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A Jeruzsálem! főmufti unokatestvérének 
szenzációs nyilatkozata a Palesztina-kérdésről

BESZÁMOLÓT
tartottak az Egyesült Keresztény
párt budai képviselői és ezen a be
számolón felszólal! Csilléry And
rás, a keresztény községi párt ve
zére is. Wolff Károly méltó utóda 
■ - ahogy őt Ernst Sándor aposztro
fálta — beszédében a. többi között 
tiltakozót’ az eiien. hogy a keresz
ténység és a kaloiikiís egyház vé
delmi frontjáról az illetékesek által 
eltanácsolt zsidóság kiépített had
állásait a legitimizmus frontjára 
telepítse.

Nem tudjuk, pontosan ezt mon
dotta-e Csilléry András, mert érte
süléseink a napilapok tudósításaiból 
táplálkoznak, de meg vagyunk arról 
győződve, hogy ezek a. tudósítások 
pontosan adják vissza az elhangzot
takat. Ha azonban valóban ezt tar
totta volna szükségesnek leszögezni. 
„Wolff Károly méltó utóda”, akkor 
ehez. volna egynémely hozzáfűzni 
valónk.

Először is miféle védelmi frontról 
tanácsolták volna el a zsidókat és 
kik legyenek azok az illetékesek, 
akik az eltanáesolást végrehajtot
ták.’ Hu .’irról . védelmi frontról 
van szó. mely a bolsevizmus új tél
foglalásával szemben akar védőgá
tat alkotni, akkor nem hisszük, 
hogv erről a frontról a zsidóságot 
bárki is eltanácsolta volna, mert el- 
kepzelhetetlen, hogy Csilléryn és 
elvbarátain kívül akadjon felelős 

országi
eltanácsolna erről a frontról, aki a 
védekezés feladatából őszintén ki 
akarja venni a részéi. Már pedig a 
zsidóságnak meggyőződésén felül 
mii den yéb ok a is megvan rá, hogy 
a bolsevizmus elleni védekezésben 
teljes erejével vegyen részi, mert az 
eddigi tapasztalatok megmutatták, 
hogy a bolsevizmus győzelme egyel 
jelent a. zsidóság katasztrófájával 
úgy vallási, mint gazdasági tekin
tetben. Hiszen látjuk Szovjet-Orosz 
ország példáját, ahol a zsidó gyáros
nak. kereskedőnek, tőkésnek va-

Az Egyenlőség és a macesz
Irta: HÁMOS GYULA

A „Virradat és a macesz” címen 
cikket közölt az Egyenlőség de
cember 9-iki számában. Az Egyen
lőséget. — dacára alacsony árá
nak és nagyszámú, bár sokszor 
különös hirdetéseinek, ■— a hitköz
ségnek oly nagy összeggel kell 
támogatni, amely példátlan a fe
lekezeti sajtó történetében. Éppen 
ezért úgy véljük, a felekezeti köz
vélemény érdekében is helyénvaló
nak tartjuk, ha a hitközség, vagy 
az Izr. Országos Iroda bizonyos 
cikkek előzetes bemutatását elren
delné. Ezt kívánja a közvélemény 
is. amelynek adópénze teszi lehe
tővé, hogy az Egyenlőség heten- 
kint dömping áron megjelenhet.

gyona és existeneiája. a koldussze
gény. éhező, nincstelen, de mélyen 
vallásos, és csak a tradíciónak élő 
zsidó tömegeknek pedig vallása sza
bad gyakorlásának lehetősége cselt 
áldozatául a bolsevista átalakulás
nak.

Szó lehet még a nyilas-, horog-, 
kaszás- és egyéb keresztek elleni vé
dekezés frontjáról. Hát ezen a fron
ton azután valóban teljes szívvel és 
lélekkel harcolhat a zsidóság is. Aki 
őt erről eltanácsolja, az valóban 
csak a gyűlölet szitásának és ter
jesztésének kérdésében lehet illeté
kes. minden másban teljességgel il
letéktelen.

Marad a királyság eszméje. Nem 
hisszük, hogy innen bárki is eltaná
csolta volna a zsidóságot, mert vé
leményünk szerint például a legitiz- 
mus vezetői több joggal hihetik az 
általuk vezetett fronthoz tartozónak 

Ez esetben nem kerülhetett volna 
sor az idézett cikkre, amely meg
cáfolja a pesti izr. hitközség nagy
tekintélyű elnökét, mert éppen egy 
héttel előbb nyilatkozott az Egyen- 
tőségben. e sorok írójának a ma- 'Y 
cesz ügyben írt cikke miatt, mely íz 
a hitközség választmányi ülésén 
szóba került. Az elnök úr kijelen- í 
tette éppen az Egyenlőség kérdé
sére, hogy a macesz cikkre vonat
kozóan semmilyen nyilatkozatot 
nem tett. Egyébként a

cikkben foglaltak nem is ad
tak okot.

hogy a cikk íróját személyében 
sértse.

Vázsonyi Jánost, Károly király mi
niszterének fiát, mint — mondjuk — 
magát Csilléryt, akinek elvbarátai 
az antiszemitizmusban oly minősít
hetetlen hangú plakátokban és pam- 
feletekben helyezkedtek szembe a ki- 
sályság eszméjével, illetőleg a ki
rályi családdal. De ettől eltekintve, 
a zsidóság, mint olyan, nem is soroz
ható be a királyság, illetőleg legi
timizmus hadseregébe, mert ha \ á- 
zsonyi legitimista és royalista is, az 
a zsidó egyetemi hallgató, aki Buda 
őrsnél elesett, aligha volt az.

Nem. Csilléry András nem ezekről 
a frontokról akarja eltanácsolni a 
zsidóságot, hanem a megélhetés, az 
emberi méltóság és jogegyenlőség 
frontjáról. De innen az elműt évszá
zadok alatt Humántól—Istóezyig so
kan kísérelték meg eltanácsolni a 
zsidóságot és egyiküknek sem sike
rült.
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A Zsidó Élet a macesz-üzemre 
vonatkozó adatait nagyrészben az 
elöljárósági jelentésből vette. A 
cikkíró nagyon jól tudja, hogy a 
folyó kampányra készülő maceszt 
nem 30 filléres lisztből fogják 
sütni, hanem 40—42 filléres liszt
ből. Aki pedig olyat állít, hogy

egy kiló macesz előállítási ára
30 fillér, az tényleg példát

lanul tájékozatlan.
Hogy a pesti hitközség keres vagy 
ráfizet a macesz üzemre, azt nem 
az Egyenlőség fogja megállapí
tani. Meg kell jegyeznünk, hogy 
a szegény és tönkrement zsidó em
berek ezrei nem kapják teljesen 
ingyen a maceszt, mint ahogy az 
Egyenlőség állítja, hanem minden 
kiló után 36 r.!ltr értékű gabella- 
jegyet kell beszolgáltatniok. Tel
jesen ingyen csak a közéleti elő
kelőségek kapnak maceszt a hit
község elöljáróságától, „megkülön
böztetett tiszteletük jeléül.”

A mi részünkről csak dicséretet 
mondhatunk az elöljáróságnak, 
hogy ügyes üzleti érzékkel azon 
van. hogy minél több maceszt ál
lítson elő, sőt szállítson külföldre 
is. mert ezáltal nagyon fontos

nemzetgazdasági tevékenységet
fejt ki. mikor — tudjuk — a nul
lás lisztet külföldön eladni nem 
lehet, belföldön pedig túlproduk- 
eió van. így a nullás lisztnek a 
vallási életbe való erőteljes bekap
csolása s a fogyasztás fokozása 
egyben a hazai agrárpiac érdekét 
szolgálja.

A macesz céljára szolgáló nullás 
liszt nem hasonlítható a keresz
tény közönség karácsonyfájához. 
Míg a karácsonyfát külföldről im 
portálják s így

vámárút
képez s ez természetesen megdrá
gítja a karácsonyfát, addig a liszt 
belföldi termék, így vámköltség 
nem terheli, ellenben lisztadó drá
gítja a lisztet, melyből a macesz 
készül.

Nemcsak a pesti hitközség tag
jai dlágálják a macesz 1.40—1.50 
pengős eladási árát, amely nincs 
arányban a liszt beszerzési árá
val. hanem, szomorúan humoros, 
még a Virradat is, vagyis azok a 
keresztény vallású fogyasztók, kik 
már megvannak szokva ahhoz, 

hogy karácsonyra a pesti izr hit
község elöljáróságának jóvoltából 
a jóízű maceszt ropogtassák reg
geli vagy uzsonna-kávéjukhoz. 
Valószínűleg ez adta az impulzust

Jl múlt érdekességeiből
Rovatvezető: GÁLOSI SOMA

Honig cs. Mr. kapitány
Tekintetes Zsidó-község

Óbudán.
Ezen írásommal ezennel kijelen

tem a tekintetes Zsidó Községnek, 
hogy mindazon jogokat, melyeket 
őseim útján Óbudán élvezek, vagy 
mikre jogosítva vagyok, testvé
reim javára minden tekintetben 
átengedem és annálfogva ezen írá
som alapján soha ezen jogokra és 
előnyökre igényt vagy követelést 
támasztani nem fogok.

Minek nagyobb hiteléül saját
kezű aláírásom és pecsétem.

Kelt Béesben, 1821 dec. 31.
11. P. Hónig s. k.

cs. és kir. kapitány.
(Alatta héber aláírással: „Hk. (a 

szegény) Dávid reb Hersch fia. 
A pecsét rajza a név kezdőbetűi, 
fölöttük kinyújtott kézben mezte
len kard. Mellékelve egy levél a 
következő jelzéssel: Ezen írásom 
szól fivéremnek. Honig Mózes 
Löbnek.)

Bécs, 1821 dec 31-én.
Kedves Testvérem!

Kívánságodra mai napon az 
óbudai Zsidó Községnek levelet 
írtam, melyben mindnyájatok ja
vára minden jogomról és előnyöm
ről lemondok. Többet mostan ér
tetek nem tudok tenni, mert ne
kem is három gyermekem van. 
Maradok hű testvéred:

Honig, cs. kir. kapitány.
(Alatta a fenti héber aláírás.)
Az eredetiben meglevő és német 

nyelven írt levelek önként felve
tik a kérdést, hogy lehetett egy 
óbudai zsidó fiúból, ki itt legfel

a Virradatnak, hogy a macesz árát 
felhánytorgassa, mert hiszen erre 
alkalma lett volna a júniusi cikk
re való hivatkozással számtalan
szor.

jebb a „minta-elemi főiskolát” vé 
gezte, 1821-ben császári királyi 
kapitány Béesben? Mi volt a fé
nyes pályafutás története?

Az utána való kutatásom során 
ráakadtam Wertheimer József 
Kalender und Jahrbuch fiir Isra- 
eliten e. évkönyvének 1854—55. 
évi évfolyamában a közös hadse
reg zsidó tisztjeinek sematizmu
sára. Egy ottani jegyzetben rá
akadtam Hónig Dávid óbudai szü
letésű kapitány adataira.

Károly Lajos főherceg, Tescheni 
herceg, a híres, annyi csatát ve
zetett, hadvezér életét az 1809 jú
lius 5-ikén és 6-ikán lefolyt as 
perui csatában Honig Dávid ka 
tona mentette meg és eme érde
meiért nevezte ki I. Ferenc csá
szár és király hadnaggyá. Később 
főhadnagyi, majd kapitányi rang
ra emelkedett.

Megmaradt hű zsidónak, ámbár 
éppen ezen évkönyv említi a 
zsidó tisztekről írt cikkében, hogy 
az erre a rangra feljutott magyar 
és cseh származású zsidók közül 
sokan kitérnek. Morva és galíciai 
származású soha. Honig százados 
még e pozíciójában is úgy írta 
alá magát héber írással, mint az 
óbudai iskolában tanulta, Hako- 
ton Dávid ben reb Hersch.

Óbudai incorporált zsidónak 
lenni olyan büszkeség volt és az 
illetőknek jártukban-keltiikben 
annyi törvényes védelmet nyúj
tott, hogy e jogok testvéreire való 
átruházása is értéket jelentett. 
Mint a levélből kitűnik, ők maguk 
kérték és ennek teljesítése a kor 
viszonyai mellett is testvéri jó
cselekedet volt. Különösen, ha 
figyelembe vesszük, hogy akkor 
már közel száz éve állott fenn 
Óbudán Zsidó Község saját egy
házi és világi vezetése alatt, míg 
a bécsi zsidóság közösségének még 
a hitközségi cím felvétele sem 
volt megengedve és még súlyos 
elnyomatás alatt szenvedett.
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A jeruzsálemi főmufti 
unokatestvére nyilatkozik 
az arabok céljairól
Palesztina problémájának van megoldása 
mondja Musa Husseini

London, 1937 december
A „Zsidó Élet” tudósitójától —

A londoni egyetem új felhőkar
colójának árnyékában húzódik 
meg a nagyrészt zsidó pénzből 
épült University College. Ebben 
az egyetemi kollégiumban tanul a 
jeruzsálemi főmufti unokatestvére 
Musa Husseini. A sors kegyetlen 
iróniája, hogy míg két kiváló fia
tal zsidó tudós vértanúhalált szen
ved Erec Jiszroelben, Musa Hus
seini a Bibliának szépségeiről vi
tatkozik Londonban a zsidó hall
gatókkal.

Az elmúlt héten a Londoni Iz
raelita Főiskolai Hallgatók Szö
vetsége Musa Ilusseinit látta ven
dégül. A megnyerő és előkelő 
zsidó típusú Husseinit barátságos 
taps fogadta. Noha nem jó angol 
szónok, előadását mégis mindenki 
a legnagyobb érdeklődéssel kö
vette.

— Nem vitatkozni jöttem — 
kezdte meg előadását a főmufti 
unokatestvére —, hanem azon 
meggyőződésemnek kifejezést ad
ni, hogy Palesztina problémájá
nak van megoldása és ez a meg
oldás szükséges. Az egyetemi diák
ság tudományos és tárgyilagos 
légkörében a kérdést nyngodtab- 
ban lehet szemügyre venni.

— Hogy lehet a zsidó és arab 
érdekeket összeegyeztetni. Ami a 
zsidó óhaja — az az arab aggálya. 
A zsidók maguk közt sem egyez
nek meg Palesztina célját illető
leg. Egyesek pusztán kulturális 
központot akarnak teremteni a 
zsidó géniusz akadálytalan to
vábbfejlesztésére. Ez elé nem gör
dítenének akadályokat az ara
bok. Még a nemzeti otthon ellen 
se lenne kifogásuk, amennyiben 
ez a zsidó menekültek egy részé
nek hajlékot nyújtana. Sőt, az 
arabok készek lennének őket a 
testvérállamokba is befogadni. 
Véleménye szerint, azonban, a 
zsidó kérdés! nem lehet megoldani 
a zsidóknak Palesztinába való 
exportálásával. Lord Sámuel szá
mítása szerint Eree Jiszroél 3 

millió lakost fogadhat csak be. 
Az arabok nem elleneznék egy 
vagy másfél millió zsidó letele
pedését. Annak nincs értelme, — 
jelentette ki kesernyés humorral, 
— hogy Palesztinában nagy in
ternáló tábort teremtsenek Nem
zeti Otthon név alatt. A zsidók
nak a kevésbbé népes országok 
felé kellene gravitálnia és leg- 
főképen nyomást gyakorolni a 
zsidóüldöző államokra.

Az arabok nem zsidóellenesek, 
de — folytatta felmelegedve Hus
seini, — ellenzik egy zsidó állam 
megalapítását. A zsidók nagy
része nem rokonszenvezik ezzel a 
tervvel. Egy Palesztinái kormány 
éppúgy nem tudna védelmet nyúj
tani a zsidóknak, mint a. cári 
Oroszország nem tudta megvé
deni a szlávokat. Továbbá az ara
bok tizennégy évszázadon át bir
tokolták a Földet. (Melyre a vi
tában megjegyeztem, hogy a zsi
dók 20 évszázadon át birtokolták 
Eree Jiszroélt és mái- 20 évszá
zada remélték egykori országuk 
felszabadulását). Azt se felejthet
jük el, — folytatta Husseini, — 
hogy egy zsidó állam nem állhat 
fenn, ha ellenséges hatalmak ve
szik körül. A zsidó Palesztina 
éket képezne az arab Ázsia és Af
rika között. Ennek természetes 
folyománya az, hogy a zsidó kor
mány kényszerítve lesz egyik, 
vagy másik birodalmi politiká
nak eszközévé válni.

De van megoldás. Múlt évben 
Prof. Magnesszel értekezett és 
megegyeztek több pontban. A 
zsidók állandó népessége az 1 a
3-hoz  aránj t nem lépné túl. 
Vagyis a zsidók képeznék a Pa
lesztinái nép egyharmadát. Két 
házból álló törvényhozó testület 
védné meg a zsidó és arab érde
keket. Ez a Palesztinái arab-zsidó 
állam olyan helyet foglalna el a 
Brit birodalomban, mint Egyip
tom. Palesztina létérdeke megkí
vánja, hogy szoros gazdasági 
együttműködésben legyen a többi 
testvér államokkal.

Palesztina felosztása nem lehet 
megoldás, mert míg eddig két 

közösség harcolt egymással, ez
után, mint két nemzet háborúvi
selési joggal felruházva támad
nának egymásra. Kantonra osz
tás pedig csak imperialista érde
keket szolgálna.

Előadását a Korán idézésével 
fejezte be: „Ne gyűlöld túlságosan 
ellenségedet, mert egy napon ba
rátoddá válhat.” — Ha harcolunk, 
— fejezte be Husseini — angol 
szellemben, harcoljunk sportsze
rűen.

így halljuk Londonban Jákob 
szelíd hangját és Palesztinában 
Ézsau fegyverének ropogását.

Ernthal Emil

Lehet-e
Stern Samut dicsérni?

Vettük a következő levelet:
Tisztelt Szerkesztőség!
Mint a felekezeti lapok hűséges 

olvasója, azon kérdéssel fordulok a 
„Zsidó Élet'-hez, hogy elvi akadá
lyokba ütközik-e, olyan cikk megje
lentetése, mely e lapnak hitközség
hez való állásfoglalásával nem ép
pen egyező, viszont az igazságnak, 
mindenképen helytálló tények leszö- 
gezése.

Méltán válaszolnak kérdésemre az
zal az indokolt viszontkérdéssel, 
hogy miért óhajtom véleménynyil
vánításommal, vagy irodalmi képes
ségeim ilyen irányi kiélésével, épen 
a „Zsidó Élet”-et boldogítani. Ezzel 
az eshetőséggel is számolva azonnal 
válaszolok.

A felekezeti sajtó bármely orgá
numa kétségtelenül elfogadná íráso
mat. Hogy speciálisan a „Zsidó 
Élet”-hez ragaszkodom, annak oka 
több összetevőből adódik, — nem 
utolsó helyen áll ezek között feleke
zeti sajtónkkal szemben megnyilvá
nuló bizalmatlanságom. Az igazság 
manapság nehezen tör utat, alig kí
sérlik már meg hirdetését. Ha va
laki ilyen feladatra vállalkozik, 
számtalan fürkésző szem figyel fel, 
ösztönszerűen felvetődik a vád, mi
lyen mellékgondolattal tette. Mi le
het az érdeke? Én pedig sine ira, et 
stúdió akarok írni. Most már érti 
Főszerkesztő Ur, hogy miért éppen a 
„Zsidó Élet”? A „Zsidó Élet”-ben 
akarom napvilágra hozni, hogy 
mennyire helytálló Heine mondása: 
„Dér Diamant könnte sich drauf et- 
was einbilden, wenn ihn ein Dic.hter 
mit einem Menschenherzen ver- 
gliche”, hitközségünk elnökére. Szí
ves válaszát várva

maradok tisztelettel 
egy előfizető*

Tisztelt előfizetőnk, ime lapunk 
nyilvánossága előtt válaszolunk 
kérdésére: Mi minden cikknek he
lyet adunk, ha a benne foglaltakkal 
nem is egyezik a véleményünk, de 
közérdeket szolgál. Lássuk tehát a 
cikket !...
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A SZIPKA MARGÓJÁRA
Sömósz

Irta: Dr. RUBI.MSTíIN MÁTYÁS 
szekszárdi főrabbi

..Vájókoni meleeh chódos ál mie- 
1'ájim áser ló jódá esz József — U.i 
király támada Egyiptomban. aki 
Józsefet nem ismerte vala". A fá
raó nem ismerte .Józsefet? A nagy 
eseményeket a következő nemzedék 
már elfelejtette? Elfelejtették, hogy 
éhínség volt Egyiptomban, hosszú 
hét évre terjedő éhínség', amelyből 
József mentette meg Egyiptom né
pét? Hihetetlen, hogy ne lett volna 
erről valami krónikái följegyzés. 
Csak úgy érthető ez. ahogy a Tal
miul mondja: „Dobódé dómé kómán 
dóló jódé léit kólái.’’ Nem akarta is 
merni Józsefet.

S olt hányszor ismétlődött ez meg 
rajtunk! Mérhetetlen szellemerköl
csi szolgálatot tettünk az emberiség- 
n tk s erről nem akartak tudni sem 
a középkorban s nem akarnak tud
ni ma sem. Amit a i'araó foganato
sított Izrael ellen, az történik más 
formában miveliink is- ..IIóvó nisz- 
ehakmóh ló pen jirbeh - Nosza 
bánjunk okosan, hogy el ne soka 
sodjék”.

Hatalmasnak, gazdagnak tartanak 
bennünket, holott koldusszegények 
vagyunk, fogyunk, apadunk, gyön
gülünk, mint egy megbízható kimu
tatás épen most adta tudtára a vi
lágnak - s tesznek ellenünk, hogy 
ne erősödjünk még jobban. „Pen 
jirbeh!" Nem zajosan ha gosl odva, 
hanem szép csendesen tesznek lehe
tetlenné, tehetetlenné téve bennün
ket. S hogy teljes legyen a hasonló-
sím1 ma s a hajdan között. a visz-
< as? >ríté< mi’ir .né ’ kéz-
dődik. a magyar nemzet le’kületétől
idege , numerus clausns tö;-vénye
alapján, ahogy a farad s a gyer-
mekekné kezdte Izrael a panziósát.
elrendel- én: ..Kol háhész hájilód.
hajból oh tasiichuhu -- AJ
aki <ziih tik. vesselek a i oly óv ízbe.""

De a faraó terve meghiúsult.
ahogy n inden a "ii l á n v< ló faraói
terv is ineglii (Halt, »ae ■t mi az
Örökkév? ló Tanának vagyunk a né-
pe, a 1; 
örök-.'le ti

:1 „UIIIVIV
Izrael i-< s s.-mnii meg sém

m sít ■ rv vele szemben ii jövőben
sem sikí riilhet, mint moi dóit a már
a prói'ót ti ige i«: .,Ko' köli jucár
olájírll 1< jiclóch Egv dlened ko
vácsoli ! •gyver >e i! lesz jószeren-

A Lipótváros a
E héten egy feltűnő felszólalás 

hangzott el a Turul jobboldali 
egyetemi ifjúsági alakulatban. Azt 
mondotta az előadó, hogy a Lipót
városban e.i/.v igaz mam/ar sincsen, 
vagyis az ismert frazeológia szerint 
itt csupa zsidó lakik.

Abrahám ősapánk, tudvalevőleg 
a bűnös Szodoma számára is kegyel
met kért, ha öt igaz ember találta- 
tik benne. Míg a Tarul fordított 
Ábrahámja a keresztényeket is zsi
dóknak nyilvánítja, csakhogy a zsi
dóságon üssön egyet.

Pedig csak fel kellett volna ütni 
Budapest Statisztikai Évkönyvét és 
ebből a következő adatokat kiol
vasni:

A Lipótváros lakosságának fele
kezetek szerint való rétegeződése az 
193(1. évi Évkönyvben közölt és 1930- 
ban megejtett összeírás szerint:

Százalék
Róm. kai. 31.163 46.9
Ág. evaitg. 3.014 4.5
Ref. - ......- — 6.591 9.9
Izraelita 24.605 37.0
Gör. kát. 498 |
Gör. kel. 192 1
l’nit. 217 ; 1.7
Baptista 20!
Egyéb — - 13 ’

Összesen: 66.413 100.0
7 ■ .<■;( a kerület lakosságának csak 

a túlnyomó része />< 
■. ' ' izei a fele katolikus.

. va óság és íme a demagó 
gia.

De még tovább mehetünk és meg 
nézhetjük, miből él a Lipótváros la-

. Bicskéméit Vilmosnak
A hitvesi kegyelet őrködik I-. 

teliben boldogult Kecském'di i’il 
mos sírhulmán, de a köznek r 
vannak kötelességei a nagyszerű 
tollú újságíró, a jó magye.r em 
bér, a buzgó zsidó emlékezetéi,ek 
fenn tartása, megörök ítése iránt 
aki agyúval, lelkesedésével és hú 
ségével gazdagon megtermúkct.yi- 
tette a felekezeti élet ugarát. Nem 
volt üzletember, még kevésbé jó 
kalmár, nem is akart az lenni. 
Nem adta bérbe tollát, nem ha
gyott hátra anyagi javakat gy.i- 

soló családja számára, melynek 
otthona az ő második templom: 
veit. Az első a zsinagóga, melyért 
meleg szívvel, önzetlenül küzdött 

tlsó lehelletéig. Fölötte érdemes 
ura, hogy a zsidó közélet le/ója 
hanta érzett háláját, s hogy a >:■ 
emléken, melyet hamvai főié szán
tunk nyoma legy’en annak a nagy 
elismerésnek, mely olvasói táborát 
életében annyira eltöltött:'.

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

számok világfában
kossága és akkor még világosabban
kitűnik, hogy itt sem csupa gazdag, 
gondtalan ember lakik:

Munkás — — —-16.931
Közszolg. altiszt — — 3.388
Iparos — — — — — 3.867
Kereskedő — — — — 5.912
Kofa, utcai-, piaci árus — 318
Ónálló, közi, válaíkozó — 204
Magántisztviselő 13.746
Köztisztviselő — — 3.931
Szabadfoglalk. — 6.165
Nyugdíjas, vagyonbérlő 7.13(1 
Egyéb. ismeretlen ........ 7.759

Összlakoság (1934-ben): 73.154
A további tüzetes vizsgálatnál 

még több érdekes adatot is találunk, 
tg', p. Idául, hogy 3739 lakásban al
bérlőt tartanak. hogy a lakások kö
zül 111.553-ban nincs cselédszoba. 
sl78-lian nincs fürdőszoba és 73 kö
zöskor iiás lakás, ezekben bizonyá
ra m-m ..gazdag" zsidók laknak, sem 
; 23.282 egyszobás és a 132 csak
konyhából álló lakásban. Ha föltéte
lezzük. hogy a gazdagok a komfor
tos lakásokat keresik, akkor azt lát
juk. hogy csak 11.075 lakás parket
tá zott, csak 3560 tapétázott, csak 
2735-ben van központi fűtés és csak 
1917-ben melegvizszolgáltatás.

A rideg számok világánál így
1 os daliak szét a hangzatos szólamok 

ilyen képet kapunk a Lipótváros
iul ekkor, ha nem a. szónokok min
őén alapot nélkülöző, uszításra al
kalmas beszédéit, hanem a valósá- 

-r -nd.

KEí SKHMÉTi VILMOS
hírlapíró, a .Zsidó Élei” alapítója 
és szí rkesztője sírhalmát mielőbb 
díszíthesse az ő munkálkodásához 
é, a leiekezet hálájához méltó sír
emlék.

Buil.-ii......... . 1937 október hó.
Dr. iíerényi Sándor iig- véd. író. 

Cserháti lángéi Györgyné. 
sz. Lázár Franciska író.

Dr. Friedmatm Ignác
ni. kir. km nmii\tol a náisos,
Dr. Teleki Sándor író. 
a Petőfi Társaság tagja. 

Ge.'ő Ödön hírlapíró. 
Jánosi Engel József 

ni. kir. mi,ári tanácsos.
Katona Gyula

ny. kir. iiiíisz. igazgató
Dr. Kriszhaber Adolf

a hu•!;;• iz.r. .hitközség elnöke
Dr. Patai József

...Múlt és Jövő" szerkesztője
Eddig befoli/l adományok

356 P 
Kiéin Béni 1 P

Weinberger Dániel 1 P
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A Budai Chevra
reális költségvetése

\ asarnap. december 12-én tartotta 
költségvetési közgyűlését a Budai 
( hevra Kadisa képviselőtestülete.

Híró Géza min. tan. elnök nyitotta 
meg a közgyűlést.

— Néhány hónapja mái inon
dotta megnyitó beszédében hogy 
a közgyűlésnek nem volt alkalma a 
Chevra Kadisa ügyeivel foglal
kozni, mindig ünnepélyes alkalom 
nak tekintjük, ha a képviselőtestü 
let tagjaival együtt lehetünk és 
megbeszélhetjük dolgainkat. Habár 
a mai ülés nem olyan jelentőségű, 
mint a rendes évi közgyűlés, ami
kor gazdálkodásunkról beszámolunk, 
de jelentős az is, hogy egy évre elő
re programmot ad a Chevra vezető
sége és azt a képviselőtestületet bí
rálata alá boesájtja.

Ezután meleg szavakkal üdvözölte 
az elnök dr. Kriszhaher Adolfot, a 
Budai Izr. Hitközség elnökét, aki 
megjelenésével ismét tanujelét adta 
annak, milyen szeretetteljes érdek
lődéssel kíséri a Chevra ügyeit. Üd
vözölte továbbá dr. Vidor Pál rab
bit. mint a rabbinátus képviselőiét, 
majd kegyelet lelje', szavakkal em
lékezett meg l’iek Józsefről, aki a 
végrendeletében jelentős hagyó 
mányt juttatott a Chevrának és az 
ugyancsak elhunyt Gottesmann Mór 
és Pollák Manó képviselőtestületi 
tagokról, majd közli, hogy a napi
rend első pontjaként szereplő költ
ségvetési, a pénzügyi elöljáró beteg 
sége miatt a központi igazgatásra 
vonatkozóan elnök, az intézmények
re vonatkozóan pedig Herzl Béla in- 
lézményiigyi elöljáró fogja előter
jeszteni.

A központi költségvetés össze
állításúm',! általános irányelvek az 
eddigiek voltak, úgy a bevételeket, 
mint a kiadásokat a tényleges gya
korlatnak megfelelően állítottuk 
össze, mégis úgy. hogy a bevételeket 
a várható legk isebb. a kiadásokat a 
hekövetkezhető legnagyobb összeg
ben állítottuk be. Így a realitástól 
talán eltértünk és a kimutatási 
hiány nagyobb, mint amennyi a 
gyakorlatban jelentkezni fog. de ez 
sokkal kisebb baj, mintha az. ellen
kező végletbe estünk volna.

Ezután a közgyűlés a központi 
igazgatás költség vetését általános 
ságban egyhangúlag elfogadta.

A részletes tárgyalás alkalmával 
a kiadási tételek ismertetése során 
felhatalmazást kert az elnök arra, 
bogx- az elnökség a Chevra alkalma 

zottai részere ebben az évben is egy
szeri rendkívüli segélyt utalhasson 
ki. úgyszintén egy kisebb mértékű 
körülbelül az. állami alkalmazottak 
fizetésemelésének megfelelő fizei-s- 
rendezest hajthasson végre. Bejelen
tette az elnök, hogy Pick József 
ehevra-tag végrendeletében a Cli.-v- 
rára hagyományozta Erzsébet kör 
úti háza egy részét, ami körülbelül 
1011.000 pengő vagyon szaporulatot 
jelent, de ez egyenlőre csak jövede
lemcsökkenéssel jár. mert a háznak 
élő haszonélvezői vannak, viszont 
az átírási és egyéb költségeket vi 
selni kell. De ennek nincs jelentő
sége. hiszen a Chevra örök időkre 
szól.

A közgyűlés részleteiben is elfo
gadta a központi igazgatás költse • 
vetését, majd áttértek az. intézni- 
nyék költségvetésére, melyet Herzl 
Béla intézményügyi elöljáró terjesz
tett elő. A Maros utcai kórház költ
ségvetésével kapcsolatban arra kér
te a tehetősebb tagokat, hogy ágy
alapítványokkal járuljanak hozzá 
ennek a nagyszerű intézménynek 
fejlődéséhez.

A bevételi tételeknél Bríiek Miksa 
képviselőt est illeti tag mornlot t áltálé 
nos helyeslés kúéretében köszönetéi 
Biró Géza elnöknek azért a példás 
és kiváló munkáért, melyet a Chcv- 
ra vezetésével végez. Az elnök két 
éve megígérte, hogy a Chevra ha
jóját révbe fogja vezetni és ennek 
az ígéretnek száz százalékban eleget 
is tett.

Biró Géza elnök meghatott szá
lukká.! köszönte meg a 'jóleső elis
merést és Ígéretet tett, hogy mun- 
kakészsége és akarata a jövőben 
sem fog csökkenni.

A kiadási tételeknél Adóm Gyula 
mondott köszönetét a kórház orvosi 
karúnak, elsősorban dr. Járná Leó 
főorvosnak és az elöljáróságnak a 
kórház nagyszerű vezet'‘sóért. A 
közgyűlés ezután úgy a Maros-utcai 
kórház, mint a Zugligeti gyógy int .'•• 
zet költségvetését egyhangúlag elfő 
gadta.

A napirend következő pontja egy 
elöljárós.ági tiszí betöltése volt, mely
re a közgyűlés az elnök indítvá
nyára egyhangúlag, nagy lelkese
déssel Vető Sándort választotta, 
meg. aki oly gyakran. így legutóbb 
a Lágymányosi templom és a No- 

ti t szeri <' a is i mó : i lése .
mával tett tanúbizonyságot nem
csak meleg zsidó szívéről és segítő

készségéről, hanem arról is, hogy 
'iáin megfelelőbbet és méltóbban a 
megüresedett elöljárói tisztre ta
lálni keresve sem lehetett volna.

Dr. Biró Géza elnök meleg sza
vakkal iktatta be méltóságába az. 
új elöljárót, majd titkos szavazással 
megválasztották az orvosi kurató
rium tagjaiul Schiffer Mórnét, dr. 
Béla Pált. Boros Artúrt, Breszlauer 
Artúrt, Buehbinder Márkot. Éried 
Ignácot, Goldberger Ignácot, Gokl- 
beiger Sándort. Hoffer Bélát, dr. 
Katona Józsefet, Káldi Lajost, dr. 
Keller Józsefet. Mártim Henriket, 
dr. Pásztó Edét. dr. Uévész Károlyt, 
dr. Schulmeistcr Mártont és Szir
mai Emilt.

A választás eredményének kihir
detése után Apor Albert mondott 
valamennyi tag uevébíj.n köszönetét 
Biró Géza elnöknek, aki mint Jó
zsef Egyiptom ügyei', hozta rendbe 
•> Chevra. pénzügyi gazdálko
dását. Lőwy József választmányi 
tag szintén az elnök érdemeit mél
tatta felszólalásában, amit az elnök 
meleg szavakkal köszönt meg.

Ezzel a közgyűlés véget ért.

Fttchs József nyugalomba vo
nult. Négy évtizedes értékes munka 
után nyugalomba vonult Fttchs Vil
mos. a szegedi zsidó iskola igazga
tója. aki egyben a szegedi Chevra 
fáradhatatlan főtitkára is. Fuehs 
Vilmos négy évtizedes munkássága 
alatt egész generációkat nevelt fel 
és tanulóiba azt a meg nem alkuvó 
zsidó érzést oltotta be. mely őt át
hatotta. A szegedi zsidó hitközség 
december 6-án bensőséges ünnepség 
keretében búcsúzott tőle. Dr. Biedi 
Samu méltatta érdemeit, majd Kiss 
Károly tanfelügyelő nyújtotta ái a 
kultuszminiszter elismerő oklevelét. 
Fuelis Vilmos megindultan mondott 
köszönetét az elismerésért és hitet 
telt, hogy továbbra is a régi ener
giával és törhetetlen lelkesedéssel 
fogja a magyar zsidóság ügyét szol- 
;-á!ni. Fuehs Vilmos unokaössze né
hai Fuehs Mórnak, a nagyváradiak 
h iic-s főrabbi,iának.
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A zsidók vallási beolvadása 
Irta: dr. RÓZSA IGNÁC

I.
Midőn a középkor fanatikusa 

az elé a dilemma elé állította a 
zsidókat, hogy vegyék fel a ke- 
resztséget, vagy hagyják el szü
lőföldjüket, hónukat, bizonyára 
azt hitte, hogy Isten nagyobb di
csőségére cselekszik. Égre fordí
tott szemekkel nem is láthatta 
meg azon szenvedést, amelyet 
százezreknek okozott. S miközben 
anyák rémes jajkiáltása verte fel 
az elhagyott ghetto csöndjét és 
az országútak megteltek a fárad
ságtól és betegségtől megtizedelt 
zsidók holttestével, szent mosoly 
játszadozhatott ajakán ...

A szellemi szabadság hívei már 
már azt hitték, hogy a fanatiku
sok szenvedélytől hajtott kor
szaka végleg lejárt! Ma az em
beri eszmék romjain kesereghet
nek .mert ismét láthatják, hogy 
emberek milliói kezébe vándor
botot adnak az országok kor
mányzói. Már nem fanatizmus
ból. nem Isten nagyobb dicsősé
gére, hanem koholt politikai 
okokból: hogy kényelmetlen ver
senytársaiktól megszabadítsák az 
ország lakóit, vagy kormányzá
suk baklövéseit a lakosság védte
len rétegére hárítsák, azt állít
ván fel bűnbakul...

A régi korszakokban segített a 
valláscsere. Ma az sem segít. Ma 
a dilemma még válságosabb. Nem 
menekülhet az üldözés idején, 
bármelyik lehetőséget választja is 
a zsidó. Ha a kivándorlást vá
lasztja. csöbörböl-vederbe jut: ha 
vallásilag is hasonulni akar benn 
marad a csöbörben, mert a ke
resztelő medence vize, a mai kor 
eszméje szerint, nem mossa le, 
mint régen, az eredet bűneit...

Aki a zsidók kivándorlásáról 
vagy kiűzéséről, mint természe
tes dologról beszél, teljesen elfe
lejti. hogy a zsidónak is hazájává 
lett a szülőföld, amelyen már ősei 
is szenvedtek, dolgoztak, amely 
intézményeihez anyagi és szellemi 
javakkal hozzájárultak, ahol apái 
nyugosznak, ahol, ha nem is min
dig boldog és zavartalan, gyer
mekéveit töltötte és ahol egyik
másik őse már akkor is itt volt, 
mikor a honfoglaló hősök hazát 
alkottak a Duna-Tisza táján.

De ha nem megyünk is vissza 

oly messzire, mindenesetre meg
állapíthatjuk, hogy sok más be
vándorlóénál mélyebben nyúlik be 
a legtöbb zsidó család törzsfája 
a hazai talajba. És így van az 
nemcsak itt, de minden ország
ban.

Akik azt hiszik, hogy például 
a magyar zsidó családok a galí
ciai vagy orosz menekülteknek 
vagy bevándorlóknak egy ember
öltő alatt átvedlett utódjai; el
fordítják fejüket a történeti té
nyéktől. Egy ezredév óta, soha
sem volt olyan a helyzet ha
zánkban, hogy zsidók ne lettek 
volna itt. tehát nekik épp olyan 
hazájuk lett' e föld, mint a já
szoknak. kunoknak, szászoknak, 
sváboknak, szlávoknak, románok
nak vagy azoknak az újabb ide
geneknek, kik itten állampolgári 
jogokat nyertek.

Azon a jogon, hogy az idegen 
faj szorgalma, versenye, tőkéje, 
gyára, földvásárlása vagy egyéb 
vállalkozása az autochton lakos
ságnak versenyt támaszt, min
denkit ki kellene tessékelni a 
magyar nemzet kebeléből, akik 
családjukat a honfoglaló hősökre 
visszavezetni nem tudják.

Ha valaki azt mondja, hogy 
ezek nyelvileg, vallásilag beol
vadtak. azt vetjük ellene, hogy a 
zsidó családok nyelvben, kultúrá
ban legalább annyira olvadtak 
be. Sőt, ha a nyelvismeret és a 
magyar kultúra ápolása volna a 
beolvadás fokmérője és a hazafi- 
ság egyik jele: még a zsidó fele
kezeti iskolák statisztikája is a 
zsidóknak nyújtaná az első he
lyet. Mert nemcsak a nemzetiségi 
egységben élő idegenek, hanem a 
zsidók módjára egyénenként vagy 
családonként beszivárgó külföl
diek mellett is azt tapasztalhat
juk. hogy a zsidók megmagyaro- 
sodása az első helyen áll.

Az elnyomott népekről, akár 
idegen, akár saját uraik vasvesz- 
szeje alatt nyögnek, azt állítják

Síremlékek
a legolcsóbb árban 
L3wy-nél Budán
II.. Fö-u. 79. Tel : 151-581. 
Fióküzlet és telep III. Bécsi-út. 
A trollaybusz indulási állomá- 
sótól 2 percn▼ ire. 

elnyomóik, hogy azok alacsony 
színvonalon állnak, az önrendel
kezési joguk korlátái természete
sek.

Azért zárják ki tehát őket az . 
emberi jogokból, mert azokkal 
élni nem tudnak, kárt tesznek ma
gukban, mint a gyermekek, kikre 
veszélyes fegyvert bíznak.

Nőjjenek csak, okosodjanak, mű
velődjenek, majd akkor érdemesek 
lesznek arra, hogy jogokat ad
junk nekik!

Ha a zsidók teljesen olyanokká 
lesznek, mint a befogadó népek, 
akkor fogjuk őket egyenlő elbá
násban részesíteni.

„Ha addig várnak a szabad
ságra, míg a szolgaságban böl
csekké és jókká válnak, várhat
nak örökké a népek — mondta 
Maeoulay.

„Ha csak akkor engedik bele az 
egyenlő jogok vizeibe, ha ezek
ben a vizekben jól tudnak úszni, 
sohasem tanulják meg azt.”

De ha Isten csodájára mégis 
megtanulnak úszkálni, szemükre 
vetik ügyetlenségüket, azt állít 
ván, hogy ezek más, idegen tem
póval úsznak az élet vizében, nem 
néznek a segítségre, hanem segí
tenek abban, hogy kifogyjon lé- 
lekzetük s alámerüljenek. Az ide
gen tempót akkor is emlegetik, ha 
megúszták a keresztvizet.

És ebben vau valami követke
zetesség. Az antiszemitizmus sze
rint a sémitán olyan a „charac- 
ter indelebilis”, mint a katholikus 
papon a felszentelés. Nincs olyan 
változás, mely a felszentelés ere
jét megváltoztatná, nincs olyan 
keresztvíz, mely a sémitát árjává 
tenné. Mindazonáltal a beolvadás 
folyamata folytonos. Ezt a befo
gadók nem ismerik el. míg tud
ják, hogy beolvadó zsidóval álla
nak szemben. Ila valami feltűnő 
faji jellegből nem következtetik, 
már teljesen elismerik, hogy 
egyik-másik zsidó a tiszta árják, 
magasabb tulajdonságaival ren
delkezik. Ha azonban tévedéseik
ről felvilágosítják őket, nem is
merik el a fajelméletnek csődjét, 
hanem utólagosan felfedeznek va
lamit, melyről megállapítják, 
hogy „mindig volt valami ebben 
az emberben, ami nem tetszett”.

Folytatjuk.

FRIEDMAN DÁVID orth, "1^3 
élő- és vágott baromfi, füstölthus, csemege 
gyümölcs és tojáskereskedésc BUDAPEST,
II,. MARGIT-KÖRUT 7. Telefon; 151-897.
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Az Egyenlőség rágalmaz
Az Egyenlőség f. hó 9-iki szá

mában A „Virradat” és a macesz 
címen szóvá teszi ennek a lapnak 
a macesz adómentességéről írott 
cikkét és cáfolva a „Virradat” 
adatait a következő minősíthetet
len rágalommal illeti lapunkat:

„A Virradat azonban azt is el
árulja, hogy ki volt a felbujtója 
ebben az ügyben. A „Zsidó Élet" 
című lapra hivatkozik és a „Zsidó 
Élet” „adataival” küzd az adó
mentes macesz ellen.

Odáig jutottunk tehát, hogy 
olyan lap, mely magát zsidó fele
kezeti közlönynek nevezi, szolgál
tat adatokat a legvérengzőbb an
tiszemitáknak, amikor a zsidó val
lás megnyilvánulási ellen feleme
lik a gyűlölet szavát.

Van-e hang, amely ezt az eljá
rást méltóan megbélyegeznéfVan- 
e jelző, mely az ilyen árulást kel
lően megörökítené? Azt hisszük, 
nincs.

Csak a régi vers jut eszünkbe:
Dér grösste Schuft lm ganzen

Land
Isi und bleib dér Denunziant!”

*
Első felháborodásunknak már 

lapunk legutolsó számában is ki
fejezést adtunk, de akkor még 
nem felelhettünk részletesen, mert 
lapunk akkor már nyomásra ké
szen állott. Első dolgunk volt, 
hogy megnéztük, hol és mire vo
natkozóan hivatkozik a Virradat 
a Zsidó Életre, melyek azok az 
adatok, amelyeket mi „szolgáltat
tunk” neki, mivel követtük el az 
„árulást” és a „felbújtást”? Meg
állapítottuk és bárki megállapít
hatja, hogy a Virradat fent em
lített cikkében lapunkra mind
össze ez az egyetlen utalás törté
nik: „így az a furcsa helyzet ál! 
elő a ..Zsidó Élet" február 24-i 
száma szerint is, hogy a harminc- 
harminckét fillérért előállítható 
macesz kilóját 1.20 pengőért áru
sítják — adómentesen”.

Eelelősségtudatos újsági ró 
pláne, ha támadásra készül 
mindenekelőtt megnézi, mit is írt 
az a „Zsidó Élet” a maceszról a 
február 24-i számában, mert hátha 
a Virradat hivatkozása téves. És 
ha ezt teszi akkor, valóban rá is 
jön, hogy a Virradatnak lapunkra 
'■(dó hivatkozása teljesen alapfa 
lan.

A Zsidó Élet febr. 25-i (nem 
24-i) száma nemcsak nem fog
lalkozik a maceszkérdéssel, 
hanem elő sem fordul benne 

a „macesz” szó.
l)e foglalkozik a macesz-kér

déssel egy későbbi számában, a 
június 5-ikiben. Csakhogy nem a 
macesz árával, nem azzal, hogy 
drága-e vagy nem és még ke- 
vésbbé az adómentességével, ha
nem azzal, hogy a macesz-üzem
nek az 1935. évi zárszámadásban 
kimutatott tiszta jövedelme nem 
látszik elfogadhatónak. Meggyő
ződhetett volna arról, hogy ez a 
cikk a macesz előállítási árát nem 
30—32 fillérre taksálja, hanem az 
1935-ben 30 filléres liszthez még 
hozzászámít 30 százalék előállí
tási és rezsiköltséget, továbbá az 
eladó kereskedőnek juttatott kilo
grammonkénti 11—12 fillér jutalé
kot és még a kereskedőnek az el 
nem adott maceszból eredő kárát 
is hozzászámítja — és így kalku
lálja a macesz előállítási költsé
gét. Minderről meggyőződhetett 
volna, — ha mielőtt egy szót is 
ír, utánanéz a tényállásnak.

De az Egyenlőség ezt nem tette. 
A konzekvenciákat most már 
mindenki levonhatja magának.•

Mi az Egyenlőség eljárását nem 
minősítjük. Mi kerestünk egy

Zsidó értékek a magyar irodalomban
FORGÁCS ANTAL
(A zsidó fiatalság problémáiról 

sorsáról sokat beszélnek mostaná
ban. Sokat beszélnek és keveset, 
vagy semmit sem cselekszenek. 
Egyesek sürgetik a zsidó ifjúsági 
kataszter felállítását. Méltán. Leg
alább megtudnák, hogyan is ál
lunk tulajdonképpen. A „Zsidó 
Élet” megelégelte a sok beszédet 
és a cselekedet terére lép. Megpró
bálja összeállítani a fiatal zsidó) 
tehetségek kataszterét. Kezdi a 
magyar irodalom zsidó értékei
vel. S egyel mindjárt leszögez
hetünk: lehet, hogy akadnak 
olyanok, akik kimaradnak, elné
zésből, hiányosságból. De aki ide 
bekerül, az egy sem dilettáns, ha
nem hivatott művelője s pallé- 
rozója a magyar irodalomnak, 
magyar nyelvnek. Mindnyáját el
ismeri. méltatja, számontartja a 
hivatalos s nemhivatalos kritika,

$

Kedvezményes utazás 
Purim és Pessah alkalmából 

PALESZTINÁBA 
TKIES T.b«, GEAiOEÁ 

feb uá 16 tói áp i'is 9 io 

Palesztina 
má'cius 2'-tói május 5 iy 
hetenként

Esperia 
Galilea
Gerusalemme 
tlarco Polo 
hajókkal.

Felvilágosítás és prospektus : 

ADRIATICA Tér gerhajó; ási Társai ág 
mavyaro'szajji vezé képviselete, B u d * p e a

II., Thököly-út 2. IV., Váci-utca 4
és

Adriatica Forg. Iroda Kft.
J. Nádor-u. 21. V. 'zent István-kömt 4

szót a magyar nyelv szókincsé
ben, amellyel ezt az eljárást meg
felelően megjelölhettük volna. 
Nem találtunk. Ellenben a bíró
ság elé állítjuk az Egyenlőséget, 
álljon ott helyt a felelőtlenül és 
Ielkiismeretlenül ránk fogott „fel
hajtásért", „adatszolgáltatásért" 
és „árulásért”.

Irta: DÉNES BÉLA
csak mi, zsidók, tudunk alig va
lamit róluk. Arról pedig, hogy 
Zsidó Illetékesek tudjanak, ugye
bár szó) sincs, szó sem lehet?

Mi ellenben szeret nők, ha ezek 
a rapszódikus sorrendben s nem 
meghatározott időközben megje
lenő beszélgetések az ismerteté
sen kívül egyéb célt, is szolgálná
nak s bevilágítanának kissé e te
hetségesek zsidó érzelmeibe s 
gondolataiba — mr .mennyiben 
vannak ilyenek. Kíméletlen őszin
teséggel tesszük föl a kérdéseket 
s ugyanilyen elhatározott hűség
gel jegyezzük a feleleteket. Ami 
ezekből a feleletekből máris ki
világlik: az a zsidó nevelés nagy 
fogyatékossága.)

E túlhosszúra nyúlt bevezetés 
után, amit a sorozatkezdés indo
kol, lássuk a meztelen tényeket. 
Forgács Antal. Költő. 1910-ben 
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született Bicskén, .jelenleg tehát 
27 éves. Tisztviselő, mert valami
ből élni kell de hosszabb ideig 
nem tud megmaradni egy válla
latnál sem. Különben a Markó- 
utcai reálban érettségizett s ka
tona volt, aminek azért van kü
lönösebb .jelentősége, mert csomó 
verse szól erről. A napilapokon kí
vül a következő folyóiratokban 
jelentek s jelennek meg versei: 
Nyugat. Válasz, Független Szem
le. Független Újság ((Kolozsvár). 
Szép Szó. Pásztortűz (Kolozsvár). 
Korunk. Literatura. Versei há
rom kötetben (Fanyar idő. 1933., 
Hűvös magány 1936. Időm tör
vénye szerint 1938.) s egy antoló
giában (Korunk, 1935.) láttak ed- 
digelé napvilágot. Ahogy szem
ben ülünk egymással, csak nehe
zen indul a beszélgetés, de aztán 
valamikép kialakul s nagyjából 
így zajlik le:

Én: Persze a sablonos kérdésre 
a sablonos válasz: már kisgyerek 
korától kezdve író akart lenni.

Ő: Amit azonban véletlenül bi
zonyítani tudok. Versért az első 
pénzt az önképzőkörben kaptam 
hatodikos, vagy hetedikes korom
ban. midőn résztvettem az egyik 
pályázaton, igaz, jók voltak a 
magyar tanárok. Nagy József, 
majd Galamb Sándor...

Én: És a szülők? Nem ellenez
ték?

(): Nem nagyon. Anyagiak
ugyan mindig zavartak, de elvégre 
oly kevéssel beéri az ember s va
lahogy kis pénzt mindig keres
tem. ha a verseimmel nem. hát 
mint tisztviselő. Persze legszíve
sebben nem mennék állásba, de 
hát ...

Én: Mennyiben befolyásolta
eddigi életútját zsidósága? .ló 
zsidók a szülei?

Ö: Szüleim tipikusan asszimi- 
láns, neológ zsidók. Annyit .je
lent ez. hog\ a nagyünnepeket 
megtartják, hogy hosszúnapon 
bőjtölünk, egyébként azonban a 
vallásról és a vallásosságról, 
templomról nem esik szó. Mindez, 
régebben, mikor elindultam, nem 
volt probléma számomra s rettd- 
benlévőnek találtam. Azóta azon
ban zsidó voltom egyre jobban 
előtérbe nyomult s egyre proble
matikusabbá lesz...

Eii: Költői — vagy emberi mi
voltában érinti?

Ö: Csakis emberi mivoltomban. 
Mint költő. úgy érzem. a nyele 
nemcsak kifejezési. de szemléleti 

forma, így hót. aki mág.uarid ír. 
az magyarul go ml alkudik i>: nem 
is tud máskép gondolkodni. b<-r 
hová kerüljön is. A nyelv a leg- 
kollektívebb termék s minden 
nyelv bizonyos zárt területre szo
rítja az embert, l'gye. aki Becsbe 
akar autózni, az nem térhet el a 
bécsi országút kanyarulataitól, 
szélességétől, minéműségetői.

Eh: így hát csakis emberi mi
voltában érték sérelmek...

Ö: Igen, emberi mivoltom ha ii 
egyre jobban érzem azt a nyo
mást, amit kizárólag mint zsidó 
mik kell elviselnem, de őszintén 
szólva, sokszor az az érzésem, 
hogy mindez a zsidók magatartá
sának egyenes következménye...

Én: Szóval mazoehizmus ... Bű
nösök vagyunk, vétkeztünk, bűn 
hődést érdemiünk...

Ö: Nem. dehogy. Ám bizonyos 
dolgokat nem hangsúlyozunk 
eléggé. Például azt. hogy nincsen 
közünk a nagykapitalistákhoz, 
rabszolgahajcsárokhoz. A legszél
sőjobboldali költővel vagy íróval 
félórán belül jobban meg tudom 
magam értetni, mint egy Király
utcai kereskedővel, aki reális zsi 
dó polgár létére, sohasem fogja 
m m megbocsát a ni. hogy író. 
pláne: költő lettem . . .

Mondd bús fiú. te iigjetlem te kába, 
voltál egy percig boldog valaha, 
ha ültél l'iilledt. szűk könyvtárszobába, 
hol feléd szállt a költők mosolya, 
hol mint a rab. aki rég megszökött, 
a lélek bujkál hűs lapok között.
vagy erdőt járva, ha aranyba vonja, 
az eltűnő nap boldog sugara, 
s oldódni kezd a lé'ek ' ömiyn szórnia 
és elhal .: kétely " > mór szava, 
hol a fák fáradtak és bókolók.
mint az üldözött, progromvert zsidók, 
vagy kávéházi lenge fiistgomolyba, 
hol bőbeszédű, kétes cimborák 
ülnek asztalodnál díszes csokorba, 
és áradnak a parttalan dumák.
lm] a finom eszméhez szenny tapad, 
s botladozik a búvá gondolat,
vagy boldogít egy nő friss kacagása, 
keményre edzett téli éjszaka, 
amikor a szoba forró homálya 
úgy terül rád. mint ágyad paplana, 
hazugságot látsz a kamij mögött, 
es tudod, hogy nincsen hozzá közöd.

Mert nincs közöd senkihez, aki boldog, 
hazudni tud és áltatni magát, 
felelőtlen, akar csak a bolondok.
s mint nyegle zászlót, lengeti szavát. 
('Időzött vagy, ki nem nyughat soha, 
menekülne, de nem tudja hova.

Ép: És gondolja, hogy a ke
resztény polgár megbocsátja ezt 
egy keresztény írónak? Azt hi
szem nett’- Ami azonban csak.any- 
..,.jt jelent - hogy a szellem embe
réit Tánapsiág sem itt. sem ott 
nem becsülik valami sokra.

(J: Lehet. A keresztény polgár 
mégis legalább' beesüli az író jó 
szándékát és ?:er;z,s és talál ment 
séget a számára . .

Én: Ez azt jelent!, hogy a zsi
dóság mint olyan. eddi “ tudomást 
sem vett Forgács Antal r()l; a köl
tőről. Nem vásárolta a .könyveit.
stb. így gondolta?

Ö: Részben így. F.s ez az 
sag. Másrészben azonban

igaz
tálán

még ennél is .jobban érint, hog.' 
épp akkor, mikor a nyomást, 
mely zsidóvoltam ellen irányul,.

idegszáegyre jobban s minden
lamban érzem, nem érzem ugyan
ekkor azt a bizonyos közösségi ér
zést. mely azt mondhatná: történ
jék bármi, mögötted négyszáz- 
ezerfőnyi zsidóság. Csak egy ret
tenetes szakadékot érzek közöttem
s a többi zsidó között...

En: Nincs több kérdésem mára. 
Értem a pesszimizmust, értem a 
meghasonlást. Ilogi is mondja 
l Idö.idl című versében.’...
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új költségvetési év elé
A sípuceai tanácskozó termek

ben megint nagy az élénkség. A 
különböző bizottságok a költség
vetés nagy számoszlopain tanakod
nak. A Pesti Izr. Hitközség 193S. 
évi működését készítik elő. A jó
kora rózsaszínfedelű füzet óriási 
tételeiben, bevételi és kiadási szám
soraiban jut kifejezésre mindaz 
az elgondolás, amellyel a vezetők 
a hitközség jövő évi életének és 
tevékenységének irányt akarnak 
szabni és abba tartalmat és céltu
datos agilitást akarnak belevinni.

Ha a költségvetésen végigné
zünk. az az első, ami feltűnik, 
hogy úgy hat. mintha a számosz
lopok régi jó ismerősök volnának, 
mintha ezt az eljövendő esztendőt 
valahogy az előzőből akarnák le- 
kopirozni. minden jelentősebb vál
toztatás nélkül. Csak össze kell 
hasonlítani tételenkint az előirány
zott összegeket az előző évek meg
felelő összegeivel, az eltérések oly 
jelentéktelenek, hogy a legélén
kebb fantáziával sem lehet itt ko
molyabb iniciativákat. az idők és 
viszonyok követelte fontosabb újí
tásokat felfedezni. Pedig hal 
mintha mást Ígértek volna és mint
ha a pesti zsidóság is most mai
mást várna! Halljuk is, hogy a 
bizottsági tárgyalásokon el is 
hangzik itt-ott egy-egy energiku
said) kritikai hangnem.de — vissz 
hangtalanul és eredmenytelenül. 
A stereotip esitító és megnyugtató 
kijelentések után a kritika 
eloszlik. mint a buborék és a ke
délyek szépen lecsendesednek.

Igaz ugyan, hogy még a gut- 
gesinntek is mihelyt a sípuceából 
kiérnek, már újra háborognak. 
Csodálatos ennek a kormanvpatt
nak a lelkialkata. Ha négyszem 
közt beszélsz velük, mindenben 
igazat adnak. Sőt hitközségi ellen
zékiségben, kritikai lendületben 
még túl is tesznek rajtad. He 
amint átlépik a Síp-nvca 1'2. sz. ház 
küszöbét, minden elégedetlenségü
ket. minden várakozásukat és a 
köz érdekében táplált minden ige 
nyűket elfelejtik. Akkor minden 
jól van. minden remiben van. El 
tudom képzelni, mekkora fegyel
mezettségre és óvatosságra van 
szükségük, hogy ki ne essenek a 
szerepükből, hogy meg ne feled
kezzenek arról, hogy a rabolinta- 
sokhoz szoktatott fejükben igen 
gyakran lázadozó kritikai gondo

latok bújnak meg, amelyeket a 
hitközségi vezetőségnek felekezet 
politikája a magasabbrendű kul
turális törekvésektől a financiális 
problémák felé való fordulása és 
az ezek által előidézett elégedet 
lenség váltottak ki. Általános ma 
már a felfogás, hogy a dolgok 
nem mehetnek így tovább. Itt vál
tozásnak kell történnie, még pe
dig mindenekelőtt és sürgősen a 
hitközségi vezetők kormányzati 
politikájában.

Vagy lehetségesnek tartják-e az 
urak, hogy a mai nehéz viszo
nyok között pl. a zsidó ifjúság 
jövőjének kérdése, illetőleg az an
nak ..megoldására” irányuló tö
rekvések — amint a költségvetés
ből kitűnik még mindig a régi 
keretek között mozogjanak? Hogy 
még mindig ne történjék egyéb, 
mint a körzetenkint megszervezett 
ifjúságnak önképzőkörösdije és 
énekkarba vagy énekkarokba való 
összefogása. Pont ez volt a leg
sürgősebb? Hol maradnak az át
képző tanfolyamok, a gyakorlati 
pályákra előkészítő és átminősítő 
kurzusok? i.esz-e valami a nagy
hangon megígért ipariskolából, 
illetőleg ipariskolákból? Hát a im 
zőgazdasági és agrár ipari iskolá
ból ? És jól meggondolták-e. nem 
vezet-e egyáltalán zsákuccába a 
hitközség iskolapolitikája? Az az 
egy-két jelentéktelen eltérés, amit 
az' új költségvetés az előző két év
hez képest mutat, nem sok ini- 
eiativára enged következtetni, sem 
az ifjúság problémájának megol
dása körül, sem általában a zsidó 
nevelés es iskolázás tekintetében. 
Vagy hogy egy más probléma
körre térjünk át lehetségesnek 
tartják-e, hogy a hitközség szó 
ciálpolitikája a régi financiális 
keretek között mozogjon? Xeni 
gondolják-e, hogy itt nemcsak új 
összegekre, de új elgondolásokra, 
új koncepciókra van szükség; 
Avagy azt hiszik, új koncepció az. 
hogy a dugába dőlt pesl-budai 
nnifikáció helyett most megint egy 
új nnifikáció felé történt ujjam-

ÚTLEVÉL
2 drb rendelésnél darabja JR
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tatás, még pedig aljban az irány
ban. hogy milyen volna, ha a hit
község és a chevra nem külön-kii- 
lön végezné a maguk szociális 
munkáját, hanem ha e téren va
lamiféle egységesítést lehetne ke
resztülvinni, amely egységes irá
nyítás és vezetés alá helyezné a 
ma külön-külön működő két szo
ciális szervezetet.

Es végül hol van nyoma azok
nak a nagy feladatoknak, amelyek 
a pesti hitközségre, mint az ország 
legnagyobb és legtekintélyesebb 
zsidó szervezésre várunk az email 
cipáció és a recepció csorbítatlan 
érvényesítéséhez juttatása tekin
tetében a magyar alkotmányban 
biztosítót polgári jogegyenlőség 
elvének épségben tartása és hatá
lyosságának az egész vonalon való 
elismertetése tekintetében az or
szág zsidóságára vonatkozóan ? 
.Mert nemcsak a költségvetés fi
nanciális keretei közé szorított 
kezdeményezéseket vár a pesti zsi
dóság a hitközség vezetőségétől, 
hanem még ezeknél is inkább 
olyan politikai inaugurálását. a 
magyar zsidóság mai helyzetétől 
diktált olyan törekvések és cél
kitűzések vállalását, amelyek a kel
ti, rális és gazdasági mii oka i.-i ii le
tektől -való ki ■zorít.isá’iak gátat 
vetni alkalmasak.

A puszta számoszlopok áttekin
téséből minderre nehezen lehet 
bíztató következtetéseket levonni. 
Ép ezért nagy kíváncsisággal né
zünk a költségvetést tárgyaló köz
gyűlés elé. Reméljük, hogy a tü
relmetlen kopogtatást, amellyel a 
súlyos problémák az intéző körök 
ajtaján jelentkeznek, végre már 
meg fogják hallani.

Spectaloi.

K< I szobrot (íllihimik egy zsidó 
tábornoknők .-ti<sztráliáb<i>i. Az a bi
zottság, mely abból a célból alakult, 
hogy a világháborúban résztvevő 
.-ingói haderő generalisszinmszám-.k. 
Sir .John Monash tábornoknak szob
rához szükséges összegeket össze 
gyűjtse, közlési bocsá.itott ki. mi ly 
szerint a szükséges össze.--' már 
együtt van és a szobor felállítása 
rövidesen megtörténik. Mintán már
is nagyobb összeg gyűlt össze a 
szükségesnél, a bizottság tovább 
folytatja a gyűjtést egy újabb szo
bor fe’állításának céljaira. Monash 
tábornok, mint köztudomású, zsidó 
vallásé volt.

hangnem.de
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Chanuleáiól-
Karácsonyig

I.
1917 december volt. A tél süvöltő 

hidege végigszáguld a Kaszinuluj 
havas lejtőjén. Meg-megrázza a fe
hér köpenyes fenyőket, majd tovább 
nyújtja fagyasztó karmait, belevájja 
a keményre fagyott egyenruhán át 
a didergő lelkekbe. Még a háborús 
lárma is elült. Szilárdan húzódnak 
a 82-es székelyek állásai Erdély vé
delmére. Az elnyugvást a gondos 
előrelátás tartalékállás építésére 
használja fel. A félszázadot vezé
nyelték munkára. Köztük menetel 
R. József is. a század telefonistája. 
Vállát a telefonszekrény húzza le. 
A sok üléstől, guggolástól gémbere- 
dett tagok kéjes nyujtózással rop
pannak. A lóbálódzó karok ide-oda 
csapódva kis meleget igyekszenek 
gerjeszteni. A fagyos havat csiko
rogva tapodják a szögestalpú bakan
csok. A már készülő állásokhoz ér
nek. Munkához látnak. A telefo
nista is hozzáfog a vonalépítéshez.

Nagy tanítómester a háború: a 
nagytapolcsány i jesíván. Abrahám- 
sohn híres kórusán és más temp
lomi karokon át a nyolvankettősök- 
höz kerülve derék katona lett R. Jó
zsefből. Nem egy véres harcban vett 
részt, mielőtt a telefonhoz osztot
ták. Egyik előretolt állásban napo
kig kitartotta. A váltásra küldöt
tek csak öt embert találtak a sza
kaszból. Akkor kapott kisezüstöt.

Most is serényen munkálkodik. 
Már működik is telefonja. Éles te
norja bemondja a „Melde gehorch- 
samst”. a parancsnak eleget tettem. 
Bevonulni, hangzik a válasz. A ver
stanáén után nekivág a nehéz út
it ak.

Egyedül bandukol, csak gondolatai 
v annak vele. No. meg a vállát húzó 
megkönnyebbült láda. Hazaszállnak 
gondolaeai szüleihez, testvéreihez. 
Vájjon mit csinálnak? Ma van cha- 
nuka első estje. Már napok óta nem 
jön posta. A nagy hóesésben bizto
san elakadtak a vonatok. így a tá
bori posta sem jöhet, mert nincs mit 
hoznia. így ő sem kaphatja meg a 
gyertyákat. Otthon már bizonyára 
kigyúlt a menóra lángja. A rnó-oz- 
cur is elhangzott. Hol fog ő gyúj
tani? Az állásokban nem kapni gyer
tyát. Lakott helytől távol esnek. 
Mégis szeretne gyújtani, ha nem is 
mást, hát egy gyufaszálat. Jelkép
nek. Haladásában megáll. lerakja 
terhét és félhalk szóval, imádságos 
ajakkal fordul keletnek. Sir-hama- 
Jajsz, magasságok éneke, ime áldjuk 
az Örökkévalót.

Bevégzi imáját, gyufásdobozát ko 
torássza elő. Kihúz két szálat, az 
egyiket a fagyos hóba állítja fejével 
felfelé, a másikkal végigdörzsöli a 
nyütt dobozoldalt. Hiába. Nem gyul
lad. Ismét próbálja. Letörik a feje. 
Míg másik szálért kotorásznak gém- 
beredett ujjai, gondolat ötlik agyá
ba: nyílt terepen vagyok, világossá
got csinálok — ha csak pillanatra 

is —, ellenség is megláthat, a mieink
nél meg kémgyanússá válhatok: jel
zést adtam le az ellenségnek... Ki
húzza a hóbaszorított szálat is. gon
dosan visszateszi a dobozba, — mert 
drága portéka ez a fronton —, zsebre 
csúsztatja gyufáját, felszedi elpihen- 
letett holmiját és tovább indul.

Nagykésőre beér az állásba. Leje
lentkezik. leadja ládáját, lecsoma- 
gol. Jött-e posta? — érdeklődik. 
Nem. Mire ismét a gyufáját koto
rássza. Chanuka van. gyújtani kell. 
Itt szabadon gyújthatok... De csak 
gyufát?... Arra igazság szerint nem 
szabadna bróehot mondani... — Mit 
morfondizál kántor úr, kérdezi szol
gálatvezető őrmestere. — Ma ünne
pem van. gyertyát vagy olajat kéne 
gyújtani: sem az egyik, sem a má
sik nincsen. — Aztán milyen ün
nepe van? — Ez a zsidó karácsony. 
— Az a?... — Ez 8 napig tart. Min
den este kell gyújtani. — Hát majd 
segítünk a hajon, mondja embersé
ges őrmestere. Van egy kis üvege?

Van. Előkotorász hátizsákjából 
egy sósborszeszes üveget és átadja 
őrmesterének, ki szinültig tölti fegy
verolajjal. — No, most már gyújt
hat kántor úr. hárítja el a köszö
netét.

A zubbony balzsebéből kötszert 
szed elő — a sebesülési csomagot 
dézsmálja meg —, kis kanócot csa
var. kanalába olajat tölt és abba 
ágyazza. A felmelegedett kéz már 
biztosan sercenti a gyufát, a bróehok 
után felgyűl az évezredes láng. Az 
énekszóra már odahúzódott az iste
nes Hilvert Mózsi is. egy erdélyi 
szombatos fiú. Csendes elmeriiléssel 
hallgatta a Mó-oz-cur dallamát. — 
R. József pedig lelki elégültséggel 
szemlélte a chanukalángot az utolsó 
fellobbanásig...

II.
A chanukalángok nyolcadik napba 

menő szaporulatát a karácsony sze
retetheti fogant ünnepe követte. Az

FAHIDÍ KÖTSZERKERESKEDF.LMI 
Budapest, VÁLLALAT KFT. 
V., Csáky-u. 75 Telefon: 2-921-39. 
Kórházak és klinikák szerződéses szállítója.

A mindenség költője
E. Lázár Franciska

új verses kötete

A „Végtelen nyomában*1
a gyönyörűen kiállított kötet 
ára . ................... P. 3.—

Megrendelhető az összeg elő
zetes beküldése ellené en a 
Zsidó Élet kiadóhivatalában 

állás egy román herceg parkjában 
húzódik. Egy óriási pincében tanyá
zik a század. A közepén nagy mág
lya vörösük. Füstje kiszáll a szel
lőzőn, melege kellemesen árad széj
jel.

A nyolcvankettősök békésen el
tanyáznak. Nincs mitől tartani: 
fegyverszünet van. A békevárás jó
érzete szállja meg a lelkeket. Béke! 
Az otthon karácsonyának hangulata 
terjeng. Nagy fenyőfa zöldjére vető
dik a máglya fénye. Néhány gyer
tya színesedik rajta. 'Most pár szem 
diót aggatnak rá. Még egy piros 
alma is akad. Kinek mije van. azt 
adja.

Nagy mosakodás, borotválkozás fo
lyik. A bakancsok, zubbonyok is ün
nepi színt öltenek. Kézről kézre jár 
a kefe, hogy a hónapos sarat, pisz
kot eltüntesse. A nagy igyevésnek 
van is némi látszata.

De már sorakozót vezényelnek. — 
Vigvázz-ban áll a század a kará
csonyfa előtt. Öreg népfelkelők mel
lett fiatal legénykék feszítenek. Elő 
lép század parancsnokuk, egy az is
kola padjából bevonult ..gyerekarcú 
hadnagy". Beszédet tart. Idézi az ott
hont. hol szeretettel gondolnak a 
karácsonyfa alól a harctéri hozzá
tartozókra. Biztosan fájó szívvel áll
ják körül és arra gondolnak: vájjon 
életben van-e még az apa. fiú, test
vér? Megélte-e a fegyverszünetet? A 
szívből jött beszéd alatt hol az egyik 
népfelkelő fordul félre lopakodva 
könnyeit letörölni, hol a másik. 
.Még a fiatal legénykék ökle is sű
rűn téved a szemekhez. A hadnagy 
hangja is többször elcsuklik. végül 
hirtelen be is fejezi. Csak ennyit tud 
még mondani: szent éneket fiúk! 
Néma csend fogadja a felszólítást. 
Egyik sem tud belekezdeni. Egymás
ra tekintgetnek, majd a tekintetek 
mind R. Józsefre szegeződnek. Kán
tor — mondják —, hát kezdje ő! 
Zavarban van, mihez fogjon? Kínos 
csendben feszeng pár pillanatig, 
majd felhangzik ajkán a közös szent 
eltek: Isten, áldd meg a magyart! 
Sapkak lekerülnek a fejekről és a 
zsidó kántor vezetésével száll az 
ének a karácsonyfa alól a magassá
gok felé... Rlchter Arthur

(Dunaföldvár)

Segélyakció német nernárja 
gyermekek javára. Sir Wyndhani 
Deedes tábornok és Leonard G. Mon- 
tefiore felszólítást tettek közé a 
„Times"-ben. melyben utalnak arra, 
hogy azoknak a helyzete, akiket Né
metországban faji okokból üldöznek, 
egyre siralmasabb lesz. Amíg azon
ban a német zsidók mégis részesül
nek valami támogatásban, addig a 
keresztény nemárják minden segély 
nélkül állanak. Ezeknek a szeren
csétleneknek sorsát azzal kell eny
híteni. hogy legalább a gyermekeik
nek juttatnak segítséget.
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HÍREK

1937. dec. 23, csütörtök — Tévész 19, 
sovevim — dec. 24, péntek — Tévész 
20 (szombat bejöv. 3.45) — dee. 25, — 
szombat — Tévész 21 (hetiszakasz: 
Semósz, haftóra habóim jesóres, 
szombat kimen: 4.40) — dee. 26, va
sárnap — Tévész 22 — dee. 27, hétfő
— Tévész 23 — dec. 28, kedd — Té
vész 24 — dec. 29, szerda — Tévész 
25 — dee. 30, csütörtök — Tévész 26. 
sovevim — dec. 31 péntek — Tévész 
27 (szombat bejöv: 3.50) — 1938 ja
nuár 1, szombat — Tévész 28 (heti
szakasz: Voero, haftóra: Choelohim 
bokabei, újhold kihirdetése, szom
bat kimen.: 4.45) — jan. 2, vasárnap
— Tévész 29, erev ros chódes sevat. 
Jóm kipnr kóton — jan. 3, hétfő, — 
Sevat 1. rós chódes — jan. 4. kedd — 
Sevat 2 — jan. 5, szerda — Sevat 3
— jan. 6. csütörtök — Sevat 4 sove 
vim — jan. 7, péntek — Sevat 5 
(szombat bejöv: 4).

«
— Házasság. Szép esküvő volt 

vasárnap délelőtt a Dohány-utcai 
templomban. Kurcz Gabriella, Kurcz 
Ferencnek a Kurcz Testvérek ezüst - 
árúgyár néhai beltagjának és nejé
nek szül. Lőwinger Józsának leánya 
esküdött örök hűséget, dr. Kovács 
Istvánnak. Kovács József ily. Máv 
tisztviselő és nejének szül. Krasz- 
ner Irénnek, „Stella” néven ismert 
kitűnő írónő fiának. Dr. Grosz 
maiin Zsigmond rabbi intézett gyö
nyörű szavakat az ifjú párhoz. Be
szédében kiemelte a menyasszony 
édesapjának tevékenységét, aki 44 
éves működése alatt naggyá növelte 
az e téren egyedülálló ezüstárúgyá- 
rat, megemlítette a menyasszony 
nagyanyját is, aki Tel-Avivban él. 
s így nem lehetett jelen az eskövőn. 
„Családjaitok vallásos, istenfélő 
élete legyen mintaképetek — fejezte 
be beszédét Groszmann rabbi —, 
amidőn új életeteket megkezditek”. 
A templomot zsúfolásig megtöltő 
nagy és előkelő közönség melegen 
üdvözölte az ifjú párt és az öröm
szülőket.

Goid Lilly és dr. Raj Sándor de
cember hó 19-én tartották esküvőjü
ket a Kazinczy utcai orth. főtem
plomban.

Bisseliches Mózesné Wizó tea
délutánja. A Wizó teák keretében 
Bisseliches Mózesné rendezett ott
honában teadélutánt, melyen H. Pa
tai Éva tartott érdekes előadást az 
egybegyűltek nagy figyelme mel
lett.

— Megtalálták Salamon király 
kikötőjét. Dr. Sukenik, a .Jeruzsá
lem i héber egyetem archeológusa 
legutóbbi ásatásai alkalmával Tel 
Avivtól északra hosszú kőpartra és 
különféle kikötőépületekre bukkant, 
melyek korát 3009 évre becsüli. Azt 
hiszik, hogy ezek az épületek ah
hoz a kikötőhöz tartoztak, melyek 
Salamon király idejében a temp
lom építéséhez szükséges libanoni 
cédrusfák kirakodására szolgált.

Chanuka-ünnepélyek vidéken.
Az aszódi tanintézetek zsidó vallású 
tanulói nagysikerű Chanuka-ünne- 
pélyt rendeztek a zsúfolásig megteli 
hitközségi kultúrteremben. Dr. 
Gliiek Adolf iskolaszéki elnök me
leg szavakkal emlékezett meg a 
Kormányzó Ur nevenapjárói. Lakos 
András mély költőiséggel teli bájos 
gyermekverse frenetikus sikert ara
tott. Dr. Bern József főrabbi nagy
szabású ünnepi beszédet mondott. A 
szereplők közül kiváltak: Fiilöp 
Vera, a konferáló Kovács Ágnes, 
Vas Éva. Goldmayer Györgyi. Gross 
Sándor, Glásner Lajos. Rotli László, 
Hermann Tamás és Burger Kál
mán. A közönség lelkesen ünnepelte 
az ünnepély rendezőjét, Boros Imre 
tanítót, aki egyben a műsoron sze
replő színdarabok írója is volt.

Lélekemelő Chanuka-ünnepséget 
rendezett dec. 5-én délután a Rákos- 
szentmihályi Izr. Jótékony Nőegy
let. Réti Ferenezné elnökasszony 
chanukai gondolatokkal telített len
dületes szép beszédben köszöntötte 
a kultúrtermet utolsó helyig meg
töltő közönséget, majd az eluökasz- 
szony ez alkalomra írott „Chanukai 
álom” c. történeti hitregéje került 
előadásra, melyet a közönség nagy 
tetszéssel és tapssal honorált. A ren
dezést Nagler Lajosné és Neumann 
János tanító végezték nagy művészi 
hozzáértéssel, míg az egyházi ének
számokat Kaszriel Sámuel kántor 
tanította be. A zongorakiséretet 
Cseresnyés Béláné látta el. Győző 
Emil titkár zárószavai után uzson
nával vendégelték meg az össze
gyűlt gyermeksereget, majd a fá
radhatatlan Montag Izsóné alelnök- 
nővel az élén a vezetőség kiosztot
ta a meleg ruhával és cipővel telt 
csomagokat.

Az lzr. Magyar Irodalmi Tár
sulat f. hó 29-én, szerdán d. u. 6 
órakor a Pesti Izr. Hitközség dísz
termében (VII., Sip utca 12. II. em.) 
felolvasó ülést tart, amelyen Nádai 
Pál, Hajnal Anna és Keszi Imre ol
vasnak fel. Vendégeket szívesen 
látnak. Belépődíj nincs.

— Előadóest. A Budai Izr. Hit
község „Kultur és Társadalmi Szak 
osztálya” nagysikerű előadóestet 
rendezett a hitközség tanácstermé
ben. Dr. K. I. Grau jeruzsálerai 
egyetemi tanár tartott igen érdekes 
előadást a héber egyetemről, majd 
Grünwald Fülöp beszélt a zsidóság 
helyzetéről Zsigmond király uralko
dása alatt. Közreműködtek még 
Nád-Nádelstecher László a kiváló 
fiatal hegedűművész és Flesch Imre 
operaénekes. A nagyszámú előkelő 
közönség lelkesen ünnepelte az elő
adókat.

— Zsidó művészek a párizsi őszi 
tárlaton. A 950 művész között, akik 
a „Sálon d’Automne” tárlatán 
resztvettek 62 zsidó szerepel. Jean 
Dreyfus-Stern, André Strauss, Jo- 
seph Heeht, Kleinmann, Eugen 
Spiro, André Hambourg a különö
sen említésreméltóak. Grunsweigh 
és Simoné Blum a párizsi gettóból 
merítik impresszióikat, Smadja egy 
körülmetélési ünnepélyt mutat be. 
Bemard Smoll lengyel-zsidó chasz- 
szideusokat, Aloses Lévy a tuniszi 
zsidónegyedet. A szobrászok mun
kái között nagy feltűnést kelt 
Loutschansky hatalmas méretű 
„Évá”-ja.

— Rabbiképzö Intézet templomá
ban (VIII., Rökk Sz. u. 26) a pén
tekesti intentisztelet 4 órakor kez
dődik. prédikál Schindler J. rabbi
jelölt. A Goldziher Ignác Theológiai 
Egyesület tagjai közül Rosenblüth 
Márton Sátoraljaújhelyen. Rosen- 
thal László Székesfehérvárott és 
Salgótarjánban tartott előadást.

Héber és jiddis nyelv egy 
francia diplomata iskolában. Az 
állami ..Iskola modern keleti nyel
vek számára”, mely főleg francia 
diplomaták ilyirányú kiképzésével 
foglalkozik. Prof. Marcel Cohen, az 
ismert tudós ajánlatára külön kur
zust kezdeményezett a héber és 
jiddis nyelvek számára. A tan- 
auyag felöleli a két nyelv törté
nelmét és irodalmát is.

Klagenfurt hitközségi elnöké
nek magas kitüntetése. Miklas oszt
rák szövetségi elnök Náthán Kriegs- 
leldnek, a klagenfurti hitközség el
nökének szolgálatai elismeréséül az. 
arany érdemrendet adományozta.
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A Palesztinái terrorcselekmények 

napról-napra újabb áldozatokat kö 
vetőinek. Elimelech Romer 13 éves 
fin revol veriövés következte’:-)!
vesztette életet. Meir Xoah Seb::, 
gorods k y szintén r e v o 1 v er t á m a d á s 
nak esett áldozatul, ugyanígy Mo 
hammed el Khatib sejk előkelő 
arab ügyvéd, aki a jeruzsálemi fő
mufti ellenfeleinek sorába tartó 
zott. Elijahu Giladi Jeruzsálem 
A róna nevű elővárosában szenve
dett arab terroristák revolverlö
vései következtében életveszélyes 
sérüléseket. Ugyancsak életveszé
lyes sérüléseket szenvedett egy Xa- 
zareth és Xahallal között megtá
madott autóbusznak négy utasa. 
Dávid Sapiro. Áron Globersohn. 
Gerson Landshut és Arje Beer.

Magyar áldozata
is van ezeknek a terrorcselekmé
nyeknek. Chaim Berger *24 éves se
gédrendőr. aki mintegy 3 évvel ez- 
előtt vándorolt be Palesztinába és
pedig illegitim úton, aüg 14 napja, 
hogy sikerült :i 1 nrtózkodási erg< 
dcly ! megszel* ui<‘. Járőrszolgála
tot teljesíteti Rosin m-\ ű segédrend 
őr társával együtt, amikor a ter
roristák Tiberias polgármestere 
házának közvet Imi közelében rájuk 
támadtak. Bergert hat revolver
golyó érte és röviddel kórházba 
szállítása után meghalt, míg társa 
súlyos sebesülések árán megmene
kült.

A bíróságok 
most már a legszigorúbb ítéletekkel 
sújtják a tettenért banditákat. A je
ruzsálemi büntető bíróság két ara
bot. akik Mendel Min/. soffőrt a 
Xathania Tel Aviv közötti utón 
meggyilkolták halálra ítélt és ha
laira ítélt egy arabot is. akit ostrom 
állapot alkalmával revolverrel a ke
zében tartóztattak le. Családtagjait 
bűn részesség miatt életfogytiglani 
börtönre ítélték. A jeruzsálemi ka
tonai törvényszék 5 évi f egy házra 
ítélte Ibrahim Saud 16 éves fiút til
tott fegyverviselés miatt és 10 évi 
börtönre Zahrah Bassal arab asz 
szonyt. aki házában robbanó anya 
got rejtegetett.

A lengyelországi helyzet 
\áltozatlanul aggasztó. A karácsony 
közeledtével egy re élesebb formál és 
veszedelmesebb méreteket ölt a nem 
/.éti demokraták által a zsidó keres 

kedők ellen szervezett bojkottokéin. 
('••;istorhovbán. Klobuckbnn. K 
piceben. Truskolasban valóságos ro 
hanicsapatok míiködm k és isni‘i I 
’• 1 összeíit közösekre került a sor a 
z<idó üzletek elölt felállított bojkott- 
őrök <•' a kereskedők, illetőleg in 
z.iit.ih vásárlók védelmére k'dő 
munkások között.

A holland parlament 
is antiszemita próbálkozások szín 
hely e volt az elmúlt napokban. Több 
honosító törvényt tárgyaltak és a 
honosítandók között zsidók is vol
tak. Amikor a zsidók naturalizálása 
ellen dr. Kost van Tonningen anti
szemita képviselő tiltakozott és be
széde folyamán antiszemita képvi
selőtársa. Dieter közbekiáltott, hogy 
a zsidó mindig zsidó marad és nem 
vehető fel a holland nép közösségéin* 
a parlament túlnyomó többsége oly 
viharos tiltakozásban töri ki. hogy 
már-már botrányra került a sor. Dr. 
Wandelaar. a liberális és Alberda 
mérnök, a szociáldemokrata frak
ciók vezetői éles szavakkal tiltakoz
tok az a ;i 1 bzcin i! a kép viselők meg
öl la p í 1 á <ui ellen, akikel figyelme/, 
lőttek azokra az eléviilln’lct !<m érde
mekre. melyeket holland zsidók ha
zájukkal szemben szereztek, majd 
Dr. Goseling igazságügy miniszter 
jelentette ki. hogy a holland törvény 
nem ismer semmiféle különbséget 
faji, vagy felekezeti szempontból. A 
törvényeket ezután 83 szavazattal 6 
ellenében (‘lfogadták.

Pesti adóprés
Rovatvezető: Dr. Hoffmarin Dezső

Követendő példaként és annak fel
tüntetése végett, hogy milyen legyen 
a tisztességes és elviselhető járulék
kivetési eljárás. hűen közöljük a 
Hadai tzr. Hitközségnek járulék- 
h i vetési rendszerét.

Három csoportba osztja a budai 
hitközség a járulékok kivetésének 
alapjául szolgáló vagyonokat és jö- 
\ edelmeket.

Első csoportba tartoznak azon hit
községi tagok, akik rafiyonak után 
élveznek jövedelmet. Itten a legfőbb 
alapelv az. hogy a kivetési kulcs a 
jövedelem után számítva 5%-nál na
gyobb nem lehet. A pesti hitközség
nél ennek a többszörösét alkalmaz
zák. okozván ezáltal a hívőkben el
keseredést. dühöt és ellenérzést saját 
hitközségük iránt.

Ezen csoportban az alábbi össze
gek és százalékok szolgálnak a járu
lék kivetésének alapjául:

Évi 1266 pengőig terjedő jövede
lem után 6. pengő. 1’201 2400 pen
gőig . 2401 3600 pengőig 12.- 
i e 3601 1800 pengőig terjedő jö
vedelem után a jövedelem 0.4%-a. 
iSOl i> ’áíi pengőig 0.5%-a. 6001—7500 
pengőig 0.6 a. 7501 9000 pengőig 
0.7%-a. 9601 10.000 pengőig 0.8%-a.
Pa.001 11 000 pengőig 0.9%-a. 11.001—
’ _'.U<iii pengőig !%-a. Azontúl minden 
további 2000 pengő többletjövedelem 
után az adókulcs 0.1G-kal emelkedik 
e? eyész jövedelem után.

A járulékkivetés kiszámítási alap
ja a megelőző esztendőben a kir. 
Kincstár által jövedelem és vagyon
adó alapjául jogerősen megállapí
tott összeg.

A második csoportba vannak so
rolva a fixfizetésüek és pedig a kö
vetkező százalékos alapon:

Évi 1200 pengőig terjedő jövedelem 
adómentes. 1201—2400 pengőig ter
jedő jövedelem után 6.— pengő: 
2401—3600 pengőig terjedő jövedelem 
után a jövedelem 0.3%-a. 3601—4800 
pengőig 0.355?-a. 4801—6000 pengőig 
0.4%-a. 6001- 7ooo pengőig 0.455? a. 
7001—8000 pengőig 0.5%-a. 8001—9000 
pengőig 0.6%-a. 9001 - 10.000 pengőig 
0.7%-a, 10.001 -11.000 pengőig 0.75%-a. 
11.001- 12.000 pengőig 0.85%-a, 12.001— 
13.000 pengőig 0.95%-a. 13.001—14.000 
pengőig 1%-a. Minden további 2000 
pengő évi jövedelemtöbbletnél az 
adókulcs 0.1%-kal emelkedik az 
egész jövedelem után. Az adókulcs 
azonban 5%-nál nagyobb nem le
het.

A kiszámítás alapja itt is a meg 
előző esztendőben a kir Kincstár ál
tál jövedelemadó alapnak jogerősen 
inogó I lapítot 1 összege.

\ haemadft: csoportba tartoznak 
a szabad pályán működő hitközségi 
tagok.

Az évi járulék kiszabására ..irány 
elvül szolgál, hogy a kivetett hit
községi járulék nem lehet kevesebb, 
mint a kir. Kincstár által a megelő
ző esztendőben a jövedelem és va
gyonadó alapjául jogerősei! megálla
pított adólapnak: 8000 pengőig térje 
dőleg 1%-a. azon túl pedig 2000 pen
gőnként — mindig az egész összeg 
után számítva 0.1%-kal emelkedő 
kulcsszámmal való szorzás eredmé
nye. A járulék kulcsa azonban 5%-nál 
nagyobb nem lehet.

Annak ellenére is. hogy ilyen vi
lágos és határozott kiszámítási mód 
áll rendelkezésére a tagoknak, 
mégis még ily körülmények között 
is meg van az orvoslási fórum a ne
tán tévesen, vagy jogtalanul kivetett 
járulék (dltm. De nem olyan orvos
lási fórumok vannak Budán, mint 
amilyenek Pesten. hanem reáli
sak. észszerüek és olyanok, amelyek 
a jóérzés felháborítására műn a lkai 
masak.

Ezekről a budai és pesti fellebbe- 
zesi fórumokról még madj külön és 
részletes ismertetést és bírálatot fo
gunk közölni.

De már most is levezetjük azt a 
döntő jelentőségű végeredményt, 
hogy egyedül a járulékkivetési és 
beszedési kínoztatások és gyötrelmek 
folytán nem a budai hitközséget kell 
a pesti hit községbe beolvasztani és 
létezését megsemmisíteni. hanem 
eppen megfordít va#kell azt megcsi
nálni.
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„Zsidó illúziók
és realitások44

A Librerie Lipsutz kiadásában 
jelent meg ez a furcsa és jogos 
ellenérzést kiváltó könyv, melynek 
szerzői Steinhardt és Neuman urak 
a „Realista magyarázatok nehány 
zsidó problémához.” alcímet adták.

A szerzők mindenekelőtt leszö
gezik elvi álláspontjukat, mely 
szerint zsidókérdés nincs; ez csak 
antiszemita kitalálás. melyhez 
nagyban .járulnak hozzá a zsidó 
nacionalisták. Ezzel szemben 
e</.y csomó zsidó probléma. szoci
ális és közgazdasági, melyek azon
ban megoldható!:. Az asszimilációt' 
a szerzők számára nem oiyan 
probléma, melynek helyességéről 
vagy helytelenségéről vitatkozni 
lehet: tény, melvet tudomásul kel! 
venni és amely vágj vau. vagy 
nincs. Az asszimiláció legkonkré
tabb formájáról, természetesen 
rosszul értelmezett formájáról, a 
kitérésről, megállapítják és vei" 
szemben csupán az! hozzák fel 
hogy a kitérés lévén ezek a.’ „asz. 
szimilánsok" zsidó atheistákból 
keresztény atheistákká lettek, ez 
zel azonban még nem olvadtak be 
a népbe, melyhez tartoznak:

A cionizmusban a szerzők mmi 
mást nem látnak, mi .l egy zsidó 
gyarmatosító lőrék' st. melyben 
szerintük mindaz, ami : ■ áll- 
költői: a nagy lelkes dós a tenné 
szethez való visszatérés iránt. : 
héber-társalgási nyelv felél. - -.tésc. 
általában mindaz, amit a P :sz 
tina-mozgalom úja: akar. mmi 
más, mint a német gondolkodás
módnak következménye. melvben 
a cionizmus született.

Általában a németekre retten
tően haragusznak a szerzők. !>• 
nehogy tévedésbe essünk, nem a 
nemzeti szociálizmv. :ra, hanem 
mindenre, ami német Ami német: 
ellenség, legyen az V> assc :>ann, 
Zweig, Buber: ellenség. És dlen 
ség a többi zsidó illúzió: :i szo
cializmus, a demokrácia. :i hu
manizmus — megannyi csábító 
szólam, melyeknek -i naiv rsidó 
áldozatául esik.

Foglalkoznak a szerzők a hol 
sevizmussal, az orosz zsidóság ka
tasztrófájával is. De ezzel k >pcso 
latban is teljesen hamis követkéz 
tetősre jutnak. Azt állítják ugvanis, 
hogy minden változta.ás a szabad 
elvü-kapitaiista gazdasági lr ren 
dezkedés struktúráján a zsidóság 

ellen irányul. Mert ezek <• a! 
háti változtatások egy rend zere.i 
nem demagógok a világra rátuk 
máit erőszakoskodásai, — mmt • /.'■ 
Steinhardt és Neumann ii?“»k ál 
lítják, — hanem a gazdasági élet 
természetes fejlődésének követhez 
ményei és a zsidók valóba: na
gyon helytelenül cselekednének, 
ha mindenáron fenn akarnák tar
tani a múltbeli helyzetet még ak 
kar is. ha ez sem számukra, sem 
a világ szamára nem jó. A zsidó 
ságot a gazdasági liberálizmus

S P E C T A T O 1?
SíOTESZÁBÓl

Razzia
A villamoson hallottam.

Nézze, maga tudja rólam, 
hogy én nem vagyok antiszemita. 
Katolikus létemre őszinte barát
ságot tartok zsidó kollégáimmal. 
Nálam senki jobban nem utálja 
a zsidók oktalan üldözését és hát- 
térbeszorítását. De hogy a galí
ciaiak ellen védik a mi magyar 
társadalmunkat, — azt mindenki 
csak helyeselheti. S minthogy va
lóban vannak átszűrődések, elke
rülhetetlenek a razziák.

Átszűrődések? Hát miért 
vannak és hogyan lehetnek át 
s/.íirődések ? Nézze, én nagyon 
szeretem a teát. Sokat is iszom. 
De nem szeretem, ha a teából ki 
kell halászgatni az átszűrődött 
tea-leveleket. Inkább jó szűrőről 
gondoskodom.

Kémeink jelentik
Eddigelé mi csak arról tudtunk, 

hogy adott esetekben nagyon 
kedvelt időtöltés a — hegyezés, 
még pedig amint tudni méltózta- 
tik a zabot szokták előszeretettelMOTrawirr'jini íratást 

és bélyegalbum á jegyzéket érdek
lődőknek bérn’antve küld 
ABONYS JE34Ő bélyegkereske- 
dése. Budapest, IV. Váci ucca 4-5 
szám. Telefon : 186—336,

A Magyar Izr. Kézinii- és 
Földművelési Egyesület Heriuina- 
.iti otthonában vasárnap este ke 
yyvletes ünnepség keretében emlé 
kezett meg Weisz Miksa rabbijelölt 
dr. Stein Lipótról a pozsonyi izr. 
hitközség néhai kiváló elnökéről. A 
nagyszámú közönség meghatotta:: 
hallgatta végig a kegyeletes meg
emlékezést és részvétét fejezte ki 
Mikéfe jelenlevő elnökének dr. 
•'lein Emilnek. 

érinthetetlenségéhéz. mint létfel
tételhez hozzá láncolni annál indo
kolatlanabb a szerzők részéről, 
minthogy ók egész könyvükben a 
politikai liberalizmus elleiiségei- 
kú:it mutatkoztak, már pedig a 
gazdasági liberálizmus politikai 
nélkül elképzelhetetlen.

Ha nem olvasná az ember ennek 
a könyvnek a címlapján a két 
zsidó szerző nevét, valóban joggal 
hihetne, hogy szerzői lelkes tagjai 
a „Király rikkancsai” vagy „A 
i’üzkereszt” szövetségeknek.

hegyezni. Most megtanultuk az 
egyik felekezeti lapból, hogy 
újabban ennek a mesterség! ág
nak egy új válfaja lendült fel. 
Most már nem hegyeznek, hanem 
éleznék, még pedig kiéleznék. És 
tetszik tudni, mit ? Atmoszférát. 
Igen bizony a „kiélezett atmosz
férára” hívja fel ez a felekezeti 
lap a figyelmünket, vagy amint ő 
mondja feneketlen szellemesség
gel, a kiélezett atmoszféráról „lec- 
kéztetésben részesít" bennünket.
Nem mondja ki ugyan, hogy min
ket gondol, csak „egy felekezeti 
lapról” beszél. Miután azonban 
kémeink azt jelentik, hogy a tit
kos célzás felénk irányult, hát 
jó, — felelünk rá. Neki ugyan 
nem szoktunk válaszolni, de most 
kivételt teszünk. Nem lesz baj, ha 
ő nem is érti meg, amit mon
dunk — feltételezzük, hogy nem 
csak írni, hanem olvasni sem tud

- majd értenek belőle mások!
Hát ennek a lapnak szubvenció 

nált érzékenységét az bántja, 
hogy felekezeti közéletünk egy 
némely jeleséről — vagy nem is 
némely, hanem egy jeleséről? 
néha—néha nem tudunk, mert 
difficile est: satiram non seribere. 
Azt mondja, hogy „akad olyan 
zsidó lap, amely céljául tűzi ki. 
hogy apró bosszantásokkal tűz
delje annak a férfiúnak útját, aki
az egész magyar zsidóság vezére” 
Hát ha én volnék az a jeles fér
fiú. én bizony kikérném magam
nak, hogy engem 
meg — nemhogy 
érte. Miért árulja

így védjenek 
még fizetnék 
el ez a lap.

hogy a vezért bosszantja szatí
ránk?! Azután miért titulálja őt 
cikkében kétszer is rezér-nek.
amikor mi szatíráinkban szoktunk
neki így kedveskedni!! Vagy ta
lán már megfertöződött ő is és 
már ő is szatirizál? És miért ne
vezi a vezért szobornak? Neme-
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lyik szobornak szoktak ugyan 
a tagjai fájni, de nem a szatiri
kus csípésektől!

Szegény szobor téged ugyan 
megáldott az Isten barátokkal!

De a cikknek legszebb mondata 
mégis ez: „eljön egykoron a szá
monkérés ideje...” Igen, így: 
egykoron! Hát nem szép ez? Egy
koron! Eljön egykoron! A szá
monkérés ideje! Csak elfelejtette 
hozzátenni, hogy: hah! És miért 
kell a számonkérés idejének el
jönnie — egykoron, amikor már 
itt van? Hisz mi egyebet sem te
szünk. mint számonkériink!

(Hanem ad vocem „számonké
rés”! Ma olvastuk a fenti „leckét” 
a jelzett felekezeti lapban és 
ugyancsak ma olvastunk egy tu
dósítást a napilapokban arról, 
hogy a tábla egy ilyen „számon
kérés” alkalmával megsemmisí
tette az elsőfokii bíróság ítéletét 
a valóságbizonyítási indítvány 
elutasítása miatt és „kötelezte a 
törvényszéket a valóság bizonyí
tására is kiterjedő új eljárás le
folytatására. Az ítélet elvi jelen
tőségű indokolásában leszögezte, 
hogy az olyan sajtóközlemény, 
amely a közélet valamely terén je
lentős szerepet vivő egyén maga
tartását tárja fel és viszi a sajtó
nyilvánosság elé, a közérdek szol
gálatában állónak jelentkezik.”

Úgy ám! Ma és — egykoron!)

Zsoltár-est
Csütörtök este. 16-án, Zsoltárest 

volt a Dohány-utcai templomban. 
Szép volt, felemelő volt. Valóban 
sikerült a lelkekbe zsoltáros han
gulatot varázsolni. Ez nem mű
vészi méltatás akar lenni, de ez a 
megállapítás mindenesetre az este 
művészi nívójának elismerését is 
involválja. Csak két megjegyzést 
kívánunk a dologhoz fűzni.

1. Sok volt az üres hely. Nem 
tudjuk, nem váltották meg a je
gyeket a távolmaradottak, vagy 

tekintettel a jótékony célra — 
megváltották, de nem jöttek el. 
Ez utóbbi talán még fájdalma- 
sabb, mint az előbbi eshetőség. 
Egyrészt azt mutatja: zsebből, ha 
muszáj, még áldoznak, de lélek
ből, vagy lélekkel, nem igen. Más
részt a rendezőség úgylátszik 
szintén inkább a pénzre vetette a 

nagyobb súlyt, mint arra, hogy 
egy zsidó lelki élménynek nyerje 
meg a résztvevőket.

2. Azt halljuk, hogy a Zsoltár
est népszerűsítése szempontjából 
nem hatott kedvezően, sőt inkább 
ártott, mint használt az a mód. 
ahogy a kancellária az anyagi si
ker érdekében dolgozott. Fantasz
tikus hírek keringenek arról a 
presszióról, amelyet különösen a 
kancellár egyik mindenre kész 
famulusa a telefon mellett és sze
mélyesen is kifejtett. Akit képvi
selőtestületi tagság, kóvedség.

MOZART ÉS A ZSIDÓK
„anni discretionis«-a

Irta: Dr. STEIN ARTÚR
17S7. október 29-én mutatták be 

először Mozart-nak Don Juan 
című operáját. A zenevilág e nagy 
eseményének tehát 1937 október 
29-én volt a 150. évfordulója.

A Don Jüanon kívül a Szökte- 
tés a szerályból, Figaró házas
sága, a Varázsfuvola és sok más 
világhírű zeneműnek szerzője, az 
1756. évben Salzburgban született 
Wolfgang Amadeus Mozart, azon
ban nemcsak mint zeneszerző hal
hatatlan, hanem ismert a neve az 
egyházjogban is: a zsidók anni 
discretionisát megállapító egyik 
rendelet Mozart iudicium discre- 
tionisára, szellemi érettségére, hi
vatkozik, mint bizonyítékra.

Az anni discretionis — az az év, 
amikor a gyermek már szellemileg 
érettnek tekinthető — egyik nagy
fontosságú, egyben sokat vitatott 
kérdése volt a megkeresztelésnek. 
Voltak ugyanis, akik az újszülött 
mielőbbi megkeresztelését követel
ték. De voltak viszont, akik a 
megkeresztelést a megkereszte
lendő szellemi érettségéhez kötöt
ték, hogy a megkeresztelendő ér
tékelni is tudja a megkeresztelés

STREIHITZER GYULA va>. réz. .célbütor és
• odronyágybet ét-üzeme. Speciális autogénhegeaztő. tűz
helyei. kályhák, zárak, redőnyök készítése éi szak
szerű javítása. Vendégágyak csah la. kivitelben, ki

mondottan új anyagokból
Budapest) VII, Dob ucca 45. Tel.: 143—152.

Férjhezmenendők nösülendök 
fordu janak bizalommal a huizonhéteiztendeje 
fennálló Nagy Jenő házassági irodájához. 
Budapest, Rákóczi ut hatvanegy. Telelői 

(Diszkrét, cégjelzésteien levelezés ) 

szállítás vagy egyéb érdekkap
csolat fűz a kancelláriához, azt 
az elnökre, vagy a főtitkárra, 
vagy mindkettőre való hivatko
zással felhívták arra, hogy ennyi 
meg ennyi jegyet, amelyet a ne
veseitek egyenesen az ő számára 
rezerváItattak, vegyen át. Fizetni 
azonnal is lehet. Az elnök úr és a 
főtitkár úr nagy súlyt helyeznek 
arra, hogy ő is a jótékony ügy 
tényezői között legyen. — Hát hi
szen szép-szép a cél, de talán szebb 
lett volna presszió alkalmazása 
nélkül.

jelentőségét és fontosságát. Ter- 
tullianus — a Kr. u. 160—240 kö
zött élt egyházatya — csak az 
esetben véli megengedhetőnek a 
szellemi érettség előtti megkeresz
telést, ha oly keresztapa tartja 
keresztvíz alá a gyermeket, aki 
leteszi helyette az egyházi hitval
lomást, egyben kötelezettséget vál
lal arra is, hogy a gyermeket a 
keresztény egyház hitelvei szerint 
fogja nevelni. De megköveteli 
Tertullianus, hogy az így megke
resztelt szellemi érettségének el
érésével öntudatosan is letegye, a 
hitvallomást és tegyen fogadalmat 
kereszténysége mellett.

De eldöntendő volt, hogy mikor 
éri el a megkeresztelendő ezt a 
szellemi érettséget. A tridenti 
zsinat véget vetett ennek a vitá
nak, kimondván kötelező szabály
ként az újszülött mielőbbi meg
keresztelését. sőt azokat, akik ez
zel ellenkező nézetet hirdetnek, 
anathémával sújtotta. Ezzel az 
anni discretionis, a szellemi érett
ség évének, megállapítása is feles
legessé vált.

De csak pro foro interno, az egy 
házon belül. Mert pro foro externo 
továbbra is heves vitákra adott 
alkalmat az anni diseretionisnak 
a megállapítása. Ettől függött 
ugyanis az, hogy a nemkereszté
nyek, különösen pedig a zsidók, 
hány éves korukban keresztelhe
tek meg. Ezt a kérdést ugyanis 
nem dönthették el egyedül és ki
zárólagosan kötelező hatállyal az 
egyházi fórumok, abba beleszólása 



ZSIDÓ ELET 15

volt, beleszólást követelt az állam
hatalom is: egyház és állam ál
láspontja pedig nem mindenben 
és nem mindenkor volt egységes.

A keresztény egyháznak ugyan 
is az „egy nyáj, egy pásztor” elve 
és végcélja térítési aktivitást kö
vetelt híveitől. És mert üdvöziilt- 
nek egyedül a megkereszteltet is
merte el az egyház, ezért a meg- 
keresztelést emberbaráti köteles
ségként fogta fel és teljesítette. 
Épp ezért végszükség esetén meg
engedte az egyház a nem keresz
tények megkeresztelését is, még 
ha a megkeresztelendő szellemi 
érettségének fokát nem is érte 
volna el ,vagy már el is vesztette. 
Ugyanezen felfogásnak volt a kö
vetkezménye, hogy kétséges ese
tekben az egyház és nem is kétsé
ges esetekben, egyes túlbuzgó hí
vek a megkeresztelés mellett dön
töttek.

A tekintetben általában nem 
volt nézeteltérés, hogy a szülőkkel 
együtt korra és szellemi érett
ségre való tekintet nélkül gyerme

Amikor Makai Emilnek, a kiváló 
poétának emlékét felújítom, egy- 
egy meleg napsugár lopózik szí
vembe. Istenem, hogy elszállt az 
idő! Már 47 éve annak, hogy én 
mint kezdő orvos és kezdő poéta és 
ő is mint kezdő költő együvé köl
töztünk a Teréz körút 37. számú 
ház második emeletének egy kis 
udvari szobájába; Sehneck Lipót 
jóravaló pincemesterhez, akinek ál
dott lelkű felesége megkülönbözte
tett figyelemmel kezelte a két vers
faragót. Barátságunk már néhány 
évvel előbb megpecsételődött. Ö 20, 
én meg 24 éves voltam, kezemben 
az orvosi diplomával és várva a 
jövendő pácienseket, ő pedig a vá
laszúton, vájjon pap vagy író le
gyen. — A kis szobában jól meg
fértünk együtt. Makai nyugodtan 
írhatta verseit az asztal egyik vé
gén (mert íróasztalunk nem volt) 
én meg a másik végén, mialatt ébe
ren figyeltem, mikor jön már a 
várva várt beteg s ha néha-néha 
egy-egy beteg felvetődött (manap
ság már címtábla után egy se ke
rül). szegény Coc. mert így nevez
tük becézve, sorsában megnyugodva, 
kezében papírral és ironnal, a sö
tét kis éléskamrába vonult, annak 
falához támasztotta a papírt, így 
folytatta versét és megszülettek a 
napsugaras szerelemről szóló gyö
nyörű versei. Egy ízben megfeled
keztem s nem szóltam neki, hogy 
a páciens mái- eltávozott és sze
gény Emil két óra hosszat a fal

keik is megkeresztelhetök. De kü
lönösen az volt vitás, hogy szülök 
nélkül, sőt szülők akarata elle
nére hány éves korban térhet át 
a gyermek, keresztelhető meg.

Végre is abban történt megálla
podás, hogy ily esetben az átté
rés, a megkeresztelés csak szellem i 
érettség esetén engedhető meg és 
foganatosítható. Ezt az egyház 
annyira magáévá tette, hogy 
Aqu inói Szent Tamás Quaestio- 
nes-ében azt írja, hogy a kény
szerű megkeresztelésnek nincs ér
telme: mert az ilyen gyermeknek 
vagy van kellő érettsége, vagy 
nincs. Ha nincs, akkor szülői ol
talom alatt áll és súlyos bűn 
volna a természeti jog ellen a 
gyermeket szülőjétől elvonni. Ha 
viszont a gyermeknek megvan 
már a kellő értelmisége, akkor 
meg a kényszer úgysem használ 
semmit, mert az ilyen gyermek 
természetes érzését követve, ismét 
visszaesne abba az eretnekségbe, 
amelyben szülője él.

(Folytatjuk)

Emlékek
Ma : FELEKI SÁNDOR (16)

Makai Emil

hoz támasztott papíron folytatta a 
verselést a kamarában, mely bát
ran volt „sötét kamarának” mond
ható. Délutánonkint mindig volt 
vendégünk az íróvilágból. Heltai 
Jenő, Szomaházi István, Palágyi 
Lajos, Palágyi Menyhért, Vázsonyi 
Vilmos és Jenő. Már akkor mind
egyik jó nevet vívott ki. Közülök 
már csak Vázsonyi Jenő nyugal
mazott államtitkár és az államvas
utak elnökigazgatója él, aki akkor 
egy szikrázó epigrammákat tartal
mazó verses kötetet adott ki Verus 
álnéven s később mint elsőrangú 
közgazdasági tekintély kiváló tudá
sával nagy elismerést szerzett nem
csak magának, de a zsidóságnak is. 
Nem rég sóhajtozva beszélgettünk 
az elmúlt szép napokról, amikor ő 
és öccse Vilmos, aki már ezidö tájt 
nagy politikai szerepet vitt és a 
Pesti Hírlap ünnepelt vezércikk
írója volt, továbbá Makkai meg én 
délutánonként ka lábereztünk — ne
gyed krajcáros alapon.

Makai igen szorgalmas volt. Köl
teményei sűrűn jelentek meg a 
legelőkelőbb irodalmi folyóiratok
ban: a Magyar Szalonban, a Hét
ben, továbbá a Fővárosi Lapokban, 
mely az egyetlen napilap volt a 
világon, ahol csak szépirodalmi 
munkák láttak napvilágot. Buzgó 
munkatársa volt még a Magyar 
Zsidó Szemlének is, ahol a régi 
héber költőket, Marmellot, Juda 
Halévit, Ibn Gabirolt, Al-Khavizit 
és másokat mutatta be mesteri for

dításban: Ezen fordítások 1891-ben 
Zsidó Költők címmel jelentek meg 
és Makkai egyszerre ünnepelt poéta 
lett, akiről az összes lapok a leg
nagyobb magasztalással írtak.

Egy ízben pirulva vallotta be 
nekem, hogy ő reménytelenül sze
relmes egy gyönyörű, 16 éves 
leányba, P. Margitba, akit Bánóczi 
József, az izr. tanítóképző tudós 
igazgatója ajánlott a bájos leányka 
szüleinek figyelmébe. így került a 
magyar irodalom tanítójaként a 
Szobi-utcai palotába Makai Emil, a 
rabiszeminerium hallgatója s ez a 
szép lány adott útirányt Makai to
vábbi költészetének és sarkalta őt 
mélységükkel megindító szerelmi 
verseinek megírásához. Szegény 
Emil élete most már nyugtalan és 
zaklatott lett. Egyrészt azért, mert 
napról-napra, valahányszor csak ok
tatásra oda járt, jobban és jobban 
érintette szívét a reménytelen sze
relem, másrészt nagy lelkiválsága 
miatt, hogy felcserélje-e a papi pá
lyát az íróival vagy sem. Már ek
kor gyakran elmaradozott a szemi
náriumi előadásokról és inkább írók 
társaságában és szerkesztőségekben 
töltötte idejét. Az öreg héber fo- 
liánsok pedig szépen pihentek. Fi- 
scher Énoch, a tudós makói rabbi, 
szintén értesült a szomorú valóról, 
hogy szeretett Emil fia raindgyak- 
rabban kerüli a szemináriumot és 
nem paphoz illő életmódot folytat. 
Felrándult több ízben Pestre és 
megható szavakkal iparkodott fiát 
a bizonytalan írói pályáról lebe
szélni. A saját papi állására és 
személyére is mélyen bántónak ta
lálta még a gondolatot is, hogy fia 
ott hagyja a papi hivatást. Magya
ros csizmában járó, hatalmas ter
metű, szép öreg úr volt. Engemet 
is, mint Emil fiának jóbarátját és 
lakótársát kérve-kért, hogy iparkod
jam fiát a — szerinte — végzetes 
lépésről lebeszélni, de előre jelez
tem, hogy eredményre nincs sok 
bizalmam. Hiszen, mondotta Makai. 
csak nem képzelitek, hogy földbir
tokos szülei a főúri kényelemben 
élő Margit lányukat egy zsidó pap
hoz adják feleségül, akinek talán 
valamely Isten háta mögötti falu
ban kell majd életét tengetnie. Ne
kem. folytatta, mint poétának és 
szerkesztőnek kell hírnevet szerez
nem, hogy Margit kezét elnyerhes
sem. De így is csak talán, talán, 
tette hozzá sóhajtva. Imádottjáról 
szóló megkapó, meleg, gyönyörű lí
rai versei mind sűrűbben jelentek 
meg a lapokban, de egy árva szó
val sem merte a szép leánynak sze
relmét bevallani.

Makai mind sűrűbben csak késő 
éjjel vetődött haza: mert írókkal ká
véházban töltötte idejét. Én akkor 
már aludtam s napokig nem beszél
hettünk egymással. Tehát úgy segí
tettünk ezen, hogy asztalunkon egy 
papírdarab volt s azon üzengettünk 
egymásnak nagy részt versben. Az 
időben sokszor hánytam szentére, 
miért nem vallja be szerelmét ideál
jának. Egy napon ezt a kis verset 
találtam asztalunkon: 
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Az első szerelem múló gyönyör. 
Amely csukákkor édes, ha gyötör. 
Mikor minden -vív gyáva, oktalan 
Házért boldog, nívei bolodgralan.

Másnap a paíron ez a válasz ál
lott:

Makai EmE
Ne légy oly slemi! 
Nőni kel! <-Ki sió beszéd. 
Csak ez: Kérem a kezét!

következő nap. Makai így foly 
tatta:

A tanácsod meg nem győz. 
Szólhat hozzám > kis őz: 
Kezem öné nem őrnél!
S ez megölne '•ngeniei.
Ma a szívem k.nhan ég is. 
Némán várom sorsom mégis.

Másnap e sorokkal lőhdiem:

A gyávának eg\ a sorsa:
Nem kalács, csak száraz morzsa. 
A Margit vers bármi 1\ sárii. 
Mégsem eljegyzési gyűrű.

Sokszor humora- verseket is kül
döttünk egymásnak. Amikor egx 
ízben szabója kereste, ezt írtam kö
zös papírlapunkra:

En mosl volt itt szabód. Áron. 
A szán'ián állt: Szabott áron!
S mert nem talált, gyűlt haragra. 
Szörnyű átkát rád faragva.

Makóitól a következő választ kap 
tani:

Egy páciens ma keresett.
Hogy segítsz ián rajt keveset. 
Várhatsz megint egy fél évet. 
Míg új beteg hozzád téved.
Egész szívből sajnál téged Emil.

De már ezt nem hagytam ma
gamon száradni s másnap e bök- 
verset olvashatta Emil:

Emil, szabód itt volt újra.
Haragjában nagyot fújva
Es kezében lobogtatott
Nem zászlót, de számlát, hatot

Mi volt bennük, jól tudhatod.
A héber foliánsokat már csak 

néha-néha, pro forma vette kezébe 
és már mint elismert poétát ünne
pelték. De még mindig tagadta. 
hog\ ott hagyta a szemináriumot. 
Valóban meg nem jelentette be az 
onnan való kilépését. de ez most 
már csak formaiság volt. Egy al
kalommal izgatottan robogott be a 
szobába: Képzeld, Margit így szólt 
hozzám: Olvastam egy szép verséi 
A iiét-ben. Mindketten elpirultunk, 
hiszen az cg' Margit-vers volt. De 
én sajnos, gyáva voltam ahhoz, 
’.ogy szerelmemet élő szóval is be
vall jam. Margit atyjának füléhez is 
i\.jutott a hír. hogy tanítója leá
nyát a !;.pokban szerelmes versek 
ke: < ■>’ romol ja •izz.i! oldotta meg 
a gordiuszi csomót, hogy egy ■ 
megköszönő- ?d e;imgy ina 
nyal a nmgvor irodalom ismeretébe 
beavai’,:.. de most már mondó

ovábbi tanítására nincs szükség. 
Ez végzetes csapás ' volt s ezen
túl mindenfelé kutatta. hova 
jár. hol fog nyaralni a szép Margit 
s boldog volt, ha csak messziről is 
iid\ űzöl hette. A tolakodás távol ál
lott az ő végtelen szerény, finom, 
kedves egyéniségétől. Mindé*; reg
gel aggódva vette kezébe a mó
kát s kereste a hírt, vájjon mmi je- 
gyeztc-e cl magát imádott ja. Min
den ismerősét, barátját megkérdezte, 
hol és mikor látták a szőke copfös, 
rózsás arcú szép lányt .- im'dog 
volt, ha hírt kapott felőle.

Mindjobban belesodródott a hír
lapírói,. életbe*. Belső munkaiéi s<; 
lelt a Magyar i
m-k. a Pe<H Napi-m i. s rendszerint 
hajimii hár'inkor .vetődött haza. 
Lakásunkkal >zéi)7lmti. a Teréz kö. : 
és Szondy ut( a s kkoi
bán az Eifel-káveház. h.- > jártuip: 
reggelizni úgy déli li/i-mkéi ó;a 
tájban. Egyízben Makóit hiába él- 
resztgettem s i'rre a köveiké/.’* k. 
donciát faragtam, ói alaposai: meg 
rázva:

Ma kai. kelj tel!
\ ár már az Kifej.
Van ott kave és tejfel.
Pfuj. Teufel!

Ezt az utoiso sort már Makai mor
mogta, megfordult a fal felé < s 
tovább aludt.

Egy évig laktunk együtt. Én 
IMII novemberében Stiller tanárhoz 
kerültem, mint assistens. a Zsidó 
Korházba és ő leköltűzött a házban 
a második: emeletről az elsőre, egy 
sötét udvari szobába. Ha megláto
gattam. ez '.oh első kérdése: Nem 
láttad öt: Mit hallottál róla?

Egy ízben, mikor nem volt otthon, 
megvizsgáltam könyvszekrényét. A 
héber öreg könyveket ujjnyi vas
tag por lepte. Csak pietásból tar
totta azokat még ott.

Pályájának ragyogó állomásai: 
a Zsidó Költők. Margit és Poéta- 
sors verses müvei, melyek forró, 
mélyen megható sóhajtások az ő 
Margit.ja illan. továbbá a Tudós 
professzor Hatvani, Kaland, a Ro
binsonok apródja színművei, me
lyek a Nemzeti és Vígszínházban 
arattak nagy sikert.

Ftoljáj-a még az a kitüntetés érte, 
hogy a Nemzeti Színház titkára lett. 
Ragyogó költői pályájának köze
pette, i‘gy alattomos kór. a szívbel- 
hártyalob. oltotta ki fiatalon, 31 
eves korában, 1901-ben napsugaras, 
boldog és mégis boldogtalan életét. 
Olt lakott és ott hal! meg a Vö
rösmart y tPc i Í1 a. számú ház har
madik eiiie: .•/ >y nővérénél,
oki nagy , • u j , >|p,. Kopor
sójánál nővérén ..i ■ . olt zokog
lak azóta sziiiléi; riitiinyt fivére, a 
kiváló tudós. dr [• ischer .Jakab no- 
<■-•>11 főorvos. ]- •' kis unokaöccse. 
Emire »*- Ernő, kik közül az első 
-ems ;»eheszl:>•;!• -. í>- ;> másik pedig

Bel áros! Tnl-m: 4. nztár kitűnő
• '- azga* > * • > <i könnyezett a

liie.;-. ü irodalom mk-sok kiváló

Már nem élte meg, hogy az ő 
Imádott s örökké szép maradó ver
sekben megzengett Margit ja L. 
László földbirtokos felesége lett.

Most ott pihen imádott atyja és 
■anyja, mellett a makói zsidó teme 
tőben a régi héber költészet feltá- 
masztója, a szívbe* markoló lírai 
versek drága dalosa. Sírkövére oda 
szállnak a madarak s énekelnek an
nak, aki másokat annyiszor köny 
nyeztetett meg csengő verseivel.

(Folytatjuk»

8Y0RS 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.

\ ÁLLÁSOS urilány, jólmenő iiz- 
ii-ttel férjhez menne 40 év körüli, ál
lásban levő árhoz, esetleg özvegyhez 
is. „.fii anya” jeligére a kiadóhiva
talba.

.JÓÁLLÁSBAN levő textil mii 
szaki tisztviselő megismerkedne há 
zasság eéljábl 18 -22 éves urilány- 
nyal. Közvetítők kizárva. „Ideális 
liii'iissi'm" jeligére a kiadóhivatalba.

FÉBJHEZMENNE 55 éves kor
rekt úriemberhez csinosnak mon
dott úrinő 4 szobás gyönyörű lakás
sal és némi hozománnyal. Levelekéi 
a kiadóba „Szép ősz” jeligére kérek.

I’EI’I- EKT 50 év körüli szakács
nőt keres zsidó intézmény. Ajánla
tokat. a kiadóhivatalba kérünk.

INTELLIGENS nagyműveltségű 
úrinő elmenne beteg úrnő vagy úr 
mellé társalkodónőnek vagy ápoló
nőnek. „Megbízható” jeligére a ki
adóba.

HÁZI EZETÖNÖI állást keres né
metül jól beszélő úrinő. „Minden 
mankót vállalok” jeligére a kiadó
hivatalba.

MŰVÉSZI kézimunkát olcsón ké
szítek. Krausz Franciska. A’IT.. Pé- 
terffy Sándor-utca 7. IV. cm.

SZERÉNY szobát keresek teljes 
ellátással, ármegjelöléssel, „Tlitnális" 
jeligére a kiadóba.

EREDETI amerikai U nderwood 
portable Írógép eladó. — Cím a ki
adóban.

LEGSZEBBEN és legolcsóbban 
lest. mos. tisztít Gerőffy gőzmosóda. 
Aki e lapra hivatkozik. 5% kedvez
ményben részesül. VI.. Szondy-ntea 
66—68.

TELJESEN I'.I fíotare.x porszivó- 
llép. minden tartozékával együtt, 
ebédlő bronzcsillár, díszlámpa eladó. 
I //.. Barcsay-utca .3.. földszint 1.
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