnx 
D. Rockefeller, Percy S. Straus, a 
világhírű emberbarát, dr. Cyrus Ad- 
ler, az American Jewish Comitee el
nöke és a gazdasági, politikai tudo
mányos és hitélet csaknem minden 
markáns egyénisége.

A szertartás befejezése után ez
rek sorfala között vitték a koporsót 
a Salemí'ild — temetőbe, ahol a csa
ládi sírboltban helyezték örök nyu
galomra a zsidóság nagy halottját.

PALESZTINA EST 
Miskolcon

A miskolci Pro Palesztina Szö
vetség és a WIZO nagyszabású Pa 
lesztina-estet rendezett az elmúlt hé
ten a miskolci ipartestület díszter
mében.

A mintegy négyszáz főnyi kö- 
zö nség mindvégig feszült figyelem
mel hallgatta a budapesti vendégek: 
Dr. Patai -József, Szegő Béla vezér
igazgató, a Keren Hajeszed magyar
országi elnöke és Fazekas L. Pál 
fejtegetéseit. 

sem egyéb átkos liberális és zsidó 
dolgok nincsenek. Szegény skót, 
mit szólna, ha ma élne.’

Jobb jövő
a címe végül is egy lapnak, mely 
így hirdeti magát: Az ifjúság 
lapja a Jobb Jövő. S alatta né
hány sorral: A pesti izr. hitközség 
ifjúsági csoportjainak folyóirata. 
A lap ellen súlyos kifogásaink 
lennének, de épp az ügy komoly
ságára való tekintettel megvár
juk a második számot, hogy kri
tikát gyakorolhassunk felette.

Az előadást Pártos Nándorné, a 
miskolci WIZO kitűnő elnöknője 
nyitotta meg. A hitközség képvise
letében Feldmann Mór hitk. elnök 
foglalt helyet a pódiumon.

Rembrandt érdemrendet adományoz
Irta: FETERDI ANDOR

II.

— Adj Isten Amsei. Jó, hogy 
itt vagy, legalább megmondod, 
mikorra várhatjuk a hajó befutá
sát?

— Mikorra Rembrandt úr? ... 
Fii tudja azt? Az éjszaka viharos 
volt a tenger. Bizonyos, hogy ide
jében, már nem köthet ki. Kint 
lehet az még egy egész éjszakát 
a vizen. A flandriait várja talán?

— Azt várom.
— Én mondom, hogy hiába 

várja, nem jön az most, efelől 
nyugodt lehet.

— Nos, ha úgy van, ennek én 
nem örülök.

Az öreg hajós csak bólintgatott 
bozontos fejével.

— Űgyr van, ahogy mondom. 
Nagy vihar volt kint, jó lesz, ha 
reggel feltűnnek az árbocai. Már 
hiányzik itt több halászbárka is. 
Rég itt kellett volna, hogy legye
nek ... Ha a tenger be nem kapja 
őket, azoknak is jönniök kell. 
Csak nézzen ki a partra Rem
brandt úr, egy egész sereg gye
rek meg asszonynép nyugtalanko
dik ott. Rossz nézni. Várják övéi
ket. Ki tudja... — és itt legyint 
vésztjóslóan a kezével. •— Én is 
imádkoztam egy sort értük. A 
nagy’ hajó felől nyugodt vagyok, 

Férihezmenendók éS nösiilendoF 
fordu'janak bizalommal a huszonhétenztendeje 
fennálló Nagy Jenő' házassági irodájához 
Budapest. Rákóczi ut hatvanegy. Telefon.

iDiazkrét, c é njelzéstel e nle v élezés I

Az előadás után tea volt, ame
lyen többen szólaltak fel. Dr. Vene- 
tiáner Jakab főorvos megemlékezett 
azokról a támadásokról, amelyek az 
utóbbi időben dr. Patait érték s a 
miskolci zsidóság szeretetéről és ra
gaszkodásáról biztosította őt. Miu
tán a jelenvoltak Szegő Bélát ismé
telten hallani kívánták, a Keren 
Hajeszod elnöke részletesen infor
málta a jelenvoltakat a Keren Haje
szod munkájáról. Megalakult a Ke
ren Hajeszod miskolci bizottsága is 
Kaufmann Miklósné úrhölgy veze
tésével.

Másnap délelőtt dr. Patai József 
meglátogatta a miskolci intézmé
nyeket és résztvett a zsidó polgári 
iskola héber óráján. A látottak fe
lett dr. Patai József a Zsidó Hit
életnek adott nyilatkozatában a leg
nagyobb megelégedését fejezte ki.

azzal mégis nehezebben tud el
bánni a vad víz, de a kis bárkák... 
egy hullám átkarolja őket és vé
gük. Láttam én már ilyet!...

— Nagyon vésztjóslóan beszélsz 
Amsei.

— No, no!
— Hát, ha úgy van, ahogy mon

dod, akkor én tovább nem várok. 
Megiszom a borom és megyek 
haza...

— Nyugodtan Rembrandt úr. A 
hajó nem lesz itt reggelnél előbb.

Rembrandt megitta az utolsó 
pohárka borát, fizetett és elkö
szönt.

— No, Isten veled Amsei. Reg
gel újra kijövök. De ha előbb be
fut a hajó? ... Akkor? ...

— Akkor... — az öreg hajós 
kezével nagy ívben a nyakára mu
tat, bütykös kezével s harsányan 
szól — itt vághatja le a nyakam 
Rembrandt úr! Öreg róka vagyok 
én már, ismerem a tengert!

És Rembrandt mégegyrszer kö
szönve eltávozott.

A minoriták rendháza tornyá
ból harangkongás bong és hullám
zik az egyre elcsendesedő város 
felett. Este hét óra van már. Az 
augusztusi meleg, amely a csator
nákat hevítette egész nap, való
ságos páraburkot fejlesztett az ut
cák fölé, s ebben a nyomasztó, 
gőzös melegben ballag haza a zsi
dónegyed felé gondterhes fejjel
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Rembrandt. A „Judenbreed street 
78.” szám alatt lakik. Az út még 
messze odáig. Még sokat tűnőd
hetik a pénzszerzés lehetőségein, 
mire hazaér. Ezer forinttal meg
úszhatna a katasztioi'át. Nem is 
sok pénz itt ebben a kalmár Am
szterdamban. Ilát még a zsidóne
gyedben, ahol a szűcsök, gyémánt
köszörűsök, aranyművesek, gyap
júárusok egymás hegyén-hátán 
vannak. így elmélkedett a sze
gény, megszorult festő s eszébe 
jutott egyik szomszédja, Salzkam- 
mer, a gyémántköszörűs. Jó em
ber, gazdag is. Talán ez kisegíti. 
És amint elmegy a háza mellett, 
az öreg kint áll a csukott bolt
ajtó előtt.

— Jó estét Rembrandt — kö
szön messziről feléje Salzkammer

— Jó estét Salzkammer. Éppen 
te jártál most az eszembe.

— Igen? Hv.man jössz?
— A kikötőnél voltam. Hajót 

vártam Flandriából, de nem futott 
be, mert vihar volt az éjjel...

— Hallottam, én is várok ke
reskedőket.

— Az öreg Amsei, ismered, azt 
mondta, hogy íeggel fog csak fel
tűnni itt. Hát hazajöttem.

— Úgyis van. K’t vársz?
Valakit ,aki képeket akar vásá

rolni. Legjobbkor, mert, ha nem 
jön, szétszednek a hitelezők.

— Hát már megint baj van, 
Rembrandt?

— Megint és megint. Minden, 
amihez nyúlok, rosszba megy.

— Hátha így van, ne nyúlj 
semmihez, maradj nyugton. Csi
nálj szép képeket és fesd a gaz
dag urakat, meglásd; akkor simán 
megy az életed. Nem vagy te kal
már, művész ne vállalkozzon, nem 
ért az ilyen ravasz és csavarintos 
dolgokhoz. Az Isten pénzét is el
vesztenéd az üzleten. Te csak fes
sél, mert ahhoz nem kell se tőke, 
se ravaszság, csak tehetség. An
nak meg nem vagy hiányában.

— Igazad van, Salzkammer. 
Úgyis teszek majd ezentúl, de 
most mit tegyek, hogy megúsz- 
szam a bajomat? Az utolsó ron
gyomat is elviszik, ha néhány 
nap múlva le nem fizetek vagy 
nyolcszáz forintot.

— Sok pénz, sok ... szól Salz
kammer és bólogat a fejével.

— Ha megjön a hajóval a kép
vevő, úgy meglesz a pénzem, de 
de ha nem jön, nem tudom, hogy 
mihez kezdjek.

— Reggel már megtudod.

— Meg.
— Ha meg nem jön, akkor se 

dől össze a világ. Majd gyere be 
hozzám és beszélünk róla, no Is
ten veled, Rembrandt. Hát hol

Emlékek
Ma : FELEK! SÁNDOR (13)

Mezei Ernő

Amikor most Mezei Ernőről írok, 
mintha e ködös őszi napon is szo
bám napsugárral és virágillattal 
telnek meg. Látom szemüveges, 
igénytelen kis alakját, látom szem
üvege alól szemeinek csillogó fé
nyét, ameiy szeretetet es jóságot 
sugárzott ki es hallom, amint sze
líd szavával megledd: Kedves ba
rátom, tegye le a tollat, az én sze
mélyem és munkásságom nem ér
demli meg, hogy róla írjanak.

Azt hiszem nálánál szerényebb, 
finomabb lelkű és jóságosabb em
ber nem is iehetséges. Szinte bocsá
natot látszott kérni azért, hogy el. 
Tudása csodálatos nagy volt, me
móriája félelmetes, akaratereje és 
elveiért, a magyar függetlenség és 
önállóság elvéért való lelkesedése 
és hite megingathatlan és határta
lan. De ép ily hittel és lelkesedés
sel, sőt fanatizmussal harcolt a 
zsidóság üldöztetése ellen. Egy idő 
ben a függetlenség elveit vallók 
rajongással olvasták a Mezei-féle 
vezércikkeket és a zsidóság ügyéért 
való bátor, sőt merész kiállását, de 
ő mindig szerényen félrehúzódott s 
csak annyit akart megkeresni, 
amennyi a mindennapi kenyérhez 
szükséges. Úgy élt és úgy halt meg, 
mint a legszegényebb emberek él
nek és múlnak ki.

Hol ismerkedtem meg vele? Öt
vennyolc év előtt ott lakott bátyjá 
nál, Mezei Mórnál, a később hírne
ves lipótvárosi képviselőnél, aki a 
zsidó ügyek lelkes harcosa és az iz
raelita országos iroda elnöke volt. 
Mezei Mórnak két jeles fiával együtt 
jártam a Markó-utcai gimnáziumba. 
A.z egyik, Pál, most a Kereskedelmi 
Bank jogtanácsosa és igazgatója, a 
másik, Béla, székesfővárosi kerületi 
orvos volt és néhány év előtt vá
ratlanul hányt el. Mindkettőhöz 
szoros baráti kötelék fűzött s gyak
ran kerestem fel őket lakásukon. 
Ott láttam Mezei Ernőt szerény kis 
udvari szobájában igen sokszor, de 
mindenkor vezércikket írva az ak
kor nagy tekintélyű függetlenségi 
párti vezérlap, az Egyetértés ré
szére. Ezen vezércikkeknek nem 
kis részük volt az Egyetértés nagy 
népszerűségének és tekintélyének 
fokozásában. Meleg barátságával 
jóval később tisztelt meg. Ugyanis 
1916-ban a Petőfi-Társaság tiszte 
letbeli tagjává választotta meg egy
hangúlag. Nem kisebb író, mint 
Herczeg Ferenc, a társaság elnöke, 
ajánlotta őt tiszteleti tagul. Annál 
nagyobb volt e megtiszteltetés, 

nap nézz be hozzám!
— Köszönöm, Salzkammer. Min

dig tudtam, hogy derék ember 
vagy, jó éjszakát.

(Folytatjuk.)

mert Herczeg soha senkit sem aján
lott a társaság tagjául, lévén az a 
meggyőződése, hogy az elnök ne 
avatkozzék a választás izgalmaiba. 
De Mezei Ernőnél kivételt tett, 
mert — mint mondá — a legtisztább 
jellemű és legtisztább tollú íróról 
van szó. Sem előtte, sem utána 
soha más író ebben a kitüntetésben, 
hogy a nagynevű Herczeg ajánlja, 
nem részesült. Ekkor kezdődött 
szoros barátságunk, mely 16 éven 
át, 1932-ben bekövetkezett haláláig 
tartott. Mint ismeretes, Mezei na- 
gyothallásban szenvedett, mely baja 
évről-évre rosszabbodott. Úgy érez
te, hogy a vele való érintkezés kí
nos lehet egyesekre s mivel bennem 
nemcsak az írót, hanem a vele el
vekben egyező hívét is látta, a Pe
tőfi-Társaság felolvasó és zárt ülé
sein mindig mellém ült s hogy má
sokat ne zavarjon, kis papírcédulá
kon érdeklődött nálam,, hogy mit 
és miről tárgyalnak és én szintén 
ily cédulákon válaszoltam kérdé
seire. így fejlődött közöttünk szo
ros, meleg barátság, melynek Mezei 
sokszor megható módon adta tanu- 
jelét.

Mezei Ernő már a múlt század 
hetvenes éveiben az Egyetértésben 
írt lelkes, hazafias vezércikkeivel 
feltűnést keltett s Kossuth Lajos 
nak is, aki akkor Colegno al Bara- 
cone-ban élte le száműzetésének 
napjait, nagy tetszését nyerte meg. 
Sokat hallott a fiatal publicista je
les tehetségéről, lelkes független
ségi érzelmeiről s puritánságáról. 
Helfi Ignác országgyűlési képvise
lőt és bizalmas barátját bízta meg 
azzal, hogy adja Mezei tudtára azt, 
hogy óhajtana vele megismerkedni. 
Mezei Ernő ezt jogosan vette nagy 
kitüntetésnek s egy napon bekopog
tatott a nagy hazafi tuszkulánu- 
mába. És ez a látogtás nagyon ba 
lul kezdődött. Kossuth kis kertjét 
egy hatalmas kutya őrizte, amely 
vaíamiképen láncától megszaba
dulva a szegény Mezei Ernőre ro
hant. Az igen gyenge szervezetű, 
nagyon rövidlátó kis ember nem 
tudott kellőleg védekezni s a dühös 
eb ruháját darabokra tépte, sok he
lyen megvérezt-e s csak Kossuthnak 
odasiető hű barátja és lakótársa: 
Ihász Dániel honvédezredes szaba
díthatta ki a kutya karmai közül, 
így összetépázva került első ízben 
Kossuth elé, aki ezt a balesetet vég
telenül sajnálta s azonnal más öl
tözetbe bujtatta az írót. E naptól 
kezdve a nagy száműzött sírig tar
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tó, meleg barátságába fogadta a je
les publicistát.Tudvalevőleg Kossuth soha nem 
elegyedett a magyar kepviselova- 
lasztási küzdelmekbe. Meg magyar- 
országi „helytartóját- Helfi Igna- 
cot sem ajánlotta a választok ii- 
gyelmébe. Egyetlen egy esetben, 
Mezei Ernőnél tett kivételt. Mikor 
Mezei a hetvenes évek vege tele 
Békéscsabán jelöltnek lepett tel, 
Kossuth meleghangú nyílt levőiben 
ajánlotta a választók figyelmébe s 
e nyílt levélben hangsúlyozta, hogy 
ezen egyetlen esetben eltér elvetői 
s ajánl valakit a választók figyel- 
mébe, ez Mezei Ernő. Noha — irta 
Kossuth — verseket nem szoktam 
írni, ez alkalommal mégis azt mon
dom:

Mezei Ernő oly követ.
Akit Kossuth Lajos szeret.

Amikor a múlt század nyolcva 
nas évek elején a koholt tiszaesz- 
lári vérvád felbolygatta az ország 
lakosainak nyugalmát és a parla
mentben is nagy tábor állott a vér; 
vád szolgálatában. Mezei Ernő, aki 
akkor Miskolc város követe volt, 
nagy bátorsággal és fényes elok- 
venciával, de egyúttal az akkori iz
galmas időkben halált megvető bá
torsággal is állott ki zsidó hitsor- 
sosainak rágalmaztatása ellen. 
Amikor az antiszemita párt gyű
lölködő vezére egyik parlamenti 
beszédében azt fejtette ki. hogy ily 
körülmények között keresztény és 
zsidó nem maradhat együtt az or
szágban, Mezei fényes, rögtönzött 
beszédben verte vissza Istóczy vád
jait s azzal végezte: „Ha Istóczy 
képviselő úr nem bír itt együtt 
megmaradni a zsidókkal, hát — 
vándoroljon ki!” Ezzel a szellemes 
mondattal frappáns hatást váltott 
ki a gyűlölettel telt légkörben.

Az Egyetértés ünnepelt vezér
cikkírója volt 1894 év március ha
vában, amikor Kossuth Ljaos Tu- 
rinban az életért való utolsó napo
kat vívta. Minden napilap már 
előre elkészítette a vezércikkét, 
hogy váratlanul érje, esetleg késő 
éjjeli órában, a tragikus fordulat. 
Csávolszky Lajos, az Egyetértés fő
szerkesztője Mezei Ernőt, mint a 
lap főerősségét és mint Kossuth 
kedvelt emberét bízta meg a vezér
cikk megírásával. Mezei azonban 
ez ellen fölindultán tiltakozott. Ho
gyan képzelitek azt, hogy én Kos
suth Lajosról, a legnagyobb élő ma
gyarról, aki engemet oly sok éven 
át meleg barátságával tüntetett ki. 
még életében nekrológot írjak? Ez 
a legnagyobb hitványság volna ré
szemről! — Semmiféle kapacitálás 
nem használt s Csávolszky két
ségbe volt esve, mert tudta, hogy 
Mezei, ha ily kijelentést tett, ezen 
nem változtat semmiféleképen. A 
lap élelmes munkatársa. Barna 
Dóri, akiről legutóbbi emlékezé
seimben írtam, megnyugtatta Csá- 
volszkyt, hogy ő meg fogja kapni 
Mezeitől az életrajzot. Éjjel egy 
órakor felzörgette az alvó Mezeit 
azzal a szomorú hírrel, hogy Kos
suth meghalt. Mezei Ernő megren
dülve sietett a szerkesztőségbe,

hogy a nekrológot megírja. Barna 
rázárta az ajtót, hogy senki se za
varja. Mikor a kész cikket Barná
nak átadta, ez így szólt: „Ernő bá
tyám, Kossuth nem halt meg! Csak 
a nekrológot akartuk idejekorán 
megkapni!” „Nyomorultak!” szólt 
Mezei es dohogva indult haza. De a 
cikket most már Barna diadallal 
vitte Csávolszky szerkesztőhöz.

E század elején már a Pesti Hír
lapba írta gyönyörű vezércikkeit. 
Kis szerkesztőségi szobájának egyik 
falába egy deszka volt beillesztve, 
ott állva irta meg penzumát, mert így 
állva szeretett legjobban dolgozni. 
Egy este a szerkesztőség munkatár
sai éktelen jajgatást és sivítást 
hallottak kitörni Mezei szobájából. 
Odarohantak s a következő látvány 
tárult eléjük. A publicista ott állt 
fali íródeszkája mellett és nyugod
tan rótta a betűket. Nem látta és 
nem érezte, hogy háta mögött a 
szerkesztőség házi macskája kínló
dik és jajgat, mert cipősarkával a 
legnyugodtabban áll a szegény ál
lat farkán.

Testvéreit nagyon szerette. Főleg 
Mezei Mórt, a képviselőt, hírneves 
ügyvédet, a lelkes zsidó harcost és 
Mezei Sándort, ki szintén kiváló 
jogvédő volt. Mezei Mórról mesélte 
el nekem e kedves történetet. Volt 
egy kliense, aki vidéki szatócs volt. 
A falnjabeli gróf annyira megked
velte, hogy birtokát a szatócsnak 
tíz évre bérbe adta potom áron. 
Weisz — nevezzük így — ez idő 
alatt dúsgazdag lett. A bérletidő 
lejártával betoppant a szatócs Me
zeihez s így szólt sopánkodva: 
Ügyvéd úr. nagy baj van. Bérletem 
nagyon szépen jövedelmezett s én 
meggazdagodtam. Most, hogy a tíz 
év lejárt, felkerestem a grófot, 
hogy hosszabbítsa meg. De mivel 
azt láttam, hogy a gróf nem is sejti, 
mily fényesen jövedelmezett nekem, 
gondoltam magamban, hogy meg
próbálom. hogy az új szerződésnél 
még olcsóbb bérletárat csikarok ki 
belőle. De úgy látszik, a gróf tudta 
azt. hogy én mennyire megtolla- 
sodtam a tízévi bérlet alatt, rop
pant haragra lobbant és kidobott 
kastélyából. Kérdem és kérem ügy
véd urat, hogyan segíthetne raj
tam? Mezei Mór felháborodva szólt 
hozzá: Mondja, hogy cselekedhetett 
ilyen őrültséget, amikor a tíz évi 
bérletet oly olcsón kapta? Tudja, 
ügyvéd úr, felelt az öreg szatócs, 
ez úgy van. mint a hallal. A hal 
úszik a tengerben. Felül, alul, 
jobbra és balra van a rengeteg sok 
víz és mégis, ha eső esik, a leve
gőbe kapkod a lehulló esőcsepp 
után, mert még azt az egy cseppet 
is akarja. Nahát, mondja az ügy
véd. ha maga olyan, mint egy fa
lánk hal, úgy hagyjon engemet bé
kén és menjen — a halak közé. Hát 
bizony, szólt nevetve Mezei Ernő, 
ilyen hal a legtöbb ember!

1932 május havában halt meg. 
Ott lakott egy szerény kis szobá
ban a Benczur-utcai „Liget-otthon
ban.” Utolsó napig dolgozott, irta 
szép, nemes lélekkel átitatott vezér
cikkeit a Pesti Hirlaba. Egy verő

fényes tavaszi nap reggelén halva 
találták ágyában. Még akkor is sze
líden mosolygott, mint egész életén 
át, csak meleg-, jóságos szemei nem 
sugároztak már fényt és szeretetek 
Egy nagy, tiszta, nemes lélekkel 
volt kevesebb a földön.

A Petőfi-Társaság engemet bízott 
meg. hogy nevében a Kerepesi-úti 
zsidé) temetőben én búcsúztassam 
el. Ott volt a politika és irodalom 
sok-sok előkelősége s a Pesti Hír
lap egész szerkesztősége. Fájó szív
vel és fájó szavakkal tettem le a
társaság koszorúját drága öreg ba
rátom koporsójára.

GYORS HIRDETÉSEK
E rovatban egy szó 10 fillér, vas

tagabb betűvel 20 fillér, legkisebb 
hirdetés 10 szó. Leghelyesebb a hir
detés szövegét levélben a hirdetés 
árának megfelelő összegű levélbé
lyegben a kiadóhivatal címére be
küldeni.

MEGNŐSÜLNE FÖTISZTVISELŐ
50 éves, özvegy, gyermektelen, be
rendezett gyönyörű lakással. El
venne jó zsidó családból származó 
36—42 éves korban levő hölgyet, le
het özvegy vagy elvált asszony, 
gyermek nem akadály. Esetleg be
nősülne kereskedelmi vagy ipari 
vállalatba. Közvetítők ne írjanak. 
Levelek: ..Komoly házasság” jeli
gén a kiadóhivatal továbbít.

FÉRJHEZADNÁM
28 éves, jólnevelt leányomat, 36—40 
éves korú középtermetű fiatalem
berhez. Esetleg benősülhet kereske
delmi vállalatomba. Textilszakma 
előnyben. Diszkretio biztosítva. Le
veleket: „Jó zsidó vidék” cím alatt a 
a kiadóhivatal továbbít.
Női ruhákat legolcsóbban készítek 

DORÓNÉ
VIII., Alföldí-u. 16. III.

Legkényesebb lábra is. kényelmes 
jó cipőt csinál RUDOVITS 

VIII. Szerdahelyi-u. 18.
HÖLGYFODRÁSZ ” 

legkényesebb igényeket is kielégítő 
kiszolgálás, olcsó árak

NAGY' BÉLA VIII. Mátyás-tér 17. 
Legelegánsabb nyakkendőket, inge

ket HEGEDŰSNÉL vásárolhat. 
VIII., Népszínház-u 19.

Férfiruhákat, télikabátokat angol 
szövetből jutányosán készít

KRAUSZ FERFIDIVATSZA LÓN
VII. Erzsébet körút 30.

Fiatallá és széppé teszi a 
GRÉ KOZMETIKA

VI. Petőfi Sándor-u. 10.
Nincs többé kövér nő, olyan fűzőt 

és melltartót készít 
HALÁSZ SÁNDORNÉ
VII. Erzsébet-krt. 23.
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