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szekszárdi főrabbi
Álomlátásokról szól az írás ama 

könyve, amelynek szakaszait hét- 
ről-hétre olvassuk ezidőtájt isten
tiszteleteink rendjén. József álmai
ról szól különösképpen a Genezis. 
Szép, elbájoló, írók s költők kép
zeletét megragadó álmok.

Egy álomkép különösen magára 
vonja figyelmünket, egekig csap fel, 
nem is a földről, hanem az égről 
veszi benyomásait^ így szól: „Vö- 
jáehálom ód ehólom áehér... vöhi- 
néh hasemes vöhajóréáeh vöáehád 
ószor kochóvim mistachavim li. — 
Más álmot is álmodék... ime a nap 
és a hold s csillagok is meghajol
nak vala én előttem.”

Első nagy királyunkat Szent Ist
vánt is, amikor birodalmát megala
pította, ég felé vitte álmodó lelke. 
Napfényt vitt alkotásába, a hitnek 
isteni fényét, a holdnak szelíd ra
gyogását, az emberszeretetnek 
enyhe sugárzását, a népeket egye
sítő poliglott államot alkotva s csil
lagfénnyel is megékesíté alkotását: 
alkotmányos uralkodásának a haza 
egész fénylő csillagokként tündöklő 
törvényeivel — s ennek a dicső, 
eszményi bölcs alkotásnak Horthy 
Miklós második alkotója lett.

Háború szakadt szegény hazánkra, 
amely a magyar katona hősiessége, 
vitézsége ellenére a haza földara
bolására vezetett. Csonkka torzítot
ták szegény hazánkat, letörték ke
zét, lábát, leütötték koronáját. Ha
lálra szánták. S ez nem volt elég. 

Jöttek még önnön fiai s a holtra 
sebzett oroszlánon új sebet vágtak, 
a hazára új halálos csapást mértek: 
száműzték a hitet, eltiporták az al
kotmányt, az egyetértő lakosság
ban széthúzást, osztályharcot szí
tottak. Temetői hangulat honolt a 
darabokra tépett haza fölött, két
ségbeesett sóhajok szálltak fel a 
telkekből, áthatolhatatlan sötét éj
szaka nehezedett reá, mint még 
soha története folyamán.

Ekkor jött Horthy Miklós. Böl
csen s leleménnyel katonai oldal
ról igyekezett hozzáférkőzni az új, 
átokhozó rendhez, katonailag igye
kezett azt gyöngíteni, lehetetlenné 
tenni — s hadsereget szervezett, 
mintegy varázsütésre teremtve azt

Irta: BEREGI SÁNDOR Dr.
Amiket itt mondandó leszek, talán 

nem fedik százszázalékig a szerkesz
tőség álláspontját. Annál szebb és 
dicséretesebb soraim közlése, mert 
köztudomású, hogy az eszmék har
cában azok tisztulása csak a véle
mények és ellenvélemények kölcsö
nös megismerése révén remélhető. 
A másnézetnek hangjának elnémí- 
tása, aminek több felekezeti lap 
élénk követője, csak rossz vért szül
het és mérhetetlen károkat okozhat. 
Ezek után beszélgessünk egy kissé 
a „hagyományról”.

Ha akarom: lényeg, ha akarom: 
kegyeletes formaság, esetleg üres 
jelszó. A lényegé minden tisztele
tünk, a kegyeletes formaság is ked
ves a lelkűnknek, de nem szabad 

elő. S a hazafias, lelkes hadsereg 
szembeszállt a félrevezetettekkel s 
diadalmaskodott — s elhordta ma
gát s tűnt a sötét hatalom, s hely
reállott a régi szentistváni rend, s 
újra felsütött felettünk a hit is
teni napja, s újra feltűnt felettünk 
az osztálybéke szelíd ragyogású 
holdja, s újra feltiindöklöttek fe
lettünk az alkotmányosság törvé
nyességének fénylő csillagai.

Horthy Miklós mívelte ezt.Horthy 
Miklóst, az isteni Gondviselés 
küldte a magyar nemzetnek. Isten 
áldása szálljon reá örömünnepe e 
napján, hosszabbítsa meg az Isten 
életének napjait s engedje látnia 
mihamar a dicső, boldog Nagyma- 
gyarországot. Ámen!

olyan hódolattal körülbástyázni, 
mintha egyenlő értékű volna a val
lás lényegével és mellőzése a vallás 
sérelmére történnék. Még a csillogó 
jelszó is szimpatikus lehet, de sok 
baj eredhet belőle, ha nem disting- 
válunk.

A műveletlen ember rendszerint 
képtelen erre, a fanatizmus néha 
még veszedelmesebb e tekintetben, 
mert ha a vakbuzgó ember szentnek 
nyilvánít valamit, ami csak egy
szerű szokás, arra rendszerint rá 
van nyomva a csalhatatlanság bé
lyege és meggyőződésük ellenére 
követik olyanok is, akik csak a nyil
vánosság ellenőrzése mellett tesznek 
úgy, mintha a „hagyomány” tekin
télye imponálna nekik.
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Manapság sokan tetszelegnek ma
guknak abban, hogy ők a „hagyo
mányt” követik, mikor pedig az a 
valami legföllebb abból a szempont
ból hagyomány, hogy bizonyos népi 
(folklorisztikus) szokást egyik nem
zedék a másikra hagyott. Néha csak 
egy kiilöne ember naiv ötletéről le
het szó, melyet valaha régen avégből 
talált ki, hogy a tömegeket valamely 
babonának is beillő szokással, vagy 
eerimoniális furcsasággal lekösse.

Szándékosan nem veszem boncoló
kés ala a minden alap nélkül ..ha
gyománnyá" avatott, esetleg csak 
pár száz éves liturgikus ferdesége- 
ket, melyek merev fentartása töb
bet árt, mint használ a vallásnak, 
az igaz áhítatnak.

Az imádkozások rendje mindjárt 
tele van ilyen bátran elavultnak 
mondható tényezőkkel, melyek sem a 
kultúrával, sem a haladó korral nem 
egyeztethetők össze.

Félve nyúlok ezekhez, pedig bizo
nyára a legkiválóbb tudósok sem 
képesek logikai magyarázatot adni 
róluk. Ilyenkor állnak elő azzal, 
hogy ne bántsuk, az ..hagyomány”! 
Noli me tangere!

Hány ismétlés, hány mondat for
dul elő a „lezárt” imakönyvekben, 
mely nem is ima és valamelyik régi 
tiszteletreméltó tudós által lett bele
szúrva olyan helyre, ahová nem is 
illik. Vájjon valóban örök időkre 
úgy és ott kell maradni a beszúrás
nak?

Egyetlen mentség van a merev 
megrögzítésre, hogy t. i. talán nem 
tanácsos országok, városok, sőt hit
községek elhatározására bízni a li
turgiát Legyen az egységes a világ 
összes zsidói számára. Ebben való
ban volna valami megszívlelendő, de 
hiszen jól tudjuk, hogy az nem így 
van. Ha nem is lényegesek az elté
rések. de éppen elég a különbség 
külsőségekben. Igaz az is, hogy a 
zsinagógái rendszer, a vallási kol
lektivizmus is magával hoz és kí
vánatossá tesz bizonyos egyöntetű
séget, de hiszen ezen már eddig is 
történtek változtatások, egyáltalá
ban nem az áhitat kárára és az ú. n. 
hagyomány legkisebb sérelme nél
kül. De még mindig erős a konzer
vatív irányzat ott is, ahol haladást 
vár az ember, mert sokan hordanak 
míipúpot az egység elvének meg
mentése érdekében.

Ezek a gondolatok nem újak szá
momra. többször írtam is már eb
ben a szellemben, de a makacs ellen
szegülés mindig csak a hagyomány 
iránti köteles tiszteletre hivatkozik 
és vakon követi ezt, nem törődve az
zal, hogy az, amit hagyománynak 

nevez, puszta) formaság-e, vagy a 
vallás húsához és véréhez szorosan 
hozzátartozó tárgya a kegyeletnek.

Nem bocsátkozom itt részletekbe, 
arra nem is vagyok hivatott. Na
gyon sok volna a tennivaló és — 
ami a fő — « vallás sérelme nélkül 
megtehető. Józan okokkal, ha alátá
masztják a formalitások reformjá
nak szükségét, mindenki be fogja 
látni, hogy mi esik kegyeletből kö
vetett „hagyomány” fogalma alá és 
mi az, ami csak helytelen szokás, 
csökevény, melyre egyszerűen csak 
ráfogják, hogy az hagyomány és a 
hozzá való ragaszkodás hol tudat
lanságból, hol üres fanatizmusból 
ered.

Ezekre az elgondolásokra, illetve 
fejtegetésekre egy haladó nagy
templomban legutóbb tett látogatá
som indított. Minden gyönyörűen 
ment: a főpap szónoklata, a kántor 
művészi éneke, az orgona játéka el
ragadó volt. Még az imádkozás el
len sem lett volna kifogásom, jói 
lehet tudom, hogy az „ájtatos" hívők 
igen csekély százalékának van csak 
fogalma arról, hogy mit is mormolt 
hibásan és gyakran kihagyva szava
kat, mondatokat, sőt egész részeket, 
miközben kedves szomszédjával is 
vált futólagosán néhány szót pro
fán dolgokról, időjárásról, üzletről, 
egyebekről. De ez még lmgyján. El
érkezik a szentírás felolvasásának 
ideje. Általános mozgás, sokan tá
voznak. akik pedig bennmara dnak a 
templomban, úgy gondolják, hogy 
most itt a. szünet, melyben már 
élénkebben lehet kaszinózni, jobbra- 
balra forgolódni, mintha egy nagy 
társalgóban lennének. Az egész egy 
felfüggesztett ülés benyomását te
szi, amikor szabadabb és hangosabb 
a tereferézés. E közben megkezdődik 
a szentirás recitálása, felhívás a 
Tóra elé. ami élénk észrevételekre 
nyujt alkalmat. Senkise figyel a fel
olvasott bibliai fejezetre, minek is, 
hiszen úgysem értené, aki pedig 
némi jártassággal bír Mózes öt 
könyvében, annak érdeklődését sem

ZSIDÓ CSALÁDOK 1 eszárma- 
zását, családfájának össze
állítását, születési, házassági 
és halotti anyakönyvi kivo
natok beszerzését (megszállt 
területről) is vállalja

Heraldika
Budapest, IV, Gr. Károlyi ucca 14. 

Telefon: 381 —199 és 381—140. 

köti le a szöveg felolvasása, hiszen 
már untig ismeri.

Ennek a groteszk helyzetnek be
tetőzését képezik a felolvasóasztal
tól távozóknak hangos meggratulá- 
lásai kézfogással, vagy anélkül.

A többség annyira megszokta már 
ezt a fegyelmezetlenséget, hogy ész
re sem veszi az áhitat lerombolá
sát. Ügy van vele, mint a falusi 
szegény ember a télen betapasztott 
ablaki! szobácskájának rossz leve
gőjével. De aki kritikus szemmel 
nézi a körülötte történteket, aki szi
vet és gondolatot is visz magával 
a templomba, akinek az istenháza 
meglátogatása nem a megszokottság 
hatalmából, nem köteles robot lero
vásaként történik, az nem távozha- 
tik az ilyen istenszolgálatból fel
üdült lélekkel, a kielégítettségnek 
azzal a megnyugtató érzésével, mely 
nélkül a templomi összejövetelek
nek semmi célja nincsen. Igen sokan 
ebből indulnak ki és mintsem bosz- 
szankodjanak, az egyszerűbb és ké
nyelmesebb megoldást választják, 
nem látogatják a zsinagógát, vagy 
esak elvétve tévednek oda be.

így keletkezik a közömbösség, 
majd az elpártolás, mely a zsidóság 
ősi fáját egyre .jobban őrli és pusz
títja, már nem is alattomosan, ha
nem fenhéjázva. Téves azt hinni, 
még inkább állítani, hogy hadd hull
jon a férgese, mert magunk között 
beismerhetjük, hogy rengeteg az az 
erkölcsi, szellemi és anyagi érték, 
ami mindinkább veszendőbe megy 
és átvándorol oda, ahol — kétségte
lenül — bizonyos előnyök és ké
nyelmek várnak rá. vagy legalább is 
unokáikra. A meggyőződés mellékes, 
fő a „sors hona, nihil aliud”.

Ezen a lejtőn meg kell államink. 
Az elpártolás első stádiuma nem a 
rút önérdek, az első a közömbösség. 
Ha ez bevette magát a lélekbe, ak
kor az anyagiasságnak és más mo
tívumoknak már könnyű a dolguk 
a puhításra, a lelkiismeret elaltatá- 
sára.

El kell tehát távolítani azokat a 
„hagyomány” álarcában jelentkező 
szokásokat és elavult rítusokat, ame
lyek komoly zsidó tudósok szerint 
nem hagyományok. Ki kell nyitni a 
berozsdásodott ablakokat, friss leve
gőt kell rajtuk bebocsátani. hogy a 
zsidóság fája újra lombosodjék. vi
rágot és gyümölcsöt hozzon.

PADLÓKEFÉLÖ-GÉP
(Eleetrolux) keveset használt, még 
eea. 1 évi gyári garanciával, rend
kívül olcsón eladó, rím: Jakab 
László, VII., Nefelejts-utca 45. 11.16.
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ÓH! ÓH! ÓH!
I.

0/1/
Az Egyenlőség chanukai szániá 

nak 23. lapján a belső hasábon 
legalul, szerényen a következő kis 
nyilatkozat húzódik meg':

„NYILATKOZAT. Az Egyenlő
ség részéről kérdést intéztek hoz 
zám, hogy a választmány leg
utóbbi ülésén tett nyilatkozatom 
Hámos Gyula ny. százados úrra, 
illetve az általa írt cikkre vonat
kozik-e?

Kijelentem, hogy a választmány 
ülésén Hámos százados úrra, vagy 
az általa írt cikkre vonatkozóan 
semilyen nyilatkozatot nem tét 
lem. STERN Samu s. k.”*

A nyájas és kíváncsi olvasóban 
e kis hír bizonyára a következő 
kérdéseket ébresztette fel.:

1. Hogyan jutott eszébe az E-g- 
nek épen ezt a kérdést intézni 
Steru Samuhoz? Más kérdezniva- 
lója nem akadt?

2. Miért kellett Steru Samunak 
kijelenteni, hogy ő „Hánros száza
dos úrra vagy az általa írt cikkre 
vonatkozóan semilyen nyilatko 
zatot” a választmányi ülésen nem 
tett? Aktuálisabb mondanivalója 
nem akadt?

3. Miért jelenti ezt ki Steru 
Samu 1937 november 25-én, ami
kor pedig az utolsó választmányi 
illés június 17-én volt? Miért e 
nagy intervallum?

4. Mit nistanó? Miben különbö
zik Steru Samunak ez a nyilatko
zata más nyilatkozataitól? Más
kor a lap élén közük, most — sze
rényen hátul. Miért e szerénység.’ 
Csodálatos! Bizony, nyájas olvasó, 
erre nem lehet más válasz, mint 
egy épen olyan szerény csodál
kozó — óh!

II.
Óh! De hogy a kíváncsiság na

gyobb bajt ne okozzon, elmondjuk 
még a következőket. Hámos Gyula 
a „Zsidó Élet” f. é. június 5-iki 
számában „A zárszámadás és mér
leg titkai” című cikkében bírála
tot mondott a hitközség zárszóm 
adásának és mérlegének néhány 
pontjáról. A cikknek igen nagy 
hatása volt. A három nappal ké
sőbb megtartott közgyűlésen dr. 
Friedmann Ignác meg is interpel
lálta miatta az elnököt és az elöl

járóságot. Steril Samu e felszólí
tás nyomán olyan kijelentést tett, 
amelyet Hámos Gyula magára 
nézve sértőnek talált. Ezért be
csületsértés és rágalmazás miatt 
feljelentést tett. November hó 
24-re volt kitűzve a tárgyalás a 
büntető járásbíróságon. A tárgya
lás előtt Stern Samu ügyvédje, 
dr. Dombováry Géza, a következő 
nyilatkozatot adta át a bírónak:

„NYILATKOZAT. A hitközség 
választmánya folyó évi június hó 
17-én tartott ülésén a hitközség 
vezetősége ellen támadások hang 
zottak el, melyeket én mint elnök 
vissza utasítottam.

Ez alkalommal erőteljes kifeje
zéseket használtam, melyek azon
ban sem Hámos Gyula úrra, sem 
az általa irt cikkre nem vonatkoz
tak. Egyébként a cikkben foglal
tak nem is adtak okot arra, hogy 
Hámos Gyula urat személyében 
sértsem.

Ily körülmények között csak fél
reértésre magyarázható, hogy a t. 
százados úr egyéb nyilatkoza
taimat magára vonatkoztatta, 
amit őszintén sajnálok. Stern Sa
mu s. k.” — A tárgyalás e nyilat
kozat felolvasása után elmaradt.*

A nyájas és kíváncsi olvasóban 
most bizonyára a következő kér
dések támadtak fel:

1. Ha Steril Samu ezt a nyilat
kozatot szükségesnek tartotta ki
adni és ha ez a nyilatkozat — 
amint máskép nem is gondolható 
— csak a tiszta igazságot tartal
mazza: miért nem ezt adta át az 
E-r/nek a fenti vékouypénzű nyi
latkozat helyett? Talán röstellt 
benne valamit? Az erőteljes kife 
jezések beismerését vagy ez őszinte 
sajnálkozást? Vagy annak elisme
rését, hogy a Hámos Gyula cik
kében foglaltak nem is adtak okot 
arra, hogy Hámos Gyulát szemé
lyében megsértse?

2. Ha az „erőteljes kifejezések"

PÁLYÁZAT.
A Budai Chevra Kadisánál az egyik segéd libereri HBö állás elhalá

lozás folytán megüresedett. Ezen egyelőre ideiglenesen betöltendő állásra pályázatot 
hirdetünk. Pályázhatnak 35 évnél nem idősebb erős fizikumú, jómegjelenésü vallásos 
előéletű rnifl p magyar állampolgárok, kik a magyar nyelvet szóban és írásban 
kifogástalanul bírják.

Életkort és családi állapotot feltüntető ajánlatok 1938. évi január 31-ig a Budai 
Chevra Kadisa titkári hivatala (Budapest I., Vérmező-út 16.) címére küldendők.

Budapest, 1937. dec. 8. A Budai Chevra Kadisa elöljárósága.

sent Hámos Gyulára, sem a cik
kére nem vonatkoztak, hát — kire? 
mire?

3. És miféle egyéb nyilatkoza
tokra céloz, amelyek esetleg se
bezhettek és amelyeket mégis saj
nál?

4. Nem deríthetne erre világos
ságot, ha magukat az erőteljes ki
fejezéseket és az előzményeket 
újra emlékezetbe idéznök? ...

Csodálatos! Bizony nyájas ol
vasó, erre nem lehet más válasz, 
mint egy szerényen erőteljes —■ 
óh!

III.
Óh! Hát csodálkozni csodálko

zunk mi is! Mert ahogy Hámos 
Gyulát ismerjük, bizonyosra vesz- 
szük, hogy mielőtt a bírósághoz 
fordult, alaposan informálódott. 
Sőt ezt mi tudjuk is! Azt is tud
juk, hogy az ő információja meg
egyezett másoknak más források
ból szerzett információival... De 
nem egyezett meg e Nyilatkozat 
állításával.

Ez hát a — mai zsidó közélet?!
Csodálatos! Bizony nyájas ol

vasó, erre nem lehet más válasz, 
mint csak egy fájdalmas és erő
teljes — ÓH!

KRÓNIKÁS.

As Egyenlőség címéve
Lapzárta után olvassuk az Egyen

lőség december 9. számában azo
kat a gálád rágalmakat, amelyeke! 
a Virradat-nak a macesz-ról írt eik 
kével kapcsolatban reánk szórt. Igen 
alaposan meg fogunk rá felelni.
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DÉNES BÉLA 
sxinháxi és irodalmi revüje

A Ao&eZ-díjas regényírónak 0' 
Neill-nek darabját mutatta be a. 
a Vígszínház. A fiatal amerikai 
író nem hiába jutott az irodalmi 
Nobel díjhoz. Kétségtelen, hogy 
ő korunk legnagyobb drámaírója, 
sőt, ő az egyetlen, aki a kornak — 
korszerű drámát ad. Amellett bá
torsága már jóformán vakmerő
ség, mindenesetre olyan vakmerő
ség, mely legnagyobb együttérzé
sünket és csodálatunkat vívja ki. 
Mert nagyon sokak előtt anakro
nizmusként hat — s ez még a leg
enyhébb kifejezés — midőn egy 
mai, egy legmaibb történet arról 
szól s akörül forog: Hiszek-e Is
tenben vagy sem?! Mert higyjék 
el. bizonyos rétegek előtt a leg- 
anarehisztikusabb, a legbomlasz- 
tóbb nézetek s elméletek is inkább 
találnak meghallgatásra, mint a 
hit kérdései. John Loving, a da
rab hőse, éli az amerikai üzletem
ber materialista életét, ki akar 
kapcsolni minden .,nevetséges ba
bonát”, mert „sem ördögök, sem 
istenek nincsenek” és csak nagy 
szerencsétlensége kárán, saját élete 
fertőjének felismerésével jön rá, 
hogy az emberben lakozó ördög
állat megfékezésére egyedül a hit. 
a vallásos élmény és vallási eti- 
kum alkalmas. Valljuk be, ami
lyen vakmerőség volt ezzel a da
rabbal O'Neill-nak kiállani Ame
rikában, Maromon isten házában, 
oly vakmerőség volt ezt a remek
művet épp a Vígszínháznak be
mutatnia, ahol nagytöbbségben 
épp az a zsidó réteg a törzsközön
ség, mely ugyancsak alaposan el
távolodott a hit forrásától s a hit 
mindennél fontosabb kérdéseitől. 
Etikus társadalom csak istenhirő 
s vallásos társadalom lehet, a 
XX. századnak ez talán egyik leg
fontosabb fölismerése. O’Neill a 
katolikus hitet állítja a nézőtér 
elé, ennek azonban legfőbb oka 
minden bizonnyal az, hogy az 
Egyesült Államokban a katolikus 
vallás kisebbségi vallás, sőt, sok
helyütt üldözött vallás, amelynek 
letörése pl. a Ku-Klux-Klan egyik 
legfőbb célja. Az Egyesült Álla
mok is ismeri a zsidókérdést, 
azonban ez ott kizárólag gazda
sági és faji kérdés, de sohasem 
hitelvi kérdés.

A Vígszínházát tehát föltétien 
elismerés illeti meg a darab szíu- 

rehozataláért, a szokott, gondos 
előadásért, melynek legfőbb érté
kei Ajtay Andor, Somló István és 
Makay Margit, valamint a for
dító Bálint György. Kíváncsiak 
vagyunk és joggal: kelt-e a darab 
akkora visszhangot, mint aminőt 
'megérdemel. Igazi fokmérője len 
ne ez a pesti színházjáró közön
ségnek s nem elsősorban: a zsidó 
közönségnek.

#

Különben nem lehet véletlen, 
hogy a Művész Színház-kan kiho
zott Shaw-i komédia, a Barbara 
őrnagy szintén a hit kérdéseit tár
gyalja. De Shaw ezt a darabot 
már 1906-ban írta s noha a darab 
aktualitása ma is eleven és erős, 
még talán elevenebb, mint amikor 
megíródott, nagy kérdés, hogy 
Shaw ma is így írná-e meg s ezt 
a feletetet adná-e. Undershal't 
ágyúgyáros ugyanis a pénz Evan
géliumát hirdeti, mégpedig fölötte 
tetszetős és hangzatos érvekkel. 
Ám azóta rájöttünk, hogy nem 
egészen a pénz dönt el mindent. 
(Példa rá épp a mai Németország, 
melynek már hányszor megjósol
ták gazdasági csődjét s mégis él. 
majdhogynem pénz nélkül!) ...
Fanatizált emberek, fanatizált tö
megek vajmi keveset törődnek a 
pénzzel. S' aztán nem is a pénz 
körül, hanem kizárólag az elosztás 
körül vannak bajok s zavarok s 
m ég Shaw sem hirdeti, hogy ezek 
megoldhatók lennének az Undcr- 
shaft-féle gyárosokkal. A darab
nak különben két mondata a •zsi
dókról szól s ez a két mondat 
ugyancsak elárulja, mennyire is
meri s hozzátehetjük: jól ismeri 
Shaw a zsidókat. Undershal’t le
endő veje és munkatársa ugyanis 
szemtelenül sokat kér a haszonré
szesedésből. Meg is kérdezi az 
ágyúgyárostól, mit szól majd eh
hez a társ, mit szól Lazarus? Uti- 
dershaft így válaszol: Lazarus egy 
kedves, romantikus zsidó, aki 
semmi egyébbel nem törődik, mint

2ó éve fennálló

BODNÁR
cé? RÁnió aputokat díjtalanul bemutatja

a vonósnégyesekkel és a színházi 
zsőlyékkel. És a maga üzleti kap
zsiságát az ő rovására fogják 
írni, mint ahogy eddig is az ö ro
vására írták az én üzleti kapzsisá
gomat. Sajnos, ez így van! Gazdag 
zsidók gyakran túlságosan sokat 
törődnek a vonósnégyesekkel s fö
lötte keveset azzal, hogy üzleti te 
vékenységiik nyomán sokkal több 
sár föcskendözödik rájuk, mint 
amennyinek szabadna. (Hogy ci
nikusak legyünk.) És nem veszik 
figyelembe, hogy ezzel maguknak 
nem használnak, ellenben árímm/r, 
végtelenül sokat ártanak a zsidó 
súg egyetemének. Ők elmenekül
hetnek a vonósnégyeseik mögé, de 
mit csináljon az a sok szegény, 
küszködő zsidó, aki miattuk szen
ved ?

A Márciusi Eront, miután vé
gigjárta az országot, kiált végre 
az ország fővárosának, a „magyar 
Jeruzsálem”-nek, mint egyik szó
nokuk mondá, közönsége elé is. 
Amilyen szép és lélekemelő volt 
ez a seregszemle a túlzsúfolt Ze
neakadémián, amennyire élmény 
lehetett a városiaknak a halmaz 
újvárosi parasztzsenivel, Veres 
Péter-rel való első találkozás, 
annyira disszonáns hang a meg
nyitó beszéd egy-két szerencsétlen 
mondata, mely szembeállítja ismét 
és ujfent a falut a várossal. Tő
lük idegen ez a város s legföljebb 
a városszéllel éreznek rokonszen- 
vet, de nem a fürdőszobás köz- 
pontifűtéses, nagykényelmű város
lakóval, akinek mindez a pa
rasztság elszívott energiájából jut. 
Ne ezt a hangot, jó urak. E sorok 
írója a nyáron elsőként dolgozta 
fői egészen vázlatosan, hiszen na
pilap számára csupán, a magán
tisztviselők szociográfiáját s a 
megdöbbentőbbnél megdöbbentőbb 
adatok százaira akadt. Irodakis- 
asszonyokra, akik ügyvédi irodák
ban, havi 15 meg 20 pengőkért 
dolgoznak! Igen, az országban sú
lyos bajok vannak, ezek a bajok 
azonban épp úgy sújtják a váro
siakat. mint a falusiakat s éppen 
Matolesy Mátyás-nak a napokban 
tartott előadása bizonyítja, hogy 
ez a városi réteg viseli a köztep- 
h'-’í legnagyobb részét. S hogy ma 
még az ország kultúrális fenntar
tója S továbbfejlesztője, ahhoz sem 
fér kétség, hiszen ez az a réteg, 
amely leszurkolja az ötpengőket a 
Féja s Erdei könyvekért. Joggal 
követelhetünk tehát több megér- 
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stesí elUezést a városlakók 
hibáikká] szemben, melyeknek os- 
,.Z°—iaba“ különben a magunk 
részéről mindig elöl jártunk...*

egészen speciális iro- 
fát L-- k°rét s irodalmi felada- 

■'tatását, nem kell fölfedezni 
b különösebben taglalni. Ismeri 
azt mindenki, aki Tamási vagy 
Nyirő, de akármilyen más er
délyi író könyvét a kezébe vette. 
Ebben a különös és csodálatos vi
lágban, amit erdélyi irodalom né
ven ismerünk, csak Ligeti Ernő 
és Szántó György képviselték ne
vezetesebben az erdélyi zsidókat 
a szépprózában, akik maguk is 
•csak odaszármazottak voltak, bár
mennyire is beleilleszkednek a sa
játos erdélyi hangba s mondani
valóba. Annál nagyobb öröm, 
hogy most végre föltűnt egy már 
nem odaszármazott, hanem oda
valósi fiatal erdélyi zsidó tehet
ség Raffy Ádám személyében. Már 
le.lsö könyvével, Giordano Brúnó 
(életregényével hatalmas kritika s 
közönségsikert aratott s ezt a si
kert most megjelent új műve, a 
Léleklátó (miként az előbbi, ez is 
Rózsavölgyi kiadás), mely Mesmer 
életét és korát eleveníti meg 
plasztikus képekben, még csak fo
kozza majd. Raffy Ádám kitünően 
ért a Kleinnialerei-hez, csupa éles, 
apró színfolt minden s ezek a szín
foltok mégis pompázatos korrajzzá 
tevődnek össze. Amellett hihetet
lenül sok tanulmány érződik mon
datain s ez nem lebecsülendő do
log a ma divatos életregények 
közismert alkotási korában. Miben 
egészíti ki nagyszerűen Raffy 
Ádám a speciális erdélyi hangot? 
Épp egészen emelkedett európai 
humanizmusával s csiszolt stílu
sával. 

— Zsidó tudós a marseillei aka
démia igazgatója. A marseillesi 
Akadémia jogi fakultásának tiszte
letbeli dékánját. George Dávidot 
ismét az Akadémia igazgatójává 
választották. A kiváló tudós 25 éve 
tölti be ezt az előkelő' méltóságot 
és nagy szerepet játszik Marseille 
zsidó felekezeti életében is.

Vilma királynS-ut 8. szám. 
Öröklakásos építkezése

I szobái garszon. 1 szobás hallos, 2 szobáé. 3 szobás, 
4 szobás komfortos öröklakások eladók. Etfv-egyépü
letrész egyben is eladó. A vételár 40 százaléka kész- 
pénzben fizetendő ki 60 százaléka pedig 5 félszáza
lékos nettó kamat mellett 15 év alatt törleszthető. 
Lakások lejegyezhetök: Batier és Schmitterer mű
építészek irodájában. Kossuth Lajos-utca 3. III. 8.

(Telefon: 185-402.) Minden nap délután 4 é-ig.

Fábián Béla elöljáró úr,
kérjük, vegyen bennünket is észre!
A Pesti Izr. Hitközség 
orsz. képviselőhöz

Dr. Fábián Béla orsz. képviselő 
a köztisztviselők fizetésrendezése 
érdekében elmondott interpellá
cióját többek között a következő
képen indokolta:

Liberális felfogások szerint a 
közerkölcsök legjobb biztosítéka 
a jó fizetésű köztisztviselői 
kar.. . Ezzel jól jár az egész 
ország. Mert ha békességet, 
nyugalmat akarunk, akkor oly 
tisztviselői karra van szükség, 
melynek élete ne legyen csupa 
gond, viszont, ha tovább is éh
hoppon tartjuk a köztisztviselő
ket, ennek határozott veszedel
mei lesznek. A. kisebb tisztvi
selők a hősiességnek olyan pél
dáját nyújtják^ aminek honorá
lása legelsörangú állami érdek. 
Az egész ország a legnagyobb 
hálával tartozik ennek a köz
tisztviselői karnak, mely erköl
csi integritását ilyen nyomo
rultul, ilyen ro_ssz helyzetben 
is megtartotta. Őrködjünk erre 
az erkölcsi integritásra, mert 
nekünk békességre, nyugalomra 
van szükségünk. Ezt a kérdést 
nem lehet karácsonyi ajándék
kal elintézni, hanem lineárisan 
kell a fizetéseket rendezni olyan 
mértékben, mely a bevételeknek 
megfelel.
Miként ismeretes, az állam már 

tett is valamit a kis-tisztviselők 
fizetésének rendezése érdekében és 
kötelezte a törvényhatóságokat is 
hasonlómérvű fizetésjavításra.

Mindezek után most a kisfize
tésű hitközségi tisztviselők és al
kalmazottak — akik a hitközségi 
tisztviselői karnak a zömét alkot
ják, — arra kérik az ő elöljáró
jukat, dr. Fábián Béla orsz. képvi
selőt. illő tisztelettel és megbecsü
léssel, vegye őket is észre és aján
dékozza meg figyelmével az ő 
ügyüket is. A hitközségi alkalma
zottak mindenkor a leghűségesebb 
hívei és követői voltak a demokrá
ciát és a liberalizmust hirdető po
litikusoknak, köztük Fábián Bé 
Iának is és ezért is remélik, hogy 
ő nemcsak mint elöljárójuk, ha
nem mint a kisemberek védelmét 
politikai programúiként valló kép
viselő is ép oly ellenállhatatlan

kistisztviselőinek kérelme Fábián Béla

gondoskodási vágyat érez az ő 
sorsuk, mint a köztisztviselők 
sorsa iránt. A megsegítés szüksé
gessége a pesti hitközségi páriák 
részére mindennél égetőbb. A köz
tisztviselőknek legalább szabályo
zott szolgálatuk van: napi hat
órai munkaidő, szabad délután, 
létminimumot nyújtó fizetés, elő
menetel, szolgálati pragmatika, 
nyugdíj, betegellátás stb. és leg
alább humánus bánásmód. Ezzel 
szemben a hitközségi alkalmazot
tak helyzete, nyomorúsága, agg
kori ellátottsága, egész szociális 
gondozottságuk, a velük szemben 
alkalmazott rideg, sőt kegyetlen 
bánásmód olyan messzire esik a 
köztisztviselők helyzetétől, mint 
Makó Jeruzsálemtől. Tegye meg 
az elöljáró úr, nézze meg egyszer 
ezeknek az igen gyakran több 
mint tíz éve még mindig véglege
sítés nélkül szolgáló páriáknak az 
életét és igavonását. Meglátja, hé 
roszok ezek, akik becsülettel dol
goznak körömszakadtáig, összero- 
gyásig — a legsúlyosabb nélkülö
zések között. Szerezzen csak in
formációkat felőlük, sorsuk, éle
tük és szenvedéseik felől. De az 
információkat közvetlenül tőlük 
tessék beszerezni — és meg fog 
döbbenni. Egyetlen egy ember 
akaratának vannak kiszolgáltatva, 
az ő diktatúrája alatt élik kuli
életüket koplalva, lerongyolva, 
testileg-lelkileg összetörve. Beteg
biztosításuk nincs. Akinek nem 
tetszik, — mehet! A megrokkan
tak legjobb esetben kegydíjnak 
csúfolt alamizsnát kapnak. Diktá
toruk szívtelensége közmondásos 
és egyre nagyobb arányokat ölt.

Hóman Bálint miniszter úr 
egyizben, amikor arról volt szó, 
hogy az egyházi alkalmazottak 
miért nem lehetnek a MABI tag
jai, ezt azzal indokolta, hogy az 
egyházaknak, mint erkölcsi tes
tületeknek fokozott kötelességük, 
hogy alkalmazottaikról betegség, 
megrokkanás és elaggás esetén sa
ját kebelükben gondoskodjanak. 
Ez helyes is, mert az egyházak, 
tehát alkalmazottaik is. közpén
zekből tartatnak el. Aminthogy 
más testvérközületek (mint pl. a 
pesti chevra, a budai hitközség
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stb.) meg is felelnek ennek a kö
vetelménynek. Csak pont a Pesti 
Izr. Hitközség, amelynél pedig 
közpénzekből százezrek telnek 
kongresszusra, unifikációs és más 
hasonló célokra, gondoskodik egy 
ember akaratából ilyen mostohán 
az alkalmazottairól.

A hitközségi tisztviselőknek is 
elvitathatatlan joguk, hogy mun

Strauss Richard, mint zsidó elektro
technikus, Beethoven X. szimfóniája, 

Furtwangler, mint operaénekes 
egy jugoszláv antiszemita lap cikkében 
Hogyan ugratta be a „Baíkan“-í egy jókedvű 

újságolvasó
Zágráb, 1937 december.

Egész Jugoszlávia már hetek óta 
azon a rendkívül szellemes és jel
lemző beugratási ügyön mulat, 
melynek áldozata a Zágrábban meg
jelenő „Balkan” című lap.

A horogkeresztes elveket valló és 
terjesztő újsághoz néhány héttel ez
előtt levél érkezett Párizsból, mely
ben a levél írója elpanaszolja, hogy 
nem tudja tovább tétlenül nézni a 
zágrábi rádió elzsidósodását. Elpa
naszolja a levélíró, hogy az 1937. év 
folyamán annyi zsidó művész ke
rült a mikrofon elé és oly sok kül
földi zsidó szerző művét ismertet
ték, hogy hovatovább nem fog hely 
és idő jutni keresztény és jugoszláv 
művészek és művek számára. A to
vábbiakban dátumszerűen foglalja 
össze a levél írója a zágrábi rádió
ban szerepelt zsidó művészeket:

Január 18-án a zsidó E. E. Kisek 
játszotta Beethoven egy hegedűver
senyét. Február 2-án Chaim Laub 
Strauss (másnéven Richard) Beetho
ven X. szimfóniáját dirigálta. — 
Strauss zsidó főfoglalkozásában vil
lanyszerelő és ő szállította a wieni 
opera híres jEZefcfra-esillárját. — Áp
rilis 1-én Sára Sate zsidónő Csaj- 
kovszky eis-dur trióját játszotta. 
Április 29-én Mendelssohn vezényelte 
zenekarát, melynek Németország- 
ban nem szabad működnie. Május 
17-én Knappertbusch és Furtwang- 
ler nevű zsidó énekesek énekeltek. 
Május 30-án a zsidó Pfitzner „Pa- 
lesztrina” című operettjének harma
dik felvonását adták elő. Július 3-án 
Anton Rubinstein zsidó dalokat éne
kelt, melyek szerzője Schlesinger- 
Skrjabin orosz komponista. Augusz
tus 9-én Zelma Kurz zsidónő szere

kájukért — még pedig milyen 
munkáért!? — a mindennapi ke
nyerüket megkapják. Fábián Béla 
elöljárójuktól várják, hogy köz
ismert lelkesedésével felkarolja 
a hitközségi kisalkalmazottak 
ügyét is. Megéri a fáradtságot és 
meghozza a gyümölcsét.

Tisztelettel:
T. T.

pelt. Szeptember 6-án Fritz Grűn- 
baum és Kari Farkas zsidók (utóbbi 
magyar) játszották négykezesben 
Chopin „Pastorale” szimfóniáját és 
szeptember 28-án Wilhelm Busch 
bécsi zsidó csodagyerek szavalt bib
liai fordításokat.

A ..Balkan” ezt. a levelet szóról- 
szóra leközölte. Természetesen — 
mint már említettük — a cikk óriási 
feltűnést és közderültséget keltett. 
A zágrábiak, de az egész országban 
az olvasók mindenütt egymás kezé
ből kapkodták ki a lapot, melynek 
példányai úgyszólván percek alatt 
utolsó szálig elfogytak. A szerkesz
tő nagy meglepetéssel látta a lap 
hirtelen támadt népszerűségét, me
lyet nem tudott mire magyarázni. 
Honnan is tudta volna a hírhedt 
horogkeresztes Krsta Cicvaric, hogy 
a legviccesebb félrevezetésnek esett 
áldozatul, bár a legfiatalabb újság
író-gyakornoknak is tisztában illett 
volna lennie azzal, hogy például 
E. E. Kisek világhírű utazó-riporter 
és nem hegedűművész, hogy Beetho
ven X-ik szimfóniája nem léte
zik, hogy Strauss sohasem volt 
Chaim Laub és az Elektra nem

csillár, hanem opera. Amint azt 
sem tudta, hogy Sarasate férfi, nem 
zsidó, híres hegedűművész és zene
szerző. régen meghalt és egy sze
mély nem játszhat triót. De Mendels 
sohn sem dirigálhat a zágrábi rádió 
előtt, mert régen meghalt, amint
hogy régen meghalt Wilhelm Busch 
is, de amíg élt. nem volt szavaló
műrész, vagy csodagyerek, hanem 
rajzoló és költő, ezenfelül nem oszt
rák, hanem német. Pfitzner „Paleszt- 
riná”-ja opera volt és nem operett, 
Knappertbusch és Furtwangler sem 
zsidók, sem énekesek, hanem kar
mesterek és a mai német rezsim 
büszkeségei. Grünbaum és Farkas 
bécsi humoristák és színműírók és 
nem zongoraművészek, arról nem is 
szólva, hogy a „Pastorale”-t Beetho
ven irta és nem Chopin, Skrjabinl 
soha nem hírfák Schlesingernek, 
végül Zelma Kurz valóban énekes
nő volt, de szintén már évekkel ez
előtt meghalt, aminthogy több mint 
40 éve halott Rubinstein is, aki 
zongoraműrész volt és nem énekes. 
Mindezt az antiszemita szerkesztő 
nem tudta. De a jugoszláv olvasó
közönség most már tud valamit. Azt. 
hogy milyen komoly, megbízható és 
micsoda felkészültséggel rendelkezik 
az antiszemita zsurnalisztika.

Százéves 
a Budai Izr. Mőegylet

Vasárnap ünnepelte a Budai Izrae
lita Nőegylet fennállásának száza
dik évfordulóját. Az ünnepi köz
gyűlésen ott láttuk a főváros köz
életének és zsidó felekezeti életé
nek számos kimagasló alakját és 
természetesen képviseltették magu
kat a jótékonysági intézmények is. 
Vezér Károly dr. IT. kerületi elöl
járó-helyettes és az ünnepély többi 
szónoka lelkes szavakban méltat
ták a jubiláns nőegylet munkássá
gát és jelentőségéhez méltóan emel
ték ki Baracs Károlynénak, a je
lenlegi elnökasszonynak érdemeit, 
aki kiváló munkatársaival együtt 
oly figyelemreméltó munkát végez 
a jótékonyság terén. Az ünnepi 
díszközgyűléssel kapcsolatban avat
ta fel dr. Kiss Arnold vezető-fő
rabbi a Nőegylet Szeretetotthonát, 
melyet az ünnepély után a megje
lentek megtekintettek. A modernül 
berendezett intézmény általános 
tetszést .-íratott és a legteljesebb el
ismerést hozta meg az átalakítási 
munkák tervezőjének és kivitele
zőjének, Kiinger Erzsébet műépí
tésznek.
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A hitközségi választójog
Az országos politikában most egy 

hónapok óta függő Ígéret rövidesen 
való beteljesülését várjuk, hogy vele 
végre nyugvópontra jusson egy év
tizedek óta nyugtalanító kérdés: 
« titkos választójog kérdése. A mi 
felekezetűnket ez a probléma kétsze
resen érdekli: országos politikai je
lentőségén túl a felekezeti közélet 
szempontjából is. Felekezeti közéle
tünkben ugyanis — egy-két hitköz
séget leszámítva — még nincs meg
valósítva a titkos választójog. Sőt a 
modern választójognak egyéb attri
bútumai is hiányoznak nálunk, kü
lönösen legnagyobb hitközségünk
ben, a pestiben. A Pesti Izr. Hitköz
ségben a jelenleg érvényben lévő 
alapszabályok szerint csak azoknak 
az adófizető férfi hitközségi tagok
nak van szavazati joguk, akik e 
célból magukat külön inkorporáltat- 
ták (persze külön bekebelezési díj 
lefizetése mellett, amely bármily cse
kély is, mégis csak — megfizetendő, 
tehát- csúnya, reakciós, a mai idők
höz és a pesti zsidósághoz méltat
lan intézmény). Ennek köszönhető 
az a szégyenletes állapot, hogy hit
községünkben, amely kb. 200.000 lel
ket számlál és ebből kb. 65.000 fizet 
adót, még a 65.0000-ből is csak kb. 
16.0000-nek van választójoga! Ilyen 
körülmények között nem csodálható, 
hogy a pesti zsidóság a felekezeti 
közügyekkel szemben indolens lett 
(és ez még a szerencsésebb eset), 
vagy épenséggel elkeseredett és nem 
egyszer minden érdeklődését elfor
dította mindattól, ami zsidó ügy.

Az így zavartalanul magára ha
gyott társaság azután a maga 3—4000 
leadott szavazatával minden válasz
táson úgy alakítja ki a maga vá
lasztási eredményét, ahogy akarja. 
Egy kis klikk magához ragadja a 
Pesti Izr. Hitközség fölötti hatal
mat, aki pedig ezzel elégedetlen és 
elégedetlensegenek kritikájában ki
fejezést mer adni, azt egyszerűen ki
kiáltják a hitközség közellenségé
nek.

És így történhetett eddig, anélkül, 
hogy ez a felekezeti közéletben na
gyobb hullámokat vert volna fel. 
Most azonban két körülmény is ér
leli a fordulatot és előkészíti a han
gulatváltozást. Az elégedetlenség a 
hitközség mai vezetésével szemben 
egyre szélesebb es szelesebb kötök 
ben terjed, új kormányzati elvek ér
vényesítését, új felekezeti politika 
inaugurálását és új emberek mun
kába állítását egyre többen és töb
ben és egyre hangosabban követe

lik. A hangulatváltozást előkészítő 
két tényező pedig: egyfelől a fele
kezeti közéletben tapasztalható sok 
visszásságnak, hozzánemértésnek, ha
talmi túltengésnek, önző és hiúsági 
szempontok érvényesülésének mind 
világosabb felismerése, mely sok
sok ezer indolens hittestvérnek nyit
ja meg a szemét; másfelől pedig az 
országos politikai élet hullámzása, 
mely minden vonatkozásban az auto
kratikus kormányzás ellen és a 
parlamentáris kormányzás mellett 
igyekszik felvilágosító munkával a 
tömegeket angazsálni. Ma már kor
mányígéret: először a választás tit
kosságának megvalósítása, másod
szor az erről szóló törvényjavaslat
nak még a folyó évben (tehát most 
már néhány napon belül) való be
nyújtása, harmadszor, hogy a leg
közelebbi képviselőválasztás már ok
vetlenül a titkos választójog alap
ján fog történni.

Ezzel szemben a hitközségi válasz
tói jog körül a helyzet a követ
kező. A zsidóság túlnyomó tömegei 
legalább is olyan választójogot köve
telnek maguknak a felekezeti köz
életen belül, mint amilyenek az or
szággyűlési képviselőválasztásokon, 
vagy a községi választásokon a be
nyújtandó új törvény szerint ren
delkezni fognak. Tehát követelik, 
hogy a hitközségnek minden adó
fizető tagja választó és választható 
legyen, hogy a nők ne zárassanak 
ki az aktív és passzív választójog
ból, hogy a választások mindig a 
legszigorúbb titkossággal és az ará
nyos képviselet megvalósításával 
történjenek. Mert lehetetlen helyzet 
az. hogy olyan adófizetők, akik ér
tékes tagjai lehetnének a felekezeti 
közéletnek, csak azért ne lehesse
nek sem választók, vagy választha
tók. mert akár pl. elvi okból, vagy 
feledékenységből nem inkorporáltat- 
ták magukat a választók közé. Le
hetetlen az, hogy olyan zsidó nők, 
akik felelősségteljes állásokat töl
tenek be, vagy akik orvosok, taní
tók. tanárok stb., tehát kellő intel
ligenciával bírnak, választójoggal 
ne rendelkezzenek. Lehetetlen az, 
hogy a feltétlen titkosság helyett- a 
titkosságnak olyan kutyabagosi meg
csúfolása tartassák fenn, hogy a 
különböző színű, tehát feltétlenül 
felismerhető szavazólisták a szava-
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zatszedők láttára tehetők csak borí
tékba, mert a kíváncsi szemek ku
tató pillantásai elől elzáró szavazó
fülkék nincsenek. És végül lehetet
len az, hogy ma, amikor az arányos 
választást, tehát a kisebbség képvi
seletének biztosítását az országgyű
lési képviselői jog rendezésével tör
vénybe iktatják, a felekezeti közélet
ben még mindig csak a többségi 
párt juthasson kizárólagos képvise
lethez. Milyen címen foszthatok meg 
a zsidó polgárok ezrei és tízezrei e 
jogoktól a felekezeti közéletben, ami
kor mindezen jogok teljességét biz
tosítják nekik a nemzeti közéletben 
az országos törvények. Összeegyez
tethető-e, lehetséges-e ez?

Tudom, azt fogják erre felelni, 
hogy hiszen a hitközség elnöke több
szörösen ígéretet tett a nyilvános
ság előtt arra, hogy a legközelebbi 
választásokig meg fogja valósítani a 
hitközségi választójog reformját. De 
egyrészt ez csak ígéret, másrészt 
nem tudjuk, hogyan gondolja ő ezt 
a reformot? Mi akadálya van an
nak, hogy e kérdésben már most 
megnyugtató megoldást találjunk. 
Ha olyan sokat hangoztatják, hogy 
a felekezeti közéletben békére van 
szükség, miért nem tudnak olyan in
tézkedéseket, amelyek alkalmasak a 
békés atmoszféra megteremtésére? 
Pláne amikor ez kizárólag tőlük 
függ! Ne mondják, mert nem mond
hatják, hogy „hej, ráérünk erre még” 
(még ha magyar nemesek is!), mert 
a választások még messze vannak, 
az ő mandátumuk csak három év 
múlva jár le. Az országgyűlési kép
viselő mandátuma sem jár le már 
holnap, de a kormány a pártközi 
béke biztosítására mégis megcsinál
ja már most a választójogi törvényt. 
A halasztási törekvések nem sok 
őszinteségre vallanak a komoly vá
lasztójogi reform komoly akarása 
körül. Pedig a hitközség vezetőségé
nek ezzel módjában volna legalább 
treuga dei-t teremteni a felekezeti 
közéletben.

De nem lehet, halasztani a válasz
tójogi reformot azért- sem, mert en
nek az előkészítése az összes állo
másokon való keresztülvitele (alap
szabálymódosítás, választók névjegy
zékének összeírása, ennek kifüggesz
tése, korrektúrájára szolgáló határ
idő kitűzése, fellebbezések megadá
sának lehetősége, stb. stb.) igen
igen sok időt igényel. Már pedig 
ha a hitközség vezetősége komolyan 
akarja a békét, akkor a választójogi 
reformot, még pedig a nőkre is ki
terjedően. a titkos és arányos vá
lasztás biztosításával sürgősen meg 
kell valósítani, Spectator
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A múlt érdekességeiből
Rovatvezető : OÁLOSl SOMH

Rabbi P. L. Freudiger
A mostan Óbudai Freudiger tu

lajdonná vált Sehönwald Péter- 
l'éle fideicomissum-ház egykori 
lakójának ifjúkori működéséről 
négy igen szép bizonyítvány ma
radt ránk. Az elsőben Rosenthal 
Jezsajás igazolja, hogy a morva
országi Helischauban (Hollesehau) 
született Pincas Lobi Freudiger 
1789-től fogva atyja házában Pi- 
lisvörösváron, mint az ö tanuló
társa hat éven át tartózkodott és 
szellemi műveltsége, valamint jel
lemével mindnyájuk barátságát 
kiérdemelté. Fiirst Jakab, Dávid 
és Mandl, mint a családfő sógo
rai ugyancsak megerősítik és ma
guk részéről is kiemelik nevezett 
működését és kiváló magavisele
tét. Majthcnyi Károly Tekintetes 
Nemes Pestvármegye főszolgabí
rója, aláírásával és címeres pe
csétjével hitelesítette a bizonyít
ványt.

A másodikban Vallatin Leopold 
maglódi lakos igazolja, hogy 1795- 
től kilenc éven át tanította gyer
mekeit. Spitzer Zelignél 1805-től 
hat éven át volt házitanító Pécze- 
len, Weisz Ábrahámnál Óbudán 
pedig 1814-től fogva három éven 
át. így tehát ifjúsága és férfi
kora huszonöt évén át tanított 
másokat és képezte ki ezalatt ön
magát is.

Óbudán Rabbi Míinz Mózes 1831- 
ben elárvult rabbiszékében 1834. 
tavaszán a charif jelzővel tisztelt 
Heller Hirsch lett az utód, de pár 
hónapi működés után elhalt. Még 
az ö kívánsága volt, hogy a ITT. 
„jurista” állást töltsék be és je
löltjét. P. L. Freudigert, aki köz
ben Izsákon főrabbi lett, az 1834. 
novemberi gyűlésen, „mint ezen 
állás betöltésére tudvalevőleg mél
tót” választották meg. Fizetését 
heti 5 forintban stipulálták.

Maver Lobi Östreiéher I. és 
Juda Hölzl II. rabbiülnök voltak 
hivataltársai és a rabbikollégium 
volt a zsidó községnek nemcsak 
szellemi vezetője, de fontos köz
igazgatási szerve. A bíráskodás
nak tagjai, fontos magánjogi 
ügyekben döntőbírók, hagyatéki 
ügyekben pedig ugyanazt a ha
táskört töltötték be, mint a mos
tani árvaszék. A hagyatékokat az 
ő felügyeletük mellett leltározták, 
értékesítették és a rabbitanács 

gondoskodott az árvavagyon ke
zeléséről, felosztása, kiutalása kö
rül véleményét kérték be.

1836. évből egy igen szép hé
ber beadványban az akkori kor 
túludvarias stílusában fordult a 
hosszú titulusokkal megtisztelt 
elöljárókhoz, panaszolván, hogy 
kicsi lakásában a tanulásban aka
dályozva van.

Ebben az évben emelték fizeté
sét 450 forintra és úgylátszik ak
kor kapta meg a Sehönwald Pé- 
ter-féle alapítványi házban laká
sát.

Hölzl dájonnak 1843-ban történt 
elhalálozásakor a Il.-ik, Östrei- 
elier M. L. után pedig a rabbi ta
nács elnöke lett.

A jobbmódú kereskedőknek és 
családoknak Pestre való költöz
ködése, a szabadságharcnak tá
mogatása miatt Ilaynau által a 
zsidó községre szabott rettenetes 
hadisarc annyira gyengítették a 
községet, hogy a főrabbi állást 
huszonnyoc éven át nem tudta 
betölteni. Az anyagi visszaesés 
jele volt az is, hogy a Sehönwald 
Péter-féle alapítványi házat 1875 
évben a budai helytartóság enge
délyével eladták Tóth János és 
nejének. Freudiger és Groag Gáb
riel dajonok belevonásával tör
tént az eziránti elöljárósági ha
tározat és ők intézkedtek a ha
gyományozó kegyeleti rendelke
zéseinek további végrehajtása 
iránt.

A következő év június havi 
elöljárósági jegyzőkönyve meg
emlékezik rabbi Freudiger hosz- 
szantartó, súlyos betegségéről, se
gélyt utalt ki neki és további tá
mogatását is beigéri, de a követ
kező havi gyűlésen Politzer Dá
vid elnök bejelenti Freudiger P. 
II. „Rabbinatsverweser” halálát.

Sokkal tanultabb és fel világoso
dott ember volt, semhogy a cso
darabbik. legendáit fűzhessük éle
téhez. Mégis fennmaradt utána 
egy történet, mely az ő nagy tu-
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dúsára és jámborságára és evvel 
járó szellemi hatalmára vet fényt.

Az óbudai zsidó község által 
megszerzett különféle jogok közé 
tartozott az úgynevezett „Wage- 
delrecht”-is. Ez nem volt egyéb, 
mint ők adták ki a zsidó bérko
csisoknak a jogosítványokat, 
hogy a wagedlik-on, melyekből 
idővel konfortablik lettek, szál
líttassák a pasasérokat Budára, 
Pestre.

Sokáig zsidó bérkocsisok tar
tották fenn a közlekedést és e 
nyers foglalkozási ágban nem ép
pen szalonemberek is kerültek. 
Sőt egyenesen eldurvult lelkek is 
voltak köztük, kiknek egyik pél
dányának ott volt a standján a 
Mókusvendéglő előtti kis téren. 
Egyik oldalán a Goklberger-gyár, 
avval szemben a Sehönwald Pé
ter-féle ház határolja.

Szombat délelőttönként kilépett 
ennek kapujából Freudiger rabbi 
tisztes alakja, hogy a templomba 
menjen. Fején prémszövetíi fe
kete bársonykalap, sarkig érő fe
kete kabát rajta, nyakán fehér 
vászonkendő, elől másliba kötve, 
lábán csizma.

A bérkocsis, ki nem respektálta 
a vallási tilalmat és szombaton 
is fuvarozott, komisz gúnyolódás
ból odaszólt a jámbor templomba- 
menőnek: tessék rabbi úr be
szállni, ma ingyen is elviszem a 
templomba!

A jámbor nem szólt az arcát
lannak, de mikor több héten át 
ismételte a szombati kocsikázásra 
való invitálást .egyszer szigorúan 
végignézett rajta.

A fiakkeros másnap beteg lett, 
felvétette magát a zsidó kór
házba, hol tífuszt állapítottak 
meg rajta. Súlyos bajában eszébe 
jutott bűne, és megkérte a gond
nokot, hogy szóljon a rabbinak 
érdekében: bocsásson meg neki. A 
rabbi maga jött el beteglátoga
tóba és megbocsátott neki. A fi
akkeros fel is épült.

Egy-két évig veszteg is maradt 
de azután megint megszállta a 
gonosz szellem és egy szombati 
alkalommal megint odaszól: de 
már tessék beszállani, ma ingyen 
viszem a templomba!

A rabbi felemelte kezét és csak 
annyit mondott: „Megjövendö
löm, hogy többet engem nem 
fogsz hívni!”

Két nap múlva a bérkocsis le- 
fordúlt a bakról és holtan terült 
el...
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1937 dec. 10, péntek — Tévész 6. 
(szombat bejöv.: 3.45) — dec. 11, 
szombat — Tévész 7. (heti szakasz: 
Vajigas, haftóra: Voatu ben Ódont, 
szombat kimen.: 4.35) — dee. 12. va
sárnap — Tévész 8 — dee. 13. hétfő 
- Tévész 9. — dec. 14. kedd — Té

vész 10 asszóró bötévész böjtje 
dec. 15, szerda — Tévész 11, — dec. 
16. csütörtök — Tévész 12 — dec. 17, 
péntek — Tévész 13 (szombat bejöv.: 
3.35) — dec. IS. szombat — Tévész 11 
(hetiszakasz: Vajehi. haftóra: Vaji- 
krövu jömé Dávid, szombat kimen.: 
4.38) — dee. 19. vasárnap — Tévész 
15 — dee. 20, hétfő — Tévész 16 — 
dee. 21, kedd — Tévész 17 — dee. 
22. szerda — Tévész 18. — dec. 23, 
csütörtök — Tévész .19. — dee. 24, 
péntek — Tévész 20 (szombat be 
jöv. 3.45).

— A Kispesti Izr. Jótékony Nő
egylet december 1-én tartotta szo
kásos téli felruházási ünnepét. A 
hitközség tanácstermében meleg
kakaó és kalács várta a gyermeke
ket. A Nőegylet vezetősége, élén 
özv. Haász Miksáné elnökasz- 
szonnyal nagy munkát végzett, 
hogy a mai nehéz helyzetében is 
50 gyermeket ruházott fel tetőtől- 
talpig. Ez a nagyszerű cselekedet 
megmutatta .hogy a Kispesti Izr. 
Jótékony Nőegylet tagjai és támo
gatói. a kispesti zsidó asszonyok 
minden áldozatot meghoznak a jó 
és nemes tettek érdekében.

— Cserkuti Engel Péter bar- 
micvája. Cserkuti Engel György 
igazgató és neje sz. Lázár Fran
ciska, a kiváló költő fia. cserkuti 
Engel Péter gimnáziumi tanuló, 
december 4-én járult első ízben a 
Tóra elé a Dohány-utcai templom
ban. Az avató beszédet dr. Hevesi 
Simon vezető főrabbi tartotta, az 
énekrésznél Abrahamsohn tőkan
tor gyönyörködtette a hallgatóságot. 
Lapunk szívből üdvözli a nagyre
ményű ifjút és a boldog szülőket.

— Címadományozás. Dr. Dobó 
Rezső ny. áll. 11. oszt, főtörzsor
vosnak a Kormányzó az 1. oszt, fő- 
törzsorvosi címet (ez az ezredesi 
rangnak felel meg) adományozta. 
Dr. Dobó a háborúban szerzett kü
lönleges szolgálatai elismeréseké- 
pen kapta meg ezt a magas ran
got.

— Az IMIT november havi fel
olvasó ülése. Az Izraelita Magyar 
Irodalmi Társulat november 24-én 
tartotta felolvasó ülését, amelyen 
Kóbor Tamás elnöki megnyitójá
ban üdvözölte a megjelenteket, 
köztük a Magyar Tudományos 
Akadémia jelenlévő tagjait Kunos 
Ignác és Pais Dezső egyetemi ta
nárokat, továbbá Magiste Gyula 
tartii egyetemi tanárt. Elnöki meg
nyitója után Alexander Bernátról 
emlékezett meg, akinek tanítványa 
volt és akihez később meleg barát
ság fűzte. Alexanderben elsősor
ban a nagy művészt látja, akit a 
tiszta és világos előadásmód, a má
sok gondolatvilágába való objek
tív beleélés és mint nevelőt min- 
denekfelett a gondolkodásra való 
késztetés jellemez. A mindvégig le
bilincselő előadás után H. Patai 
Éva két szép költeményét olvasta 
lel nagy hatással. Végül Dr. Fuehs 
Rafael Munkácsi Bernátnak, a nagy 
magyar nyelv- és néptudományi 
kutatónak életét és működését 
méltatta. A nagyszámú előkelő kö
zönség lelkesen ünnepelte az elő
adókat.

— A Budai Izr. Hitközség „Kul
túr és Társadalmi Szakosztálya” 
december 12-én .vasárnap este 6 óra
kor a Hitközség tanácstermében 
(III., Zsigmond-utea 19.) előadó 
estet rendez, melyen dr. K. I. Grau 
a jeruzsálemi héber egyetem dele
gáltja tart előadást. Közreműköd
nek még Grünwald Fiilöp l'őgimn. 
tanár, Fleseh Imre operaénekes és 
Nádelstecher László hegedűművész. 
Zongorán kísér Molnár Imre. Be
lépő díj nincs.

— Doktorráavatás. Wirth Ist
vánt, Wirth Kálmán tankerületi fő
igazgatónak. a zsidó leánygimná
zium nagytudású igazgatójának fiát 
a budapesti m. kir. Pázmán Péter 
Tudományegyetemen a jogtudomá
nyok summa enni laude doktorává 
avatták.

— Kérelem. Egy éhező, nyomor
gó hittestvérünk arra kéri a nemes- 
szívű emberbarátokat, hogy segít
senek rajta és öt gyermekén, akik
nek nincs ruhájuk és betevő falat
juk. Címe: Kramer Móric. Buda
pest, Tömő-utca 36. pinceajtó 6.

útlevél
2 drb rendelésnél darabja

FOTO PÁRISI fíll.
PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ-ban

— Zichermann Antal 71) éves. 
Az Óbudai Chevra Kadisa köztisz
teletben álló elnöke, Zichermann 
Antal f. hó 6-án töltötte be 70-ik 
életévét, mely alkalomkor vendégül 
látta az óbudai Aggok Házának 
összes ápoltjait és külön-kiilön mind
egyik ápoltat megajándékozott. Az 
Óbudai Chevra elöljárósága testüle
tileg kereste fel szeretett elnökét és 
az elöljáróság nevében Eekstein Ig
nác alelnök, a tisztikar nevében 
pedig Hutterer Mór főtitkár üdvö
zölte a jubilánst és méltatta kiváló 
érdemeit. Zichermann elnök meleg 
szavakkal mondott köszönetét az 
üdvözlésekért és ez alkalomból 
nagyértékű ezüst serleget adott át. 
melyet a chevra kegyszertárának 
adományozott.

— A MIKÉFE szabaduló ünne
pélye. Vasárnap délután felemelő és 
megható hangulatú ünnepély szín
helye volt a Magyar Izr. Kézmű
ves és Földművelési Egyesület Her- 
mina-úti új otthonának temploma. 
Az intézet 150 növendékét ruház
ták fel, majd 26 kertészt és ipa
rost, akik tanulásukat befejezték 
és felszabadultak, búcsúztatta dr. 
Stein Emil elnök, aki a legkivá
lóbb növendékeknek jutalmat nyúj
tott át. Az ünnepi beszédet dr. He
vesi Simon vezető-főrabbi tartotta. 
Az ünnepély a Himnusz hangjai
val ért véget.

— Barmiévá. A körmendi zsidó 
templomban az elmúlt szombaton 
érdekes barmicva-ünnepély folyt 
le, amelyen nemcsak a körmendi 
zsidók, hanem Körmend keresztény
társadalma is nagyszámban vett 
részt. Neu Ignác fuvaros Sándor 
fiát avatták fel a zsidó élet közös
ségébe. A zsúfolásig megtelt temp
lomban dr. Krausz Ignác fűrabbi 
tartott gyönyörű beszédet, megem
lítve azt a körülményt, hogy a 
nagyszámú másvallású polgár je
lenléte is bizonyítja, hogy a front
harcos apát az egész község becsüli, 
ép úgy, mint az ünneplő nagy
anyát. özv. Neu Hermannét. aki
nek három fia és három veje vett 
részt a világháborúban, közöttük 
Neu Miksa. Przemysl aranykönyves 
hőse. Este az örömapa a Kultúr
teremben megvendégelte a község 
szegényeit és az árvaház zsidó nö
vendékeit.

— Patak Ignác 89 éves. A győri 
chevra kadisa főpénztárosát, Pa 
tak Ignácot nyolcvanadik születés 
napja alkalmából barátai meleg 
ünneplésben részesítették.
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— Szirtes Lipót halála. Súlyos 
veszteség érte a magyar zsidó ta
nítóságot: Szirtes Lipót. a pesti izr. 
hitközség Wesselényi-uteai elemi 
iskolájának tanítója elhunyt. A ki
váló pedagógus, aki harminc évig 
oktatta a zsidó elemi tanulóit, nem
csak gyakorlati embernek volt ki
váló, hanem, mint elméleti pedagó
gus is ismert és beesült nevet ví
vott ki magának. Temetésén dr. 
Groszmann Zsigmond rabbi mél
tatta megható szavakkal a nagy 
tanító és nemes ember életének 
munkáját .majd dr. Dési Géza. Áb
rányi Aladár és dr. Vázsonyi Já
nos mondottak búcsúbeszédet.

— Hat aranyérem a párizsi vi
lágkiállítás Palesztina pavilonjá
nak. A párizsi világkiállítás Pa
lesztina pavillonja elnökének, a 
Louis Asehnernek a kormány az 
aranyérmet adományozta. Ugyan
csak aranyérmet kapott a kiváló 
zsidó festőművész, Mane Katz is. A 
pavillon kiállítói összesen hat 
arany, hat ezüst és hét bronz ér
met nyertek .továbbá egy nagydí
jat és négy díszoklevelet.

— „A zsidó dilemmája.” Ezen a 
címen tartott dr. Rózsa Ignác ta
nár. a Pesti Izr. Hitközség VI. kér. 
Ifjúsági Csoportjának chanukaün- 
nepélyén nagyhatású előadást. Ki
indulva azokból a világtörténeti di
lemmákból, amelyek elé a zsidósá
got az elnyomó hatalmak állították 
arra a megállapításra jutott, hogy 
a zsidónak, minden cselekedetét a 
Tóra kell, hogy vezesse és ez fogja 
őt mindig a helyes útra igazítani. 
Az ifjúsági csoport elnöke meleg 
szavakkal mondott köszönetét dr. 
Rózsa Ignácnak. az élvezetes és ta
nulságos előadásért.

— Három zsidó hőstette Shang- 
haiban. A ehanuka ünnepélyek al
kalmával meleg ünneplésben része
sített Shanghai zsidósága három 
zsidó ifjút, akik a kínai és japán 
ütegek tüzelése közepette kimentet
ték az elpusztult Ward-zsinagóga 
kilenc tóratekeresét. Az ünnepeitek
nek Asc-hkenázi rabbi díszoklevelet 
nyújtott át.

Rabbi választás. Nagy érdeklő
dés mellett folyt le nov. 21-én a ka
puvári rabbiválasztás. A három je
lölt, Unger Abrahám kapuvári, 
Snyders Dávid abaújszántói rabbik 
és Hirschler Marcell budapest rab
bijelölt közül, heves küzdelem után 
Snyders Dávidot választották meg 

r ■ >ivá. Az Unger-párt megpeti- 
vionálta a választást a Központi 
1 rodánál.

Zsidó származású művészek és szerzők 
a Magyar Királyi Operaházban

A színházak után vessünk egy 
pillantást az ország büszkeségére, 
a Magyar Királyi Operára, a 
magyar dalszínházra és nézzük 
meg, kik azok a kiváló énekesek, 
muzsikusok, karmesterek, rende
zők. igazgatók és szerzők, akik a 
zsidósághoz tartoznak, vagy onnan 
származnak.

Az Operaszínház első tagjait a 
Nemzeti Színházból vette, mert az 
Opera megnyitásáig itt folytak az 
operaelőadások is. Ezeknek beta
nításában és színrehozásában je
lentékeny szerep jutott a Nemzeti 
Színház zsidó karmesterének, a ki
váló zeneszerzőnek, Ellenbogen 
Adolfnak a miskolci zsidói kántor 
fiának. A kiváló művész külföl
dön tanult, onnan került a lmdai 
színház karmesteri székébe és on
nan egész zenekarával a Nemzeti 
Színházba. Korának legnépszerűbb 
zenésze volt, számos csárdása, ke- 
ringője, dala „slágereként járta 
be az országot. Ö zenésítette meg 
Szigligeti ..Szökött katona” da
lait is.

A Nemzetiből került az Operá
hoz a nők közül Szilágyi Arabella, 
az ismert drámai énekesnő, a fér
fiak közül Dalnoki Béni, a híres 
lírai tenor, az Opera későbbi tisz
teletbeli tagja, Ellinger József, 
aki kardalosból a legnépszerűbb 
és külföldön is (München, Frank
furt. Gráz) nagy sikereket aratott 
művésszé küzdötte föl magát, 
Láng Fiilöp, aki lembergi, bécsi, 
müncheni és nürnbergi sikerei 
után lett az Opera tagja és végül 
a felejthetetlen .Ve?/ Dávid. Ope
ránk büszkesége, akinek művé
szete még élénk emlékezetünkben 
van. A Nemzetiből jött át Benkő 
Henrik karmester, az ismert zene
szerző és zenepedagógus is, a 
Nemzeti Zenede kiváló tanára.

Az operai együttes későbbi tag
jai közül a következők tartoznak 
vagy tartoztak a zsidósághoz:

Bársony Dóra. Diósyné TTandel 
Berta. Maleezkyné szül. Ellinger 
Jozefa, Hajdú Tlona, T.edojszky

Steíner Ármínné
imákonvvkpre'kedése C'ICD *'21Ö

BudapestVI,.Kkály-u. 8, Tel.: 123-806 
imakörtyvck, finom minő^éíü fiyarju- és 
sp|vem-talpszok kegyszerek Menyasszonyi ima- 
könvvek nad* választókban, l^finomabb bőr
kötésekben. Zsidó tudományos könyvek Veszek 
használt zsidó tár gv-i és héber könyveket magas áron 

Kérjen árjegyzéket!

Gizella, Pewny Irén, Béllé Gab
riella. Szamosi Elza a nők.

Arányi Dezső, Beek Vilmos, Déri 
Jenő, Erdős Riehard, Gábor Jó
zsef, Hegedűs Ferenc, Kálmán 
Oszkár. Kertész Ödön, Pogány Fe
renc, Rózsa Lajos és Székely Mi
hály a férfiak közül.

Az igazgatók közül Mahler Gusz
táv. a híres zeneszerző, a főrende
zők sorából Ferenczi Frigyes, a 
karmesterek közül Fleischer An
tal, Liehtenberg Emil, Márkus 
Dezső és Szikla Adolf tar
toznak felekezetűnkhöz, míg az 
Opera zenekarának művészei kö
zül Báré Emil hegedűművész, Ber- 
korits Lajos hegedűművész, Diók 
Marcell hegedűművész, Fodor Izsó? 
hegedűművész, az Opera zenekari 
főnöke és Lehner Jenő hegedűmű
vész, a világhírű Lehner-kvartett 
megalapítója tartoznak vagy tar
toztak a zsidósághoz.

A szerzők közül először a világ
hírű és magyar származású Gold- 
mark Károlyt kell említenünk, a 
keszthelyi kántornak, Rubennak 
fiát, akinek Sába királynőjét, még 
a Nemzeti Színház mutatta be 
1876-ban és amelynek századik 
előadása az Operában a magyar 
zenevilág nagy ünnepe volt. A 
lmzai szerzők között találjuk Kern 
Leót, Major J. Gyulát, Merkler 
Andort, Nádor Mihályt, Raimann 
Rezsőt. Szántó Tivadart (Taifun) 
és Zádor Jenőt.

A külföldi zeneszerzőkre és a 
szövegírókra egy rövid cikk kere
tében nem terjeszkedhetünk ki. 
azonban a cikkünkben felsorakoz
tatott művészek gazdag névsora 
azt bizonyítja, hogy az Operaház 
történetébe és a magyar zenei 
kultúrába a zsidóságból kikerült 
művészek és szerzők aranybetűk
kel írták be nevüket. —r.—nd.

— A Magyar Cionista Szövetség 
december 6-án tartotta választ
mányi ülését, melyet dr. Miklós 
Gyula beszámolt a hachsarákkal 
kapcsolatos intézkedésekről. Dr. 
Fried Frigyes a Palesztinái hely
zetről tartott referátumot. Dr. Bük 
Miklós a Szövetség legutóbbi vá
lasztmányi ülése óta lefolytatott 
munkásságát ismertette, míg Fa
zekas L. Pál a Keren Hajesszod 
fejlődéséről számolt be. Ezután a 
választmány megalakította a jó
zsefvárosi szakosztályt.
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Az „anatómiai csoda”
A zsidó kórház sebészeti osztá

lyának a közelmúltban előkelő 
páciense volt: akitől a hitközség 
minden alkalmazottja félve ret
teg, a kórház orvosai is, most ke
zes bárányként feküdt csendesen 
az orvosok kése alá. Persze nagy 
gondossággal és kímélettel történt 
minden. Hogy a fájdalmaktól 
megkíméljék, az egyébként nem 
súlyos operációt narkózisban ké
szültek elvégezni. Mint mindig 
ilyenkor, ez esetben is, alapos 
vizsgálatnak vetették alá a bete
get, bírja-e a szíve a narkózist.’ 
A vizsgálat után állítólag az 
egyik csípösszavú orvos odasúgta 
a másiknak:

— Anatómiai csoda! Nincs is 
szíve!

Hol van a jog 
mostanában ?

A józsefvárosi körzeti vacsora 
alkalmával beszéde során az elnök 
a többi között a zsidóság világ
helyzetével is foglalkozott és meg
említette, hogy bizony egyes or
szágokban az erőszak fosztja meg 
jogaitól a zsidóságot ,ami ellen 
semmit sem tehet. „Mert — úgy
mond — a valóság, sajnos az. 
hogy a jog ott van, ahol az erő
szak, mi pedig az igazságot ke
ressük.”

— Warum in die Férné sehwei- 
fen?, kérdi erre egy józsefvárosi 
polgártárs, miért keresi a kül
földi példákat, amikor erre ká 
denciát közelebb is találhat. Hát 
a Síp-utcában másképen van?

„Ne tessék bennünket 
fizetéssel sújtani!"

Kik mondhatták ezt mások, 
mint a zsidó kórház orvosai? 
Azaz, hogy ők sem mondták, ve
lük is csak mondatták.

Az történt t. i. a múlt napok 
egyikén, ahogy mondani szokás, 
egy szép napon, hogy a főorvoso
kat berendelték az igazgatói iro
dába. Miután ott most nagy a fe
gyelem. egy kivételével - azt a 
rebellisét! — valamennyien por. 
tosan megjelentek. Ott egy több
oldalas memorandumot Írattak 
velük alá. amit akkor sem olvas
hattak volna el annyian oly rö
vid idő alatt, ha egyébként az el

olvasás lehetőségét felkínálták 
volna nekik. Minthogy azonban 
nem az volt a fontos, hogy elol
vassák, hanem az, hogy aláírják, 
hát aláírták. Utána azután azt is 
megtudták, hogy mit írtak alá. 
Egy memorandumot! Egy memo
randumot, amelyben arra kérik a 
belügyminisztériumot, hogy he

ZSIDÓ$ VILÁGKRÓNIKA
A nürnbergi törvények 

bevezetése Danzig területén annak 
ellenére, hogy a parlament még 
nem hagyta jóvá, a valóságban 
már megtörtént. Egyik danzigi bí
róság vádlottként vonta felelős
ségre Wolf Kiérsz zsidó konfek- 
eióst, mert vállalatában fiatal árja 
leányokat foglalkoztatott. A bíró
ság a nürnbergi fajvédő törvények 
alapján a vádlottat hat havi fog
házra ítélte. Ez volt Danzigban az 
első fajvédő per.

A danzigi események 
élénk visszhangot keltettek az 
Egyesült Államokban. Az amerikai 
kolonizációs társaság egy küldött
sége az amerikai zsidóság képvi
selőivel együtt már tanácskozott a 
szükségesnek mutatkozó intézkedé
sek felől és arra az elhatározásra 
jutott, hogy rövidesen megfelelő 
alapot kell teremteni a danzigi zsi
dóság kivándorlásának lehetővé té
telére.

Mrs. Franklin D. Roosevelt 
az Egyesült Államok elnökének fe
lesége egy interjúban, melyet egy 
zsidó orgánumnak adott a követke
zőket mondotta: Az amerikaiak túl
nyomó többsége nem antiszemita. 
Ebben az országban az előítélet
nek ez a fajtája sokkal kisebb mér
tékben fordul elő. mint bárhol a 
világon. Azt ajánlom a zsidóknak, 
hogy ha az antiszemitizmussal 
szemben helyes álláspontra akar
nak helyezkedni, akkor a lehető
séghez mérten ignorálják. Termé
szetesen még fel világosító munkára 
van szükség, hogy az olyan nem 
amerikai jelenséget, mint az anti
szemitizmus, kiirtsuk. De az ilyen 
jelenségek semmiesetre sem szol
gáltathatnak okot egy kisebbség 
számára arra, hogy elzárkózik 

MEINL kávé fogalom

lyezze az orvosi kamara határoza
tát az ingyenrendelésről, illetőleg 
az orvosok kötelező fizetéséről ha
tályon kívül. Ök nem akarják, 
sőt tiltakoznak az ellen, hogy ne
kik a kórház fönntartója fizes
sen.

Ezt nevezem én — idealizmus
nak, sőt lelkes idealizmusnak.

a környékező világ elől. Végre is 
nem szabad elfeledkezniük az ame
rikai zsidóknak arról, hogy rágal
mazóik száma elenyészően csekély.

A Palesztina-kérdés
nevezetes eseményei két kinevezés: 
Sir Karold Alfréd MacMiehael volt 
tanganyikai kormányzónak és fő
parancsnoknak főbiztossá és Ró
bert Iladden-Haining vezérőrnagy
nak a Palesztinái angol haderő pa
rancsnokává történt kinevezése. Az 
új főbiztos, Sir Harold '4 éves és 
kiváló szakértője a benszülött-kér- 
désnek, különösen az arab problé
máknak, melyre vonatkozóan egész 
sor értekezése jelent már meg. Az 
új főbiztos februárban veszi át hi
vatalát. Az új főparancsnok. Sir 
Róbert 55 éves. Ezelőtt az angol 
katonai hírszolgálat helyettes ve
zetője volt.

A gettópadok bevezetésének 
ügye, melyek oly mélyen sértik a 
lengyel zsidóság, elsősorban a len
gyelországi zsidó főiskolai hallga
tók emberi méltóságát még mindig 
a legnagyobb mértékben foglalkoz
tatják a világ közvéleményét. Ki
váló tudósok egész sora tiltakozik 
a megszégyenítő és jóérzéssel ellen
kező intézkedések ellen. így Bru- 
xellesben nagygyűlés tiltakozott a 
gettópadok bevezetése miatt. A 
nagygyűlést táviratilag üdvözölték 
többek között Prof. Louis de 
Brouekere, a bruxellesi, Prof. Jean 
Hubeaux, a liégei egyetemek taná
rai és Léon Mundeleer, a belga 
ügyvédi kamara alelnöke. Ugyan
csak tiltakozását jelentette be az 
amerikai nemzetközi akadémiai 
liga is. A tiltakozást kifejező nyílt 
levelet 64 amerikai egyetem 202 
tanára irta alá.
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Chanuka
a periférián

— A rákosfalvai zsidóság ünnepsége —
Tulajdouképen a főváros XIV. 

kerülete kis zsidó községéről van 
szó. Nem is esik messze, de mivel 
a háztömbök közül a helyiérdekű 
visz ki kertgazdaságok és szántó
földek között a barátságos, legin
kább kertes házakból, villákból álló 
vidékre, érezzük, hogy kültelken va
gyunk.

Egy igen kedves, szép levél, me
lyet tizenkét elemi és polgári isko
lai tanuló írt alá. invitált, hogy 
nézzem meg őket az általuk elő
adandó ehanukai színdarabomban, 
így ismerkedtem meg a TŰ család
ból álló rákosfalvai zsidó gyüleke
zettel. Egy csinos villában, de még 
csak bérben, van tágas imateremmé 
átalakított, szépen berendezett he
lyiségük. mely körül vallásos éle
tük csoportosul.

Vasárnap estére eljöttek a kőbá
nyai hitközség elöljárósága, főrab
bija és az itteni körzet összes csa
ládjai. Mineha imával kezdi és a 
maarivval fejezi be az istentiszte
leti részt Ilabermann Izsó szép
hangú kántor. Közbe esik az emlí
tett tanulóifjúság terjedelmes ün
nepi műsora.

Spitzer Gyula hitoktató-tanító az 
ünnepély buzgó rendezőjének be
vezető szavai után egyenként kon
ferálja be a szereplőket. Mindnyá
jan a pöttöm kis elemistáktól, a ne
gyedik polgáristákig lelkesen, értel
mesen adják elő magyar és héber 
szavalmányaikat.A bájos Baumfeld 
Miiry ITT. o. kereskedelmi iskolai 
tanuló kisasszony már vendégmű
vésznőnek számit a kicsik között és 
l.átran jósolhatjuk, hogy előadó
tehetségével nagyobb nyilvánosság 
előtt is még sokszor találkozni fo
gunk.

Az ..Apró lángok fénye mellett” 
című ehanukai játék előadása na
gyon szépen sikerült. Baumfeld Ar- 
pádné úrnő nem hiába. I'áradozott a 
darab betanításával. Lelkes iparko
dással játszottak. Olyan otthonos 
volt a hangulat, hogy a helyiség 
templom volta dacára is megérde
melt tapsokat kaptak a közreműkö
dők.

Befejezésül dr. Kálmán Ödön fő
rabbi szólott híveihez. Mint valami 
zenevirtuóz, ki az érzelmek húrjain 
játszik, pendítette meg az igazi han
got első szavaival: Ugy-e jó érzés 
itt együtt lenni? Zsidónak lenni, ott
hon érezni magát ebben a meghitt, 
meleg hangulatban, mely egymás
hoz hozza a sziveket...

A Kormányzó névünnepére való 
•éssel és a nyitott frigyszekrény 

előtt az. egész közönség által eléne- 
k Á I<:' <</.,! záródó'! a beszéd.

A közreműködő iskolások név
sora: Baumfeld A. Tstván. Bltimen- 
tlm! Sándor. Frank Juliska. Frank 
Klári, Feigelstoek Ági. Eibenschütz 
!■ ni. Feiner Gyula. Kiéin Éva, 
Kiéin Zoltán. Kiéin Ernő. Kolozsi 
Julianna, Lorián Richárd. Rauch 
Ibolyka, Sehwartz Ibolyka. Weisz 
i’.va. Valamennyien igen helyesek 

hitokt atójuk fárado- 
- i - nérzetes zsidó ifjú

ságot nevel belőlük.

Az előadáson közreműködő felnőt
tek neveit mellőzni szerettem volna, 
de erős mulasztást követnék el. ha 
meg nem említeném a beteg elnök. 
Szenes Simon helyett a gyülekezet, 
ügyeit vezető Biró Oszkár igazgató, 
körzeti elnököt, és a buzgó, tevékeny 
Feigelstock Sándor templomelöl
járót. Ennek a két úrnak és néhány 
vezetőségi társának munkája tartja 
össze a rákosfalviakat..

A főváros sok helyén ünnepelték 
a ehanukát. Talán fényesebb külső
ségek között, de bensőségesebben 
aligha. mint odakinn, a periférián.

Gálosi Soma

Hitközségi vacsora
a józsefvárosi körzetben

— Saját tudósítónktól. —
E sorok írója nem tartozik a hit

községi vacsorák törzsközönségéhez. 
Ezúttal azonban kíváncsi volt a fő
attrakcióra, a hitközségi elnök úr 
mindenfelé meghirdetett nagy elő
adására. amelyben — úgy ígérték — 
tájékoztatást fog adni az aktuális 
felekezeti kérdésekről. De vonzott 
egy kis lokálpatriotizmus is, mert 
a Kile legkonzervatívabb körzete, 
a Nagyfuvaros-utcai templomkörzet 
volt a vendéglátó házigazda, és erre 
való tekintettel mindenki várta az 
elnök nyilatkozatát a körzet álmá
nak megvalósulásáról: a józsefvá
rosi templom felépítéséről. Elmen
tem tehát a vacsorára. És elment a 
józsefvárosi zsidóság színe-java is, 
sőt még más körzetbeli vendégek is 
akadtak. A gyönyörű Goldmark- 
terem — egyes hézagos széksoroktól 
eltekintve — tűrhetően látogatott 
volt. Kár, hogy a hitközség elöljá
róságát csupán Nagy Andor, Zaliler 
Emil. Rosenák Miksa és Dési Géza, 
a Chevra elöljáróságát pedig egye
dül Lunzer Pál képviselte (bár Dési 
Géza ide is számítható). A vacsora 
elég jó volt, annál gyöngébb a ..fő
attrakció”. Ez bizony nagyon szín
telen, gyöngécske kis „szónoklat* 
volt, olyan gyönge, hogy még az 
elöljárók sem bólogattak. A vacsora 
előtt, tehát még üres és éhes gyorn-

Férjhezmenendök nösiilendök 
forduljanak bizalommal a huszonheteiztendeje 
fennálló Nagy Jenő házassági irodájához. 
Budape»t, Rákóczi ut hatvanegy. Telefon. 

iDiazkrét, cégjelzéstelen levelezés )

Bélyeg
és bélyegalbum á jegyzéket érdek
lődőknek bérmentve küld 
ABOMYt JENŐ bélyegkereske- 
dé«e, Budapest, IV. Váci ucca 45 
siám. Telefon : 186-336.

Fixessen elő
a „ZSIDÓ ÉLET”-re 

rokkal állva szemben, vágtak neki 
a szónokok a nagy vállalkozásnak, 
hogy egy kis műlelkesedést csihol
janak ki a telkekből. Szegő Sándor 
körzeti elnök kezdte és csakhamar 
átadta a szót a hitközség elnökének, 
felkérve őt. hogy tájékoztassa az 
összesereglett hittestvéreket a temp
lomépítésről. Öméltósága a kellemet
len leckét — miután bejelentette, 
hogy kilenc órakor egy politikai 
konferenciára kell mennie — rövi
den elmondta. Kijelentette, hogy a 
templom meglesz. Mihelyt megkap
ják a telket, kiírják a pályázatot. 
Meglesz ez is. úgy, amint már any- 
nyiszor elmondta egyéb dolgokról 
is — ha jól emlékszünk, a többi kö
zött a statútumokról is —. hogy meg
lesznek. Most is azt mondta: meg
lesz... meglesz a zsidó összefogás. 
meglesznek a nagy alkotások, meg
lesz az iskolaprogram, meglesz a 
szakiskola... meglesz... (Jaj, mi is 
lesz még meg. az Istenért, úgy sie
tek. mindjárt meglesz 9 óra is, min
den meglesz, csak hadd menjek 
már!) És miután még nagyon meg 
volt önmagával elégedve, no meg a 
sori-adással is (ha a kritika csak 
ezt tudja rólunk mondani, akkor 
meg lehetünk elégedve!) — robaj 
nélkül eltávozott. Fagyos csöndben, 
pedig taps és tetszésnyilvánítás mel
lőzése nem is kéretett.

A közönség összenézett. — Ez az 
egész? Csak ennyi mondanivalója 
volt az aktuális felekezeti kérdések
ről? Választójogról, hitéletről, gaz
dasági kérdésekről, az ifjúság prob
lémájáról. a hitközség sáfárkodásá
ról, adókérdésekről, stb. stb. egy 
szava sem volt? De hát már el is 
ment. Most már a szót csak más ve
heti át. Beszélt tehát egy józsef
városi hölgy kedvesen, okosan, az
után dr. Rurger Dénes szólt ügye
sen és hatásosan egy kérdésről, 
amellyel az elnök adós maradt, t. i. 
az ifjúság kérdéseiről. De úgylát
szik nem az ottmaradt elöljárók sz/ 
jaíze szerint beszélt, mert ki 
csend kísérte szavait és csak • 
csattant fid a helyeslés, pers" 
zönség soraiból, amikor rá 
mai vezetőségre az ifjú 
mája körüli mulasztó 
terhelő, megoldandó 
Beszéltek még: Na 
Ernő és igen 
Lajos körzet' 
szétszéledt 
mondta’
Mik

a-
.nos 

akkor 
„o a kő- 

.olvasta a
súg problé- 

sait és az öt 
feladatokat. —. 

gy Andor, lírády 
.ifttásosan Seheiber 

rabbi. Aztán a hívek 
miközben értetlenül

t-

.<:k.
.K: llát megtesz a templom? 

.or lesz meg? Hogyan lesz meg? 
,ioi lesz meg? A templom? Meg
tesz .. Schwarcz Miksa
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Síremlékei
Kecskeméti 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 felkezeti élet ugarát. Nem 
volt üzletember, még kevésbé .jó 
kalmár, nem is akart az lenni. 
Xem adta bérbe tollát, nem ha
gyott hátra anyagi javakat gyá
szoló családja számára, mell nek 
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, mely olvasói táborát 
életében annyira eltöltötte.

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

KECSKEMÉTI VILMOS 
hírlapíró, a „Zsidó Élet” alapítója 
és szerkesztője sírhalmát mielőbb

Pesti adóprés
Rovatvezető: dr. Hoffmann Dezső.

Előző cikkünkben már megígér
tük, hogy a hitközségi adók össze
gének megállapítására és kivetésére 
vonatkozó szabályokat ismertetni 
fogjuk úgy, hogy ezeknek a lénye
gével az adókivetéseknél már min
den hittestvérünk tisztában legyen.

A zsidó hitközségi alkotmány 
pénzügyi részének alapjai neolog 
hitközségeknél, — tehát a Pesti Izr. 
Hitközségnél is a kongresszusi sza
bályzat 13 §.-a határozza meg. Ki
mondja ezen §., hogy minden hit
község. szükségleteinek fedezése vé
gett adóképes tagjaira közvetlen és 
közvetett illetékeket róhat.

Vagyis először meg kell állapí
tani a hitközség évi szükségletét, — 
azután pedig adókepes tagok között 
az ekként szükségesnek mutatkozó 
összeget el kell osztani, kivetni és 
beszedni.

A kongresszusi szabályzatokat 
jóváhagyó királyi rendelet azt is 
kiemeli, hogy csak egyházkormány

díszíthesse az ö munkálkodásához 
és a felekezet hálájához méltó sír
emlék.

Budapesten. 1937 október hó.
I)r. 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. Kriszhaber Adolf 

a budai izr. •hitközség elnöke
Dr. Patai József

a „Múlt és Jövő” szerkesztője
Eddig befolyt adományok 329 P

Újabb adományok:
Szent Imre-városi Izr. Temp

lomkörzet 10 P
Dr. K. M. 10 P
Dr. Földényi Ferenc, Kispest 5 I’
Blich Salamon rabbi, Ozora 2 P 

zati és hitfelekezeti közoktatási vi
szonyok érdekéből szabad és lehet a 
hitközség tagjaitól járulékokat 
szedni.

Kockázatos és kalandos, — fény
űzési vagy politikai vállalatokba 
tehát tilos egy hitközségnek belebo 
csátkozni. Ilyen célokra tehát szi
gorúan tilos a hitközség tagjaitól 
járulékokat szedni.

Éppen ezért mondja ki a kon
gresszusi szabályzat 1 §.-a, hogy az 
izraelita hitközségek, kizárólag hit
községek.

Ha tehát a Pesti Izr. Hitközség 
kockázatos vállalatokba bocsátko
zik, — a kőbányai és budai hitköz
ségeket nagy pénzáldozatok árán 
meghódítani és magába olvasztani 
kísérletezik. — súlyosan megsérti a 
zsidó alkotmány fenti alaptörvé
nyét.

A nagyhatalmi ábránd ilyen mó
don való érvényesítése a hitközség

FRIEDMAN DÁVID orth. "IÜS 
élő- és vágott baromfi. füstölthus, csemege 
gyümölcs és tojáskereskedése BUDAPESÍ ,
II.. MARG1T-KÖRUT 7. Telefon: 151-897. 

tagjaira azonfelül káros is, — miu
tán lényegesen szaporítják a hit
község kiadásait az efajta kirán
dulások.

A Pesti Izr. Hitközségnél a több
százezer hitközségi tag közül csak 
alig néhányon ismerik a pénzügyi 
elszámolásokat. Utóbbiak is csak 
hiányosan. Azt kell tehát állíta
nunk, hogy úgyszólván senki sem 
ismeri a számadásokat és különösen 
úgy nem ismeri, hogy pontosan 
tudja mennyit tesznek ki a hitköz
ségnek a kongresszusi szabályzat 
szerint jelentkező egyházkormány
zati és hitfelekezeti közoktatásügyi 
költségei, — hogy mennyit tesznek 
ki az adóképes hitközségi tagoknak 
állami adóalapjai, — hogy az igazi 
szükségletet ezen adóalapok arányá
ban milyen százalékos kulcs szerint 
kell kivetni, — végeredményében, 
hogy minden egyes adóképes tag
nak milyen összegű járulékokat 
kell fizetni egy évben.

Vagyis olyan költségvetést és 
zárszámadást köteles minden hit
község szerkeszteni, hogy abból 
minden hitközségi tag önmaga is 
ki tudja számítani és becsületesen 
meg tudja állapítani, hogy a hit
község évi szükségletéből milyen 
összeg esik az ő személyére.

A . Pesti Izr. Hitközség költség
vetése és zárszámadása ennek ko
moly és becsületes célnak és köte
lességnek az egyenes megcsúfolása 
és a teljes ellentéte. Nincs egyet
lenegy tagja ennek a hitközségnek, 
aki el tud igazodni eme költségve
tés és zárszámadás halomrahányt 
számtömegeiben, — nincs egyetlen 
ember, aki ezen két darab torz 
könyvelési és számadási tömeghal
mazból ki tudná számítani a fen
tiek szerint, hogy mennyi a hitköz
ség becsületes szükséglete és meny
nyi esik abból az egyes hitközségi 
tagra.

Minden rendesen vezetett hitköz
ségi járulék kivetés és beszedés va
lamilyen észszerüségi alapon nyug
szik, — mindenki által megérthető 
módon történik é"s az országos szo
kás szerint minden hitközségi tag
nál az ő állami adóalapjához iga
zodik.

Nem kell messzire menni, csak 
ide át Budára. Becsületes, észszerű 
és könnyen megérthető járuléklce 
tési rendszer van ott érvényben már 
hosszú esztendők óta. A közgyűlés 
állapította meg a járulékkivetési 
rendszert, — minden esetben a tag 
állami adóalapját véve irányadóul.
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Ezen rendszer mellett a tagok jólé
lekkel fizetik a járulékot és irtóz
nak attól, hogy valaha is rájuk 
szakad a pesti át kos járulék-ki ve
tési módszer.

Annyira tökéletes és példaképül 
szolgáló a budai izr. hitközségnek 
járulékkivetési rendszere, hogy ta
nulság okából, azt legközelebb rész
letesen ismertetni fogjuk.

Ezzel kapcsolatban összehason
lításokat fogunk tenni a pesti és a 
budai járulékok nagyságai között 
éppen a beérkezett panaszok ada
tai alapján. Ki fog tűnni, hogy a 
tag Pesten gyakran a sokszorosát 
kénytelen fizetni annak. amit 
ugyanazon vagyoni viszonyok kö
zött Budán fizetne.

Már megint győztek...!
Mármint Stern Samu és leib- 

zsumálja. Hogy hol.’ Természetesen 
a debreceni főrabbi választáson, ahol 
a fiatal rabbigeneráció egyik leg
kiválóbb tagját, legtöbbet Ígérő re
ménységét, dr. Weisz Pált juttat
ták impozáns többséggel dr. Schle- 
singer Sámuel örökébe dr. Silber- 
stein Adolf siklósi főrabbival szem
ben. A leibzsurnál ugyanis, beszá
molva erről a választásról, kiemeli 
azt, hogy az új főrabbit elsők között 
Stern Samu. a Pesti Izr. Hitközség 
elnöke sietett üdvözölni, aki viszont 
a maga részéről kötelességének tar
totta, hogy megválasztása lilán el
sők között Stern Samunál tegyen 
tisztelgő látogatást.

Ez ugyebár valahogy úgy hang
zik, mintha. Stern Samu szintén dr. 
Weisz Pál jelöltségét támogatta 
volna és így győzelmében neki is 
része van. Mondanunk sem kell, 
hogy a debreceniek, akiknek még 
élénken emlékezetében élnek a vá
lasztás előzményei és eseményei, 
roppant jól mulatnak ezen a beállt 
tilson. A debreceni főrabbi válasz
tást megelőzően ugyanis az történi 
— amint erről annakidején beszá
moltunk —. hogy a szegedi község
kerület gyűlésén dr. Weisz Pál igen 
energikus szavakkal kelt védelmére 
dr. Patai Józsefnek, a kitűnő főszer
kesztőnek Stern Samuval, illetőleg 
a pesti hitközséggel támadt afférja 
kapcsán. Stern Samu pedig nem az 
a hilléli lélek, aki az ilyen merész
séget megtorlatlanul hagyja, ha erre 
alkalma és módja van. Ift pedig a 
főrabbi választás alkalmával meg
volt az alkalma, megvolt a módja 
és megvoltak a szükséges kapcsola
tai is. így természetesen minden le
hetőt meg is tett, hogy dr. Weisz 
Pálból ne legyen debreceni főrabbi 

és valóban nem rajta múlott, hogy 
mégis dr. Weisz Pál kapta meg ezt 
az előkelő stallumot. a debreceni zsi
dóság nagy örömére és elégtéte
lére.

Valóban, egyenesen imponáló az 
az elfogulatlanság, mellyel ezel: a 
leibzsurnálok az egyes eseményeket 
nem regisztrálják, hanem a- valóság
tól teljesen függetlenül a maguk ké

Rembrandt érdemrendet adományoz
Irta: PETERD1 ANDOR

VI.
— -1 z én bőrömön is érzem ezt, 

már regen. Úgy lesz, ahogy aka
rod.

És megegyeztek.
Rembrandt megkapta a pénzt, 

egy-két napi szaladgálással elin
tézte a dolgait s egyidőre ismét 
nyugalmi állapotba jutott. Hite
lezői egy ideig békén hagyták. 
Azután hozzáfogott Salzkammer 
portié festéséhez. Este, mikor 
senki se látta, átvitte hosszú fes- 
t ányát, palettáját, festékeit, 
s nyugalmasabb délutánokon fes
tette az öreget. Lassan haladt a 
munkában, jó képet akart nemes- 
szívü barátjának festeni, olyant, 
hogy megemlegessék, akik valaha 
látják majd. Egyre jobban ala
kult a képmás, mélytüzű színek 
és fények ragyogtak fel a vásznon 
s a markáns fej ott is élni kez
dett a mester eesetvonásai alatt. 
Szemében sugárzott a jóság, hom
lokán az éles és leleményes ész s 
egészben véve egy nagyszerű em
berfej világított ki a színek töme
géből. Már elkészült a kép. mi
kor Rembrandtnak az az ötlete 
támadt, hogy az öreg Salzkammer 
szíve fölé egy rendjelet fest. Az 
iránta való háláját tűnteti ki vele. 
Csak úgy tréfából, de hadd érezze 
az öreg, hogy Rembrandt hálás 
tud lenni. Es megcsinálta. Vasta
gon, spachtlival kente a kép mel
lére ti festéket, amíg kialakult az 
arany rendjel, bíborpiros selyem
szalagon. majd így szólt a nyu
godtan iilo Salzkammerliez:

— Most pedig menj, kedves 
Salzkammer barátom és hozd elő 
a legszebb és legtüzesebb ragyogó 
gyémántkövedet.
STREIH1TZER GYULA vas. réz, acélbútor és 
sodronyágybetét üzeme. Speciális autoáénheáesztő. tűz
helyek. kályhák, zárak, redőnyók készítse és szak
szerű javítása. Vendégágyak csali la. kivitelben, ki

mondottan új anyagokból
Budapest, ViJ, Dob ueca 45. Tel : 143-152, 

pére alakítják. így lesz azután min
den új vereségből egy-cgy újabb 
győzelem. Az, hogy például ezt a. 
mostani győzelmet egész Debrecen 
harsogó derültsége kiséri, őket nem 
zavarja. Mert hiszen vannak eset
leg tájékozatlan olvasók, akik még 
róluk is elhiszik, hogy jóhiszeműen 
a tényleges értesüléseikről számol
nak be. És ez is valami!...

— Hát ez meg mire kell"? — ér
deklődött csodálkozva Salzkam
mer.

— Majd meglátod. Csak hozd 
elő.

Az öreg, bár furesálta a kérést, 
de azért mégis felkapaszkodott és 
elindult másik, belső szobába, 
hogy a féltveőrzött szekrény mé
lyéből előhozzon egy nagy és 
szikrázó gyémántkövet. A leg
szebbet hozta, maga is gyönyör
ködött benne, amíg vitte:

Nohát itt van. Ez aztán kő! 
Az én Nagy Mogulom. Ilyent ke
veset találsz máma. Nézd, milyen 
tüze van, az ég valamennyi fénye: 
a Nap, a Szaturnusz, a Jupiter 
mind benne ragyog kicsiben.

A kő világított, tündökölt és 
Rembrandt gyönyörködve vette 
két ujja közé a csodát s egy óvat
lan pillanatban a vastagon festett 
érdemrend közepére ragasztotta. 
Azután Salzkammerhez fordulva 
Így szólt:

íme, ez a te jóságod érdem
rendje. Olyan a szíved is, mint 
ez a gyémánt, messze fénylik és 
ragyog ... A kép kész, éltessen az 
Isten, derék Salzkammer.

Köszönöm, Rembrandt! — 
szólt elérzékenviilve a kereskedő 

majd így folytatta, — lehet, 
hogy igazad van, a szívem gyé
mánt. de azért a követ mégis csak 
kivesszük ... Most legalább el
mondhatom, hogy nekem is érté
kes kép van a birtokomban ... Lá
tod. így már igen.

Es mindketten jól kacagtak a 
kedves tréfán. De Rembrandt nem 
hagyta szó nélkül a maliciózus 
megjegyzést, mondván:

- Ez a kép valamikor értéke 
selili lesz., mint ez a te gyémán
tod.

Igazad lehet — szólt rá 
Salzkammer, — de hol leszünk mi 
már akkor?...
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— Hol leszünk? — felelte el
tűnődve a Mester. — Élni fogunk 
az utódok emlékezetében, mert az 
én művészetem és a te jóságod 
megőrzi nevünket az időben utó
daink számára.

És ma, négyszáz esztendő után 
tudjuk, hogy Rembrandtnak igaza 
volt. Mindkettőt ismerjük: a jó 
gyémántcsiszolót és a nagy Mes
tert.
_________________ (Vége).

— 150.000 zsidó halottja volt a 
világháborúnak. A „Schild” a né
met zsidó frontharcosok lapja sta
tisztikát közöl a német zsidóság há
borús részvételéről. A statisztika 
szerint 100.000 német zsidó teljesí
tett katonai szolgálatot a világhá
borúban. Ebből 75.000 a fronton. 
35.000 német zsidó katona kapóit ki
tüntetést, ebből 17.000 a vaskereszt 
2. osztályát, 900 az 1. osztályú vas
keresztet. 1 a porosz arany katonai 
érdemkeresztet, amely a legnagyobb 
kitüntetés altisztek és .legénység 
számára. A hősi halottak száma 
12.000. Ehhez hozzáfűzi a cikkíró, 
hogy az angol zsidó hősi halottak 
száma 2500, az amerikaiaké 3000. a 
franciáké 4000, a magyaroké 10.000, 
az osztrákoké 30.000 és az oroszoké 
eca. 80.000. Igv a világháború zsidó 
hősi halotainak száma mintegy 
150.000-re becsülhető.

— Tel-Aviv kikötője 1938-ban 
megnyílik az utasforgalom számára. 
Sir Arthur Waucliope főbiztos 
meglátogatta a tel-avivi kikötőt, 
mely alkalommal a kikötő bizott
ság elnöke és az Angol-Palesztina 
Bank igazgatója. S. Iloofien üdvö
zölte és kalauzolta. Mr. Hoofien kö
zölte a főbiztossal, hogy azok a 
munkálatok, melyek a jelenlegi te
herkikötőnek a személyforgalom 
bevezetése céljából történő átalakí
tására folynak, oly előrehaladott 
stádiumban vannak, hogy jövő év 
februárjában megkezdődhet a ki
kötőben a bevándorlók és turisták 
partraszállítása is.

6000 zsidó család áll az éhhalál 
előtt Posen környékén. A napokban 
a kattowitzi zsidó piaci árusoknak 
küldöttsége érkezett Varsóba, mely 
emlékiratot adott át a zsidó parla
menti klub tagjainak. Az emlékirat 
megrázó sziliekkel festi le Posen és 
Szilézia zsidó piaci árusainak ret
tentő helyzetét, akik számára telje
sen lehetetlenné tették, hogy a vásá
rokon árusíthassanak. 6000 zsidó csa
lád. mely abból élt, amit a családfő 
a vásárokon keresett. így az éh
halálnak van kitéve.

Szepesófalusi szegény zsidó fiú volt 
s a legkiválóbb magyar tájképfestő
művészek közé küzdötte fel magát. 
Még sokan fognak emlékezni az ő 
elegáns, finom alakjára, égkék sze- 
meire, szelíd, mosolygó arcára, me
lyet ovális, szürkébe hajló szőke kor
szakán vett körül. Halk beszédű, ud
varias modorú, végtelen szerény em
ber volt a mester, akit nagynak is
mertek el nemcsak nálunk, hanem 
külföldön is. Soha magáról vagy 
müveiről nem beszélt, bárhogy ün
nepelték is. Ha szemben dicsérték, 
elpirult s legjobban szeretett volna 
ilyenkor eltűnni. Gyermekiesen naiv 
lélek lakott benne, aki hálás volt 
minden jó szóért és csak a művé
szetnek élt, minden érdek nélkül. A 
legtermékenyebb mesterek közé tar
tozott s a sok-sok képe között nincs 
egyetlen egy sem, mely ne ütné meg 
a szigorú kritika mértékét.

Korán került fel Pestre és hihetet
len nélkülözések között kezdette meg 
pályáját. A nagynevű festő, Med- 
nyánszky László báró tanította és 
szeretettel karolta fel. Deulsch Sá
muelnek, a pesti izr. hitközség ak
kori érdemes elnökének támogatásá
val Párizsba került, ott folytatta ta
nulmányait. Csakhamar kivált tehet
ségével. Már 26 éves korában a pá
rizsi nagy tárlaton a Mention hono- 
rable-lal tüntették ki, majd a lon
doni állami képkiállításon az ezüst
érmet nyerte el. Visszatérve Buda
pestre, csakhamar a legelsők közt 
foglalt helyet. Szíve visszavonzotta 
őt szülőhelye, a Kárpátok közé s így 
lett ő aztán a Kárpátok festője. A 
hegyóriások vad kőszikláit, a lero
hanó vízzuhatagokat, a fenyők ko
mor hangulatát, a Szepesség szelíd 
falucskáit nálánál szebben művész 
még nem festette. Belemélyedve egy- 
egy tájképébe, szinte érezzük a he
gyi levegőt, amint hűvösen arcun
kat legyezi s szívjuk magunkba a 
fenyők balzsamos illatát.

A művészetet szentnek tartotta és 
azt áhítattal szolgálta. Néha két hé
tig is bolyongott éjjel-nappal a szik
lahasadékok között, hogy megfelelő 
hangulatot találjon. Ilyenkor magá
val vitt egy kenyeret és narancsot 
s azon élt egész idő alatt, éjjel meg
vonulva valamely sziklaüregben. — 
Nem törődött sem a vadállatokkal, 
sem a csípős éjszakai hideggel és 
szinte öntudatlan elmerülve vetette 
papírra vázlatait. Nem egyszer for- 
dult elő, hogy hetekig nem hallatott 
hírt magáról és aggódó barátai, ka
tasztrófától félve, keresték a hegy
óriások között. Ugyanígy élt pesti 
lakásán is. mely egyúttal műterme 
is volt. Ha ugyan műteremnek lehet 
nevezni az Akácfa-utca 24. számú 
háznak ötödik emeletén levő nyomo
rult padlásszobáját, ahol szebbnél 
szebb müveit alkotta. Itt is akár
hányszor így élt, száraz zsemlyén 
és narancson és hetekig sem hagyta 
el odúját Ilyenkor hiába csengettek

Emlékek
Irta : FELEKI SÁNDOR (^)

Katona Nándor

ajtaján, nem nyitotta ki azt senki
nek. Ebben a műteremnek csúfolt 
odúban élte le úgyszólván egész éle
tét. Cselédet nem tartott hanem a 
ház viceházmesternője jött fel két 
naponta takarítani ebbe az Augias- 
istállóba. De azután megsokalta, 
hogy ezért havi tíz forintot fizes
sen s a szomszédos ház „viciné”-jének 
adott havi öt forintot, aki ezért he
tenként kétszer csinált nála rendet. 
De milyen rend volt az! Élete hihe
tetlenül puritán volt s amint nekem 
bevallotta, összes költségei naponta 
egy forintra rúgtak, élelmezéssel és 
ruházattal együtt. Semmiféle igé
nyei nem voltak. Étkezése, valamely 
másodrendű kifőzésben, a legegysze
rűbb volt, de tisztán, választékosán 
öltözködött. Szinte érthetetlen, hogy 
bírt e csekély összegből megélni. A 
legbeesültebb és legkeresettebb mű
vészek közé tartozott s oly nagy jö
vedelme lehetett volna, hogy, akár 
palotát is vásárolhatott volna érette. 
De ő a pénzt nem becsülte. Minek 
az nekem, — szólt nevetve. Egész 
nap ostromolták mübarátok és ke
reskedők képeiért, drága pénzt kí
náltak fel azokért, de csak nagyne- 
hezen adott el közülük egyet-egyet. 
Gyűjtögette azokat és száz és száz 
számra, keret nélkül, egymásra fek
tetve hevertek azok nagy deszkalá
dákban. A képkereskedők már tud
ták, hogy pénznek nincs becse a mű
vésznél és egyetlen csábító eszköz 
van, mellyel néha-néha egy-egy ké
pét kiengedte kezei közül s ez a fi
nom perzsaszőnyeg volt. Ilyenkor 
azután nagynehezen odaadta egyik 
vagy másik festményét. Padláster
mében egymásra halmozva hevertek 
a gyönyörű, értékes szőnyegek s mi
vel nem volt, aki gondozza, a mo
lyok rágták széjjel.

Egy ízben így szóltam hozzá: 
Kedves mester, szeretnék magától 
három képet vásárolni. Meglepeté
semre habozás nélkül így szólt: A 
legnagyobb örömmel adok. Felesé
gemmel együtt egy egész délutánt 
töltöttünk a műteremnek zsúfolt 
padláson s a sok száz kép közül kivá
lasztottunk hármat. A képeket, szólt 
Katona, holnap elküldöm. Két hét 
múlt el. de azoknak se híre, se 
hamva. Felkerestem s megkérdez
tem. mi van a képekkel? Erre a kö
vetkező vallomást tette: Tudja meg, 
doktor uram, hogy én eredeti képet 
sohasem adok el. Lemásolom a meg
vásárolt képet s a másolatot küldöm 
vevőimnek. Csodálkozva kérdeztem, 
hogy miért teszi ezt. Azért, felelte, 
mert én a képeimet gyűjtöm. Ezek 
képezik majd a tőkét, melyből öreg 
koromban, ha már dolgozni nem tu
dok. megélni fogok. Végre nagyne
hezen elküldött három képet, de ezek 
sem voltak kópiái azoknak, amelye
ket kiválasztottam, hanem egészen 
más tárgyuak. De már tovább nem 
bolygattam, ismervén a mester kü
löncködéseit és nagy szórakozott
ságát
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Ajtaján elrejtve egy kémlelőlyuk 
volt, azon át nézett ki titokban és 
óvatosan, hogy megtudja, ki keresi. 
Ha éppen alkotó hangulatban volt, 
vagy ha valaki képvásárlásra jött, 
csengethetett órák hosszat, a mű
vész nem nyitott ajtót. Egy ízben 
Andrássy Gyula gróf, az akkori bel
ügyminiszter szólította meg őt az
zal. hogy másnap fel fogja keresni, 
hogy tőle képet vásároljon. A mi
niszter csengetett, kopogott másnap 
a mester ajtaján, de bizony ez nem 
nyitotta ki. Minek nekem a pénz, — 
mosolygott magában s Andrássy 
dolgavégezetlenül fáradt fel a lift
nélküli ház ötödik emeletére.

Az 191S. évi nagy influenzajárvány 
alatt történt. Mint a VII. kerület 
tisztiorvosa, az Akácfa- és Dob-utca 
sarkán levő elöljáróságon, hivatali 
szobámban dolgoztam, amikor beko
pogtatott egy munkáskülsejű ember 
és így szólt: „Kérem, ezt a kis papi
rost az Akácfa-utca 24. szánni ház 
járdáján találtam és mivel ez az 
elöljáróság a legközelebbi hivatal, 
ide hoztam fel.” A gyűrött kis pa
píron ceruzával ez állott: „Emberek, 
segítsetek! Nagy beteg vagyok és 
nincs aki ápoljon. Katona Nándor, 
műterem.” Felsiettem hozzá s ott sú
lyos betegen találtam. 41 fok láza 
volt. Ápolója persze nem volt s ma
gas láza miatt nem tudott mozdul
ni és segítséget kérni, hát azt a kis 
papírszeletet dobta le az utcára. 
Azonnal beszállíttattam az Ameri
kai-úti zsidó Szeretetházba. hol a 
gondos kezelés mellett meggyógyult. 
Mikor meglátogattam, boldogan me
sélte. hogy milyen nagyszerű az 
ilyen jól megvetett, tiszta fehérne- 
műs ágy. Szemrehányást tettem 
neki, nyomorúságos életmódjáért és 
lakásáért s megjegyeztem, hogy ott
hon is így élhetne, szép lakásban és 
tiszta ágyban, nem mint most, ki
szolgálás nélkül, szennyben és elha- 
gyatottságban. Hallgatott rám s a 
Royal-szállóban vett ki szobát és ott 
is étkezett. De a rendet, tisztaságot 
és jó ,.kosztol” nem tudta megszok
ni. Visszavágyódott és vissza is köl
tözött az ő elhanyagolt, árva odú
jába s még arra sem bírtam ráven
ni. hogy legalább cselédet tartson. 
Rámnézett ártatlan kék szemeivel és 
így szólt nevetve: „Ha jó volt így 
eddig, jó lesz ezután is!”

Idősebb korában az a rögeszméje 
támadt, hogy egykori mestere. Med- 
nyánszky báró, a nagy festő, kikém
leltet! az ő képeinek tárgyát s azok 
alapján készíti a sajátjait. Persze, 
ennek semmi alapja som volt, de er
ről nem lehetett őt meggyőzni. Any- 
nyira ment az ebbeli félelmében, 
hogy 30 évig kollektív kiállítást sem 
rendezett rengeteg képeiből. Amint 
nekem megsúgta, azért, mert a Med- 
nyánszky-képeket bizománybán bíró 
cég megvásárolná és elégetné azo
kat. Hiába iparkodtam állításának 
lehetetlen és nevetséges voltát bi
zonygatni. semmisem ingatta meg 
meggyőződésében.

Finom, de naiv lélek volt, aki csak 
művészetének élt. Ez volt oka, fé

lénk, fucsa. de mindig udvarias ma
gaviseletének és határtalan szórako
zottságának. Erre vonatkozólag áll
jon itt e pár epizód. Egy ízben leve
let kaptam tőle, melyben értesít, 
hogy este feketére jön fel hozzám. 
De hiába vártuk. Nem csodálkoz
tam. mert ismertem feledékeny  ségét 
Másnap véletlenül találkoztam vele 
s egy szóval sem mentette ki elma
radását. Már rég elfelejtette, hogy 
előtte való napra hozzám Ígérkezett.
— Mikor az Akácfa-utcai odúját, sok 
rábeszélésre lezárta, és a Royal- 
szállóba költözött, két heti itt tartóz
kodása után egy éjjel, a kávéházból 
jövet, megfeledkezvén arról, hogy a 
Royal-ban lakik, régi lakásába, azaz 
odújába ment, ott megvetette ágy
nak gúnyolt fekvőhelyét s csak reg
gel jutott eszébe, hogy ő tulajdon
képen már nem is lakik itt, hanem 
a Royal-szállóban. De — mondotta
— itt sokkal jobbízűn aludt s 
meg is maradt már sivár, elhagyott

Vanitatum
Végén mindegy, hogy ki coltól, 
Gazdag ember vagy szegény.
Pisla mécs a pince mélyén
Csillag dicsőség egén.

Hogy ruhád szép, puha bársony.
Vagy csak condra, bolti rongy.
Jól nevelt kis úrfi voltál.
Vagy kolduló, csúf poronty.

Hogy szavad, a zord vezénylő
MHlióknak harsogott.
Vagy helyeslőn bólogatni
És hallgatni volt jogod.

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.

VALLÁSOS URILÁNY. jólmenő 
üzlettel férjhezmenne 40 év körüli 
úriemberhez, esetleg özvegyhez is. 
..Megbízható élettárs” jeligére a ki
adóba.

INTELLIGENS, nagy műveltségű 
úrinő keres társalkodónői vagy 
anyahelyettesi állást, „Megnyerő 
külső” jeligére a kiadóba.

26 ÉVES TEXTILTECHNIKUS 
vagyok. Textilgyárba vagy nagyobb 
textilüzletbe benősülnék. Levelek 
„Komoly szándék” jeligére a kiadó
hivatalba. Diszkréció természetes.

MEGNŐSÜLNE 28 éves textil-mű
szaki tisztviselő. Elvenne 18—22 éves 

lakásában. Nem tudott beleiilesz- 
kedui a kényelembe és rendbe.

Öt év előtt halt meg szívroham
ban (angina pectoris). Sok száz 
képe, gyönyörűnél gyönyörűbb, ma
radt ládákban, egymásra zsúfolva. 
Az örökösök nem akarják ezt a 
nagy tömeget piacra dobni, mert 
különben a nagy értéket képviselő 
művek ára igen csökkenne. Szó volt 
arról, hogy a sok kép egy részét díj
talanul felajánlják a székesfőváros
nak és Poprádfelkának. hogy a mű
vész nevére külön képtárat rendez
zenek be. De a nagy költségek miatt 
c szép terv dugába dőlt.

Ott pihen a rákoskeresztúri zsidó
temetőben a nagy mester, ki vallá
sának is hűséges követője volt. Sír
jában is bizonyára a Kárpátok ha
vasairól, a vad zuhatagokról s az il
latozó fenyőkről — melyekről oly 
remek képeket festett — szövi csen
des álmait a természet nagy fes
tője.(Folytatjuk.)

vanitas
Hogy fejednek boltos ivén
Elme fénye tündökölt,
Vagy bután a jármot húztad
S ostoroztak, mint ökört.
Hogy siker tett homlokodra
Ragyogó szép koronát,
Vagy az útból elsöpörtek,
Mint a giz-gazt: „csak tovább.'!.'...
Csontos újjal, — ha kopogtat
S ránk mered a néma váz.
Sápadt ajkunk azt sóhajtja:
„Vanitatum vanitas ...”

Katona Ferenc

urilányt, némi hozománnyal. Közve
títők kizárva. Leveleket .„Ven; mai 
lány” jeligére a kiadóba kérek.

CSINOSNAK MONDOTT úrinő. 
4 szobás gyönyörű lakással, pár ezer 
pengővel férjhez menne 50—55 éves 
nyugdíjashoz. Leveleket „Balzac 
asszonya" jeligén a kiadóhivatal to
vábbít__________ __

LEGOLCSÓBB ÁRBAN divatos 
női kalapok Roth kalapszalónban 
(A III.. Népszinház-utca 42—14) kap
hatók. — Alakításokat olcsón vállalok.

LEGSZEBBEN mos, tisztít Geröffy 
gőzmosóda. 5% kedvezményt adok 
e lapra való hivatkozásra. — VI., 
Szondy-utea 66 68.

EREDETI amerikai Underwood 
portáidé írógép olcsón eladó. — Cím 
a kiadóban.

TELJESEN l’.i Rotarex porszívó- 
minden tartozékával együtt, 

ebedlő bronzluszter, díszlámpa eladó.
VII.,  Barcsay-ntca 3, fsz. 1.
i Pl. IJ1- l.K'l' t'i- kijriili szakácsnőt 
keres zsidó intézmény. — Ajánlatok 
a kiadóhivatalba.
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