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Negatív 
antiszemitizmusrólszólt a kiváló politikus szentistván- napi cikkében és fejtegetéseit történelmi megállapításokkal támasztván alá, arra a következtetésre jut, hogy a zsidókérdés megoldása nálunk nem sikerült. Mert nem sikerülhetett. Meg pedig1 azért, mert egy lényegében gazdaságilag negatív antiszemitizmussal gazdaságilag positiv eredményeket elérni nem lehet. Nem mondhatjuk, hogy figyelmeztetését későn mondta el, mert igaz, hogy a zsidótörvény előtt is elmondta. Azt sem mondhatjuk, hogy most ebben a cikkében igazságtalan a zsidósággal szemben, mert tényleg’ el ismeri és nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a zsidóságnak komoly érdemei vannak az önálló magyar ipari, kereskedelmi és a hitelélet kiépítése körül. Elismeri, hogy az ország erőforrásainak gyorsabbütemü kiaknázása, a városi élet erőteljesebb fellendülése nélkül — amelyekben nem kis része volt az ország zsidóságának — gyarmatország maradtunk volna. És bár ez nekünk semmikép sem vigasz azt is ki meri mondani, hogy ennek az új gazdasági életrendnek köny- nyen egy primitívebb gazdasági fokra való visszasülyedés lehet a fájdalmas következménye — amitől pedig Isten óvja meg ezt a különben is sokat szenvedett országot.Bár mindenben sok objektív meglátás, sok becsületes szándék, tiszta államférfim aggodalom és féltő gond tevődik össze, a magyar zsidóság mégis fájdalommal állapítja meg. hogy ez az utólagos figyel

meztetés nem lehet most már olyan positiv és eredményes hatású, mint amilyen hatása a kiváló államférfin azon megnyilatkozásának volt, amelyben — közvetlenül a híres győri beszéd után — maga is siír- gősen_ elintézendőnek mondotta a zsidókérdést- Ha ugyanakkor mind-

A lochnessi szörny
Irta: HÁMOS GYULAA lochnessi szörny ismét felbukkant. Ezúttal azonban nem Angliában, hanem a Síp-utcában. Ismételten halljuk, hogy a rendkívüli idők rendkívüli kiadásokat kívánnak s hogy a felmerült deficitet csakis a hitközség adófizető tagjainak áldozatkészsége folytán képesek nagy mértékben fedezni.Sorvad a hitközség? Fogynak a hitközségi tagok? A súlyos viszonyok folytán csökkennek a jövedelmek? Az adóalanyok Budára költözködnek? Mindezek folytán természetesen csökkennek a hitközség bevételei is, ez azonban nem okoz nagy fejtörést a P. I. H. vezetőinek. Fel kell emelni az adót! Nem baj, ha ősz van vagy tavasz, sőt lehet ősszel is, tavasz-, szál is. Akinek nem tetszik fellebbezhet, vagy átsétálhat más fele- kezetbe, hiszen hova-tovább a felekezet tagjait már nem köti más vallásához, mint az adófizetés kötelezettsége.Most ismét felbukkant a szörny. Innen is, onnan is halljuk, hogy ezekben a szomorú időkben az összetartás, az egység és a tömörülés mily fontossággal bír s csak a közös munkálkodás, a közös erőfeszítés és közös áldozatkészség mentheti meg a P.'I. H. intézményeit, melyek máskép sorvadásra vannak ítélve, s melyeket a P. I. H. maga nem tud fenntartani. A 

járt előzetes figyelmeztetésként mindazokra rámutatott volna, amire most utólag próbálja a nemzetet ráeszméltetni, akkor talán soksok keserűség elmaradt volna és talán elmaradt volna az a „világnézeti harc” is, amely a cikkíró megállapítása szerint is csak az ellenté- 

jajveszékelés mindig a Zsidó Kórház fenntartása miatt történik. A Zsidó Kórház nagyon szívéhez nőtt a vezetőségnek, ami különböző okoknál fogva érthető is. Azt azonban nem tudjuk megérteni, hogy a P. I. H. miért állítja tendenciózusan a közvélemény elé, úgy, hogy az áldozatkész pesti zsidóság pénzéből a kórházakra évi másfélmillió pengőt áldoz. A szubvencionált sajtóban olvasható, hogy a hitközség vezetősége 1937- ben 1,591.000 pengőt fordított kórházi célokra. „A pesti hitközség 8 évi munkája” című szürke beszámolójában közli a nyilvánossággal, hogy munkálkodásának szellemét jellemzi, hogy kórházaira másfélmillió pengőt költ. Sós Endre az ismert újságíró és felekezeti közíró egyik cikkében pedig úgy állítja be a másfélmilliós kórházi kiadást, mint a hitközség szociális célokra hozott áldozatát. Ezeknek a beállítottságoknak olyan a színezetük, mintha a másfélmillió, fond perdu volna s ezt az összeget az adófizetőknek kell kiizzadni. Fentiekből is látható, hogy a Síp-utca és érdekeltségei, valamint á nem tájékozott szakírók úgy állítják be a közvélemény előtt a Zsidó Kórházat,hogyannak fenntartása az egész zsidóság egyetemleges kötelessége és ennek érdekében még olyan áldozatot is meg kell hozni, mint pl. Buda egyesítését Pesttel. Kérdez
tek szitására, belső gyöngítésüknre, a gyűlölet felkeltésére, az. irigység és a bosszúállás szellemének felkorbácsolására alkalmas.Adja Isten, hogy ezek a tiszta szavak mégis megtisztítsák a lelkeket, a gondolatokat és szándékokat.— s. — s. 



ZSIDÓ ÉLET2 ~ ' --- ---------- =ziik, miért hallgatja el állandóan és következetesen a P. I. H. vezetősége, hogy a kórházaknak bevé
teleik is vannak. Sőt... így a Zsidó Kórháznak 1937-ben 1,461.084.64 pengő volt a bevétele, kiadása pedig 1,590.506.14, a deficit tehát 129.421.50 pengő. Ez az összeg tehát, amelyet kórházaira fordít, mint szociális kiadást, de semmiesetre sem másfélmilliót, amely- lyel a közvéleményt elkápráztatják. Ugyanez a helyzet a P. I. H. egyéb intézményeinél is. így az: 

alapítványi fiúárvaház 1937. évi összbevétele 132.802.01 pengő, míg összkiadása 127.777.05 pengő volt, így 7.824.96 pengő kezelési többlet mutatkozik. Amint látjuk a P. I.H. -nek nem kerül áldozatba a fiú- árvaház fenntartása.Az Izraelita Siketnémák Orszá
gos Intézeténél 1937-ben a deficit 34.143.98 pengőt tett ki, amit a P.I. H. fedezett. A deficit mindenesetre kevesebb volna, ha ez az Intézet titkárának — aki egyben a hitközség jól dotált főtitkára — tevékenységeiért az Intézet házában rendelkezésére bocsátott 5 szobás, fűtéssel és világítással ellátott lakást értékesítené, mert szerintünk összeférhetetlen az, ha az ellenőrzésre és felügyeletre hivatott főtitkár és ellenőrizendő titkár ugyanaz a személy. Szomorúan szemléljük ezt az összeférhetetlenséget, annál is inkább, mert tudjuk, hogy a főtitkár tekintélyes lakbért is élvez a hitközségtől. A lovag Wechselmann és neje 
nevét viselő Vakok Intézeténél 1937-ben 25.641.91 pengő volt a kezelési hiány.Más intézményei a P. I. H.-nek nincsenek.Amint látjuk az intézményeknél mutatkozó deficitek nem olyan nagyméretűek, hogy azért meg kell kongatni felettük a vészharangot. Egy mintaszerűen vezetett adminisztráció nem festene szomorú képet jóhírű intézményeiről, melyeknek állandó jellegű bevételeik vannak, hanem körülnézne a saját portáján s bizonyára meg- hökkenne. ha azt látná, hogy 1937- ben 4.402.491 pengő tényleges bevétel mellett, ebből az összegből 1,686.191 pengő esik a tényleges személyzeti kiadásokra és amellett a hitközségi adminisztráció személyzetének több mint a fele roppant alacsony fizetésű és nyomorgó kistisztviselő.A szörny tehát nem az intézményeknél bukkan fel, hanem a személyzeti kiadásoknál. ■

Van zsidó óvoda:
felelet egy szomorú anyának

A Zsidó Élet legutóbbi számában 
egy zsidó anya keserves panaszát 
olvastuk. Arról szólt a panasz, hogy 
négyéves kisleányát kicsúfolják a 
nem-zsidó pajtások és nincs hely, 
ahova nyugodtan küldhetné gyerme
két: nincs zsidó ovoda. — Ez a be
számoló. amely a főváros — tadtunk
kal — egyetlen zsidó magánóvodájá
ról fog szólni, nem készül reklám
nak. A város nagy, kisgyermek szá
mára a közlekedés nehéz, nagyon le
het, hogy az a szomorú és kedvetlen 
szülő, akinek panasza éppen napvi
lágra került, továbbra sem küldheti 
gyermekét nyugodtan megbízható, 
meleg környezetű zsidó óvodába. De 
beszámolni arról, hogy zsidó ovoda 
mégis van. úgy érezzük, kötelessé
günk. ha egyelőre csak a lágymányosi 
zsidó családok járathatják gyerme
keiket zsidó gyermekfoglalkoztatóba.

Az ovoda zsidó szelleme két kom
ponensből tevődik össze. Az elsővel 
röviden végezhetünk: idegen vallá
sok idegen szokásait nem gyakorol
juk. És csak aki ismeri a kisgyerme
kek könnyű befolyásolhatóságát és 
új élmények iránti rendkívüli fogé
konyságát, tudja méltányolni kellő
kép, mit jelent a gyermek számára 
az, ha kiskorának kimagasló esemé
nyeként karácsonyi ünnepélyre, 
vagy mikulási örömökre emlékszik. 
Érthetően: örök vágyat érez az ilyen 
örömök megismétlése iránt. És mit 
jelent másrészt az, ha ugyanilyen 
vággyal akarja újraélni azt az örö
met és boldogságot, amit gyermek
korának feledhetetlen ehanuka vagy 
purim ünnepélyén érzett. A mi óvo
dánkban természetesen purim ünne
pélyt rendezünk, a kislányok napo
kig sütnek, cukrot törnek, sütemé
nyeket készítenek, és így készülnek 
a nagy purim-zsurra, a kisfiúk pa- 
pírlánc-füzése is arra szolgál, hogy 
majd a falat díszítse, a sok 
kis pamut virágból, amit nagy izga
lommal készítünk. Eszter királynő 
koszorúja készül és a sok színes 
gyöngy füzérből az udvarhölgyek 
pompája. Ezüstpapirból a királynak 
csinálunk csákó-koronát és tornasző
nyegeinkből alig kis alakítással ké
szül a fenséges trónus. Csak, aki 
látta a gyerekek ünnepi izgalmát.

Családtörténeti, származási kutatásokat 
végez ismert szakiró. Szives megkere
sések „Levita" jeligére a kiadó

hivatalba, 

ahogy terítették például az ünnepi 
asztalt, a sürgés-forgást, a kipirult 
arcokat, és határtalan örömöt, ami
kor el játszottuk purim történetét, az 
tudta igazán: ez az öröm felejthetet
len lesz egy életen át és purim élmé
nyét ismételni akarja majd minden
kor. Meséink között zsidó történeti 
meséket mondunk és dalaink között 
pattogó ritmusú héber gyermekdalo
kat. könyveink között ott szerepel 
egy képes Biblia és Pészaeh táján a 
képes Haggada is. És ezek után ter
mészetes, hogy a gyerek, aki Pészaeh 
..meséjét” hallja, nem pirostojásról 
ábrándozik otthon, hanem Mózesnek 
készít kosarat, amikor egyedül ját
szik — ahogy meg is történt — és 
Dávid és Góliát történetét meséli 
szüleinek. ,

A legnagyobb büszkeségein, az a 
nem vallásos környezetből kikerült 
kisleány, aki az év közepetáján spó
rolt pénzéből gyertyákat vásárolt és 
péntek este gyertyát gyújtott otthon 
mindaddig, míg édesanyja meg nem 
hatódott és nem gyújtott ő is, úgy
hogy most aztán négy gyertya ég 
náluk péntek esténként és kettőn 
mondják a brochot, amit az anya 
sürgősen megtanult gyerekétől.

Ma. amikor a zsidó ember számára 
alig van öröm, felbecsülhetetlen él
ték. ha legalább a gyermekkorát 
zsidó-örömökben tölti cl és felbecsül
hetetlen érték az a zsidó öntudat és 
a zsidó szellem, amely ha megvan, 
könnyebben elviselhetővé tudja 
tenni a zsidó sorsot. Jól tudjuk, 
mindenki tisztában van azzal, hogy 
gyermeke nyugodt, békés, idegesség
től mentes felnőtt életét biztosítja, 
ha már kisgyermekkorban az ott
hontól függetlenül is megfelelő kör
nyezetet talál számára. Épp ezért a 
mai gondterhes világban a lelkiis
meretes szülő számára a legnagyobb 
megnyugvás, ha gyermekét képzett, 
gyermekeket szerető nevelő gond
jaira bízhatja. Fokozottan vonatko
zik természetesen mindez a zsidó 
szülők számára, akiknek úgy kell fel
nevelniük gyermekeiket, hogy meg
állják a zsidó élet próbáit.

Értjük tehát annak a szomorú 
zsidó asszonynak panaszát, aki 
nem járathatja zsidó óvodába gyer
mekét. De zsidó ovoda már van, egy
előre csak a Fehérvári-úton, de re
méljük, hogy nemsokára a főváros 
többi helyein is.

Dr. psych. Benoschofszky Ilus
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Kecskeméti Ármin dr.
makói főrabbi 40 éves papi jubileuma 

1898*1938.
Irta: Dr. KISS ARNOLD budai vezető-főrabbiA makói zsidó gyülekezet szeptember havában üli meg nagynevű papja negyvenéves lelkészi működésének ünnepét.Helyi jelentőségén messze túl ünneplő és méltó elismerésre tarthat számot ez az emlékező dátum. Mert Kecskeméti Ármin nemcsak hívei szívében van imádságos áhítattal befoglalva, a magyar zsidó közösség, s azon túl is mindenütt, ahol nemes papi lelkiiletet, lángoló hivatás-szeretetet és mély tudást, egy szent életnek a legszentebb ideálok oltárán való lobogását látja az igaz érdemet megbecsülni kész legtágabb közösség, mózesi csipkebokor isteni lángvillanásának látománya az ilyen élet.Ennek a csipkebokornak füzében nemcsak az Isten rendelte hivatás symboluma ég — a Mózes igazi utódai maguk is ott lobognak, égnek. utat mutatnak egy-egy zengő lánghasábban.Kecskeméti Ármin negyven év óta pap, Igehirdető, írásművész, 

tudós és mindenek felett igaz em
ber az emberek legjavából.

Pappá nem akkor avattatott, amikor negyven esztendővel ezelőtt az Országos Rabbiképző Intézet kicsiny, áhítatos templomában nagy mesterei egyik legkiválóbb tanítványukat áldották meg avató igéikkel, hogy legyen vezetője, tanítója, vigasza árva népének — az ézsajási tüzszilánk még a bölcső ringása előtt, a teremtés alkotó mysteriumában hullott a szívébe, hogy több legyen, mint hivatal-lajstromozott boronásmunkás az Isten világának mezősé- gein, marokvető szikkadt szérűkön, az ö maghintése a forró, ihletett szívéből pergett a szívekbe s ha sokszor sírva is, kellett vetnie. látva népe csüggedését, eszményeinek űző gyűlölettel való sárbataposását, mégis eljöhetett sokszor az Úr oltára elé, kötözött kévéinek behordásával. Mély és borongó, sötétzengésű volt sokszor a Kecskeméti igehirdetése, de a szive viharai fölött csakhamar fölragyogott a Kecskeméti optimizmus megújra feltündöklő szivárványa. Pap volt mindig, igazi pap, mert nemcsak hirdette a hitet. 

egész lelke a hitnek hárfája volt és mert tűrhetetlenül hitt az igazságban, a szépben, a nemesben és az emberben — a hirdette vallást vallomásává tudta tenni az igazán hitre vágyódó lelkeknek.
Bölcs igehírdetö Kecskeméti Ármin. Nem pusztán a felületek, sem a csupán szellemes írásmagyarázatoknak, vagy az érzelmek színmézének igehírdetője — Kecskeméti Ármin a lélek-intuiciók, a lélek-pszichológiának, a történe- lem-philosophiának mélyszemű meglátója, igehirdetésében lelkek rejtett ösvénykutatója. Majdnem- hogy egyedülálló jelenség a Kecskeméti Ármin prédikátori művészete, nemcsak a zsidó homiletiká- ban, de a hazai nagy prédikátorok sorában is. Azért mondom, hogy majdnem egyedülálló, mert felejthetetlen, nagy papunk: testvérbátyja: Kecskeméti Lipót, vérszerinti testvére ebben a szellemi meglátásában is.Az Isten az ő műhelyében egyforma tömör nemes ércből formálta a lelkűket.
írás művészitek is a legelsők közül való Kecskeméti Ármin. Az ö magyar nyelve: ős-zamatja a leg- magyarabb szüreteknek. Súlyos, veretes, sokszor nehéz dübörgéssel lüktet és rohan ez a gigászi bársonytakarókba burkolódzó nyelvezet. A küzdelem, a szent viadal li- hegése hallatszik benne. Mint Jákob. az ős, küzdött éjféli párbajban az ég sötét angyalával — úgy küzd a Kecskeméti izmos nyelvezete a súlyos gondolatokkal való viaskodásban, amíglen végtére nyelv és gondolat összebéküluek s áldásban egyesülnek. Nyelvezetben is egytestvérek: Lipót és Ármin. mint Dávid volt és Jonathan. Rokona lehet ez a nyelv az Ady nyelvének és biblikus ódouságá- nak; mégse követője, se utánzója, inkább az elődje. Ismertem ezt a csodálatosan, a magyar lélek legmélyebb tárnáiból eredő bűvös forrást, még a Lipót és Ármin fiatalkori éveiből, amikor Ady és követői még ezen a földön se jártuk.A Kecskeméti Ármin magyarsága nem szólam, vérévei született. Benne élt, vele lihegett utolsót a nagy, hős, magyarságáért szenve

dett nagyváradi testvér. Ármin is tündöklő példája a hitéért élő zsidó papnak, aki életben-halálban magyar ősi vérség, a kecskeméti magyar televényről való sarjadzás és lelki öröklés szent jogán. Az ilyen papok a magyar zsidóság palládiumai minden gyűlölet-szi- szegéssel szemben.Kiváló tudós a makói zsidó pap. Kitűnő munkája: a zsidó iroda
lomtörténet (2 kötet), amelyet az IMIT koszorúzott meg. A zsidóság 
egyetemes története (2 kötet). A zsidó tudomány magyarnyelvű népszerűsítője. Mélyreható búvárkodása a magyar irodalomban: A 
zsidó a magyar népköltészetben és 
színműirodalomban; A zsidó a ma
gyar regényirodalomban. Nagy tudományos érdemeiért a Ferencz József Országos Rabbiképző Intézet vezérlőbizottsági tagjává neveztetett ki. Ugyancsak a szegedi egyetem magántanárának.Kecskeméti Ármin az ember, 
maga a megtestesült jóság, igazi szeretet, mózesi szerénység. Igaz ember, arra hivatott, hogy nemcsak a maga nyájának, de emberek papja legyen. Boldog ember, mert szeretetet vetett és sze- retetet aratott. Mert a lelke ott él kiváló utódjainak, geniális fiainak szívében. A háza tája fölött napfény sugárzása, nemes hozzá- méltó hitves megértő hűsége, gyülekezetének és a magyar Izraelnek áldása.íme a férfiú, aki így áldott meg az isten jóságos kegyelme.

— A Lloyd Triestino átszervezi ausztráliai vonalszolgálatát. Az új ausztráliai telep felállítására Nagy Vilmos kormánytanácsos, a Lloyd Triestino magyarországi ügyvezető igazgatója és Zerkovitz György, Zerkovitz Emil min. tanácsos fia kaptak megbízást. A tengerhajózási turisztika két kiváló szakembere már el is indult Ausztrália felé.
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A múlt érdekességeiből
Rovatvezető: GÁLOSI SOMA

A Pesti Ixr. Hitközség gyermekéveibőlii.Berkovits Joel mesterségére nézve gombkötő volt, de ipara éppen keveset jövedelmezett. Ellenben azt látta, hogy a vendéglős foglalkozás alkalmas ember kezében jobb megélhetést ad. Persze tőke nélkül nem lehet hozzáfogni. Végre korát messze megelőzve zseniális ötlete támadt: pénzes keresztény társat a zsidó vendéglő bérletéhez. Nemcsak a töke, hanem a befolyás és társának mindenhova való szabad bejuthatása óriási üzleti konjunktúrával kecsegtetett.Talált is társat Okenfuss János Tadeus harisnyakötőmester személyében. kit a nagyszerű üzletre rábeszélnie sikerült. 1789 november 4-én létre jött köztük a szerződés, melyet Herr v. Blesch nevű fiskális szerkesztett 50 forint honorárium felszámításával. Okenfuss 1500 forintot fektetett be, mely után 6 százalék kamatot kap, elsősorban a haszonból, a többi nyereségen osztoznak. A vállalatban az eszmét adó és a létrejöttön fáradozó Berkovitsot persze a rituális rész körül jelentős teendők várták.Ekkor aztán beadták a kincstárhoz az éppen lejáró bérletre három évre szóló ajánlatukat, felajánlván az eddigi 565 frt helyett évi 2050 forint bért! Persze ők kapták meg a bérletet, mely a hatósággal kötött szerződés szerint Berkovits Jóéi nevére szólt, de va- gyontalansága miatt Okenfuss János szavatosságával járt. így lett Berkovits gombkötő a vendéglősi jog bérlője és ami avval kapcsolatos volt, az imaház fölött is rendelkező úr. Stenderjét tehát az utolsó sorból előre vihette az elsőbe.Az új vállalat spekulációja beütött. Az első negyedévben, a Li- pótnapi vásárral kezdve eladtak: 168 mázsa 72 font húst, baromfivágásból „Briefelgeld” címén befolyt 25 frt 7 kr. Kimértek 250 akó bort. A Berkovits által szerkesztett számadás szerint, a negyedévi bér, 39 frt sakterfizetés (per heti 3 frt.), a szerződés ügyvédi költsége a befektetés kamatai és egyéb kiadások levonásával, a maga részére 584 forint 4 krajcár 

haszonrészesedést követel a „ha- risnyakötésztől”. Mert Okenfuss urat most már csak ilyen minőségben „tiszteli” a társa, kivel egy fertályév alatt kegyetlenül összevesztek.Míg a viszonyuk tartott, Berkovits nem feledkezett meg, hogy egykori megbántóján elverje a port. A kicsöppent bérlőnek sok bora maradt és iparkodott azon túladni. Berkovits feljelentette, hogy itcénként is elad, mit Lieb- ner tagadott. A feljelentő azonban igazolni tudta, mert mint beadványában megírta, ő maga küldte azt a két lengyel zsidót hozzá, kik addig kérlelték, míg egy-egy itce bort eladott nekik. Súlyos büntetést és az egész 110 akó elkobzását követelte a szigorú Berkovits. A rendőrkapitány le is pecsételte a borokat.Okenfuss méltó társa volt neki. Erőszakossága kiegészítette Berkovits ravaszságát. Pörbe szállt utóbbival és annak szerepét olybá iparkodott feltűntetni, mint aminőt bármely háziszolga is elvégzett volna. Egész más számadást állított fel és kihozott 471 frt veszteséget. Ebben bennefoglaltatott azon 3 frt fizetség is, melyet a vendéglő muzsikusa (Garküchen- Musicant) kapott.Berkovits azonban nem hagyta magát. Egyenesen Ö csász. kir. Felségéhez fordult panaszával. Egy csomó melléklettel támogatta igazát. Bizonyítványt hozott Óbuda zsidó községe elöljáróságától 1786 júliusi kelettel, hogy Lobi Bassist házában lakott és ott tisztességesen viselkedett és jó erkölcsöket tanúsított. (Ma is megvan a földszintes ház a Föld- és Szőlő-utca sarkán. Nevezett házigazda, ki három fiával együtt jeles zenekart alkotott, a palatínus 
A Magyar Cionista Szövetség

a nagyünnepek alkalmából ez évben is megrendezi isten
tiszteleteit a Szövetség Herzl- és Nordau-termében.

A jegyeladás megkezdődött, a régi tulajdonosok szá
mára régi helyeiket szeptember hó 11-ig rezerváljuk.

Mindennemű felvilágosítással a Szövetség titkársága 
szolgál: VI,, Andrássy-ut 67. I. — Telefon: 126-902-

udvari estélyén is sokszor játszott, Zichy Zsuzsanna grófnőtől, a föl- desuraságtól kapta elismeréskép e házat és alapítója volt a Finály- családnak.)Egy három évvel korábban kelt bizonyítványban Casimirius Alexander Blichta még Lengyelországban, továbbá gróf Keglevich György, gróf Batthyány József igazolják, hogy házaik részére paszományos és „Krepinmaeher” azaz csipkeverő munkát végzett akurátusan. Grit Márton polgári szíjgyártónak is csilláit hasonló munkát legjobb megelégedésére, úgy, hogy itteni letelepedéséhez ő előlegezte neki a 150 frt „Schutz-Jud Geld” illetéket, mit Berkovits munkád íjban és készpénzben pontosan viszafizetett. Mikor pedig az országgyűlés tartama alatt nem volt ipari kereset, — lám milyen következményekkel járt a honatyák törvényalkotása, — ő segítette Ínségében és meg is kapta kölesöneit.Ilyen erkölcsi dokumentumokkal szerelte fel felségkérvényét, melyben előadta Okenfussal való társasvállalata történetét, mely nagy nyereséghez juttatta a kincstárt. s melytől a volt bérlők, kik ellene ingerelték társát, el akarják ütni. Végül nagyobb nyomatékként előadta, hogy van egy oly elgondolása, mely a magas kincstárnak ezen zsidó vendéglői jogért nem is a mostani 2050, hanem évi 6000 frt-ot hozna. Bízzák meg őt az ügyek vitelével és egy fillér munkadíjat se vehessen ki, míg az évi 6000 frt. árenda befizetve van. (Folytatjuk)

— Dr. Oesterreiclier Béla halála. A magyar cionista mozgalom egyik megalapítója dr. Oesterreieher Béla, aug. 24-én hosszas szenvedés után 76 éves korában elhúnyt. A megboldogult a magyar' cionista mozgalom nesztora volt. Hosszú ideig a Szövetség elnöke volt. Évtizedeken át odaadással dolgozott a zsidó re- naissanee-niozgalom megvalósításáért és Erec Izrael felépítéséért.
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Végleg elszunnyadt
a lelkiismeretük?Lapunk legutóbbi számában ismét szóvátettem azt a végtelenül elszomorító és lesú jtó állapotot, amelybe felekezetűnk hivatalos vezetősége hallatlan tehetetlenségével az egész magyar zsidóságot juttatta azzal, hogy a győri beszéd óta eltelt több mint félesz

tendő alatt, tehát a zsidótörvény gondolatának felvetődése és valóra válása óta semmi, de semmi 
pozitív akciót, de még csak egy 
konkrét életképes kezdeményezést 
sem tudott elindítani a zsidó törvény által sújtottak helyzetének enyhítésére, az állástalanul és ke- nyérteleniil maradók megsegítésére. Annál buzgóbban hirdetik azonban mindenfelé, hogyan fogja ő száz kézzel üstökén a problémát és mi mindent fog ő még majd csinálni. Legutolsó cikkemmel egyidejűleg egy német nyelvű cikkben számol be hatalmas terveiről, — most már valamivel sze- lídebb és szerényebb hangon, mint ahogyan lapjaiban a maga dicsőségét általában zengetni szokta. De bármi jelenik is meg ezekről a tervekről és bármilyen nagyszerűeknek is tűntetik fel azokat a Síp utcai kürtösök és harsonások, annyit a legelfogulatlanabb szemlélő is megállapíthat, hogy egyrészt történni nem történt még semmi komoly dolog, másrészt pedig, hogy nem is igen látják tisztán, mit is kellene esinálniok.Mostanában igen nagyra vannak vele, hogy a Hitközség és a Chevra megcsinálták együttesen a 
Pártfogé> Irodát. Hát hiszen szép, de egyrészt a Pártfogó Irodát épúgy nem a zsidótörvényokozta helyzet érlelte meg, mint- ahogy az elemi iskolákat, a T’MC- ot. vagy a tanítóképző intézetnek líceummá való átalakulását, stb., sem. -- másrészt pedig a Pártfogó) 
Iroda, amely eredetileg ú. n. szo
ciális központnak volt szánva, jólétiét arra, hogy a normális viszonyok között is részben szétfutó, részben egymást keresztező, részben pedig ötletszerűen elindított ..szociális munkák” között rendet, helyesebben rendszert teremtsen, de éppen azért, mert erre való volna, seinmiképen sem vállalkozhat ik arra, hogy a mai, szinte kon- vulziós idők által váratlanul előidézett, egész nagy rétegeket és 

tömegeket sorsesapásszerűen érő társadalmi helyzetváltozásban, a tervek kikovácsolásának, végrehajtásának és megvalósításának műhelye legyen.Mi legutóbb felvetettük a gondolatot, hogy nem volna-e jó a tennivalók megbeszélésére ankéto- 
kat tartani, sőt esetleg a zsidóság 
nagygyűlését is összehívni. (Mi 
kongresszust mondottunk, talán ez a név szimpatikusabb.) Cikkünkkel egyidejűleg jelent meg egy másik felekezeti lapban dr. Láng Lajos miskolci tb. tiszti főügyésznek is a cikke „Üljön össze a ma
gyar zsidó Kon vént!" címen. Célzata teljesen egyezik az enyémmel. Ez azt mutatja, hogy mások is gondolnak erre, úgylátszik tehát, hogy talán mégis lehetne ettől a kísérlettől valamit várni, mindenesetre többet, mint a féléves blöfföléssel a maga tehetetlenségéről végleg levizsgázott mai „alkotó”-rendszertől. Ebben az irányban sürgősen tenni kell valamit. Most már nem lehet késlekedni egy órát se!De aki a nyilvánosságra hozott nagy terveket, a pesti hitközség elgondolásait egy kis analízis alá veszi, különösen annak a bizonyos körlevélnek, amellyel a hitközség elöljárósága adományokat kért az állástalanná váltak „átrétegzése” stb. céljaira és amelyben a bizalom felkeltésére azt a nevezetes 16 pontot (az elemi iskoláktól a VAC- ig), mint az életlehetőségeiben megrendített és ezért átrétegző- désre kényszerülő magyar zsidóság érdekében létrehozott alkotásait sorolja fel, — aki ezeket és egyéb reklámízű megnyilatkozásait megvizsgálni, az szomorúan állapítja meg, mekkora dilettan
tizmus, milyen felületesség és a 
lelkiismeretességnek, a felelősség
nek milyen összezsugorodása me

Budai Chevra Madisa Budapesten, i., Vérmez8-ut 16

HIRDETMÉNY
két temető kiürítéséről

A Vízivárosi (Virányos-út 5) és Újlaki (Mátyáshegy) izr. temetők folya
matban lévő kiürítése befejezés előtt áll. Aki a családjához tartozó halottját más 
temetőbe való átvitelre előjegyeztette, de az átszállításról ezideig nem gondosko
dott, jelentse be ezt a szándékát legkésőbb 1938. szept.hó 15-ig a 
Szentegylet titkári hivatalában: Budapest, I., Vérmező-ut 16., mert ezen 
időn túl a kiürítendő temetőkben lévő tetemek közös sírban fognak eltemettetni. 
Budapest, 1938. augusztus 22. A Budai Chevra Kadisa elöljárósága

red felénk. Ügylátszik még odáig sem jutottak el a kérdések és tennivalók tisztázásában, hogy különválasztották volna a kétféle átré- tegező munkát: az egyiket, amely
ben a kivándorlásra kényszerülő
ket akarják átképezni, a másiktól, amelyben az ittmaradókat 
szándékoznak új kereseti lehető
séghez és ennek megfelelő kikép
zéshez juttatni. De hogy mennyire nem tudják, mit kell tenniök, legjobban az mutatja, hogy egy félév telt el immár és még nem tisztázták, milyen álláspontot foglal el ezekkel az átképző szándékokkal szemben a kormány, milyen tanfolyamokat engedélyez, milyeneket segít, milyeneket nem. — Mert hiszen elvégre mi magyar zsidók a zsidótörvény után is magyar állampolgárok vagyunk, a magyar nemzet közösségéhez tartozunk és ha a kormány állja és vállalja a zsidótörvénynek intencióit, hogy a zsidóság bizonyos szellemi és gazdasági pozíciókat engedjen át, akkor éppen a társadalmi és gazdasági egyensúly biztosítása érdekében lehetővé kell tennie, hogy azok a zsidók, akik így kenyerüket vesztik, maguknak és családjuknak azt más becsületes munkával kereshessék meg. S a kormány bizonyára nem fog elzárkózni annak engedélyezésétől. hogy különböző ilyen átképző tanfolyamok létesülhessenek. De azt persze nem várhatjuk, hogy a kormány jöjjön és azt mondja: No, te pesti hitközség, most csináld ezt meg ezt! A pesti hitközségnek vagy más szervnek kell azt megkérdeznie, mit enged meg és miben segít bennünket a kormány. Talán neki is vannak erre vonatkozó szándékai és tervei, — elvégre a zsidótörvény nem azt mondja, hogy a zsidók számára egyáltalában nincs életlehetőség, csak más és nem olyan keretek között, mint eddig. És nem tehető fel, hogy az ország kormánya, amikor a törvénnyel bizonyos korlátokat állított fel a zsidóságnak



ZSIDÓ ÉLETa szellemi és gazdasági téren való elhelyezkedés megszorít ásóra,ezzel azt intendálta volna, hogy a 20 százalékon kívül esők most már semmiféle kenyérkereseti lehetőséghez ne jussanak, hanem vesszenek éhen vagy meneküljenek az öngyilkosságba. Meg kell tehát tudni — és ezt csak a zsidóság vezetői tudakolhatják meg! — melyek azok a lehetőségek, amelyeket a kormány fenntartott és engedélyezne a 20 százalékon kíviil- esök számára?A zsidóság mai vezetői??? Vezetik ők a zsidóságot? És egyáltalában képviselik a zsidóság igazi nagy többségét? Ezt — sajnos — 
nemcsak mi kérdezzük, de még a 
zsidótörvény keletkezése idején ju
tott el hozzánk a zsidótörvény 
sürgetői közül — tehát a törzsö- 
kös antiszemiták táborából — nem 
egy jelentékeny tényezőnek — az 
a felfogása (lehet, hogy üzenet is 
volt), hogy nem látják a zsidó

Rabbi Juda Aszád 
leányának halála

Nagy és szent ősök méltó sarja, egy 
nagy szeretetben és köztiszteletben 
álló jámbor lélek szállt a mennybe 
Wosner Mónié szül. Aszád Amália 
halálával- Az Istenben boldogult, 
legfiatalabb leánya volt az euró-' 
pai hírű Rabbi .Inda Aszódnak, 
az áldottemlékű dunaszerdahely i rab
binak. aki több nagybecsű talmudi. 
responzorikns és szentírásmagyará- 
zó mű szerzője volt. Mindazok, akik 
még nagy szelleme varázsának 
közvetlen hatása alatt állottak, de 
azok is, akik csak az ő nagy nevé
hez fűződő jámbor kegyelet meg
nyilvánulásaiból szerezhettek tudo
mást kivételes nagyságáról, tapasz
talhatták. hogy az isteni gondvise
lés őrködött, most elhunyt leánya fö
lött, élete minden mozzanatában. 
Szentéletű atyja szellemében élve. 94 
éves hosszú életében nem múlott el 
egyetlen nap imádság, jótéte
mény és más nemes cselekedet 
gyakorlása nélkül. Nem várta, hogy 
a szegények zörgessenek ajtaján, 
hanem ő maga kereste fel őket 
diszkrét adományaival (matan bö- 
szészer) és a bibliai derék asszony 
módján, messzire kinyújtotta ada
kozó kezét a segélyre szorulók felé 
(kapoh lörószoh löóni). Áhitat fogta 
el ismerőseinek és látogatóinak 
nagy táborát, akik szinte megdöb
benve. de elréviilten szemlélték, mi
ként ajánlja lelkét T-ten kezébe és 
mennyire áthatotta utolsó pillana
tait a mennyei boldogság előérzete. 
Földöntúli nyugalom sugározta be 
arcát, amikor a jelenlevők, saját ké
résére. belekezdtek a haldoklóknál 
mondandó imába és az ima hang
jaira pillanatokra felocsúdva át- 
szellemülten Áment bólogatott. 

ság igazi vezetőit, akik a töme
geket képviselik, hogy velük meg
beszélésekbe esetleg tárgyalásokba 
lehetne bocsátkozni, mert azok, 
akik ma. a legnagyobb zsidó szer
vezet. a Pesti Izr. Hitközség élén 
állanak, nem egy demokratikus 
választási rendszer útján kerültek 
oda. és ezek képviselhetik talán 
önmagukat és képviselhetnek ön
magukban bizonyos nagytőkés ér
dekeltségeket, de nem a zsidó kö
zéposztályt, sem a zsidó intellek- 
tüellekct, sem a kisiparost és ke
reskedőt, sem a zsidó szegény és 
legszegényebb rétegeket, akik pe
dig együttvéve a magyar zsidó
ság túlnyomó nagy többségét te
szik. Ki tárgyaljon hát ezek nevében? Ki képviseli őket? ...Sürgős teendők várnak itt sürgős megoldásra! De a lelkiismeretek alszanak még ... Szunnyadásukból vájjon mi tudja őket felrázni ? ... És mikor? ...

SPECTATOR

A jámbor nagyasszony halálát so
kan gyászolják, köztük Wosner Má
jéi-. a pesti izr. hitközség főgond
noka és öt testvére, akik a megbol
dogultban édesanyjukat siratják.

A dunaszerdahelyi templom ud
varán rendezett végtisztességen 
megjelentek a város előkelőségei, fe
lekezeti különbség nélkül. Az el
hunyt érdemeit Weinberger duna- 
szordahelyi főrabbi és Friedinann 
rabbi méltatták. Mégegyszer felvil
lant leánya sírjánál R. Juda Aszád 
áldott emléke és büszkeség töltötte 
el nemcsak a híveket, hanem a vá
ros lakóinak lelkét is. hogy ilyen 
tündöklő emlék ragyogja be őket.

A SZIDRA MARGÓJÁRA 
RÖÉH

Irta : Dr. RUBINSTEIN MÁTYÁS 
szekszárdi főrabbi

,.Röéh onóchi nószen lifnéchem 
hájóm böróchó ukölólóh... Lásd, én 
adok ölötökbe ma áldást és átkot...” 
Választhattok. Tehát a szabad aka
ratot vallja a Tóra. Ez következ
ménye annak a szellemnek, amely a 
Tórát atlengi. Ez pedig a szabadság 
szelleme. Folyománya volt ez Izrael 
történeti múltjának. Nomád nép

IMggnyiit Buda legnívósabb kölcsönkönyvtára,
az

í Európa könykölcsönző 
BEM JÓZSEF-UTCA 12.
Az összes újdonságok mór a meg

jelenés napján olvashatók. 
— Naponkénti csere.

Vezeti: DÉNES BÉLA és ZSOLT BELÁNÉ j 
Ugyanitt leíró és fordítóiroda. Fotókópia. 5 

volt, a természet szabad ölén élő, 
végtelen síkságokon tanyázó s ko
rán alakult ki benne a végtelenség 
— bár sejtelmes képzete. Az ég 
végtelen kárpitja felett lakozó Is
ten is végtelen. Korlátot nem ismer, 
korlátot nem tűr — szabadságakaró, 
szabadságszerető Isten. Azért nem 
tűrte az egyiptomi jármot sem. 
azért törte össze az egyiptomi bilin
csel s tette szabaddá népét.

A lélek is az ő leikéből való, an
nak is szabadnak kell lennie — né
zetének. véleményének nyilvánításá
ban. Szabadon lehet magyarázni az 
igét, szabadon értelmezni a vallási 
parancsolatokat. Ezekből az idővel 
fel ha I mozódó fejtegetésekből kelet - 
kezelt a Midrás s Talmiul hatalmas 
gyűjteménye.

De mivelhogy az akarás is lelki 
megnyilatkozás, annak is szabadnak 
kell lennie. Azért tanítja a mi szid- 
ránk a szabad akaratot. Figyelemre
méltó. hogy a végtelenség eszméje 
érvényesül a szeretet tanában is. a 
messiási hitben. A szeretetnek ki 
kell terjednie minden emberre, át 
kell ölelnie az egész emberiséget. 
Hogy hogyan egyezik a szabad aka
rat tana az isteni előrelátás taná
val, amely bizonyos kötöttséget föl
tételez. az már régi probléma. Azt 
hisszük, hogy itt nincs is ellentét. A 
két tan inkább kiegészíti egymást. 
Az Isten előre látja a dolgok vég
kifejlődését, ami kötöttséget jelent, 
de az Isten végtelen irgalmában s 
jóságában módot nyújt az ember
nek is, hogy erkölcsi erejének ki
fejtésével ő is alakítókig hasson 
sorsára. Ezzel a felfogással a vallá
sos élet egyik területén is találko
zunk. A tudomány inkább a szabad 
akarat tagadása felé hajlik, de a 
szabad akarat tana rendkívüli érté
ke! ielent: megóvást fatalista ér
övéül sédtől, csiiggedetlenséget. ön
bizalmat. az erőknek a végsőkig 
való kifejlődését, amely erkölcsi 
síkra Izraelt az ő története is állí
totta.

Sírva zsidógyerek
Apám, anyám itt hagytak régen, 
hol-merre jártak, nem tudom: 
merész fokon? napsütte réten?
)rm mutatták az utal nékem 
és nem járok az útjukon.

Itt hagy tat: télen, kis gúnyába, 
s én nem tudtam, mi az: hideg. 
( stíl,- összehúztam a gúnyámat 
és lelt belőlem fázós, fáradt, 
szomorú, gyáva kis gyerek.

1 aktába’ járt rím, meg-megállva,
11-elbotolva, útfalan.
A gúnyám jobb lett, béfödötf rég. 
s nem tudtam: megkerült örökség, 
vagy én szereztem, új-magam?

De most is össze-összehúzom 
s merészét lépni nem merek.
I\ i nem tudom apám-angámaf, 
az vagyok most is: fázós. fáradt, 
szomorú, gyáva kis gyerek.

E. KRAMEll RÓZSI
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Alapsugaras Angliában
Iría: Ret>. Emil Ehrníhai

London, IDUS. augusztus.
London látogatói szívesebben be 

szélnek a túlzásig híresztelt téli köd
ről. mint az angol Riviéráról, a nap
sugaras déli tengerpartról. Kevesen 
.jutnak el a detektívregény-hírű 
Brightonig, kevesebben az előkelő és 
melegéghajlatú Bournemouthig és a 
monte-earlói fekvésű Torquay a dél
nyugaton, 320 kilométernyire Lon
dontól. szinte ismeretlen. A jómódú 
zsidók legnagyobb része Brighton- 
bán vagy Bournemouthban nyaral. 
A keleti tengerparton Margate fel
üdítő levegője kedvelt nyaralóhelye 
a szerényebb igényű hitsorsosaink- 
nak. A legolcsóbb tengeri nyaraló
hely a tündéiden kivilágított South- 
end. hatvan kilométernyire London
tól. Sokan különböző okokból és lég 
inkább „felvágásból” a belga vagy 
francia, tengerpartra mennek. Ott 
sokszor olcsóbb és jobban hangzik. 
Szabadságom első két hetét Angiin 
déli és nyugati tengerpartjának be
utazására fordítottam. Az. ezerötszáz 
kilométeres autótnrán bejártam a 
..fényes” Devont és a vadregényes 
angol Erdélyt, az egykori óriás és 
boszorkánylakta Cornwallt. Mint 
Max Müller 1880-ban, ügy én most 
meg akartam tudni, hogy van-e zsidó 
Cornwallban.

Mióta a „nyugat királynője” Bris
tol hanyatlani kezdett, vele együtt 
szegényedett el a mezőgazdasággal 
foglalkozó Devon és Cornwall. Köl
tési alkalom nincs, vevőkör nincs, 
„üzlet” nincs, hogy zsidó nincs, az 
magától értetődik. Mikor a festőién 
szép és a leggazdagabb fövennyel 
megáldott Newqnaybcn zsidó hotel 
után kérdezősködtem, az iroda veze
tője szabadkozva, tiltakozóén kap- 
dosva lélekzetét szólt: ó nem. Ez a 
válasz sok mindent megmagyará
zott. Ki hinné, hogy száz évvel ez
előtt virágzó hitközségek sorozata 
ólt ezen viiléken. Ki hinné, hogy még 
1830-ig élelmes tulajdonosok fogadó
jukban külön szekrényben tartottak 
edényt kizárólag a zsidó utazók szá
mára. Talán akkoriban az utazók 
épúgy ragaszkodtak az üzlethez, 
mint a kóser ellátáshoz.

Mielőtt az ember eljut a Cornish 
Ri viéra fővárosáig. Torquay-ig, útba 
esik az ősrégi kathedralis varos. 
Exeter. Itt az 1290-ben való kiűzetés 
előtt is laktak már zsidók. Harminc 
évvel ezelőtt a Zsidó Történelmi 
Társulatban az előadó „érdemesnek*  
tartotta megjegyezni, hogy minján- 

íra nem nagyon lehet számítani min
iden nap. Azóta Exeter modernizáló

dott. A házmesterül*  külön kérésemre 
kinyitotta a kisszabású templomot, 
miután megtudta, hogy társaságom 
zsidó. Érdeklődésemre úgy in
formált. hogy egyszer van, csak 
nyitva évenként „szeptember körül”, 
amikor is egy „rabbi” jön le hozzá
juk Londonból. Akkor a templom 
zsúfolva van hetven bittestvérrel. A 
kíváncsi utazó betekintést nyerhet a 
bit község százéves jegyzőkönyvébe 
is. melyből épüléssel tanulhatná, 
hogy minden tagnak jelen kellett 
lennie a hitközségi közgyűlésen és 
távoliét esetében öt shilling bírságot 
fizetett a nemtörődő hittestvér. A 
hitközség szabályzatban tett védőin
tézkedéseket a nepotizmus ellen! 
Kérlelhetetlenül csapott le a bírsá
goló ellenőr a ,.TIáinán-dörömbö- 
lőkre”. (Zárójelben jegyzem meg. 
hogy ártatlanabb és civilizáltabb a 
dörömbölés a fejbeverésnél.)

A gazdag és gyönyörű Torquav 
(ejtsd Tó ki) városában csak egy 
zsidó hotel van. Az árak ezután iga-

Milkó Mátyásáé szül.Reich Erzsé
bet felesége. Péter és Panni férjezett 
dr. Vázsonyi Jánosné gyermekei meg 
tört szívvel és gyászbaborult lélekkej 
jelentik, hogy mindenük, a család feje, 
öröme és büszkesége

Milkó Mátyás 
földbirtokos, Bácsbodrog vm. és 
Baja város törvényhatósági bizott

sági tagja, stb.
59 éves korában, Kranjská Gorán, 
Jugoszláviában, váratlanul visszaadta 
nemes lelkét a Teremtőnek.

Drága halottunkat 1938 augusztus 
25-én, csütörtökön délután 1/í4 órakor 
hazai földben, elhunyt szülei mellé 
helyeztük öröknyugalomraBudapesten 
a rákoskeresztúri új izr. köztemetőben

Dr. Vázsonyi János veje, Vá
zsonyi Vilmos Tamás unokája. 
özv.Reich Vilmosáé szül.Oblath 
Sárika anyósa, Braun Lajosné 
szül. Milkó Flóra, Milkó Imié, 
dr. Milkó Lajos testvérei, dr, 
Milkó Lajosné szül. Oblath 
Hanna sógornője, Braun Lajos 

sógora.

Emlékét soha el nem múló 
kegyelettelés hálás szeretettel 

őrizzük szívünkben.
Részvétiálogatások mellőzését 

kérjük I

Minden külön értesítés 
helyeit. 

zodnak. Egyszerű délebédért csak 
hal shillinget számítanak. Azt is 
rendelni kell. A zsidó hotel környé
kétől eltekintve, alig volt nem-árja 
látogató. Utam a hadikikötőn, Ply- 
mouth-on vezetett át. Üröm volt a 
szürke, zajos várost hátrahagyni. A 
rabbi stb., stb. szabadságon volt, 
melyből folyólag a hitközség húsel
látása hadiallapotban volt. Kereske
delmi fontosságánál fogva a zsidó 
élet Plymonth-ban szilárd alapon 
nyugszik.

Flamouth, túrám következő 
pontja, egykor nagy fontosságú ki- 

•kőtőváros volt. Zsinagógája jelenleg 
asztalosműhely. A Zsidó Múzeum 
őrzi most a tóratekeresekhöz tartozó 
ezüst díszeket. Ezután Anglia leg
északibb pontját a Gyi-kot, (The Li- 
zard) érintettem. Nem messze e ter
mészeti szépségtől fekszik Anglia 
legmelegebb városa, Penzance. Mint 
Falmouth-ban. úgy itt is pálmák 
szegélyezik az úttestet. A pálma le
het mondani. Devon és Cornwall 
szimbóluma. Gilbert és Sullivan 
egyik operájának a Penzance Kaló
zai (The Pirates of Penzance)-nak 
egyik színhelye ez a csodás nyaraló
hely. Romantikus hajlamú tudósok 
Penzance nevében phoeniciai kap
csolatokat szeretnének találni, termé
szetesen zsidó háttérrel. Támogatá
sul hozzák fel a közelében levő falu 
nevét:: Marazion. Ha zion végződés 
Sionra is emlékeztet, a teória min
den komoly alapot nélkülöz. Coru- 
wallban, egyébként, sok száz száza 
lékos keltavérű ember zsidó nevet 
visel, mint Jacobs. Levy, Goodman 
stb. Az ilyen neveknél az erdélyi 
Mózesekre és Izsákokra kell gondol- 
nun k. A hitközség könyvtára 1830- 
ban a Midras Rabbaból állott. A 
zsidó élet minden vonatkozásával 
találkozott itt az ember — száz évvel 
ezelőtt. A zsinagóga eredeti állapo
tában. most, egy keresztény szekta 
gyülekezőházául szolgál. A Markét 
Jew Street világosan mutatja a zsi
dók egykori fontosságát. Lemou 
Hart nevű hittestvérünk szállította 
a rumot Őfelsége Tengerészeiének 
és így, amint a fiatal zsidó angol 
történész, Cecil Roth írja, nem kis 
módon járult hozzá Nelson admirális 
győzelmeihez. Londontól ötszáz kilo
méterre lévén, hazafelé vettük utun
kat. Érintettük Anglia legnyugatibb 
pontját, Land’s End-et és a bámula
tosan szép nyugati tengerparton tér
tünk vissza Észak Devonba. Sehol 
se hallott az ember zsidóról, politi
káról. Valóban a napsugaras Angiié 
bán voltunk, almi a remek és kaló
zok már csak a legendákban élnek.
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A rabbiszeminárium Értesítője
Irta: Dr. SILBERFELD JAKAB békéscsabai főrabbi

A Ferenez József Orsz. Rabbi
képző Intézet legutolsó értesítőjét 
forgatva, bizonyos kegyelet érzése 
szállja meg' az embert az Intézet 
iránt, amelyben kiképeztetését nyer
te. íme 61 éves már az alma mater, 
ahol kitűnő mesterek lábainál ülve 
készült lelkesedéssel a pályára, ame
lyet a vívódások, a küzdelmek csak 
még jobban megszépítettek és a sze
retet még a tévedéseket is jóvá tet
te. Az Értesítő sok szépet és sok evo
lúciót mutat a múlttal szemben. 
Nem tudom, a régihez való ragasz
kodás teszi-e, vagy általában iga
zam van, csak a tudományos dol
gozat hiányzik nagyon az Értesítő 
elöl! Más értesítőknél ez indokolt, 
legtöbbnyire az értesítő terjedelmé
nek megszabott szűk mivoltával. Ha 
ez most is így van. legyen szabad 
ezt a tényt mélyen fájlalni, hiszen 
ez a tudományos munka adott színt, 
ízt és zamatot az Értesítőnek, ez volt 
egy tényezője annak, hogy már az 
Értesítőből az Intézetnek magas tu
dományos mivoltára, főiskolai jelle
gére lehetett következtetni. Régeb
ben az Értesítőben a Mozaiko-tal- 
mudikus kérdések egy-egy részleté
nek fejtegetése a nagy „Öreg” tollá
ból, a bab. Amórák Aggádája, a zsidó 
vallásbölcsészek Szentírás magyará
zata Majmuni előtt, v. Abul valid 
Merván ibn Ganah bar Jón a Szent- 
írás-magyarázata vagy Ábrahám 
ibn Ezra, mint grammatikus a cso
dás Baehertől vagy az Érzékek, a 
Tanulmányok ibn Gabirolról e. 
posthumus munka a mesteri törté
neti monográfiák a zseniális Kauf- 
manntól vagy az Ujzsidó Bűvészet, 
az Ózsidó Könyv, Leó Modena, a Vá
lás Története a mélytudásu Blautól 
z. c. 1.. a régebbi nemzedék műveit 
tekintve, melyek egy-egy élményt 
jelentettek és forrásmunkáknak vol
tak tekinthetők. Aztán az újabb ki
tűnő tudósok Heller Bernát, Gutt- 
mann Mihály, Venetiáner. Lőwinger 
stb. munkái, micsoda élményt jelen
tettek számunkra. Úgy hogy régeb
ben. amidőn 4 theol. tanár volt, nem 
jelent meg Értesítő tudományos dol
gozat nélkül, most amidőn 9 kitűnő 
theol. tanár terjeszti a vallástudo
mányt. ha egyéb hatalmak nem aka
dályozzák, nagyon szép lesz, ha is
mét meg fognak jelenni a tudomá
nyos dolgozatok.

Az Értesítő történeti rovatában 
kihagyták, hogy e tanévben csekély
ségemet is volt szives kitüntetni a 
lek. Tanári Kar egy üdvözlettel hé 
késcsabai 25 éves szolgálatom alkal
mából és egy szónoklati engedéllyel 
.június 10-én. a szeminárium templo
mába 40 éves érettségi találkozunk 
emlékére, amelyekért ehelyütt is 
hálás köszönetét mondok. Az üdvöz
lést 1937 okt. 12-én. 529 sz. alatt in
téztek hozzám, Dr. Guttmann Mihály 
és Hausbrunner Vilmos aláírásával, 
melyben többek között a követke
zők foglaltatnak: „Nagy örömmel 
ragadjuk meg az alkalmat, hogy e 
jubileuma alkalmából szívünk egész 
m •legével üdvözöljük. Főtisztelendő- 
séged áthatva szent hivatásának 

nagy jelentőségétől mindig nagy 
buzgalommal és igaz lelkesedéssel 
hirdette Isten igéjét hívei között és 
méltán rászolgált az alma mater el
ismerésére”. Junius 10-iki templomi 
beszédemben 40 éves érettségi talál
kozónkon kifejtettem, hogy az élet 
küzdelmei után úgy jöttünk a meg
hitt hajlékba, mint gyermek az édes
anyjához.

öt tanuló tett érettségit és ugyan
annyi rabbivizsgát. Jutalmat keve
sen kaptak. Talán már nem műkö
dik az Ösztöndíjegylet? Vagy talán ez 
már csak álom? Mégis megemlítem, 
hogy a Lazarus-féle jutalomdíjat 
Rosenberg Dezső kapta (bizonyára 
énekből), a homiletikai jutalomdíjat 
Scher László.

A tanárok társadalmi és irodalmi 
munkássága egyenesen szédületes 
volt, úgy hogy még a fele is impo
náló lenne. Igazán érvényesült a 
bőid. Goldziher szava, hogy miként 
akinek viharos tengeri úton kell 
résztvennie. boldog, hogy van valaki, 
aki az ő édesanyját gondozza ott
hon, aként ránk nézve is megnyug
tató, különösen a fájó levertség ide
jén, hogy a szeminárium mily hű
séggel gondozza a zsidó tudományt. 
Miért hiányzik az első tanfolyamból 
a tananyag? Elvégre azelőtt is meg
volt a min. tanterv és mégis bizo
nyos zsidó szellem lengte át még a 
profán tudományokról szóló kimu
tatást is.

Az Intézet ifjúsági egyesületei 
igen szép munkásságot fejtettek ki. 
A theologiai egylet a vidéki felolva
sások. a hallgatóság segélyezése te
lén. A lilau Lajos Talmudtudomá- 
nyi Társulat a tudományos mun
kásságok publikálása körül. Az 
Önképzőkör a tanulók előadó és sti- 
láris diszpozíciójának fejlesztése kö
rül. A theologiai tudományokat sze
rencsés beosztásban es nagyszabá- 
suan adták elő. 3 pályatételt oldot
tak meg sikeresen: 1. Az állami tör
vények érvényességének t>lve. 2. 
Mendelssohn Phaedonjának gondo
latmenete és eltérései Plató Phae- 
donjától. 3. Aggádikus és Halachi- 
kus elemek Bikelosz targumában. A 
boldog nyertesek: Roth Ernő. Leiek- 
man Győző és Romlás Ottó hallga
tók. Talán a jövőben üdvös volna 
élénkíteni az Értesítőt és áldásdusan 
terjesztené a problémák ismeretét, 
ha a pályakérdések megoldásának 
rövid szemléltető tartalmát, közölnék

Uj és használt tankönyveket, 
iskolaszereket, papírárut

Gondos Sándor 
zsidó könyvkereskedésében 
Budapest, VI., Andrássy-ut 53.

Telefon: 117—122.

olcsón vásárolhat
(Vidékre is szállítunk.) 

a szaktanái- urak az Értesítőben. Az 
év végén 48 hallgató és 53 tanuló 
volt. A Könyvtár, a Templom, az 
Écz Hájim, dolgoztak és segélyez
tek. Nem értem a templomi kiadá
sokban a „szónokok” díjazását. Hi
szen jól esik a pénz a szeminaristá- 
nak bármi címen, de szónokokat fi
zetni a szemináriumban. Mintha a 
colloquáló hallgatókat fizetnék a 
colloquiumért. Különben a végszó. 
Rendben találtuk.

„Maga rég nem lesz a világon..." 
avagy 

eldől vagy nem dől el
Nem a régi slágerről, nem is a 

pisai ferdetoronyról lesz itt- az el
következőkben szó, de jellegzetes 
címnek ezt találtuk a legmegfele
lőbbnek. Mert húszegynéhány 
zsidó író másfélév óta várja, hogy 
eldől vagy nem dől el a hitközség 
által kiírt 400 pengős zsidótárgyú 
regénypályázat s az illdtékesek ka
ra jogos önérzettel fújhatja kórus
ban a régi dalt. „Maga rég nem 
lesz a világon . .

Hogy az elején kezdjük, m’ntegy 
másfélévvel ezelőtt a pesti hitközség 
elhatározta, hogy pályázatot hirdet 
zsidótárgyú regény írására. Az az 
elgondolás vezette, hogy a mai sú
lyos viszonyok között módot kell 
nyújtani a zsidó íróknak arra, hogy 
írásaikkal a zsidó közönség elé jut
hassanak. A szándék nemes volt, és 
csak dicséretet érdemel. De a kivi
tel? . . .

A pályázatra húszegynéhány pá
lyamű érkezett be, köztük több ki
váló írónk is pályázott. Elmúlt egy, 
két, három, öt hónap, a pályázók 
türelmesen vártak — egyebet úgy
sem tehettek — a hatodik hónap
ban aztán kihirdették a pályázat 
eredményét.: Egy pályaművet sem 
találtak méltónak a 400 . p'engős 
díjra, hanem új pályázatot hirdet
tek.

Kezdődött elölről az egész. Húsz
egynéhány író ismét benyújtotta 
pályaművét, elkészülve arra, hogy 
megint öt hónapig kell várniok az 
eredményre. És itt érte őket a leg
nagyobb meglepetés. Ezúttal nem 
kellett öt hónapig várakozniok. Az
az, pardon, nem helyes a szórend, 
ezúttal nem öt hónapig kellett vára
kozniok. Nem, még most, is várnak. 
Másfélév óta várnak.

Eltekintve a reménybeli 400 pen 
gőtől, kínos helyzetben is vannak a 
szegény pályázók, mert nem tudják 
értékesíteni munkájukat.

Igen, egy év óta várnak és közben 
Visszafojtott izgalommal lesik: el
dől vágj- nem dől el? De, nem dől 
el.
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Egy hét eseményeiből
SzélsőségekValamikor ennek a szónak nem is volt olyan rossz hangzása. A francia mondás után: les extrémes se tönként, az ellentétek kiegyenlítik, kiegészítik egymást — rendszerint kedvező fogalom töltött el bennünket. A háborúnak és még inkább a békének kellett fejünkre zúdulni, hogy a szélsőségek legdurvább fajtájával megismerkedjünk. A mai szélsőség nem ismer ellentétet, mellyel kiegyenlítődhetnék, mert egyenesen az ellentét megsemmisítésére törekszik. Nem tűr ellenvéleményt, meg sem hallgatja, csak a saját egyeduralmát hajlandó érvényre juttatni.A liberális felfogás — a saját mentalitásához híven — éppen abban hibázott, hogy túlságosan szabad teret engedett a legszélsőbb baloldali felfogásnak és így került hatalomra nálunk a bolsevista kisebbség terrorja, mely azután a hatalom birtokában jó darabig elnémított minden szabad és bátor szót. És így történt ez máshol más formában, ha úgy tetszik, más álarcot öltve. És mégis, ha a liberális felfogás újból hatalomra kerülne, nem zárná el a lehetőségét a különféle vélemények nyilvánításának, legfeljebb azon őrködnék, hogy önkény, erőszak, izgatás ne kapjon lábra és a szabad vélemény-nyilvánítás ne váljék egyoldalúvá. Ez olyan alkotmányos és demokratikus princípium, melynek mellőzése bosszulatlanul nem maradhat. Aki nem várja Istentől, az sem várja hiába, mert a bűn magában hordja a bűnhő- dés magvát.Lehet, hogy a nyilas-elvek a legragyogóbbak, iidvöthozók, s amíg nem ütköznek mások jogaiba, nem izgatnak erőszakra és felforgatásra, terjeszthetők is. Ez minden állampolgárnak természetes joga.De vájjon van-e értelme és célja annak, hogy ezt a témát tovább folytassuk, variáljuk, amikor az élet annyi tanulságosabb, hasznosabb esetet állít elénk. Például:

Budapest mulatIsmerek a fővárosban néhány nagy kávéházat, tágas terraszok- kal. kertszerű udvarokkal, melyek délután 5 és 8 óra között telve vannak uzsonnázó, szórakozó vendégekkel. Öregek, de főként fiata

lók lepik el az asztalokat és úgy kártyáznak, sakkoznak napról- napra, mintha csupa rózsabokor volna az életük és nem égne fejük fölött a háztető. Ha a veszteségeket nem is számi tóm,másfél pengő a legkevesebb, ami kiadás egy-egy személyre esik. Egészen bizonyos, hogy nem mindegyiknek telik és hogy az időt hasznosabban is tudnák eltölteni, főként pedig mennyi könnyet lehetne ebből a sok másfél pengőből felszárítani.
Négy igazgatóMásik eset. Az egyik asztalnál négy jómódú, nyugalmazott igazgató ül a kávéházban és kedélye^ sen játszanak naponta. Rájukfér ez a kis ártatlan szórakozás és meg is engedhetik maguknak.Uzsonna közben megjelenik egy vézna, öreg .szakállas házaló zsidó. Ládácskájában inggombokat hoz és kínál eladásra. Mindenki tudja, hogy ez az üzlet inkább csak burkolt alamizsnagyüjtés. Egy kibi- celő szegény ördög odanyújt a gyönge kis öregnek néhány fillért és várja, hogy mi lesz most. A négy jólmegtelthasii igazgató nem zavartatja magát, nem nyúl a zsebébe, mert neki nincs szüksége inggombra. Az öreg házaló bús fejjel megy tovább, a rosszmájú kibic pedig adva a könyörtelent, azt mondja az egyik játékosnak: Én becsukatnám ezt a házalót, ne molesztálja az-embereket!’ Mire dühösen jegyzi meg a direktor úr: „valamiből csak kell élnie!” és mint aki jól megmondta — megvetően néz a gonoszlelkű ki- bicre és folytatja a játékot.

ÁhásverusEgy burgenlandi menekült meséli, természetesen az elcsatolás és Anschluss ellenére magyarul, mivelhogy zsidó:Burgenlandban születtem 35 év előtt. Apám és őseim is ott születtek. Csallóközi magyar, illetve, hogy egészen precíz legyek, csehszlovák leányt vettem feleségül
26 éve fennálló

BODNÁR
^.s„, RÁDió-u^oRk:‘X,“’V.é"u.,*’i‘ 

hat év előtt. Házasságunkból két kis gyermek származott. Szatócsüzletünkből éltünk keservesen, de valahogy megéltünk.Vagy két hét előtt megjelent egy csomó legény és boltomban és tudtomra adta, hogy azonnal takarodjunk a községből, az üzletből és a lakásból. Ugyanezt tudatták a többi községünkbeli zsidóval is. És megindult a szánalmas csapat. Menekültünk a burgenlandi göröngyös, sáros szántóföldeken keresztül apró gyermekeinkkel. Az éj sötétjében elvesztettük egymást én és feleségem, de találkoztunk a csallóközi helységben feleségem szüleinél. Alig pihentük ki magunkat, nyakunkra jött a cseh csendőr és újból menekülnünk kellett, ezúttal magyar területen lakó magyar rokonainkhoz. De tudjuk, hogy itt sem maradhatunk tovább néhány napnál. Mit tegyünk, hova menjünk'? Miért nincs ilyen esetre nemzetközi fórum, mely elé az eféle ügyeket vinni lehetne, s amely hazátlanná tett, mindenéből kifosztott szerencsétleneket megsegítené? •Nem tudtam válaszolni, csak könnveim peregtek bőségesen.
PARVUS

— Az Izr. Szünidei Gyermektelep 
Egyesület aug. 21-én diósjenői és balatonboglári telepein, néhai alapítói: Blücher József, dr. Grauer Vilmos, Blockner Izidor, Dános László és Deutsch Vilmos, valamint megdiesőült, áldozatkész támogatói elhalálozásának emlékére ünnepélyt rendezett, melyen a helyi hatóságok, egyházak és hitközségek képviselői, az egyesület pártfogói, köztük Balázs György és neje, Fiseher Kornél, Galambos Jenő ügyv. ig. és neje, Gárdos Tibor, Goldberger Henrik és neje, Guttmann Mór, Kovács Ede és neje, Ocsay György diósjenői plébános, Princz Izidorné, Reisz Dávid. Spieler Hilda, Weil Henrik jelentek meg. A Hiszekegy eléneklése után az ünnepi szónokok méltatták a nap jelentőségét. Diós- jenőn dr. Groszmann Zsigmond pesti rabbi emlékezett meg Szent István királyunk nemes erényeiről és bölcsességéről. Az énekrészt Ab- rahámsolin Manó főkántor nagy művészettel látta el. Balatonboglá- ron Bráver Lázár rabbihelyettes volt az ünnepi szónok és ugyancsak ő végezte az ünnepély egyházi részét is. A kegyeletes aktus a Himnusz hangjaival ért véget.
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Istentelenek vagyunk?
Irta s DÉNES BÉLA

A múltkoriban az egyik napilap 
vasárnapi számában egy a napilap
hoz mérten terjedelmes tanulmá
nyom jelent meg minden idők egyik 
legnagyobb tudósáról: Galileiről. 
Természetesen nem kerülhettem el s 
nem is szándékoztam elkerülni, hogy 
ne érintsem a Jezsuita kapcsolatokat. 
Annál inkább nem, mert a jezsuitá
kat fölötte tisztelem, munkájukat ér
tékelem, velük sokat foglalkoztam s 
sajnálatosan sokszor kellett tapasz
talnom, hogy épp az ú. n. liberális és 
humanista beállítottságú közvéle
mény igen egyoldalúan s elfogultan 
ítéli meg szerepüket. Azt pedig egye
nesen kívánatosnak tartanám, hogy 
a zsidó közvélemény helyesebb meg
világításban látná a jezsuitákat. 
Olyan tökéletes organizáció ez a 
rend, hogy sokmindenben és sok
mindent tanulhatnánk tőlük. Cikke
met eljuttattam a rendhez s egyben 
fölvetettem a kérdést, mit gondol a 
rend egyik közismerten elismert s 
népszerű vezetőegyénisége: nem len
ne még itt az ideje, hogy az Isten
hívők minden felekezeti különbség 
nélkül, együttesen vegyék föl a har
cot. a különböző pogány ideológiák
kal. szemben?

Bevallom, ez a kérdés régtől fog
lalkoztat s ennél fontosabb kérdést 
nem is ismerek. Igazat adok a pápá
nak. aki korunk világnézeti harcát 
a jó s gonosz közötti döntő harcnak 
tekinti és ítéli s talán zsidó s így 
minden dogmatizmustól ment mi
voltom okozza, hogy nehezen érten: 
meg: miért ne lehetne az egyisten- 
hivő vallások összefogása e minden
nél fontosabb kérdésben.

Szerfölött érdekes s gondolko
dásra méltó, amit az előbb említett 
magyar jezsuita kiválóság e kér
désre felel. Szószerinti ezt írja 
ugyanis: „Persze, hogy össze kellene 
fogni az istenhit érdekében minden 
isfenhivőnek. Hogy ettől katolikus 
és keresztény körök általában fáz
nak, ennek oka, hogy bizony a gya
korlati isfentelenség terjesztői s fel
színen tartói közt aránytalanul nagy 
számban zsidókat látunk szerepelni. 
Indítsák meg az isii nlelenség elleni 
harcot Önök is az Önök lapjaiban; 
ha a keresztény közönség észreveszi, 
hogy ott is van komoly s önzetlen 
szándék, könnyebb lesz az összefo
gást létrehozni”.

A vád pontosan körvonalazott: a 
gyakorlati isfentelenség terjesztői 

felszínen tartói között aránytalanul 
sok a zsidó. Ezzel a vádló maga is 
elismeri, hogy az isfentelenség el
méleti fölépítésénél a zsidóknak 
nincs, vagy csak igen minimális a 
szerepük. Sajnos ez még nem jelent 
fölmentést a számunkra, ha egyéb
ként a vád állításai igazak. Bár némi 
haladást igen, mert a kommunizmust 
zsidó csinálmányánk könyvelik el 
Marx személye miatt. Holott nem 
kell bővebben bizonyítani, mennyire 
felületes, sőt, rosszindulatú állítás 
ez.

Ám maradjunk a vádnál. Vájjon 
istentelenek vagyunk-e? Igaz-e, hogy 
a zsidók között aránytalanul sok az 
atheista? Semmiesetre sem vonom 
kétségbe a vádló jóhiszeműségét, en
nek ellenére azt kell mondanom, 
hogy úgy ő, mint mindazok, még ha 
zsidók is, — s nem is hiszik, mily 
nagyszámban akadnak ilyen felfo
gású zsidók — akik így látják a 
helyzetet, csak nagyon felületesen 
tekintenek a kérdés mélyére. Elő
ször is rá kell mutatnom arra az el
lentétre. melyet felállítanak s hoz- 
zátehetem: mesterségesen, orthodox 
és neológok között. Részben az a kö
vetelmény. hogy a zsidó minél job 
bán asszimilálódjék s ez a követel
mény bizony számos zsidónál any
ucira eluralkodott, hogy valóságos 
pszihózis fogja el őket mindennel 
szemben, ami zsidó vallási hagyo
mány. Másrészt azonban azokat a 
zsidókat, akik vallásuk törvényeit 
a legnagyobb szigorúsággal tartják 
meg, az orthodoxokat értem ezalatt, 
vagy szőrszálhasogató talmudisták- 
nak. kazuistáknak csúfolják s ez 
alapon akarják kétségbevonni élő. 
erős, minden pogromot s szenvedést 
kibirató istenhitüket, vagy s ezt fő
leg ú. n. „felvilágosodott’' zsidóktól 
hallani, őket teszik meg a zsidóság

Síremlékek
a legolcsóbb árban 
LŐWTné!
BUOÁH

II.. Fő-u 79. Tel.: 15-15-81. 
Fióküzlet és telep 111. Bécsi-út. 
A trolleybusz indulási állomá
sától 2 perenvire. 

kerékkötőinek. ők felelősek azért, 
hogy a „vendéglátó népek nem fo
gadják be a zsidókat”.

Hangsúlyoznom kell ismételten, 
hogy az orthodox zsidók istenhite 
élő. eleven valóság, mert pusztán 
formalizmussá süllyedt kazuizmus 
nem adhat fenntartó erőt, még ha 
bármily értékes is adott körülmé
nyek között a kazuizmus, amit leg
jobban éppen a jezsuiták tudtak és 
tudnak, akik alaposan tanulmányoz
ták a zsidó kazuisztikát, mielőtt 
megalkották volna az olyannyira 
tökéletes magukét.

Felületes szemlélő tehát az, aki a 
zsidók istenhitéinek megítélésénél 
csak az asszimiláns zsidókat látja 
s ráillik a mondás: nem látja áfától 
az erdőt. Most már csak az a kér
dés, vájjon legalább annyi igaz-e, 
hogy az asszimiláns zsidók között 
oly aránytalanul sok az istentagadó, 
egyszerűség kedvéért asszimiláns- 
nak véve a neológokat, bár a két fo
galom nem fedi teljesen egymást. 
Nincs okunk és jogunk elhallgatni, 
hogy bizony az asszimiláns zsidók 
között sok az istentelen és még több 
a vallásilag közömbös. De kérdem, 
vájjon a keresztény felekezeteknél 
nem ez a helyzet? Nem kell ameri
kai s angliai lelkészeknek minden 
lehető s lehetetlent elkövetni, hogy a 
hívő bemenjen a templomba? Nin- 
esenek-e egész osztályok, néprétegek, 
melyeknek sem fogalmuk nincs Is
tenről és istenhitről, sem semmine
mű közük. A katolikus Egyház vagy 
húsz esztendeje a legcsodálatosabb 
belmissziói munkát végzi, ezrekben 
és tízezrekben ébresztette föl újból, 
sőt. talán elősző:', a hitet, de kérdem: 
munkája végére ért-e már?

Mindebből az következik: nem az 
istentelenek számát kell tekinteni 
sem itt, sem ott. hanem az isteníti- 
vökét s ez, csakis ez lehet az össz- 
müködés alapja. Különben a Biblia 
is ezt példázza .-íbriihám közös ős
apánk esetével, ki megmenthette 
volna a gonoszokat is a pusztulástól, 
ha jókat talált volna.

Ettől függetlenül: megszívleljük a 
levél passzusát s igenis, mi a ma
gunk részéröl is mindent elköve
tünk, hogy a zsidóknál épp úgy 
csökkenjen az istentelenéi; száma, 
fagy még jobban, mint a kereszté
nyeknél. Tudjuk, hogy szorongatta- 
iúsunkban ez egyedüli pajzsunk, ez 
fennmaradásunk egyedüli biztosí
téka. S ha korábban nem is létezett 
zsidó belntisszió: teremtsük meg! 
. Izonnal!
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Jugoszlávia 
és a menekültügyi kérdés 

Hogyan szervezik meg a jugoszláv hitközségek 
a menekültek ellátását

PÍOT JE S

Osijek, 1038 augusztus.A fő beszédtéma, amikor a külföldről érkezett zsidó a helyi viszonyok után érdeklődik itt is ugyanaz, mint mindenütt Európában: érkeznek-e az országba német és osztrák emigránsok és ha érkeznek, mi történik velük?A probléma, mellyel a vendéglátó országok zsidóságának meg kell bírkózniok, nem könnyű, sőt, csaknem megöl óhatatlan. Az evia- ni határozatok hatása egyelőre nem mutatkozhatok, mert amíg valami centrális elosztást meg nem szerveznek, csak átmeneti, inkább egyéni jellegű segítségről lehet szó. Az egyéni segítés viszont legalább is egyelőre beleütközik a centrális szervezés hiányába, melynek következtében a jelen pillanatban elvileg zsidó emigránsokat, mint olyanokat, úgyszólván sehol sem fogadnak be. A maximális jóakarat egyelőre a jelenlétük átmeneti tolerálásában mutatkozik.Az egyes államok zsidó községei tehát nem tehetnek egyebet, mint igyekeznek valamiféle szervezetet létesíteni, melynek célja részben az egyéni, a pillanatnyi segítés és az előkészület arra az időre, amikor a centrális szervezés majd általános, rendszeres gondoskodássá tágítja ki a jelenlegi, egyelőre tisztára jótékonysági kereteket. Amikor majd nem alamizsnát kapnak a XX. század Ahasvérusai, hanem új életlehetőséget! ...— Hogyan áll a menekültek ügye Jugoszláviában — tesszük" fel a kérdést Milán CoZar-nak, az osijeki zsidó fiatalság egyik vezetőjének, aki itteni barátaink szerint a legalaposabb ismerője, egyúttal leglelkesebb munkása, minden megoldásra váró zsidó problémának.— Március 13-án volt az An- schluss és már április 10-én ösz- 
szeiiltek Belgrádban a jugoszláv 
hitközségek küldöttei, hogy megbeszéljék a teendőket és megvessék egy szisztematikus segítő munka alapjait. A küldöttek azután szétszéledtek saját községeikbe és elvitték magukkal a centrális szerv utasításait a pillanatnyi teendőkre vonatkozólag.Júliusban újabb fontos lé

pés történt. Ekkor határozta el a 
centrális szerv, mely az Önök Országos Irodájának felel meg, hogy 
helyi jótékonysági akciók helyett 
10 százalék pótadót vet ki minden 
hitközségi tagra. Ezek az összegek a központi szervhez,mely Belgrádban székel, folynak be és képezik financiális alapját a segítés munkájának.— A segítésnek egy külön ágát látja el a cionista szervezet. Palesztina ugyanis befogad certifi- 
kát nélkül olyan osztrák és német 
zsidó fiatalkorúakat, akik részére 
30.000 dinárt fizetnek. Ezeket két év alatt kiképezik Palesztinában földművesekké, kézművesekké, de más mindenféle foglalkozási ágakra is, két év múlva pedig megkapják az állampolgárságot. Legutóbb is 360 ilyen fiatalkorú 
utazott át Osijeken. A cionista szervezet ezeknek a 30.000 dinároknak összegyűjtésére vállalkozott.— Sok menekült van jelenleg Jugoszláviában?— Pontos számot nem igen tu- dik mondani, hiszen két hónappal ezelőtt egyetlen német, vagy 
osztrák emigráns sem léphette át 
a Jugoszláv határt. Ez a szigor az 
utóbbi időben már enyhült, úgy, hogy pl. Golenitsch-ben Slatina mellett, az ottani Hachschara te
lepen 40 burgenlandi család él. akik egyelőre 6 havi tartózkodási engedélyt kaptak, hogy ezalatt gondoskodni lehessen végleges külföldi elhelyezkedésükről. Ezenkívül a belgrádi centrális szerv igyekezik legalizálni az illegális úton 
érkezetteket oly módon, hogy egy- egy jugoszláv állampolgár garantálja, hogy ellátásukról itt tartózkodásuk alatt gondoskodik.— Ez persze még mindig nem sok — fejezte be az információt Milán Colar — a tulajdonképeni munka majd akkor kezdődik, ha kialakul az elhelyezés világviszonylatra érvényes szisztémája. De most mondja el Ön, mi történik Önöknél? Hogyan készül elő a segítésre a pesti hitközség?Erre a kérdésre pillanatnyilag nem tudtunk válaszolni. De meg- ígértük.hogy hazaérkezésünk után beszerezzük a szükséges adatokat és eljuttatjuk hozzá. Reméljük, ígéretünknek eleget fogunk tehetni ... HALÁSZ SÁNDOR 

Me-e-entsü-ü-ük me-eg., 
me-e-entsü-ü-ük me-eg!...— Ki dadog, mi dadog, hol és miért dadog?------Nem dadog itt kérem senki, hanem énekelnek.— Énekelnek?— No igen, hát a síputeai kancellária énekel kórusban.— Aztán mit énekelnek?— Hát csak azt, hogy: Mentsük menteni aztán így kórusban bíztat- gatják egymást, hogy azt mondja, mentsük meg! öt t. i. meg akarják hogy: me-e-ent-sü-ü-ük me-e-eg. Tetszik tudni az állástalanná lett zsidókat! Úgy mint ahogy az operában is éneklik, amikor a gróf a vízbe pottyant:— A gró-ó-óf a ví-í-ízbe e-e-ese-ett, me-e-entsü-ük, me-entsü-ü-iik me-e- me-e-eg ő-ő-ő-őt... me-e-me-e-entsü- ü-ük me-eg őt..— Aztán megmentették?— Hát azt nem tudom. De úgy vélem, hogy a gróf megúnta a mentők sok magabíztatását, a faképnél hagyta őket, énekeljenek tovább, ő meg szépen kimászott magától — a túlsó parton.

_

Egykéz-
Egyaka ra t— Mi több? Az Egykéz vagy az Egyakarat?— Hogy is lehet azt még kérdezni is? Hát az Egyakarat! Legalább annyit ér, mint száz egykéz.'— Bal vagy jobb? Igen, mint száz balkéz...

Sip-ucca
és AmerikaTele vannak felekeezti lapjaink a nagy dicsőséggel, hogy a Síp-utca kitűnő emeritált zsurnalisztájának darabját ime, most előadják Amerikában. Hát úgylátszik a Síp-utca valóban erősen kezd hódítani Amerikában.— Az egyiknek a darabját viszik ki, a másik meg nemsokára maga megy ki... Mi lesz ebből?— Én is félek, hogy Amerika rövidesen az egész Síp-utcát elhódítja tőlünk, egész kancelláriájával, kultúrájával és könyvelési technikájával ...— Ajjajjaj! Mi marad akkor nekünk?— Hát bizony ez félő... De talán majd visszaküldik őket.
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Állástalanok
a VAC-ban

— Mi tetszik? — kérdi katonás rö
vidséggel a VAC-ban egy hivatalos 
személy az érkezőtől.

— Kérem, alázatos tisztelettel... 
én... Tudniillik én azt olvastam a 
magas kancellária nyomtatott körle
velében. hogy gondoskodott az állás
talanokról ... Aztán tetszik tudni... 
én is állástalan vagyok... kérem 
alázatos tisztelettel... aztán, hogy 
aki állást akar, forduljon (előveszi 
a nyomtatványt mutatja) „16. pont: 
a VÁC...”

— Tévedés, kedves barátom, téve
dés... Téves kapcsolási... Állás?... 
Itt?... Mi jut eszébe?... Azaz, 
hogy... várjon csak! He-he-he, nem 
is rossz! .. Sőőt jóóóó! Ravasz az a 
kancellária!

— Hála Istennek! Hát talán mégis 
lesz állás... kérem alázatos tiszte
lettel ... És milyen...

— Hát azt kérdezze meg a kancel
lárián, hogy mire gondoltak: kézál
lásra ... lebegőállásra ... vagy ter
peszállásra ... nálunk nincs más ...

Útban
a Magyar Zsidó
Kulturszövetség !

— Hallotta már? Rövidesen meg
lesz a Magyar Zsidó Kultúrszövet- 
ség. Ügy-e hamar nyélbeütötték?

— Hát ez tényleg hamar meglett! 
Hja... nem csoda hiszen már az 
eviani útja előtt vállalta ezt a kul- 
túrtevékenységet is! De mit szól eh
hez az „átrétegződéshez”. Ez aztán 
„átrétegződés”! Ezt csinálja utána 
valaki! Valamikor a kettős könyvvi
tel volt az első réteg. Aztán ... hi
szen könyv ez is, könyv az is...Már 
t. i., amivel a leendő rabbik foglal
koznak. az is könyv ... hát egyszerre 
csak átrétegződött a legfőbb magyar 
zsidó iskola, a rabbi szeminárium ve
zérlőbizottságának tagjává ... Aztán 
még rétegeződött és most már úgy
látszik lassanként teljesen átréteg
ződik — „kultúrtevékenykedővé”. 
így hát meg lesz most már a Kul- 
túrszövetség is! Hiszen nem lehet 
kétség! Az állástalanok számára is 
ez fog hozni gyors megváltást... 
Éppen ezért kellett rájuk való te
kintettel is, először ezt megkultúr- 
tevékenykedni...

Az „átrétegeződés"
Ne tessék ám azt hinni, hogy ez 

mai találmány. — Dehogy! Pláne a 
kancellária környékén, már régen 
ismert valami ám ez a csoda! Pl.... 
ott már régen kitalálták, hogy is

kolaszakértésre legjobban rétegző
dik ás a fiskális, — kórházi szakér
tőnek a kereskedő — irodalmi tár
saság alelnökévé a bankigazgató 
(hogy szelhetnének a szegény poéták 
is bankigazgatókká átrétegeződni!). 
Széchenyi szakértővé az... igen: ö...

Zsidó származású
magyar festők

A zsidó származású magyar kép
zőművészek során eddig' az építésze
ket (I. VI. évf. 15 szám) és a szob
rászokat tárgyaltuk (1. VI. évf. 23 
szám) mig most a festőművészeket 
vesszük szemügyre.

A magyar festészet is — mint a 
képzőművészet többi ága csupán a 
polgáriasulással és a városok fejlő
désével indult meg, amidőn már a 
mecénásokon kívül a polgárság is 
érdeklődik a művészet iránt.

Már az 1840-ben tartott első pesti 
műkiállításon feltűnt egy zsidó fes
tő Napóleon lovaskqpe. ■ Ez a 
festő a nagymartom születésű Cohn 
Hermáim, művésznéven Aleoniere 
Tivadar, aki később hitét elhagy
va Becsben egy közkórház idegosz
tályán fejezte be hányatott életét. Az 
úttörő zsidó festők között találko
zunk Doetor Alberttól. Kann Hen
rikkel. Knopp Józseffel, aki a Kossuth 
minisztérium tagjait is megörökí
tette, Dux Zsigmonddal és Beck 
Vilmossal, aki az első magyar torz- 
képrajzoló és az első képes ülőla
punk ..Dér Zeitgeist” szerkesztője és 
kiadója. Megemlítendők ,még Adler 
Mór, Gross Béla és Ingomár Ferenc 
(Franki Ignác) neve is.

A 70-os, évek világhírű festője 
Britek Lajos, aki Parisban. London
ban Szt. Pétervárott is kiállított és 
akinek Ferenc József és Erzsébet 
királyné arcképei az igazságügymi- 
Hisztériám falait díszítik, míg több 
művét a Képzőművészeti Múzeum 
őrzi. Kortársai közül Déri Kálmánt 
és Hernádi Herzl Kornélt, az 1885- 
iki országos kiállítás aranyérmének 
nyertesét emeljük ki.

A kilencvenes évektől kezdve a 
zsidó festőknek már olyan nagy tö
mege emelkedik ki az átlag festők 
sorából, hogy e helyütt meg kell 
elégednünk neveik felsorolásával. 
Minthogy feladatunk nem az érté 
kelés, alfabetikus névsorban hozzuk 
a kimagasló neveket:

Basch Gyula, Bihari Sándor. Briill 
Aladár. Ferraris Artúr, Glatter 
Gyula, Halmy Arthnr. Horovitz 
Linót. Kaufmann Izidor. Karvaly 
Mór. Kiss Rezső. Knopp Tmre. 
László Fiilöp. Márk Lajos. Parlaghy 
Vilma. Sknterky Döme. Szenes Fii
lön. Tornai Gyula. Tímár Thein 
Miksa, Vajda Zsigmond.

Az újabb nemzedékből ki kell 
emelnünk Czigány Dezső. Erdei 
Viktor. Feiks Jenő. Fényes Adolf. 
Frank Frigyes. Gábor Mórié. Góth 
Móric, Hatvány Ferenc báró, Ivá- 

szóval, amint tetszik látni: az átré- 
tegeződésből a mi nagyjaink már 
régen példát adtak. És milyen szép 
példát! Még csak nem is anyagi ér
dekből rétegezedődtek át!... Úgylát- 
szik csak szenvedélyből... Hallat
lanul tehetséges átrétegezedődők!

nyi-Grüuwald Béla, Jávor Pál, Ka
tona Nándor, Kosztolányi-Kann 
Gyula. Knopp Imre, Kunwald Cé
zár. Kuitffy Lajos. Magyar-Mann- 
heiincr Gusztáv, Perimutter Izsák, 
Poll Hugó, Pór Bertalan. Túli Ödön.

Az 1911-ben olyan óriási feltűnést 
keltő „Nyolcak” első kiállításán a ki
állító művészek között találjuk: 
Berény Róbertot. Czigány Dezső, 
Czóbel Bélát. Orbán Dezsőt, Pór 
Bertalant és Tihanyi Lajost.

Az új festészeti irányok kiváló 
képviselői között látjuk Perlott 
Csaba Viinost. Lakos Alfrédet, Rétit 
Alfrédot, Ziffer Sándort.

Az expressionisták közül Schei- 
ber Hugón kívül Kádár Bélát és 
Sehönberger Armandot kell kiemel
nünk.

A legújabb festőgenerációkhoz 
tartoznak: Bató József. Diener-Dé- 
nes Rezső. Farkas István Korda 
Vince, Medgyes László. Moholy- 
Nagy László. Póri László. Szenes 
András.

A karikatúra híres művelői az, 
alapító Beck Vilmoson kívül: Bér 
Dezső, Dezső Alajos. Faragó József, 
Feiks Jenő. Gedő Lipót. Hermáim 
Lipót, Kólur Leó. Kelen Imre, 
Márk Lajos. Major Henrik.

Mint könyvillusztrátorok tűntek 
ki: Radoné Hirsch Nelli. Falus Elek. 
Gara Arnold. Honfi Nándor. Kozma 
Lajos, Pogány Willy. Vadász Mik 
lés.

A plakátrajzolás terén különösen 
Bíró Mihály jutott világhírhez ha
talmaserejű, megrázó politikai pla
kátjaival, de ismert nevet vívtak ki 
magúiknak Basch Alfréd. Bardóez 
Alfréd, Falus Elek, Faragó Géza. 
Földes Tmre. Vértes Marcell.

Csak nagy vonásokban ismertet
tük itt a magyar festészet legkivá
lóbb művelőinek munkásságát, nem 
is törekedheti iink sem helyességre 
— így a grafika számos művelőjét, 
nem is említettük — sem kellő mél
tatásra. De a közölt nagy nevek im
ponáló tömege is bizonyítja, hogy 
ezek a zsidóeredetű festők nagyot és 
maradandót alkottak, nem egyszer 
új utat és irányt mutattak és kitö
rölhetetlen betűkkel írták be nevü
ket, a magyar képzőművészet, törté
netébe.

.Víacs az az elfogult művészettör- 
lénetíró, aki csak mén is merné 
írni a magyar festészet történetét e 
nagy, zsidóeredelű festők működésé
nek méltatása nélkül.

— r. — nd.
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1938. augusztus 26, péntek — Áb 29, 
Erev ros chódes Elül (szombat be
jöv: 6.25) — aug. 27, szombat — Áb 
30, sabosz ros chódes (hetiszakasz: 
Röéh, haftóra: Hasomájim kiszu, 5 
perek, szombat kimen: 7.25) — aug. 
28, vasárnap — Elül 1., ros chódes 
2. napja, sófárfuvás — aug. 29. hétfő
— Elül 2 — aug. 30, kedd — Elül 3
— aug. 31, szerda — Elül 1 — szep
tember 1. csütörtök — Elül 5. — 
szeptember 2. péntek — Elül 6 (szom
bat bejöv: 6.10) — szept. 3. szombat
— Elül 7 (hetiszakasz: Sóftim, hal
lóra: Önauchi ónauehi. 6 perek, 
szombat kimen: 7.10) — szept. 4, va
sárnap — Elül 8. — szept. 5 — Elül 
9. — szept. 6. kedd — Elül 10. szept. 
7, szerda — Elül 11, — szept. 8, csü
törtök — Elül 12 — szept. 9, péntek
— Elül 13. (szombat bejöv: 5.55.)

Felkérjük tisztelt olvasóinkat, 
hogy az esedékes előfizetési dijakat 
kiadóhivatalunk címére (VII., Er- 
zsébet-körút 18.) juttatni szívesked
jenek.

— Milkó Mátyás halála. Milkó 
Mátyás bajai földbirtokos, Baja vá
ros és Bács-Bodrog megye törvény
hatósági bizottságának tagja Bled- 
ben, 59 éves korában hirtelen el
hunyt. Milkó Mátyás halála osztat
lan részvétet keltett mindenütt, 
ahol csak ismerték. Nemesszívü em
berbarát volt, aki felekezeti különb
ség nélkül segített a szegényeken 
és elesetteken. Korai halálát kiter
jedt rokonság, köztük leánya, dr. 
Vázsonyi Jánosné és veje, dr. Vá
zsonyi János országgyűlési képvi
selő gyászolják.

— Bajtárskeresés. Nagyon kérem 
azon bajtársakat, akik az olasz 
harctéren a Baueompagnie 1/85 szá
zadánál 1917 július havától a há
ború befejezéséig katonai szolgála
tot teljesítettek, szíveskedjenek cí
müket mielőbb velem közölni. Baj
társi tisztelettel: Trebitscli Sámuel. 
Sajószentpéter.

— Házasság. Kesztenbaum Már
ton ékszerész és neje sz. Ringwald 
Melanie leányát Kardos Borbálát 
augusztus 14-én vezette oltár elé Fo
géi Dávid, a Kazinczy orth. temp
lomban.

— Barmicvó. Fischmann Mihály 
dr., békéscsabai röntgenológus fiát, 
Weisz Mihályné, a Hachnószasz 
Káló” jótékony elnökasszonyának 
unokáját, Fischmann Györgyöt, 
augusztus 27-én avatja fel a zsidó 
élet közösségébe dr. Silberfeld Ja
kab főrabbi Békéscsabán.

— Halálozás. Weisz S. L.-nek, az 
óbudai Menueho Nechaumo Egylet 
elnökének, a hitközség tb. tagjának 
87 éves korában történt elhunyta, 
súlyos vesztesége az óbudai zsidó
ságnak. Az öregúr kivételes intelli
genciája mellett csodálatos emlé
kező tehetséggel- is rendelkezett és 
kitünően emlékezett vissza szemé
lyekre és eseményekre gyermekkora 
idejéig. Valóságos krónikája volt a 
múltnak. Rendkívüli készsége, hogy 
bajbajutottt embertársain segítsen, 
fiatalabb éveiben sok regényes uta
zást és utánjárást hozott részére s 
biztos fellépésével és éles eszével 
mindenkor eredményt ért el. A 
Miinz Mózes rabbi által alapított 
kegyeleti egyletnek ő volt a lelke. 
Igen nagy közönség kísérte utolsó 
útjára. Dr. Neumann József fő
rabbi, Eekstein Ignác cheVra-alel- 
nök és Weisz Hermann egyleti elöl
járósági tag méltatták nagyértékű 
életét és működését. Halálát gyer
mekei: Weisz Lipót és Miklós és 
özv. Kemény Andorné siratják.

— Dr. Fried Frigyes alijája. Ün
nepélyes keretek között búcsúzott a 
Magyar Cionista Szövetség ügyve
zető-elnökétől, dr. Fried Frigyestől, 
aki a közeli napokban családjával 
együtt Erecbe költözik. Ugyanak
kor búcsúzott a Wizo is egyik leg
lelkesebb tagjától dr. Fried Fri- 
gyesné, Balogh Annitól. Szerda este 
a Roval szálló fehértermében meg
jelentek a magyarországi cionista 
mozgalom és a Wizo budapesti és

Mindenkit érdeklő
könyv a

Lakók és bérbeadókHUSraHCBBSmBEBiaHaBBZHnaHnBB2BnBBE3 
joga.

Irta: BERÉNYI SÁNDOR dr. 
ügyvéd, szakíró.

Tartalmazza a legújabb lakás
rendelet teljes és hiteles 
szövegét bőséges magyaráza
tokkal, 1000 vezérszóval betű
soros tárgymutatóval és a ma
gyar polgári magánjog 
tö rvény javaslatának 
teljes szövegével.

Ára 3 pengő.
Kapható a Zsidó Élet kiadóhivatalában. 

vidéki reprezentánsai. A távollevő 
dr. Miklós Gyula elnök helyett dr. 
Izsák Ede társelnök, utána dr. Lan
tos Tivadar, Bisseliches Mózesné, dr. 
Patay József főszerkesztő, Márer 
Arnold, dr. Bük Miklós vettek bú- 
csút d r. Fried Frigyestől és fele
ségétől. Az üdvözlő beszédekre dr. 
Fried Frigyes válaszolt nagyhatású 
beszédben, melynek elhangzása után 
a Hatikvah hangjaival ért véget az 
ünnepély.

— Ezüstlakodalom. Dr. Kalmár 
Marcel és felesége sz. Szarnék Er
zsébet aug. 21-én csendes családi 
körben ünnepelték meg házasságuk 
negyedszázados jubileumát Békés
csabán. A férj, dr. Kalmár György 
csongrádi főrabbi nagybátyja.

— Elnökválasztás Tokajon. A to
kaji orth. hitközség elnökének le
mondása folytán az elnöki tisztsé
get dr. Moskovits Sándorral töltötte 
be, aki évek óta odaadó, buzgó elöl
járója volt a hitközségnek.

— Kultúrestély Békéscsabán. A 
békéscsabai neológ hitközség ifj. 
csoportja aug. 4-én nagysikerű kul- 
túrestélyt rendezett a Kereskedelmi 
Csarnokban, amelyen Kelen Dóra és 
Ascher Oszkár arattak megérde
melt sikert.

— Az új békési főrabbi. A békési 
izr. hitközség a napokban töltötte 
be a dr. Winkler Sándor halálával 
elárvult rabbiállást. Békés, Mező- 
berény, Kőröstarcsa és Gyoma szö
vetkeztek egy rabbi közös fizeté
sére. Az új főrabbi dr. Rosenzweig 
Rezső, a Rabbiképző jelesen vég
zett növendéke lett.

— A Magyar Cionista Szövetség
ben szeptember 1-én héber kurzusok 
kezdődnek, kezdők és haladók ré
szére, heti 2 órában. A kurzusok 
december végéig tartanak. Részvé
teli díj a kurzus egész tartamára 
5 pengő. Jelentkezés: a M. C. Sz. 
titkárságánál: Andrássy-út 61. I. 
Telefon: 126—902.

— 156.000 zsidó Tel-Avivban. A 
legutóbb Tel-Avivban és Jaffában 
lefolytatott népszámlálás adatai sze
rint Tel-Avivban a külvárosokkal 
együtt 156.000, Jaffában 10.000 zsidó 
lakik. A Tel-Avivban lakó 156.000 
zsidó közül 80 százalék askenázi, 15 
százalék szefárd és 5 százalék je- 
menita. Körülbelül ugyanilyen az 
arány Jaffában is.

Legolcsóbban mos, fest, tisztít
Geröify gözmosoda

Szondy-u 66-68. Telefonhivó 12-57-67
! Legkisebb mennyiségű kilós ruháért is házhoz 

küldök. 
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A közösség növekvő feladatai
Jótékonyság, filantrópia, vagy szociális segítség ?

Az egész sajtó, pártállásra való te
kintet nélkül, hódolattal parentálta 
el múlt héten a volt nagy pénzem
bert, de még nagyobb szívembert. 
Alig ment el tőlünk, máris legenda
kor alakult ki személye körül, min
denki tud róla egy-egy esetet, hogyan 
tudott rászorultakon nagyvonalúan, 
tapintatosan segíteni, hogy élni ha
gyott. sőt bőven hagyott élni min
denkit. aki vei kapcsolatba került. 
Egy ilyen ember nem élt hitközségi 
életet, pedig élre való lett volna. Jó
ságának. emberszeretetének emlékét 
nem őrzik maradandó intézmények, 
csak egyes hálás emberek. Azok sem 
sokáig. Neve, mint fogalom, úgy fog 
eltűnni, mint a vagyon, amelyet 
szerzett.

Minden kegyeletrombolás nélkül, 
sőt a legnagyobb tisztelettel állapít
suk meg. másképpen kellett volna 
csinálnia. De nem őt hibáztatjuk, is
mét csak a közösséget- Nem tudták 
ezt az embert az akkori vezérek ki
csinyesen exkluzív körükbe bele
vonni. Nem tudták meggyőzni őt ar
ról, hogy a köznek adni milliószor 
több, mint egyénileg adni. Hogy nem 
élünk már a középkorban, mikor a 
várurak arannyal telt erszényeket 
dobáltak a nép közé és az harácsol
hatott többet, aki közelebb jutott a 
nemes úrhoz, vagy erősebb könyöke 
volt. Mit tegyen az, aki nem tud 
ilyen csodaforráshoz közel jutni?

Csak közülethez fordulhat. Először 
is azért, mert az ilyen csodaforrások, 
sajnos megszűntek, mecénások nin
csenek többé. Zsidó vagyonok, zsidó 
mammutjövedelmek csak az antisze
mita sajtó szótárában találhatók. 
Másodszor pedig azért, mert ha van 
is egy-két nagytőkésünk (akik csak 
erősítik a fenti szabályt, t. i. azt, 
hogy nincsenek) ezek annyira nem 
teljesítik kötelességüket a közzel 
szemben, annyira sebeznek inkább, 
mintsem segítenének, hogy kár meg
tisztelni őket (azaz szerintük molesz- 
táltatni) a kéréssel. Ilyen embereket, 
akik csak reprezentálják, de nem ad
ják a pénzt, egy módon lehetne csak 
büntetni, illetőleg megnevelni: inén 
kéne vonni tőlük a „kövedet”- Meg 
kéne szüntetni azt a lehetetlen álla
potot, hogy tiszteletbeli állásokat 
kapjon valaki anyagi vagy munka
beli áldozathozatal nélkül, csak 
azért, mert gazdag ember. Micsoda 
hatásos purifikáló elv lenne ez!

Igenis, lehessn szegény ember is 

zsidó közület élén, sőt fentemlített 
állapotoknál fogva, mivel nem tud
ták az eddigiek a gazdagot úgy be
vonni, mint kellett volna, talán üd- 
vösebb is volna a nem gazdag ember 
a vezetésben. Persze bevonásának 
eonditio sine qua nonja ne csupán 
a szegénysége legyen, hanem indul
junk ki abból, hogy aktivitás, lelkes
ség, igaz szociális belátás, szervező
képesség ma többet jelentenek, mint 
a pénz. Ha kihaltak, vagy nem ada
koznak a gazdagok, az intézmények 
fenntartására a kisembereket kell 
beállítani, természetesen igen nagy 
számban. Egy-két gazdag filantróp 
azelőtt a mellényzsebéből létesített és 
fenntartott menhelyeket, kórházakat, 
nevelő és kulturális intézményeket, 
ma ilyesmi kizárólag a kisemberek
től várható. Nem adó. hanem, mond
juk tagdíjjárulék formájában. Min
den intézménynek lenne egy baráti 
egyesülete, mely fenntartásáról gon
doskodnék és az ilyen egyesület élére 
biztosan lehetne lelki, szociális eré
nyekben gazdag személyiséget ta
lálni, csak a kisemberek közt kell 
körülnézni s nem a „prominensek” 
soraiban. Ilyennek jutalma legyen 
aztán a „kóved”!

A régi jótékony emberek és filan
trópok azért sem tudnának a mai 
időkben helytállni, mert relatíve 

vendhá% vendébe vesszők
Irta: PETERDI ANDOR— Milyen vallásúak vagytok fiaim.Most megrémültünk. Mi lesz velünk — gondoltam — ha megmondjuk az igazat. Én voltam a bátrabbik, tehát én feleltem.— Izraeliták vagyunk, főtisztelendő atyánk!A rendfőnök nem lepődött meg ezen, hanem így szólt:— Tegyétek fel a kalapot és imádkozzatok hitetek szerint.Mi azután feltett kalappal imádkoztunk:— Boruch ato adonáj ...S a barátok ugyancsak áhítattal hallgatták étkezés előtti imánkat. Mikor elvégeztük, hozták az ételt és körülhordozták az asztalon.— Nos, testvérek —- szólt vidám hangon, vacsora közben a főnök

III.— ma megtréfáljuk a rabbinust, ha eljön.A barátok valamennyien nevettek a rendfőnök e szavain. Valaki közbeszólt:— Ha eljön.— Biztosan jön.A rendfőnök újra szólt:— Csak nem hagy cserben minket éppen ma, amikor, Izrael két ifja a vendégünk?Tudni kell a történet hűsége kedvéért, hogy a városka zsidó papja, vacsora után, mindig ellátogatott a barátokhoz, egy kis esti beszélgetésre és vitára, s most különösképpen várták a rabbinust, hogy itt voltunk.És bizony, alig ért véget a vacsora, jött a rabbi.Nagy kedvességgel fogadták, eléje mentek, vagy ketten és azX

annyira megnőtt a támogatandók 
száma, hogy nincs erszény, mely 
őket győzné. Akik azelőtt családi 
vagy gyermeki segítséget remélhet
tek volna, most, a zsidóságot fé
lelmetesen pusztító egyke és egyse 
világában egyedül állnak, tehát ha 
valami kell, a közületet keresik fel. 
Ezt esetleg ki lehetne bírni, de iszo
nyatos arra gondolni, hogy milyen 
seregestül termeli a zsidó közületek 
számára a klienseket a világpolitika. 
Saját lábukon állni tudó, testben és 
lélekben ép emberek válnak egyik
napról a másikra könyörtelenné, 
gyökértelenné- És köziileteink itt 
állnak megfelelő emberek és pénz 
nélkül. Privátok nem tudnak segí
teni. még ha erejükön felül áldoz
nak is.

Ezt a szédületes perspektívát te
kintve, beláthatjuk tehát, hogy a jó
tékonyság és filantrópia ideje lejárt. 
Ismételten és újra szögezzük le, hogy 
nem akartuk ezeket a fogalmakat 
lecsepiilni. Elismerjük nagyvonalú
ságukat, előkelőségüket a múltban, 
de tagadjuk eredményeiket a jelen
ben. életképességüket és létjogosult
ságukat a jövőben.

Herzl Tivadar látnoki képességé
vel érezte ezt. Ö mondotta: „Einzel- 
nen Menschen kann mán dureh Phi- 
lantropie helfen, einem Volke nur 
politiseh”.

Ha borzogva is, de érezzük át, hogy 
mindnyájunkról van szó. Rólunk is.
, BIRKÁT AM-



ZSIDÓ ELET. ■15asztalhoz tessékelték.A rabbi szeme megakadt rajtunk. — Kik ezek a fiúk? — gondolta. — Hogy kerülnek ezek ide?I)e a rendfőnök látván csodálkozását, így szólt:— Izrael gyermekei, a te gyülekezetedből valók. A rendház vendégei.— Látod kedves barátom, ők is hozzánk jönnek és nem tehozzád — így évődött a rendfőnök a rabbival. De a rabbi is megfelelt imigyen.— Hozzám meg a te gyülekezetedből valók jönnek, s ha jönnek, én sem küldöm őket hozzád. Azután meg ne feledd el, kedves és nagytiszteletű rendfőnököm: a jóság gyakorlása kötelességünk. És hogy te nemcsak első és legfőbb parancs szerint, hanem igaz szív
Kis kaland a „Dohány"-ban

Sabosz nachamu napján a délelőtti 
istentiszteletre a Dohány-utcai tem
plomba mentem. Az elülső padok 
egyikébe ültem be és a. tórafelolva
sás alatt megállt a pad végén az 
öreg templomszolga és egy héber be
tűs „sövii” feliratú táblát emelve fe
lém, kérdő tekintetet vett reám. Fe
kete kalapom, ugyanilyen ünneplő 
ruhám keltette fel figyelmét és té
tette fel vele a néma kérdést, melyet 
azonban megértettem, hogy a Tóra 
elé óhajtok-e járulni?

Míg a legtöbb helyen ez a meghí
vás úgy történik, hogy a templom- 
szolga az illető kiválasztotthoz lép 
és azt mondja: „a templomelöljáró
ság uraságodat söviivel tiszteli 
meg”. A „Dohány”-ban ezeknek a 
tisztségeknek kiosztása a főgond
nokra van bízva, ki kellő körültekin
téssel, tapintattal és udvariassággal 
kezeli is tisztét. Ezen a szombaton 
úgylátszik szabadságon volt és így 
az öreg samesz helyettesítette.

A néma felhívásra azonban vála
szolnom kellett. Még pedig az adott 
helyzetnek megfelelően: levita va
gyok.

A samesz bácsi végignézett rajtam 
és ahelyett hogy kijelentésemet egy
szerűen tudomásul vette volna, azt 
mondta rá: E’ l é v i s í n d s i e? ...

A rítusban gyengébbeknek szolgál

Iskolásgyermekek orth. kóser internátusa 
Valláserkölcsí nevelés, korrepetálás, né
met társalgás. Az összes iskolák köze

lében. Kitűnő referenciák'
Virág Gyuláné. Budapest, VI., Ó-ucca 42' 

vel és meggyőződéssel cselekszel nemesen azt én régen tudom, ezért nem csodálkozom, ha rendházad falai között az én gyülekezetem szegényeit is találom. Áldjon meg érte a mindnyájunk Istene.A rabbi szép szavait a barátok megtapsolták, s a rendfőnök boldog volt, hogy ilyen dicséretben részesült.így telt el az emlékezetes estünk ama rendházban 1896. körül. Boldog és békés kor volt. Vájjon ma is így együtt vannak-e esténként azok a papok, akik a helyükbe kerültek? Mert bizonyos, hogy ők már ott nyugosznak, csöndes sírjukban s fölöttük zizeg ilyenkor az avar és fujdogál a szél...Mert már akkor öreg volt a rendfőnök és a rabbi is. Vége 
jon magyarázatul, hogy levitái csak 
kohen hiányában annak helyébe, to
vábbá az ezt rangban kövefőleg le
vitának, avagy a felhívások sorrend
jében szintén előkelő acharonnak, 
utolsónak, végül maftirnak lehet 
csak felhívni. Tehát az én kifogásom 
teljes szabályszerű volt, mert hete
diknek ilyen ősi nemesi osztályhoz 
tartozó egyént, mint egy levitát, nem 
szabad felhívni.

Egy hivatása magaslatán álló sa
mesz ilyenkor előveszi az acharon 
tábláját és avval tiszteli meg az il
letőt. Az én emberem azonban, mint 
mondám, csak végignézett rajtam és 
azt mondta: E’ lévi sind s i e?...

Ebben ugyan nincsen semmi külö
nös, de a hang... a hanghordozás! 
Úgy hangzott mintha, a következő 
kis kioktatást, szemrehányást tartal
mazná: Maga, lévi! Szépen az! Isme
rem már a pasasaimat! Ha. kérde
zem, hogy kohen vagy lévi, akkor 
mind közrendű jiszroel. Ha ilyenre

Keugebauer LászlóEzernyolcszázhetvenötben történt. 
Arany János hosszú hallgatás után ismét megszólaltatta lantját. Megjelent balladája, a ,.Tetemrehívás”, melyet az egész ország csodálattal olvasott. Egy fiatal műfordító, Neu- 
gebauer László, vállalkozott arra, hogy németre átültesse. Arany ba- rátjai útján értesült arról, hogy mily művészi fordításban jelent meg legújabb balladája. Magához ké

van szükségem, akkor lévinetc, ko 
hanitának avanzsálnak. Úgy lévi 
maga, mint ahogy én kötéltáncos va
gyok! Nem akarja magát felhivatni, 
snóderozásról nem is beszélek...

Lehet, hogy teljes mértékben téve
dek, nem is volt eszeágában engem 
gyanúsítani, hogy én ki akarok 
bújni a felhivatás alól. De továbbra 
is kínzott a gondolat, miért mondta 
és miért úgy mondta: E’ lévi sind 
sie?...

Talán mégis csak én vagyok a hi
bás. Elővigyázatosnak kellett volna 
lennem a mai különös időkben. A 
samesz bácsi, ki hétköznap a kancel
lárián van foglalkoztatva, azt látja, 
hogy mindenki csak okmányokkal és 
okmányokért szaladgál. Nekem is 
zsebre kellett volna vágnom valame
lyik írásomat, melyben lévinek va
gyok titulálva és a szófián felkíná
lásra, szótlanul kiguberálni az igaz
ságot. De hát szombaton nem illik 
iratokat magánál hordani.

Az illik — nem illik és rituális 
szabályok különben nem vétetnek oly 
szigorúan a dohányutcaiban-Sőt. Kü
lönben miért szerelték volna fel az 
előcsarnokbeli perselyeket transpa- 
renseklcel, hogy a péntekeste, szom
baton és ünnepeken templomból jö
vök jól lássák, hova kelljen bedobni 
a pénzt, amit ilyenkor kézbevenni 
sem szabad. És minden koldusrende
let ellenére az előcsarnokban nem 
támadnának az emberre, markukat 
élénkbe tartva, a. zsidó koldusok, kö
zöttük jócskán snapszbruderek is, 
kiknek éppen szombatot szegni és 
másokat a szegésre bírni, bent a 
templomban mégsem kellene en
gedni.

Azóta már elmúlt, jó pár nap és 
még mindig a fejemben motoszkál: 
miért mondta... hogyan mondta: 
E’ lévi sind sie?... Csak nem kétel
kedett benne?

Teringettét! nem sok kissé a de
mokráciából, mellyel az embert ott 
kezelik? TANÁCSOS

Emlékek
Irta: FELEKI SÁNDOR (SÍ)

rette Neugebauert és felolvastatta vele a lefordított verset. Mikor a fiatal író végig szavalta, a nagy költő jóságos szemeivel hosz- szasan rátekintett s végre így szólt: ..Maradjon ön továbbra is a megkezdett úton, mert ön a magyar irodalomnak nagy szolgálatokat fog még tenni''. Képzelhető, hogy az Osztrák- Magyar Bank kis zsidó hivatalnoka mily boldog volt. Ez a nagy elis-
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mérés ösztökélte őt arra, hogy egész 
életét ezentúl — vagy ötven évet — 
annak szentelje, hogy a magyar író
kat, versírókat és prózaírókat egy
aránt, a küllőidnek német átültetés
ben bemutassa. Szinte páratlan nagy 
munkásságot fejtett, ki. Már 1878- 
ban megjelentek Petőfi költeményei 
a fiatal író fordításában. Addig csak 
egyes verseit ültették át német ta
lajba és igen érdekes, hogy ezek a 
fordítók nagyrészt zsidók voltak, 
így Dux Adolf, Dóczy Lajos. Sturm 
Albert, Ö adta először a teljes Pető
fit németül s rövid idő alatt két ki
adást. ért munkája. Az egész német 
sajtó és a magyar irodalom kiváló
ságai siettek őt üdvözölni értékes 
művéhez s annak nagy sikeréhez. A 
hírneves német poéták közül Griin 
Anasztázius, Hammerling Róbert, 
Geibel Emánuel, Scheffel Viktor, 
Bodenstcdt Frigyes, továbbá Lewin- 
sky József és Sonnenthal Frigyes, a 
nagy nén et sz;nmüvészek, a magyar 
kiválóságok közül Goldmark Ká
roly. a Sába királynője hírneves 
komponistája. Liszt Ferenc. Jókai 
Mór, Fáik Miksa. Apponyi Albert, 
Csiky Gergely, Fraknói Vilmos, 
Csáky Albin gróf, Vámbéry Ármin, 
Kiss József s a műfordításban kol
légája, Dóczy Lajos és még számos 
jelese az irodalomnak és közéletnek, 
akikhez azután egy hosszú életen át, 
a szeretetnek és barátságnak láncai 
fűzték.

Bodenstcdt Frigyes, a kiváló né
met költő és műfordító, ezeket írja 
N eugebauernek-. „Az ön Petőfi for
dításai nekem igen tetszenek. Érze
lem és emelkedettség van bennük, 
ami eredeti költői érre mutat A 
könyvnek szép eredményt jósolha
tok. Igazi gyöngyök, melyek az né
met foglalataiban irodalmunk való
ságos gazdagítására szolgálhatnak”. 
— Griin Anasztázius, a nagy német 
poéta: „Fogadja köszönetemet a Pe- 
tőfi-féle versek német fordításainak 
közléséért. Már évek óta lelkes tisz
telője vagyok Pteőfi múzsájának. 
Műfordításai szerintem a legna
gyobb elismerésre méltók". — Ham- 
merling Róbert, a nem kevésbbé hír
neves költő ezeket írja Neugebauer- 
nek: „Egy feladatának megfelelő jó 
Petőfi-fordító már régen élénken ér
zett szükség. Hogy valaki lírai köl
tőt, különösen népiest, jól fordíthas
son, magának is költőnek vagy leg
alább is isten kegyelméből való for
dítónak kell lennie. Az ön fordítá
sait sikerűiteknek tartom. Csak bát
ran előre!” •— Geibel Emánuel, az 
ünnepelt nagy német poéta így nyi
latkozik: „Valóban nagy gyönyört 
szerzett nekem a remek költemé
nyek művészi fordításainak megkül
désével. Már csak ezek miatt is meg 
szeretném ismerni a magyar nyel
vet. Rám nézve fordításai nagy ér
tékkel bírnak, mert úgy olvastatják 
magukat, mint az eredetiek. Élénk 
érdeklődéssel olvastam azokat s 
nagy költőjük népies üdeségében és 
pompás humorában sokszor gyö
nyörködtem. Meleg hang, találó, 
tiszta kifejezés, könnyen és termé
szetesen folyó verselés jellemzik for
dításait. Aki két ilyen, alapjában 
teljesen különböző nyelv mértékes 

fordításainak nehézségeit ismeri, na
gyon tudja méltányolni az ilyen elő
nyöket. Ezek a legjobb fordítások 
azok között, amelyeket eddig olvas
tam. A sok szép között legjobban 
tetszettek: „Valahoigy”, mely alak- 
javial Bürüsre emlékeztet, továbbá 
„Szeptember végén”, :;Falu végén 
kurta kcre-ma” és „Tíz pár csókot 
egy végből”. Ez utóbbi telve van 
naív érzékiséggel s az erotikus ele
met valóban goethei kellemmel tár
gyalja”. Petőfi fordításai révén Neu
gebauer nemcsak a külföld jelesei
vel. hanem hazánk kiváló íróival és 
művészeivel is szoros, sírig tartó 
barátságot kötött. Ehhez hozzájárult 
az a végtelen szerénység, jóság cs 
finom lelkiség is, mely őt jellemezte. 
Amikor 48 év előtt életrajzát megír
tam, arra kértem, hogy a fentemlí- 
tett és egyéb, kiválóságoktól szár
mazó leveleket mutassa meg nekem. 
Az ő szerénységében erre semmikép 
sem volt hajlandó és úgyszólván 
csak erőszakkal engedte meg, hogy 
böngészhessek ezen levelekben, me
lyeket sok száz nagy író és művész 
írt hozzája. Akkor másoltam le a 
fentemlített költőknek sorait is. Hová 
lettek ezen nagyértékű levelek, me
lyek egyúttal azt is bizonyítják, 
hogy ez a lelkes magyar zsidó mily 
nagy szolgálatokat tett a hazai kul
túrának, nem tudom. Azt hiszem, 
hogy Neugebauer halála után ro
kona. Busso Illés bankvezérigazgató 
örökölte s valószínűleg ennek örö
köseinél vannak most Nagy nyere
ség volna a Zsidó-Magyar Múzeum
ra, ha ezt a kincsesbányát, mely 
élénken illusztrálja hazánk ötven évi 
irodalmi állapotait s amely egyúttal 
bizonyítja, hogy a sokat ócsárolt és 
kitagadott zsidóság egy tagja mily 
nagy szolgálatokat tett Magyaror
szág kultúrájának külföldön és bel
földön egyaránt.

Az írót az elismerés és kitüntetés 
sokszorosan érte Petőfi f<Trdításai 
nyomán. Két legelőkelőbb irodalmi 
társaságunk, a Petőfi-Társaság. 
majd a Kisfaludy-Társaság tagjává 
választotta s a külföld művészei 
széltében-hosszában az ő fordításai 
útján ismertették meg közönségük
kel Petőfit. A német olvasó előtt 
népszerű és kedvelt lett nagy poé
tánk. Lewinszky József, a Burg- 
színház kiváló művésze, kit később 
Neugebauerhez szoros baráti viszony 
kapcsolt,Wilbrandt Bandius, Hohen- 
fels Stella mindenfelé lelkesedéssel 
szavalták a Neugebauer-féle Petőfi 
fordításokat.. Különösen Lewinszky- 
nek vált szívbeli ügyévé a Petőfi- 
verseknek szavalása. Bécsben egy íz
ben oly lelkesedésre gyújtotta egy 
estély látogatóit, hogy a ..Csatadal” 
szavalása után helyeikről felugorva, 
tapssal, zsebkendőlobogtatással ad
tak elragadtatásuknak kifejezést.

(folytaljuk)

BUDÁN,
a Császárfürdö közvetlen közelében 
3 szobás, komfortos lakás kiadó. 
Azonnal is elfoglalható !

Cim : III., Lukács-u. 4.

f

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._____ ____________________

NYUGDÍJAS, 40 éves úriember 
nősülne. Elvenne 28—32 éves úri
lányt. kinek 10.000 P hozománya 
van. (Közvetítők kizárva.) „Ideális 
házasság” jeligére a kiadóba.

MAGASPOZICIÓJÜ úr megismer
kedne csakis vallásos családból 
származó úrinővel házasság céljá
ból. „GYERMEKSZERETŐ” jeli
gére a kiadóba.

CSINOS, 28 éves úrilány, kinek 
kis üzlete és némi hozománya van, 
férjhez menne biztos állásban levő 
40—45 éves úriemberhez. ..Együtt 
dolgozunk” jeligére a kiadóba.

CSINOS, lakással rendelkező úrinő 
megismerkedne házasság céljából 
50—55 éves úriemberrel, ki feleségét 
el tudja tartani. „Dolgozó asszony” 
jeligére a kiadóba.

HÁZVEZETŐNŐNEK menne 40 
éves, intelligens úrinő. a háztartás 
minden ágához ért. „Lelkiismeretes" 
jeligére a kiadóba.

ASSZONYNÉLKÜLI li áztartás 
vezetésére ajánlkozik intelligens 
úrinő. Kitünően főz, a háztartás 
minden ágában gyakorlattal rendel
kezik. Cím: Barcsay-utca 3. f. 1.

IPARMCVÉSZNŐ régi anyagok
ból készít térítőkét, függönyöket, 
babákat, párnákat. Vidékre is megy. 
Cím a kiadóban.

ROMÁNIÁBÓL mindennemű ira
tokat megszerzek. Cím a kiadóban.

KISEBB TERMETRE eladók 
férfi ruhák és felöltők. Cim: V1L, 
Erzsébet-körút 18. f. 1.

NAGYMÜVELTSÉGÜ úrinő el
menne magányos hölgyhöz vagy 
úrhoz társalkodónőnek és. segéd
kezne háztartásában is. „Mindenhez 
értő” jeligére a kiadóba.

SPRINGER fizet legtöbbet, viselt 
férfi, női ruhaneműért, cipőért, Ap- 
ród-utea (>. Üzlet Szebenyi-térnél.

ISKOLÁSGYERMEKEK korre
petálását és német nyelvű tanítását 
szerény díjazásért vállalom. Krausz, 
Péterffy Sándor-utca 7. III. 8.

TELJES ELLÁTÁST adnék idő
sebb úrnak. Cím a kiadóhivatalban.

EGYEDÜLÁLLÓ ÚRINŐ lakással 
férjhez menne 50—G0 év körüli úri
emberhez. „Lelkiharmónia” jeligére 
a kiadóba.

TÁRSAT KERESEK 10.000 pengő
vel. vállalatom kibővítéséhez. Csak
is teljes című levelekre válaszolok. 
„Komoly üzlet” jeligére a kiadóba.

A szerkesztésért felelős: Kecskeméti György. A kiadásért felelős: özv. Kecskeméti Vilmosné.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Erzsébet-krt 18., Tel.: 1-363-61. Springet-nyomda, Bethlen G.-u. 33.


