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Zsidótörvény — másodszor
A magyar zsidóság elborult tekintettel, összeszorított fogakkal lesi, mire virrad holnap. Alig egy-két hónapja, hogy felelős helyről azt mondták még. hogy a magyar kormány a zsidótörvény megalkotásában elment odáig, ameddig el lehetett menni, nehogy pártjában, vagy pártján kívül bárki is túllicitálhassa. És ime — máris kevésnek tartják. A lemondott kormány immár revízió alá akarja venni, mert azt hiszi, hogy nem elég szigorú, hogy bizonyos vonatkozásban kiegészítésekre, további megszorításokra és szigorításokra szorul. Amikor e sorokat írjuk, még nem tudjuk, hol bizonyult a zsidótörvény hiányosnak, mert sem a kormány nem nyilatkozott erről, sem a törvény végrehajtásából nem tűnhetett még ki annál az egyszerű oknál fogva, hogy még nem is telt le a törvény végrehajtására előírt időpont. Csupán egy konkrétebben megfogalmazható motívummal támasztották alá a revízió „szükségességét”, azzal, hogy Felsöma- gyarország egy részének visszacsatolásával a nem kívánatos ele

mek beszivárgása könnyen nagyobb arányokat ölthet.Legyen szabad erre illő tisztelettel csak annyit megjegyezni, hogy annak idején, amikor a zsidótörvény először került napirendre, szintén a beszivárgásra történt hivatkozás. Mikor aztán erre előhujtak szerény visszahú- zódottságukból a statisztikai adatok. az elfogultan és elfogulatlanul összeállított számoszlopokból egyaránt az tűnt ki, hogy prak- 
tice beszélni sem lehet beszivárgásról. különösen nem az utolsó években. Még pedig azért nem, mert a közigazgatási szervek, 

amelyeknek éppen feladata volt ezt a beszivárgást lehetetlenné tenni, nagyszerűen megállták helyüket. Ámde most is csak erről 
van és lehet szó! Nagyobb a lehetőség és több az alkalom a beszivárgásra? Akkor meg kell erősíteni a közigazgatási szerveket! Ezek majd megakadályozzák a beszivárgást! I)e miért kell mindjárt olyan törvényhozási intézkedésekhez nyúlni, amelyek végeredményben többezer embert tesznek kenyérféléimé és ezzel csak szaporítják a bizonytalan exiszten- ciák számát? Ez pedig semmiképen sem szolgálja a társadalmi kibékülés érdekeit...De hát ne okoskodjunk! Eggyel tisztában kell lennünk: ott, ahol a szándék és elhatározások mögött exaktan és világosan megfogalmazható motívumok szerepelnek, ott a logika hiába is próbál szóhoz jutni. A magyar zsidóságnak le kell számolnia azzal, hogy életlehetőségeit még szűkebb korlátok közé akarják szorítani. Az egyetlen tehát, amit tehet, hogy ezt tudomásul veszi és levonja belőle a konzekvenciákat — alkal
mazkodik a kényszerűségekhez.Egyre azonban kell és talán lehet is számítania. A zsidótörvények lényegükben nem egyebek, mint tilalomfák: zsidó ide sem léphet, oda sem, amoda sem... De lehetetlen nem hagyni területeket. ha akármilyen kicsinyeket is, vagy akármilyen kietleneket, amelyek elé nem tűznek tilalomfát, amelyekre tehát a zsidó is ráléphet. A magyar zsidóság nem kíván egyebet: ha már az ország sorsát intéző tényezők úgy vélik, hogy a zsidóságot ki kell szorítani innen is, onnan is — tegyék legalább lehetővé, hogy a tilalmak 

és korlátozások kerítésein kívül eső területeken háborítatlanul próbálhassák meg a megállást. Egészen bizonyosra vesszük — hisz az ellenkezője elképzelhetetlen is lenne —, hogy a kormányhatalom nemcsak azt a kérdést tisztázta a maga számára, hogy honnan kell és lehet a zsidóságot kiszorítani, hanem azt is, hogy melyek azok a megélhetési lehetőségek — ha akármilyen szerények is —, amelyeket meg akar számára hagyni. Mert a kérdés sohasem juthat nyugvópontra, ha a zsidóság nem tudhatja biztosan, hogy ez vagy az a kísérlet, vagy próbálkozás számíthat-e engedélyezésre. Persze, legjobb volna, ha ez a határvonás — az elvi megállapítás után — a gyakorlatban az egyensúly-törvény végrehajtásával megbízott kormánybiztos kezébe volna letéve, mert hiszen ő tudja legjobban, a rendelkezésére álló adatokból is, hogy milyen megélhetési és kereseti lehetőségek azok, amelyek az egyensúly-törvény által védett érdekek sérelme nélkül a zsidók számára engedélyezhetek. És talán még az is a megoldás megfelelőbb voltát szolgálná, ha lehetővé tennék, hogy a zsidóság e kérdéskomplexumban felmerülő gondolatait, ötleteit, terveit akár írásban, akár szóbeli tárgyalás során előterjeszthesse és azokra nézve lehetőleg gyors döntést is kaphasson.Persze, mindez azzal a körülménnyel is jár. hogy a zsidóság körében is egységes felfogás alakuljon ki a kérdések megoldási lehetőségeiről. Ebben az irányban sajnos — a magyar zsidóság részéről, a követelmény hangoztatásán kívül, mi sem történt, még csak kezdeményezés sem. A ma



Z S I D 0 É L E Tgyár zsidóság még mindig nem eszmélt rá arra, aminek elengedhetetlen szükségét már a zsidótörvény elsó gondolatának felvetődésekor és azóta is többször hangoztattuk. hogy a kongresszusi, orthodox és a statusquo zsidóság szervezeteinek .jelenlegi jog- és hatásköreik teljes sértetlensége mellett. létesíteiiiök kell egy közös 
csúcsszervezetet, ha akár csak a zsidótörvénnyel kapcsolatos teendők idejére is. De erre feltétlenül és sürgősen szükség van. Ha egyébért nem. már csak azért is, hogy a kezdeményezések, a munkába állított szellemi és anyagi erők ne keresztezhessék egymást, hogy minden használható és kínálkozó erő és tényező igénybe is vétessék. A mai rendszer tarthatatlan! A széttagoltság, amelyet egyesek hiúsága és féltékenykedése, önhittséggel párosult dilet
Ujjongó örömmel ültünk

a rádió mellett
Lípót (Páris)Irta : Sternpolitikával soha ugyan, de most egyszer, rendkívüli időben,E sorok írója nem foglalkozik az rendkívüli tudósítással óhajt szolgálni a Zsidó Élet-nek.Midőn ősapánkat, Ábrahámot Isten felszólította, hogy hagyja ott szülőföldjét és induljon el egy későbben megjelölendő új haza felé, Isten szava így hangzott: ..Menj ki országodból, szülőföldedről és szüleid házából.” A biblia e versének minden szavából fontos és tanulságos következtetés vonható le. Látjuk e kis biográfiai feljegyzésből, hogy Ábrahám ősapánkra e súlyos megpróbáltatás nagy hatással lett volna, ha az • miiglálásra nem egyenesen isteni rendelkezés késztette volna. De mmiesak a szülői ház. a meghitt, kedves otthon elhagyása számított megpróbáltatásnak. hanem szülőföldjének elhagyása is nehezére esett volna, mert szerette annak földiét, melyet a monotheizmus szent és igaz elvének igyekezett megnyerni és amellyel együtt nőtt fel. Sőt. nemcsak szülőföldjét szerette, hanem az egész országot, egész hazáját. És egy isteni felszólításnak kellett jönnie, mely egyedül bírhatta rá őt erre a lépésre, hogy otthagyjon min- 

tantizmusa. az ellenvélemény és kritika minden áron való elnémí- á - t még veszedelmesebbé növelt. - ez a széttagoltság lehetetlenné teszi a zsidóság számára a zsidótörvény által teremtett és még teremtendő helyzetben az életlehetőségek kikutatását és biztosítását. A kérdéseknek mai dilettáns kezelése — bűn, mert esődbe vezet. Tervek, kongó ígérgetésekkel teli körlevelek, tizenhat vagy tudja Isten, hány pontba szedett ..sürgős leendők" áradata, iilésezgetések és szabadegyetemjátékok mind-mind az átrétegzö- dést szolgálnák, de ime: több mint egy félév telt el megfogható és látható eredmény nélkül! Ebből 
már elég volt!Mi lesz hát velünk, magyar zsidókkal? Még mindig nem eszmél nek fel?! ...

SPECTATOP.

dent. ami kedves és szent volt számára. Ezért kellett az isteni felszólításnak így hangzani a: ..Menj el nemcsak szüléidtől. nemesek szűkebb hazádból, hanem ott k 11 hagynod az egész országot. amely neked szeretett, kedves hazád volt! Lech löchó méarcöchóü”Hogy mi teszi passzus idézését? sz.-kaszt, melyben dúl fel templomainkban - azt könnyű kitalálni. E bibliai mondat fenti magyarázata egy itteni magyar zsidó (e sorok írójáról vau szó) agyában és szívében akkor fogam- zott meg, amidőn a rádió) 
ülve, végighallgatta a 
hadsereg ujjongó) bevonulását 
els zakított dox zsidó, risi lakos a szíve akei' hallatára!

aktuálissá e hiszen azt a e vers elöfor- már hetekkel ezelőtt olvasták
B — A I’esti Izr. Hitközség József- 

mellelh ».városi Ifjúsági Csoportja november o/m///m!'?2!)-ó'ii. kedden este fél I) órai kezdet- 
területekre. Egy ortho-UB aki egy évtized óta pá-®: és örömmel telik meg diadalmas magyar si- 'Ez nem frázis, ez '

Ismerínevű
zsádó ivó, hírlapíró, kitűnő szónok, 
adminisztrátor pedagógus elkenne 
zsidó egyesületbe hitközségbe titkár
nak, vagy tisztviselőnek vidék
re, vagy a felvidékre is.

Megkeresések a kiadóba „Munkaerő" jeligére 

.'vérzett és le nem tagadható impresszió, mely uralja összes ismerőseim hangulatát. .Már pedig az 
■’n környezetemben csupa hithű, 
jámbor. szegény és sorsüldözött 
magyar zsidó fordul meg és ime. 
mily örömmel beszéltek e napok 
.•agyfontosságú eseményeiről!Még 
a templomban is! Ha bizonyítani kellene a magyar zsidóknak hazáinkhoz és annak kultúrájához való ragaszkodását, nem kellene sokáig keresni a bizonyítékokat. Lássuk esek: 20 éve annak, hogy ■i trianoni határozatot végrehajtották. Azóta a cseh, román megszállt területen lakó zsidók — kü- 
tö :ös- a az orthodoxok — már régen leszokhattak volna a magyar beszédről. Ezzel szemben még a 
szigorúan és kizárólagosan a ló
ról magyarázó) és vallási kérdése
ket tárgyaié) felekezeti újságok, 
orthodox hetilapok e területeken 
magyar nyelven jelentek és jelen 
ne!,- meg. Kell-e ennél eklatánsaid)kis példa talán egész fogja tenni e sorok i. azt. hogy az itt zsidók igaz örömmelaz elszakított teriile- satolásáról. Meg kell a más országok- a leg-

példa? Es e plauzibilissé tartalmát t. élő magyar értesültek tek visszacjegyeznem, hogy hói származó) hitrokonaink nagyobb ámulattal csodálkoztak ezen, de látták, hogy ez az öröm úgyszólván őszt ön szerű lég nyilvánult meg a rádiók mellett hallgató zsidó) szívekben. Ezekben az órákban éreztük csak igazán át Ábrahám megpróbáltatásának súlyosságát. ..Menj el szüléidtől, szülőföldedről és hazádból!” Mi. akik itt Párizsban élünk, kívánjuk, vajha az Isten megadná, hogy magyar testvéreink egyetértésben és prosperitásban élhessenek.
jfeti'l előadó) estet rendez (VIII. Xagy- 

fuvaros-utca 4.). melyen dr. Gart- 
_Jner Pál „Az ifjúság lelki élete” cím

mel tart előadási. Közreműködik 
Deinián.v Éva előadóművésznő. 
Derembe)- hó G-ikán ugyanott Sós 
Endre tart felolvasást „Európa útja” 
rímmel. Közreműködnek Fehér 
Márta Ó-. Csillag László.

Szálkái Géza dr , lábápoló (pe
dikűr). Hygienikus. modern, szak
szere tyúkszemvágás és lábápolás. 
Hívásra házhoz jövök! Budapest. 
XI.. Kruspér-utca 6. f. 11.
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ZSIDÓ VILÁGKRÓNIKA"
A cionista Mozgalmi-Bizott
ság kiáltványa az angol 
néphez.

A Cionista Szervezet Londonban 
ülésező nagy mozgalmi bizottsága 
a következő kiáltványt intézte az 
angol néphez:

..A Mozgalmi Bizottság", az egész 
világ cionistáinak képviseleti?, 
melynek jelenlegi ülésszakán 80 de
legátus vesz részt, a következőket 
jelenti ki:

A zsidók a szorongattatások évei
ben soha nem vesztették el hitüket 
az emberiességben és önmagukban. 
A Bali'our-deklaráeió nyilvános
ságra hozatala óta mindig azon fá
radoztak- hogy bebizonyítsák, hogy 
ki 'tudják használni a számukra 
nyújtott lehetőségeket. A háború 
óta mintegy 300.000 zsidó, közöttük 
45.000 német menekült talált új ha
zát Palesztinában. A zsidó ifjúság 
legjobbjai jöttek ebbe az országba 
úttörőkként, hogy elhagyott földjét 
felszántsák és életüket energiáju
kat. -munkájukat. szorgalmukat 
szenteljék újjáélesztésének.

Csak abban a szent országban, 
melyből népünk származik, ahol 
prófétáink éltek- ahol az emberiség 
a Bibliát kapta;ebben az országban, 
mely felé népünk szíve több, mint 
3000 eve fordul, melyért imádkozni 
szétszóratásunk és üldöztetésünk év
ezredei alatt soha meg nem szűn
tünk — csak ebben az országban tá
madhat új életre nemzeti ottho
nunk. Ezt angol államférfiak, gon
dolkodók és költők már régen, sok
kal a Bali'our-deklaráeió előtt, tisz
tán felismerték.

A mii, amelyet az utóbbi 20 év 
alatt Palesztinában alkottunk, bebi
zonyította, hogy Palesztina képes az 
egész világ zsidóságának lidverd 
még a zsidóság nagy tömegeit befo
gadni. Azonnali letelepedesi lehető
séget biztosit hazátlan gyermekek és 
ifjak sok ezrének. Hozzátok és kor
mányotokhoz fordulunk, tegyetek 
eleget a Ball'our-deklarációbau és a 
mandátumban vállalt kötelezettsé
geteknek és tárjátok szélesre '/.ion 
kapuit a zsidó nép szamára.

Új harcok — új áldozatok 
Palesztinában.

Haifában a 30 éves Sehalom Mei- 
selt, miközben egy, a német kolónia 
közelében levő garageban munkáját 
végezte, arabok több puskalövéssel 
megölték. Maiséi két évyel ezelőtt 
Németországból vándorolt be Pa
lesztinába. Feleséget és két gyerme
ket hagyott hátra.

Mosehe Arkin Palesztinában szü
letett rendőrt a jaffai központi 
rendőrállomás közvetlen közelében 
lőtték agyon. Feleséget és négy 
gyermeket hagyott hátra. Az angol 
hatóságok a gyilkosság után azon
nal kijárási tilalmat (eurfew) ren
deltek el. Egy lakatlan házat ugyan
csak Jaffában bombával felrobban
tottak.

Farradya közelében arab banda 
megtámadott egy zsidó építőmun
kás telepet, mely alkalommal egy 
munkás megsebesült.

Arnold Zweig-et, a világhírű írót 
és fiát Petaeh Tikwa közelében 
autóbaleset érte- melynél könnyebb 
természetűi sérüléseket szenvedtek. 
Arnold Zweig-et a Beilison kórházba 
szállították.

Az első zsidó konferencia 
Távol-Keleten.

A Hcpig-Kong-i Kadoorie-irodá- 
ban a napokban tartották meg az 
első zsidó konferenciát a Távol Ke
leten, melyen Manilla, Honkong és 
Sanghai zsidó hitközségeinek kül
döttei vettek részt. A konferencia 
főleg « zsidó menekültek kérdésével 
foglalkozott. A résztvevők hangoz
tatták. hogy már a legközelebbi jö
vőben számolni kell nagyobb mene
külő tömegek érkezésével; 50(1 főnyi 
csoport előreláthatólag már novem
ber folyamán be fog futni. Miután 
a Távol-Kelet zsidó hitközségei nem 
rendelkeznek megfelelő anyagi esz
közökkel. hogy a menekülteket ellát
hassák, a konferencia megbízta 
egyik résztvevőjét, hogy utazzék 
Amerikába és ott lepjen érintke
zésbe az ottani zsidó szervezetekkel 
a szükséges anyagi segédeszközök 
megszerzése céljából.

Kuba megkönnyíti a zsidó 
menekültek bevándorlását.

A kubai kormány Remos belügy
miniszter előterjesztésére törvény
javaslatot fogadott el, mely könnyí
téseket tartalmaz a Németországból 
és Olaszországból érkező zsidó ki
vándorlók számára. A részleteket az 
a rendelet fogja rendezni, melyet a 
közel jövőben fírue államelnök fog 
kibocsátani.

Huszonegy német menekült- akik
nek .Mexieo megtiltotta a partra
szállást és mintegy két héttel ezelőtt 
az „Oronico” gőzös fedélzetén ér
keztek egyik kubai kikötőbe, enge
délyt kapott a tartós letelepedésre, 
miután a „Zsidó bizottság német 
menekültek számára” garanciát vál
lalt értük.

Nürnbergi törvények Danzigban.
A danzigi szenátus november 23- 

ától kezdődően részben életbe lép
tette a nürnbergi törvényeket. így 
megtiltotta a vegyes házasságok kö
tését és pedig nem csak a danzigi 
németekre, hanem lengyel állampol
gárságú árjákra vonatkozóan is.

A másik, a nürnbergi törvények 
szellemében foganatosított intézke
dése a szenátusnak megvonja a zsi
dók politikai jogait és kimondja, 
hogy őket közszolgálatban alkal
mazni nem lehet.

A lengyel kormány fenti intézke
désekkel kapcsolatban danzigi kép
viselője utján fenntartásokkal élt a 
danzigi kormánnyal szemben.

Behajtják a német egymil- 
liárd bírságot.

A német hivatalos lap közli a 
vöm Rath párizsi követségi tanácsos 
meggyilkolásával kapcsolatban a né
metországi zsidóságra kivetett en
gesztelő-bírság behajtásának módo
zatait.

A rendelet értelmében a német ál
lampolgárságú zsidók és állampol
gársággal nem rendelkező zsidók 
egymilliárd márka értékű vagyon
dézsmál kötelesek fizetni. Fizetésre 
köteiles minden zsidó, aki az Ü938 
április 26-i rendelet értelmében tar
tozott minden bel- és külföldi va
gyonát bejelenteni. Idegen állam
polgárságúnk mentesek a vagyon 
dézsma alól és mentesek azok a ne
met zsidók, akiknek tiszta vagyona 
nem haladja meg az ötezer márkát.

ILLATSZERT BUDÁN a 25 éves
VÁRNAI ILLATSZERTÁRBAN vásároljunk!

HÁZTARTÁSI CIKKEK OLCSÓ BESZERZÉSI FORRÁSA.

Házhozszállítás. Telefon: 16-88-35. !• MÉ^ZÁROS-U. 2.
CÉGTULAJDONOS:

özv. VÁRNÁI MÓRNÉ



ZSIDÓ ÉLET

(Ma, amikor a magyar zsidóságnak is új utakra kell térnie, mikor borzalmas árnyékként ködük előttünk német hittestvéreink sorsa, mindennél fontosabbnak tartom, hogy a zsidóság megerősödjék öntudatában. Kár itt arról beszélni, hogy mi s miért nem történik. Tény: hogy nem történik!A zsidó öntudatmegerősödés első etappja: fölkutatni régi értékeinket, kibányászni s közkincesé tenni a zsidó lírát, népdalt, nép zenét. Ehhez persze áldozatos kiadó s idő kell. Egyikkel sem rendelkezünk. Még a legáldozatosabb kiadót is sziikségszerűleg visszariasztja a rettenetes zsidó közöny és közömbösség s az események vágtája nem engedi meg az időpoesékolás alkalmazását.Gyermekeink kétségbeejtő helyzetben nőnek fel s sose tévesszük szem elől, hogy ha nem kapnak öntudatos zsidó nevelést, úgy nemesük a zsidóság, nemcsak az emberiség. de önmaguk számára is
Dúdoló dal az

Világok Ura. Világok Ura. 
Világok Ura.
Hadd dalolom dúdoló dalom: 
Du, du, du, du. du, du... 
Aje emzaécha 
Weaje lo emzaécha?
Hol talállak TégedS hol nem érzem Lényed? 
Du. du. du. du. du, du... 
Mert bárhova megyek — du 
S akárhol legyek — du! 
Csak du. megint du, 
Mégis du és mindig du, 
Du, du, du, du, du, du ... 
Ha sorsom jól megy — du, 
S rossz ha ér — ah du! 
Du, du, du, du, du, du... 
Keleten du és Nyugaton du, 
Északon du, de Délen is du, 
Du, du, du, du, du, du! 
Du az ég és du a föld, 
Du itt lent és du odafönt, 
Du, du. du, du, du, du... 
Térülök és fordulok ... 
Dúdolok!...

Két zsidó népdal
DÉNES BÉLA (ordításaelvesztek. Mert jaj annak, ezerszeres jaj és boldogtalanság, szenvedés, akinek nincsenek gyökerei. A „világpolgár” tetszetős szólam lehetett a múlt század végén s e század elején, tényleges tartalma azonban sosem volt. Nem is lehetett! Az ember kisgyerekkorától tájhoz, vidékhez, környezethez nő, ehhez ragaszkodik élete derekán s ide akar megtérni élete alkonyán. Márpedig nekünk számolnunk kell azzal, hogy gyermekeink szétszó- ratnak a világ minden tájára: sokszorosan fontos hát részükre a jó alap, az erős zsidó öntudat.A németek példaszerű kultúráin nkát végeznek nagy szoron- gattatásaik közben is. így. a régi s nehezen hozzáférhető, nem is a nagyközönség, de inkább a szakközönség részére készült zsidó népdalgyttjteményekből, mint Ca- 

han, Prilutzki, Kaufmann és mások művei, már 1935-ben közreadtak egy kis kötetre valót. E kötetből vettem én is a szöveget (Jii-
Urhoz !

Világok Ura!

dische Volkslieder. Sehoeken Verőig 1935.).Persze, szólani kellene előbb kissé részletesebben magáról a zsidó líráról s a zsidó népdalról. Ezt azonban a hetilapterjedelem nem engedi meg. Talán akad mecénás, aki lehetővé teszi egy ilyen, a német kiadáshoz hasonló köte- tecske megjelentetését, ott erről is bővebben lehet szólani.Ezzel kapcsolatosan felvetnék egy ötlet, melyet a zsidó tanárok s tanítók figyelmébe s szeretetébe ajánlok. Meg lehet valósítani.Miként egy nagyszerű tanár kezdeményezésére már-már uzus, hogy gimnazisták a megtakarított pénzecskéikből évente egy-egy értékes s elfeledett magyar író művét segítik újból a napvilágra, ugyanúgy megtehetnék ezt mi is s diákjaink segítségével hatalmas zsidó értékek korszerű fordítását adhatnék az ő s a közönség kezébe!)
Zsidók dala

Ima, ima. ima száll.
Dávid királyt várjuk már.
Ég velünk! Életünk
S a világ édes minekünk.

Várjuk, várjuk, várjuk mi, 
Dórid királyt várjuk ml! 
Ég velünk! Életünk
S a világ édes minekünk.

Sírjunk, sírjunk, sírjunk bár. 
Dávid királyt várjuk ám! 
Eg velünk! Életünk 
S a világ édes minekünk.

H imnuszt, himnuszt zeng a száj,
Dávid királyt várjuk már!
Ég velünk! Életünk
S a világ édes minekünk.

Imaszíj és köpeny vár
Dávid királyt várjuk már!
Ég velünk! Életünk
S a világ édes minekünk.

Zsidók, zsidók vagyunk ml. 
Dávid királyt várjuk ml! 
Eg velünk! Életünk
S a világ édes minekünk.(Az első dalhoz csak annyit, hogy a melódiadudoláson kívül a cfu-nak még külön értelme is van, amit a magyarban visszaadni nem lehetett. — A második dal dacos igenlése zsidóságunknak s kórussal előadva, bizonyára megtenné 

hatását a hallgatóságra.Egyébként mindkét dal chasszi- dikus eredetű.)
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„Győzni fog
azoknak a nagy magyaroknak 
a szelleme, akik bennünket 
testvévként fogadtak be"
Hz OVIIKÉ ünnepsége a Felvidék visszacsatolása 
alkalmávalNagy és lelkes közönség .jelenlétében ünnepelte az OMIKE a Goldmark-teremben a Felvidék visszacsatolását.A megnyitó beszédet Stern Samu, az Országos Iroda és a Pesti Izr. Hitközség elnöke tartotta, majd Dr. Buday-Goldberger Leó felsőházi tag, az OMIKE elnöke méltatta a trianoni magyarság életének nagy eseményét és lelkes szavakkal adott kifejezést annak az öröinnek. mely a magyar zsidóságot áthatja.— Isten malmai lassan őrölnek — mondotta többek között — és Önök látják, hogy milyen gyönyörűen őröltek s milyen szépen beteljesedett az, ami után a mi magyar szívünk áhítozott... Lehetnek nálunk ideig-óráig tartó zavarok, melyek a magyar zsidóság sorsába bizonytalanságot visznek, őt magyarságában és emberségében csorbítani törekszenek, mindez el fog múlni, mert győzni 

fog azoknak n nagy magyarok
nak szelleme, akik bennünket test
vérként fogadtak be. mert tudták a mi igaz magyarságunkat és mert ideáljuk volt az igazság, szabadság, emberiesség és szeretet.Dr. Buday-Goldberger Leó nagyhatású beszéde után Dr. Mandel Sándor, a szolnoki községkerület és hitközség elnöke beszélt a vidék zsidósága nevében:„Nem régen, két hete sincs, az éjjel csendességében elhangzott egy pársoros szózat, magas helyről. atyai szívvel. Ez a legszebb hazafias költemény, amelyet valaha megírtak, nem nevezem meg. nem mondom meg. hogy ki a szerzője, de nem papírról olvastak és nem felelős miniszter fogalmazta és ellenjegyezte, hanem a 
legmagasabb es legnemesebb ma
gyar szír. Azzal végződött, mint a hozzá intézett hódolat viszonzása: 
menjetek haza fiaim és álmodja 
tok még szebbeket.így kér az. akinek lelke és valóságos külső hatalma is a legnagyobb.

Történelmi szemmel kell látni. Az egyes ember minden baja, kínlódása, amely most érhet bennünket, buborék.
Nekünk, zsidóknak, van egy 

szemmértékünk. Nem sok, de nem 
is kevés, mert semmivel fel nem 
mérhető. Az örökkévalóság. Mert a tízparancsolat, a biblia, a próféták írása és zsoltáraink az örökkévalóság számára adattak. Mindenki addig él. ameddig lelkiekben jövőjét számítani tudja.Hát mi. akik az Úristentől az örökkévalóság számára kiválasztottak vagyunk, mi mérnénk nyo
morult pár év, öt év. vagy tíz év. 
vagy húsz év sebeivel a lét kér
déseit és a magyar nemzet ezer 
esztendejét? Nem vagyunk és nem leszünk ilyenek, nem válunk nyomorultakká.És ne felejtsetek el még egyet. Azt. hogy nincs a világon nem
zet. amelyik egy olyan katasztró
fát. mint amilyen Trianon, az ez
zel járó megrázkódtatásból, elke
seredésből és szükségből előálló 
felindulás közepette ne több ve
szedelemmel és több kilengéssel 
viselt volna el, mint kibírta és el
viselte Magyarország. A világ minden nemzete a szenvedés közepette való mértéktartásban és fegyelemben Magyarországtól kell, hogy példát vegyen. Ez a helyes történelmi mérték.

Nézzetek az Ö alakjára. Századokban egyszer történik meg. hogy egy emberi megjelenés, egy nemzetnek és fajnak erényeit, hagyományait, képességeit, nagyságát olyan tökéletes, harmonikus testi, vagy emberi megjelenítésben tárhassa elénk, mint amit ő jelent a magyarság számára. Jól nézzétek meg és tudjátok meg. hogy amíg ö él. addig mindenki 
bízhat benne és az általa vezetett 
és megjelenített magyarságban.”Dr. Mandel Sándor óriási hatást keltő beszéde után a megjelent közönség tombolva ünnepelte 
a Kormányzót. Az ünnepélyt 
Beregi Oszkár művészi szavalata és a kórus hazafias éneke fejezte be.

Ernst Sándor halálaNagy vesztesége van a magyar közéletnek és a magyar katolicizmusnak: Dr. Ernst Sándor pápai • perlátus. volt miniszter hirtelen meghalt.A magyar zsidóság teljes szívével vesz részt a magyar katolicizmus gyászában, mert Ernst Sándor elmúlása felett könnyet kell ejtenie minden igaz embernek. aki a tradíciókhoz való ragaszkodást. a hithűséget és mély vallásos érzést másban is meg tudja becsülni. Ernst Sándor egész közéleti pályafutását és politikai működését a mérséklet, a konzervativizmus, a tiszta emberszeretet jellemezte. Puritán egyszerűségű lénye irtózott minden szélsőségtől és ezek megnyilvánulásai ellen ismételten emelte fel tiltakozó szavát. Igazi, hű szolgája volt Istennek, akit a kereszténységnek az az igazi szelleme hatott át. mely elutasítja magától a gyűlölködést és tiszteletben tartja más vallását és vallásos érzését.
Kalturesték a Cionista Szövetségben
A Magyar Cionista Szövetség ez- 

idén is változatos programmá kul- 
túrefőadások tartását vette tervbe. 
Szerda esténként a következő elő
adásokat szándékoznak tartani: „A 
mi bűneink” (vitaesti ,-A zsidó iro
dalom útjai” (vitaest) Dr. Roth 
Emil győri főrabbi előadása: „Eree 
Izrael és a diaspora zsidó kultúrá
jának kölcsönhatása" címen. Diósi 
.Tenő. a budai hitközség főtitkára 
..Visszapillantás a budai hitközség 
történetére” címmel ad elő. Dr. Be- 
neschot'szky Imre főrabbi a zsidó 
filozófiáról tart előadást. Zenekari 
hangverseny, zsidó népdal-est, Pa
lesztinái héber művész-est egészítik 
ki a gazdag programmot.

A knlturszeminárimnok kedd esti 
sorozatain: A diaspora nagy zsidó 
községeiről- a, zsidó emigráció pro
blémáiról, a zsidóság jelenlegi hely- 
ze térőL a magyar zsidóságról tar
tanak előadást.

A héber nyelvben jártasak szá
mára megkezdik az irodalmi szemi
nárium előadáséit is.
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A XII. Izr. Községkerület 
közgyűlése

A XI1. győri községkerület októ
ber 30-án tartotta közgyűlését Győ
rött. melyen a községkerületi hit
községek: Tata, Esztergom, Komá
rom, Tatabánya, Felsőgalla és Kis
bér vezetőségén kívül a szomszé
dos székesfehérvári községkerület
ből dr. Szegő Miklós községkerü
leti elnök, dr. Neuliauser Imre 
képviselőtestületi tag, dr. Hirscli- 
ler Pál főrabbi és dr. Weisz Lajos 
móri főrabbi is megjelentek.

A dr. Kallós Henrik kormányfő
tanácsos, elnök vezetésével meg
tartott gyűlés dr. Goldberger Izi
dor tatai főrabbi megható imájá
val kezdődött, melyben békét és ál
dást kért magyar hazánkra a kö
zeli napokban meginduló felvidéki 
visszacsatolás alkalmából. Imájában 
kérte a Mindenhatót, hogy egyek 
legyünk békében és szereidben a 
megnagyobbodott magyar hazában.

Dr. Szabó Miksa a győri hitköz
ség főtitkára kegyelete.*  szavakkal 
emlékezett meg a magyar zsidóság 
nagy halottéiról: dr. Biedl Samu
ról. dr. Barna Károlyról, dr. Do
nátit Józsefről, dl. Glüeksthal Sa
muról és dr. .Munkácsi Bernátról. 
majd az évi .jelentést terjesztette 
elő. Jelentését a következő szavak
kal fejezte be: ..Adja a Mindenható, 
hogy legközelebbi közgyűlésünkön 
ma még csonka községkerületünk 
igaz magyar és igaz zsidó szívvel 
üdvözölhesse körünkbe:: Xagy-Ko- 
niárom és a Dunántúl túlsó part
jának többi felszabadult magyar 
zsidó testvéreit és a mi községke
rületünkhöz hasonlóan szűnjön meg 
mielőbb a többi községkerület 
csonka volta úgy, hogy a község
kerületek legközelebbi budapesti 
ülésén Xagy-Magyarország egykori 
teljes községkeriiletei tanácskozhas
sanak egy boldogabb magyar zsi
dóság szebb jövendőjéről''.

Dr. Kallós Henrik községkerületi 
elnök rövid visszapillantást vetve 
a hazai zsidóságot érdeklő életbe
vágóan fontos eseményekre, hang
súlyozta. hogy úgy a hitközségekre, 
mint az egyesekre új feladatok es 
kötid ességek várnak. Szükségesnek 
tartja a vallásoktatás intenzivebbé 
tételét.megreformálatidónak a hitok
tatást. az iskolán kívüli ifjúsággal 
intenzívebben kell foglalkozni. 
Vissza kell térni a templomhoz és 
a zsidósághoz. A közgyűlés tagjai 
lelkes lapsokkal kísérték dr. Kal
lós Henrik beszédét.

Dr. Róth Emil győri főrabbi a 
hitoktatás felügyeletéről, ifjúsági- 
és kultúregyletek munkatervéről 
terjesztett elő indítványt.

A községkerületi bíróság megala
kítása után a közgyípés lelkes han
gulatban ért véget.

A győri hitközség ebédet adott a 
gyűlésen megjelentek tiszteletére, 
melven számos hazafias felszólalás 
történt a Felvidék visszacsatolásá
nak alkalmából.

A SZIDRA MARGÓJÁRA

TOLDÓSZ

Irta: Dr. RUBINSTEIN MÁTYÁS 
szekszárdi főrabbi

„Vájigdölú hánöórim vájhi Észov 
is jodéá cájid is szódeli Vöjáákov 
is tóm .jósév ohólim — És felnöve
kedőnek a gyermekek és Ézsau va
dászaihoz értő mezei ember vala: 
Jákob pedig szelíd ember, sátrak
ban i a kozó."

Két ellentétes jeliem van itt egy
mással szembeállítva: az idealista s 
a materiálist ', jellem. Ézsau anya
gias. neki fő s egyetlen éleivel a 
testi jóérzés, a jóllakottság. Azért 
tudja a/ elsőszűlött^égi kiváltságot, 
amely abban a korban a papi szol
gálatra. való jogosultságot jelen
tette. cserébe odaadni egy tál len
cséért. Jákob ellenben idealista. 
Tanházakban — mint Rasi meg
jegyzi — tölti idejél. Vérszerinti 
leszármazottjai vagyunk Jákobnak, 
nevét is viseljük (Izrael), de utóda; 
szellemben is. Örököltük lelkűidét, 
érzületét, gondolkodását, felfogá
sát: idealisták vagyunk. Nem arra 
rendeltettünk, hogy hatalmas, hó
dító nemzet legyünk, hanem arra, 
hogy az Örökkévaló szent népe, az 
Örökkévaló ismeret ének világszerte 
világító fáklyája legyünk. Ebből fő
ivókig más irányban is idealisták
nak kell lennünk: vállalnunk az ál
talános emberszeretet ideálját, ho
gyan vállalhatnánk különben lelki 
kincseknek a világ népeihez való 
eljuttatását. És ha a történet folya
mán elhajlás mutatkozik ettől az 
iránytól. bizonyos foglalkozással 
kapcsolatban, az éppen cnni’k a 
vállalni kén y szerült fog 1 a 1 kozá sn ak 
tulajdonítható s csak elszigeteli .je
lenség amely nem döntheti meg az 
általános jelleget.

Izrael népe ideali: le m p. Ha 
semmi sem bizonyífaná igazolja az. 
hogy hitéért évezredeken át ször
nyű márt iri uniót tudót1 elszenvedni, 
.•miire nincs példa a világtörténet- 
bem lm ez a 1 örténeti - példa legyen 
világító) fényünk a mostani zsidó 
éjiszakában. Szent ideálok szálltak 
r< ánk. szent ideáloknak vagyunk 
őrizői: a csodálatos etikai mono- 
1 heizmusimk. az erkölcsöt sugárzó 
Egyistenhil nek s az általaim-; ein- 
berszrrotel nek. amelynek áldás s 
üdvhozó voltát egész valója szerint 
csak ma ére/b.cljük át. Ezekhez 
kapcsol ód i k t őri énei i egyéniségünk. 
Elődeink soha nem adták fel ezt a 
történeti egyéniségei. Ne legyünk 
tehát mi hálátlan s dicstelen örö
kösök. akik sz.‘nt<égtörő kézzel szét
rombolják a reájuk <zá||l nagyszerű 
öröks'ge*.  A végveszély idején min
dig jött a felettünk virrasztó*  !• 
len irgalma s "<»m maradi’? -■! 
most sem. Igen, idealisták, optimis
ták legvünk. mikén elődeink ez 
a mi lényegünk ez a mi ments
várunk.

Ponty rostonsü • ve.
A megtisztított pontyot kétoldalt 

10 12 helyen bevágjuk, vigyázva,
hogy a csontokat el ne vágjuk. A 
vágá-okai besózzuk és paprikázzuk. 
A rosiély. beleállítjuk a tepsibe és 
koszába. rááliíijuk a halat. Szép 
ropogósra süljük. Süli krumplival 
tálaljuk.

A halak tisztítása.
A pontyot úgy tisztítjuk meg 

pikkelyeitől, hogy balkézbe véve a 
hal farkát, jobb kezűnkkel a kést les 
föl tologatjuk. így szépen és köny- 
iiyei! iiiegtiszl ítha.tó. Süllő és más 
apró-halak pikkelyeit reszelővei re
szeljük le A halat mindig hideg
vízbe t -sz"k főzni, fedő nélkül, 
mert a hal a gőzben szétesik.

Hamis bak
A tyúk vagy pulykamell húsál 

megdaráljuk. M i 11 de; ' élv zöldséget 
sós vízben megfőzünk, 2 zsemlyét 
vízbe áztatunk és n •gyón kicsavar
juk, a megfőtt zöldsé rgi ! és a hús
sal újra á daráljuk. 1 tojás-mi. ke
vés zsírral, sóval és töröltborssaI 
gombócokat formálunk belőle. 
Forró vízbe tesszük. de csak annyi 
vízbe, hogy az ellepje a gombóco
kat. 20 percig főzzük. Mikor meg
főtt. tálra tesszük. 10 deka törött
diói szórunk rá. 3 1 kockacukrot
teszünk bele, rá öltiiik ,a húsban- 
tott levet. Másnaj) tálaljuk.

Az egyedüli orthodox baromfiüzlet 
Budán. 

Állandóan itteni vágású baromfi raktáron 
Díjtalan házhozszállítás telefon

rendelésre is
Friedmann D. Margit-körut. 7. szám. 

Telefon: 15-18-97

Házi tészta.
kiló liszt. 12 deka zsír, 12 deka 

cukor, Is '■itron’Ac.p, 3 szem tö
röli szegfű -.f g /•- kevés fahéj. 
Mindezt .ml összegyúrjuk. annyi vi
zet adunk hozzá, hogy gyönge tészta 
legyen. 2—3 kanál rumot is adunk 
hozzá. 2 részre őszijük. Egyik ré
szét i tepsiiéi; széjjelnymikodjuk. 
ízzel megkenjük, a másik részből 
rácsot formálunk a idejére. A rá
csot tojással megkenjük és úgy 
sütjük. Minél tovább á!l. annál 
jobb.

Hasznos tudni’, a lók:
Vízióitokat a, csiszolt asztalok

ból úgy távolíthatunk el. hogy a 
“ollókra nedvre sót 1 • zi’nk. egy 
ideig r:-.;iai agyjrk -ezután posztó
val fid szárít iuk t■- tiszta parafin- 
na! mogdörzsöl jük.

Olajfestmény tisztítóm-?. \ fest
ményt „kivesszük a keretből és 
lm/!; Pirii I !•'•<<> ’• adót ‘e-züiik rá. 
melyet 1:> 14 folytonosan
nedve-en lar’-iik, míg minden 
s7e’inye! nmgahi nem húz. azután 

• kei)i-t olya le- í‘|:( ■ i.-i ] kenjük be. 
aiuch -okáig .dloti a napon. LEA
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WO'JT K S A1BŐ IC --------- — -------------
Dr. Mandel SándorEz a név már régen fel van jegyezve a noteszomba. (Az értékeket nagyon is számon tartom.) De az OM [KE nagyszabású hazafias ünnepe után, amelyen a név viselője csodálatos ékesszólásával úgy és oda ragadta magával hallgatósága fantáziáját és szívét, ahogyan éppen akarta és ahová a saját lelkesedésének szárnyai őt magát vitték, — ezután az ünnep után a neve mellé feljegyeztem még a következőt.Az ünnepélyről lejőve! két idősebb ember beszélget.— No, mit szólsz a dr. Mandel beszédéhez? Valami gyönyörű volt!— Az. Felséges.- És ez az ember a vidéké. Pedig Pestnek is eikéne egy ilyen.— Bizony nem ártana. De tu dód. azért úgy gondolom, nem baj, hogy a vidéké. Legalább a pestiek is megirigyelhetik valamiért a vidéket.
Hogy is volt az
Évi ánbanAz egyik nagyar napilap cikksorozatban foglalkozik a kivándorlási lehetőségekkel. Az utolsó cikkben szóvá teszi az író. hogy az eviani, konferencia tartama alatt és illáim a résztvevő álla
mok képviselőivel folytatott meg
beszélései alapján ő „közölte az 
illetékes tényezőkkel”, hogy a szervezeti kivándorlás csak a kivándorlási és befogadási országok kormányainak közös jóakaratával és támogatásával válhatik lehetségessé.Jé. milyen különös! Itthon mindenki azt hitte, hogy ott Evian- ban a magyar ..illetékes’’ tényező volt az. aki egyebet sem tett, mint egész nap megbeszéléseken fogadta n résztvevő államok képviselőit, információkat kapott es adott és most kitűnik, hogy ami „eredményt” nekünk itthon nagy

26 éve fennálló

BODNÁR
cép RÁDIÓ lipaso’1’1 dijlalanul bemutatja
a, összes oAUlU rsésiluí Csere
Vilmos császár-ut 60 Árjegyzék ingyen 

garral feltálaltak, azt is egy kitűnő újságíró szerezte meg és adta tovább „az illetékes” tényezőnek. Most már sejdítein, mit is akart mondani az a csípős nyelvű ifjú, aki az „illetékes”- 
tsrsmoBnini-wiiinwianr« ■■ num...' un

Ipolyság... Hont vármegye...
Irta: GÁLOSI SOMADr. Stein Artúr barátom-uram- nak „Ipolyság a felekezetpolitiká- ban” e. lapunk legutóbbi számában közzétett igen tárgyilagosan megírt és érdekes adattárt tartalmazó cikke csak megerősített szándékomban, hogy a váratlanul világáét ezetességge vált kedves ,.Sóóg”-ról, állami tisztviselői szolgálatom egyik tízéves állomáshelyéről. én is írjak. Annál szívesebben teszem .mert az ismertetett és felekezetpolitikai mozgalmainkban igen szomorú fejezetet képező sátoraljaújhelyi rabbi választási visszhangoknak, hold, emlékű Dr. Schlesinger Sámuel elgáncsolásá- nak, közvetlen tanúja voltam.1909 derekán utaztam először oda, a városkát nagy ívben kerülő vonat ablakából kémlelve van-e legalább valami hegység azon az új tájon, hova az állam küldött. Megnyugtató tájképet szemlélhettem és azután beljebb kerülve is csak kellemes benyomást nyertem a nyugalmas életet ígérő tisztviselővárosról. Vármegyei, törvényszéki, pénzügyigazgatósági székhely. járásbíróság, főszolgabírói, adóhivatali, osztálymérnöki és még néhány hivatal, polgári iskola. később főgimnázium képezte nagyközség jelentőségét, melyet fekvésénél fogva ért el, holott a vármegye területén volt Korpona r. t. város és Selmeczbánya törvényhatósági joggal felruházott kir. bányaváros is.Mikor a négyszögletes főteret körüljártam, feltűnt egy frissen ki ragasztott plakátszalag, minők választások idején lepik el a falakat. „Éljen L.— A.— az izraelita leányegylet főtitkára!” — volt a szöveg, mely arra a megállapításra juttatott: ejnye, de liberális helyre kerültem, hol ilyen plakátokat is ki lehet ragasztani, még a megyeház hirdetőtábláján is. Csak sokkal később tudtam meg. hogy a dolog a főtitkárjelölt barátainak tréfája volt, kik a Xcu- 

nek beszámoló előadásáról jövet azt mondta a barátjának:Te. egy önszatírának szánt operett témája zsong bennem. Címe is van már: „Az eviani bi
bié”.

mann-nyomdában 4—5 darabot nyomattak belőle, hogy kiérdemeljék a beígért pezsgőt, melyet az egyedüli jelölt megválasztása esetére ígért. Meg is itták a Lengyelszálloda éttermében, melynek ormára most ama nevezetes októberi napon elsőnek tűzték ki a magyar zászlót!Ipolyság liberalizmusában, keresztény közönsége magatartása szempontjából sem csalatkoztam. Intelligens zsidósága, melynek sorában legalább tizenöt köztisztviselő, nyolc ügyvéd, három orvos, birtokosok, kereskedők, foglaltak helyet, az igazi magyar zsidóság jellegzetes osztályát képviselte. Maga Vermes József tipikus urambátyám alak, kit mokánysá- gában legfeljebb Kiéin Pista lókereskedő múlt felül pörge bajuszával, zöld vadászkalapban, más- lira kötött nyakkendőjével, főleg azonban zamatos kiszólásaival, melyeket a társadalom minden rétegében éveken át idéztek. Névnapozás, pineézés, ferbli és hasonló nemzeti erények sem voltak köztük idegen fogalmak és valamit németül legfeljebb az öregek értettek, de az asszonyok között még azok is ritkán. Zsidó iskolásfiút hallottam először ékes palócsággal szólni kisöccséhez: ne 
lépj sóórba, mert megver ányóónk. Zsidó úrnő szólt előttem cselédjének. hogy hozzon ectet, meg egy kis meszetet is.A zsidó felekezeti élet különös: módon fejlődött ki. Konzervatív, vallási törvényeit megtartó volt a megye zsidósága, mely akkoriéiban 300 családot tett ki. De ezek is két pártárnyalathoz tartoztak. Ipolyság Hontvármegye főrabbijának székhelye volt, a kongresz- szus után nem csatlakozott sem a neológ, sem az orthodox irányzathoz és statnsquo ante alapon maradt. Csak jóval később történt, hogy amint mondják, családtagok



ZSIDÓ ÉLETdifferenciájából külön orthodox hitközség eszméje merült fel. Hamar akadt egy minjonra való híve, éveken át magánlakásban imádkoztak, külön metszőt, alkalmazottakat fogadtak, majd templomot építettek.Vallásosság szempontjából alig volt különbség a két párt között, sőt a statusquok között még több vallástudományokban jártas hívő akadt. Közös maradt az iskola és még odatelepedésem idejében a temető is. Az utána következő években alakult orthodox ehevra és szereztek külön temetőt, miben statusquoéket hibáztattam, kik minden tisztséget maguknak tartottak meg és nem voltak kellő megértéssel a másik oldalon is feltörő ambíciókkal szemben.Sok különös dolog származott ebből a kétféle hitközségi állapotból. A fiók hitközségek Vámosmi- kola, Korpona, Bát, tagjai tetszésük szerint tartoztak egyik, vagy másik anyahitközséghez, fizettek adójárulékot, viszont ők a maguk portáján közös templomot tartottak fenn. Például Vátnosmi- kolán egy templomba fértek meg a télen-nyáron az Ipolyban rituális fürdőt vevő, valóságos aszkéta életet élő. nagy jámborságú Jung- reisz rabbi, az ottani diplomás urakkal, kik valamivel kevesebb lelkiekkel is beérték. A fiók hitközségeket időnként az ipolysági statusquo és orthodox rabbi felváltva látogatták szombaton át és ilyenkor hitszónoklatokat tartottak ott. A metszők felváltva mindkét rabbi elé járultak megbízhatóságuk vizsgálatára.Jól volt gondoskodva az oltani zsidóság vallási vezetéséről. Első papjuk a nagynevű rabbi Sclomo Szerdahely ii (De. Dénes l.ajos ny. ni. kir. tankerületi ‘'őigazgató nagyatyja) utóda Groszmann Gyula főrabbi lett 24 éves korában. ki ötvennyolc éven át volt hívei lelkipásztora. A hitszónoklásnak nem mestere, hanem művésze volt, ki. hogy e szempontból csak egy dologgal jellemezzek, minden újévi-esti beköszöntő textusát ugyanabból a mondatból vette: lömáán jirbu jöméchem ... ... és az évek oly hosszú során át mindig. Íjat, lebilincselő tudott mondani. Nagy művét a Minchat Jehudó-t. a világ minden tájékáról érkező, valóságos dicshimnuszokat zengő elismerések tömege fogadta. Tízévi ottlétem egyik 

legszebb emlékeihez tartozik azon barátságos viszony, mellyel kitüntetett és a társaságában töltött számos tanulságos óra.Az orliodoxok papja Rabbi Jo- chanan Weisz Antal volt, egy nagyon szerény, jámbor, igaz ember és jótétlélek. Éppen abban az ügyben, melyet Dr. Stein Artúr ismertetett és melyért öt méltatta, ismertem meg én is benne az egyenes, hajthatatlan jellemű férfiút.Nagyon tisztelte és becsülte egymást a két pap, de egymásnak szinte szomszédságában, egy községben évtizedeken át élve, egy hitvallás szolgálatában állva: nem voltak egymással ismeretségben, soha sem érintkeztek. Csak mikor Groszmann főrabbi nagy műve megjelent, kérdezett bizalmasan, ne küldjön-e tiszteletpéldányt rabbi Jochanánnak. Persze, hogy örömmel üdvözöltem e szép gondolatát. melyet nyomban meg is valósított. Az orthodox kartárs, meleghangú köszönő levele után, maradt minden a régiben és alig hiszem, hogy később is valaha változott volna a helyzet. Csak fe- lekezetpolitikai furcsaságaink jellemzésére említem meg ezt a dolgot. mely éppen nem unikum az országban. Lesz még elég hely, ahol neológ és orthodox rabbi egymással sohasem érintkezik és orthodox sem a' statusquoval.Groszmann főrabbi hatáskörébe tartozott még a márianosztrai női fegyintézet zsidó lelkész! teendőinek ellátása is. Negyedévenként, vagy ha valami különös eset adta elő magát, például temetés, az igazgatóság értesítései szerint, tett ottan hivatalos látogatást, ha zsidó rabnö volt. Ugyancsak lelkésze volt a helyi törvényszéki fogháznak is. de itt sokkal ritkábban akadt dolga.
(Folytatjuk.)

Chanukáva
egy szép zsidó könyvet

GONDOS SÁNDOR

modern zsidó könyvüzletéből 
BUDAPEST. VI. ANORÁSSY-UT 53 
TELEFON: 117—122.

Német-zsidó település 
Buenos-Rives mellett
A Jeu'isli Colonisal ion Associa- 

lion annakidején tervet dolgozott ki, 
melynek értelmében 1937 és 1938 évek
ben argentínai birtokain 341) zsidói 
családot akar letelepíteni. Ezekből 
eddig 200 család már el is fontolta a 
számára kiutalt földet és ha rövid 
idő előtt nem léptek volna bizonyos 
korlátozások életbe- már csaknem a 
teljes szám letelepülése twf'emződö '■ 
volna. ,

Ennek az elemnek letelepítése az 
ICA és technikai vezérkara külön 
figyelmének és gondoskodásának 
tárgya. A társaság egyik igazgatója 
rövid idővel ezelőtt meglátogatta a 
német telepesektől lakott „Báró 
Hirsch” telepítcényt. 20 család él 
itt- melyek egy-egy tagja már régeb
ben kiutazott Argentínában és az 
egyik ottani ICA telepen megtanulta 
a mezőgazdasági munka ellátásához 
szükséges tudnivalókat, majd maga 
után utaztatta családját. Ezek az új 
kolonisták a közéjük ecélból kikül
dött oktatók útmutatásai alapján 
igen uyorsan szokták iney új mun
kájukat cs élet mód jukat. Mindegyi
kük <-> hektárt kitevő földjen már 
egyenlő mennyiségben gabonát, ár
pát es különféle tápnövényt termelt. 
Négy havi tartózkodás titán a ren
delkezésükre bocsátott tehenek ré
ven tejeladásból már mey tudtak 
élni. Egy részük főzeléktermeléssel 
foglalkozik, melynek munkálatait a 
Berlin mellett'. Gross-Ganglow hely
ségben levő telepen tanulták meg.

A kolonisták igen elégedettek és jó 
egészségnek örvendenek.

A dunaföldvári izr. hitközség 
hálaadó istentiszteletet tartott a 
Délvidék egyrészének visszatérése 
alkalmából. A nagyszámban meg
jelentek elénekelték a Hitvallást, 
majd Kőnig Jakab hitk. elnök mély 
érzessél telített beszédben méltatta 
az eseményeket. A hódolat szavai
val emlékezett meg a Kormányzói 
I r bölcs, elhivatott vezérléséről és 
mindazok érdemeit méltatta, kik 
rész, sei voltak a trianoni igazság
talanságok részbeni jóvátételének. 
Weinberger Salamon kántor a 3">. 
zsoltárt recitálta el majd a nyitott 
frigyszekrény előtt könyörgött a 
Haza <-s vezérlőinek üdvéért. A szép 
ünnepély a Himnusz, eléneklésóvcl 
végződött.
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Akiket a Felvidék
zsidósága adott

l (ibb mini 300 név sorakozik 
itt föl. írók, tudósok, művészek, kö
zéleti férfiak nevei. Mind-mind a 
felvidék zsidóságának soraiból ke- 
riiltek ki. (Felvidék alatt a régi 
Nagymagyarország beosztását vet
tük tekintetbe. tehát az Északnyu
gati- és Északkeleti felföldet.) Mind 
itt születtek és munkásságu kkal 
nemcsak maguknak vívtak ki ismert 
nevet, hanem dicsőséget szereztek a 
zsidóságnak- a magyarságnak, hál
ván közöttük nem egy, aki később 
megtagadta ősei hitét. Soknak a 
híre nem állt meg- az ország határá
nál. hanem messze idegenben is 
öregbítette Magyarország dicsőségét.

/. írók, hírlapiról:.
Arányi Lipót (Miskolc) újságíró. 

Arányi Miksa (Trenesén) író és új
ságíró. Bacher Simon (Liptószent- 
miklós) héber költő. Baráth Ármin 
(Illává) író és szerkesztő- Biró La
jos (Heves) író, Bettelheim Samu 
(Pozsony) hírlapíró. Bisztritz Meir 
(Vágbeszteree) újhéber költő. Bolaár 
Mózes (Csorna) író és ügyvéd, héber 
és magyar nyelven írt lapot is 
szerkesztett. Bródy Lajos (Miskolc) 
szerkesztő. Bródi/ László (Sátoralja
újhely) költő, Bródy Sándor (Eger) 
író. Bródy Zsigmond (Miskolc) szer
kesztő. Csermely Gyula (Dnnaszer- 
dahely) író. Csillan Mór (Kóes) író 
és tanár. Dick Bódog (Miskolc) új
ságíró, Dux Adolf (Pozsony) író. 
műfordító- Epri Viktor (Nagyszom
bat), Enyel Alexander (Túróeszent- 
pál) német író. Erényi Nándor (Sá
toraljaújhely) hírlapíró. Fehér De
zső (Disznósd) író és hírlapíró. Fé
nyes Soma író. (Tállya)- Fiseher 
Sámuel (Zádorfalva), héber költő. 
Fodor Nándor (Beregszász) újság
író. Gaál Andor (Balassagyarmat) 
író. Gervay Andor (Máramarosszi- 
get) író- Gáspár Bernát (Tiszáink) 
műfordító. Griin Oszkár (Vágúi- 
hely) a zürichi Jüdische Presseen- 
traíe napilap alapítója. Guthi Soma 
(Tállya) író. Haméiri Avigdor (Ódá- 
vidháza) héber író. Hevesi Lajos 
(Heves) magyar és német író. Juhász 
Árpáll (Szepsin) író Katsclier Berta 
(Trenesén) német írónő, Keszler -Jó
zsef (Pásztó) kritikus. Kilényi -Já
nos (Miskolc) műfordító, Kiss ■Jó
zsef (Mezőcsát) költő. Elein -Jakab 
(Nagymihály) zsidó író és matmia- 
tikus. Elein Július (.Miskolc) német 
író és irodalomtörténetíró. Kóbor 
Ta más (Pozsony), író és szer
kesztő Komlós .Madár (Alsó- 
stregova) költő és irodalomta
nár, Kormos Alfréd (Sátoraljaúj
hely) szerkesztő. Léderer Lajos (Lő
cse) Rothermere lord titkára. Lennyel 
Géza (Heves) író- Liptai Imre (Mis
kolc) író. Mánál Móritz (Pozsony) 
lémet nyelvű szí n mii író, .1/iskolezi 
Henrik (Miskolc) iró. Xetibaner Pál 
(Vágújheíy) író. Ormódy Bertalan 
(Miskolc) író. Ormódy Vilmos 
iMiskole) közgazdasági író. Pásztor 

Árpád (Ingvar) író, Patai József 
(Gyöngyös) író Peterdi Andor (So- 
pornya) író, Radój Vilmos (Eger) if
júsági író. Releh Emil (Eperjes) 
angol tudományos író. Reiehard Pi
roska (Beregszász) költőnő. Reményi 
Antal (Miskolc) magyar és német 
íréi. Salamon Ödön (Érsekújvár) író. 
Schlesinyer Zsigmond (Vágújheíy), 
német író- Schirarcz Vilmos (Sátor
aljaújhely) újságíró és szabadság
hős, Kossuth bizalmasa. Sebők Zsig
mond (Párkány) iró. Soltész Adolf 
(Gyöngyös) hírlapíró. Sonnen- 
feld Zsigmond (Vágújheíy) 
német író. 'Spielberyer Leó 
(Kassa) iró és jiddis fordító. Sturm 
Albert (Liptószentmiklós) német új
ságíró, Szabó Imre (Érsekújvár) író 
és hírlapíró- Szántó György (Vág- 
újhely) író. Szederkényi Anna (Me- 
zőnyárád) író. Szenes Erzsi (Nagy
mihály) író. Tonelli Sándor O.'óg 
rádverőee) szociológiai író. Turóczi- 
Trósztler -József (Moskóe) irodalom 
történetíró. Újvári Péter (Tolesa) 
író és szerkesztő. Vadász Ede (Mis
kolc) hírlapíró- Várnai Dániel (Mis
kolc) szociálista író és politikus. 
Varsányi Gyula (Nógrád varsányi 
íréi, Vasfi Móric (Galgéic) orvos és 
író. a 48-as forradalom újságírója. 
Vér Andor (Sátoraljaújhely) író és 
újságíró. Vidor Marcell (l ngvár) 
költő.

//. Tudósok.
.Illái Rezső (Kassal tanár, nyel

vész. szakíró, Bettelheim Félix (Gal- 
góe) orvos- a Panama csatorna és 
vasút orvos-főnöke. Be!telhetm -lob':

BUDAPESTI AUT. ORTH. IZR 
HITKÖZSÉG

Fontos 
figyelmeztetést

Figyelmeztetjük 
híveinket, hogy a SKREK R T. budapesti 
VII., Dob-utca 27. sz. alatti füstölthús 
árugyára a rituális vágás ezidőszeriníi 
szünetelése miatt üzemét beszüntette. 
A VII , Dob-utca 27. sz alatti főüzlet 
és egyéb fióküzletei helyén most mű
ködő „SEREK RT*  CÉG TfrÉFÓ 
ÁRUT GYÁRT s így összes gyárt 
mánvai, u m füstölthús, szalámi, 
virsli, kolbászfélék, knnzervek és 
egyéb termékek kimondottan n’véló 
és tréfó és annak élvezé-e vallás
törvényi szempontból szigorban tilos!

A bpesti. aut. orth. izr. hitközség 
rabbisága és elöljárósága.

(Pozsony), orvos, misszionárus. a 
biblia japán fordítója, Bettelheim 
Károly (Pozsony) bécsi egyetemi ta
nár. Bettelheim Sámuel orvos és sza- 
badsaghős. Báron Jónás (Gyön
gyös) orvostanár, a Zsidó kórház hí
res sebészfőorvosa- Detre László 
(Nagystirány) orvsotanár. bakteró- 
lógus. Deulsch Henrik (Bán) peda
gógus. az Izr. Tanítóképző igazga
tója, Diner Dénes József (Liptó
szentmiklós) művészettörténész. Do- 
náfh Benjámin (Érsekújvár) világ
hírű nyelvész, aki 15 nyelven beszélt 
és írt. Farkas Ignác (Edelény) uro
lógus. Feldmann Sándor (Galánta) 
ideggyógyász, pszichoanalitikus! F<’- 
renczi Sándor (Miskolc) ideggyó
gyász. Fiseb Géza (Rózsahegy) sze
mészfőorvos. Fraknói Vilmos (Ür- 
mény) püspök, történettudós. Frey 
Ernő (Végszerdahely) ideggyógyász, 
egyetemi magántanár- Füredi Ignác 
(Ladmóe) nyelvtudós, pedagógus, 
Gabel Jakab pedagógiai író. 
Gábor Gyula (Balassagyarmat) 
jogtudós, a P>?sti Izr. Hitközség 
néhai főtitkára. Gábor Ignác (Abaúj- 
kc-mlós) pedagógus. Gáspár Bernát 
(Tiszátok) műfordító, lefordította 
az Ember Tragédiáját angolra- Gé- 
ber Ede (Körmend) bőrgyógyász, 
az első zsidó eyyetemi tanár és rek
tor, Gomla Henrik, (l'gar) gyorsíró, 
sajtófőnök. Grossmaiiri Lipót (Sztr 
i sán) a Szent János kórház szemész
főorvosa. Griinberyer Lipót (Vág- 
újhely) gyógypedagógus, az Izr. Si
ketnémák Int.-nek igazgatója- Griin- 
icald Lipót (Máramarossziget) a 
zsidó történet kutatója. Hajnal Dá
vid (Ungvári irodalomtörténet tu
dós. Hatschek Ignác (Vágújheíy) a 
monyai térképészet meyalapítója, 
Heilprin Angelo (Sátoraljaújhely) 
amerikai egyetemi tanár és geoló
giai kutató, műveit angol nyelven 
írta. Hexner Béla (Liptószentmik
lós) vegyész, Hirschler Ignác (Po
zsony) szemész- egyetemi tanár. 
Horn Antal (Vágújheíy) résztvett a 
szabadságharcban, majd Párisban és 
Pétervárott működött mint szakíró 
és szerkesztő. Joachim Vilmos (Po
zsony) balneológus, szakíró, Ka- 
czander Gyula (Miskolc) orvostanár 
az olasz egyetemen (Camerino) Ka
nizsai Dezső (Pozsony) gyógypeda
gógus, az Izr. Siketnémák Országos 
Egyesületének igazgatója. Kassa- 
ritz Miksa (Pozsony) a gyermek
gyógyászat tanára a bécsi egyete
men. Keresztúri Alajos (Bodrogke- 
resztur) történettudós- műveit lati
nul írta. Kinn Emil (Vasszered) 
jogtudományi írói. Kriszháber Mór 
(Feketehegy) gégész, párisi egyete
mi tanár. Lichtenthal Mór (Po
zsony) orvos, működött azonban a 
nyelvészeti, geográfiai, esztétikai tu
domány ágakban is. sőt min! zene
szerző és zenei szakíró is. Loevy 
Mór (Bazin) a párisi Obszervatórium 
igazgatója. Lóri Ede (Pozsony) a gé
gészét úttörője Magyarországon. 
Mahler Ede (Cziffer) asszirológus 
egyetemi tanár- Mond' Bernát 
(Szenice) történettudós. Mandelli 
Dávid (Pozsony) nyelvész. Manyold 
Henrik (Vágújheíy) balneológns. 
Márkusz Mózes (Pozsony) mint 
nagy tudós külön engedéllyel 1766- 
han Németországban az első zsidó 
doktor fogadalma! tette. Neumann 
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Henrik (Héthárs) bécsi egyetemi ta
nár. a világ leghíresebb fülésze. 
Ónodi Adolf (Miskolc) az első gé
gészeti tanszék tanára a budapesti 
egyetemen- Pikler I. Gyula (Mun
kács) nemzetgazdász. Polliik Illés 
(Szombathely) jogtudós. Popper 
József (Miskolc) főorvos, kórház
igazgató. Réthi Lajos (Abaujszina) 
bécsi gégésztanár, Révai Lajos 
(Eperjes) jogtudományi író. Ricli- 
ter Hugó (Kőszeg) ideggyógyász- a 
zsidó kórház főorvosa. Rosenák 
Miksa (Pozsonynádasd) sehészfőor- 
vos. az orthodox zsidókórház igaz
gatója. Schenk Lipót (Ürmény) l'i- 
ziológus. bécsi egyetemi tanár, 
Schiclitancz Ármin (Nagyoroszi) pe
dagógus, polg. iskolai igazgató- 
Schiller Zsigmond (Ógyalla) bota
nikus. Schlesini/er Lajos (Nagy
szombat) budapesti, majd külföldi 
egyetemi tanár, világhírű matema
tikus, Schirarcz Ignác (Nyitra) bib
liográfus. Sclnrarz Ede orvos- a No- 
vara expedíció orvosa volt és meg
írta németül az expedíció történetét. 
Spitzer Leó (Pozsony) nyelvész a 
bonni, majd marburgi egyetem ta
nára, Stark Lipót (Trencsén) mérnök, a fővárosi Elektromos Müvek

Reb Jüde Katzburg 
halálára

Közismert alakja volt a pesti or
todoxiának reb Jüde Katzburg. A 
közelmúltban távozott az élők sorá
ból. Egész lénye Érce Jiszráelért 
való rajongásban olvadt fel. Ha 
mindennapi tanulásában az áldoza
tokhoz, vagy a jeruzsálemi znrán- 
dokláshoz ért, hangja elcsuklott, 
könnyes szemmel, zokogva tanulta 
tovább a traktátust.

Egyszer adatott meg számára a 
Szentföld megtekintése: a háború 
előtti években. Azóta annak élt. 
hogy ismét kimehessen és megtele
pedhessen ott. „E Tóg. noeh Pé- 
.-zaeh auf Svüesz, auf Jomim naj- 
roim, e Tóg noeh Sziikesz. fór ach”. 
Ezek voltak visszatérő búcsúszavai, 
ha elköszönt valakitől.

Már kora gyermekkorában is 
benne élt a Szentföld utáni vágy. 
Feivel Planthnak z. e. I., a híres 
nagysurányi gáonnak volt tanít
ványa. Állandó beszédtémája az ál
dozatok, a Szentély. Kohanita szár
mazását kihangsúlj ózva hangoz
tatta: én kajhén vagyok, te törne 

tisztátalan - vagy. Hozzám ne 
érj: Hogy menjek akkor be a Szen
télybe az áldozatot bemutatni?! 
Vele egykorú unokatestvérével, 
•Inda Halévy-vei tanult. Vele sem 
tett kivételt. Ö is megkapta a válo
gatott törne jelzőket. Csatakos őszi 
nap volt éppen. Egyik este, amidőn 
elhagyni készültek a tanházat. 

igazgatója. Sfeier Lajos (Liptószent- 
miklós) történetíró. Síéin Fiilöp or
vos a magyarországi Good Templar 
Kend alapítója. Síéin Lajos (Erilő- 
bénye) filozófus és szociológus- 
Steinlnich Gusztáv (Pozsony) jogtu
dományi író. Stillcr Bertalan (Mis
kolc) orvostanár, a Zsidó Kórház 
igazgatója. Stillcr Mór (Miskolc) 
jogtudományi író. Slricker Salamon 
(Vágnjhely) orvostanár az osztrák 
egyetemeken, majd a bécsi Patoló
giai Intézet igazgatója Szondii Li
pót (Nyitra) orvos, az állami gyógy
pedagógiai laboratórium vezetője- 
Tárnái János (Gyöngyös) kúriai ta
nácselnök. jogtudományi író. Teller 
Miksa (Érsekújvár) jogtudományi 
szakíró. Tnróczi-Trostler József 
(Moskóe) bölcsész és irodalomtudós. 
I’iinihéri Ármin (Dunaszerdahely) 
orientalista. lFaldapfel János (Nagy- 
záplát) pedagógus, a gyakorlati ta
nárképzés vezetője- ITeiser István 
(Liptószentmiklós) kémikus, az ál
latorvosi főiskola tanára. B’eí.sa 
Soma (Beszterce) az. élettan tanára 
a bostoni egyetemen. .
.(Legközelebb felvidéki zsidó szár
mazású művészek).

(T)

Juda Halévy hangos jajgatással 
összerogy az ajtóban. Vér nem vá
lik vízzé, legelőször Juda Kákájáén 
ugrik segítségére. A lábam, a Iá
ban. jajgatja a lövi. Nem ttulok rá
állni. nem tudok hazamenni. Nem 
sokat gondolkodik, hátára kapja 
kajhén a lévit és már viszi is. Cu- 
pog a sál' a kettős teher alatt. B< le 
is izzad a kajhén, de most semmi
vel sem törődik. Elérnek a szállásra, 
óvatosan körülnéz, hogyan is tegye 
le betegét, nehogy fájdalmat okoz
zon. A lévi nem várja meg. míg le
teszik ,hanem egy hirtelen mozdu
lattal ruganyosait ugrik le és nagy 
diadalkiáltással gúnyosan kérdi a 
rászedett kajhént: Na Jüde. törne 
vagyok?

A Szentföld iránti vágyódása 
egész életén végigvonul*..  Egyik fia 
1921-ben kivándorolt Palesztinába. 
Türelmetlenül leste-várta, mikor

Síremlékeik 
a legolcsóbb árban 
LŐWYnél
BMOÁH

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

küldi számára is a bevándorlási en
gedélyt és hajójegyet. Szomorú bírt 
kapott beívelte: alig- 10 napi tartóz
kodás inán egy Jaffa melletti fa
léban az arab rendőrük agyonlőtték. 
Ott nyugszik a tel-avivi temetőben 
a többi áldozat közöli az alig húsz
éves Dávid Cvi Katzburg

Ezzel elenyészett reb Jade kiván
dorlásának egyedien reális lehető
sége is. Tovább álmodozol! .'-égi vá
gyáról. újból és újból prolongálva 
utazásának időpontját. hízva valóm’ 
csodában, mely nem akart megis
métlődni ebben a romlott korban..

Richter Ar<hur (Dunátok! vár)
Öt zsidó képviselő 
a szejmlsen
A nemrég lezajlott lengyel szejm 

választások eredményeként az fii 
In egyel szejmnek Ó7 z.sh/ó b;njti 
lesz. Az előző szejmbrn //m/y zsid't 
képviselő ült.

Xagy iszolöbbsi .■gél váJásztól 1 ák 
meg Lembe rgb Dr. Emil S )iin,',i 
stein cioiiK.a .ielöl'.eí. Krakkóban 
az ugyancsak cionista Iknavv 
Schwartzbartot. Lodzben az Aguda 
jelöltje, I,eib Minzberg győzött, míg 
Varsó zsidó kép v is 1 ői a cionista 
Simon Seidemann és az agudi-ia 
Jákob Trokenheim lettek. Varsóban 
még három zsidó képviselőjelölt I •- 
pelt lek de ezek kisebbségben ma
radtak.

Az 7.97.9. évben összeült első len- 
gy-. I szrjmnek 73 zsidó l(i(l]a rolfs 
a/. 1922. évinek 35, az Z.9.2S. évinek 7 7, 
míg 7.935-ben ez a szám í-re csők 
kent. A zsidó képviselők számának 
állandó csökkenésé a vólaszlól\fr>i~ 
lelek új beosztásában leli magyar i 
zalát. amennyiben a várn i kerülő- 
lekhez nagy vidéki körzeteket kap
csoltak bele, ahol a zsidó lakosság 
szama lényegesén kisebb. Az új len
gyel szejmnek 2<»S tagja van. a zsi
dóság országos a róngszó ina szerint 
teliól 21 zsidó) képviselőnek. kellene 
padjaiban helyet foglalnia.

Kultúres! az V. kér. Templom- 
körzetben. Szépen ikerüli évad
nyitó kuli éréstől tartott nov. 17-én 
az. V. km Templom körzet kultúr 
bízol l-aga és itj. cs( oortja a körzet 
I lollan-m-e; í ki:líi ■ m mében. Az el
nöki megnyitó után Endre tar
lón ..A /.sid'éág világhelyzete 193«S- 
ban" címmel igen •. cdok*- - előadást. 
H ■ fi Ed . Végv iri - Patai Edit 
verseit szavalta hatásosam Hajdú 
Imre az Operához lagja énekelt.
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HÍREK
NAPTAR

1938 november 25. péntek — kislév 
2 (szombat bejöv.: 4.02) — nov. 26, 
szombat — kiszlév 3 (hetiszakasz: 
Toldcsz, ha (tóra: Masze dvar Ha
séin, szombat kimen: 4.47) — nov. 27. 
vasárnap — kiszlév 4 nov. 28. 
hétfő — kiszlév 5, — nov. 29, kedd 
-— ki szí év 6 — nov. 30, szerda 
kiszlév 7 december 1. csütörtök 

kiszlév 8 — dec. 2. péntek 
kiszlév 9 (szombat bejöv.: 3.58) 
dec. 3, szombat — kiszlév 10 (heti
szakasz: Vajccé. liaftóra: Vájivraeli 
Jáákov, szombat kimen.: 4.43) —
dec. 4, vasárnap — kiszlév 11 
dee. 5. hétfő — kiszlév 12 dec. 6, 
kedd — kiszlév 13 - dee. 7. szerda 
— kiszlév 14 -- dee. 8, csütörtök — 
kiszlév 15 — dec. 9. péntek kisz
lév 16 (szombat bejöv.: 3.56).

Felkérjük mélyen tisztelt olva
sóinkat, hogy esedékes előfizetési 
dijaikat kiadóhivatalunk címére 
(VII., Erzsébet-körút 18. fszt. 1 ) 
juttatni szíveskedjenek.

— Házasság. N ovembor 13-án az 
újlaki Edelstein templomban, Dr. 
Edelstein Miksa tanár házasságot 
kötött Adóm Boriskával. Ádátn 
Sándor pesti nyomdatulajdonos 
leányával. 15 nappal azután, hogy a 
Pázmány-egyetemen doktorrá avat
ták. A templom zsúfolásig megtelt 
budai hívekkel, akik ez alkalommal 
is tanúságot tettek arról, hogy szent 
áhítattal ragadnak meg minden al
kalmat, mely megdíesőiill nagy 
papjuknak, a vőlegény apjának fe
lejthetetlen emlékét felidézi. Ennek 
a gondolatnak adott megható sza
vakban kifejezést az eskető rabbi. 
Vidor Pál dr. is. akinek szónokiam 
után Benesehofszky Imre dr. fő
rabbi is megáldotta a boldogságtól 
sugárzó ifjú part. Az imareszt bil- 
litzer. az újlaki templom főkantora 
látta el a templom énekkarának 
kíséretével. Lapunk is szeretettel 
kíséri a szép frigyet és sok szeren
csét kíván a fiatal párnak, (i.—r.)

— A Kispesti Izraelita Jótékony 
Nőegylet november 9-en tartotta 
meg nagyszabású teadélutanjat. A 

MEINL kávé fogalom

hosszú asztalok mellett elhelyezke
dett vendégek lelkesedéssel hallgat
ták I)r. Földényi Ferenc titkár be
szédét a Felvidék visszacsatolásáról. 
A fényesen sikerült teadélután jö
vedelmét a Nőeg ylet özv. Haász 
Miksáné elnökasszony kezdeménye
zésére a „Magyar a magyarért” 
akció céljára fizette be

— Özv. dr. Diósi Sámuelné halála. 
Súlyos csapás érte Diósi Jenőt a 
Budai Izr. Hitközség kitűnő főtit
kárát. Édesanyja dr. Diósi Sámuel
né, a néhai nagynevű dévai főrabbi 
özvegye 75 éves korában elhúnyt. 
November 21-én, hétfőn temették el 
Déván mély részvét mellett, előkelő 
és nagy gyászoló közönség jelenlé
tében. Halálát hét gyermeke, öt 
leánya és két fia, Diósi .Jenő, a Bu
dai Izr. Hitközség főtitkára és Dr. 
Diósi Plmebus orvos gyászolja. Diósi 
Jenőt mely gyászában sokan keres
ték fel igaz részvétükkel.

— A kecskeméti izr. hitközségben 
működő S83. sz. Kada Elek cserkész
csapat gyönyörű cserkészfelavató 
ünnepélyt rendezett november 20-án 
a hitközség zsúfolásig megtöltött s 
ez alkalomra nemzetiszínű zászlók
kal. eserkészjelvényekkel gazdagon 
díszített kultúrtermében. Az ünne
pélyt Dr. Holczer Zsigmond hitk. 
alelnök, a szervező bizottság elnöke 
vezette be nagyhatású lelkes be
szédben. majd Székely Jenő pa
rancsnok lendületes szavakban fej
tegette a cserkészkötelességeket s 
azok lelkiismeretes teljesítésére 
buzdítván az ifjakat, felavatta az 
élj cserkészeket, kik azután öröm
től és büszkeségtől kipirult arccal 
letették az ünnepélyes fogadalmat. 
Azután Dr. Borsodi József főrabbi, 
majd Dr. Takács Pál budai rabbi
kiküldött cserkésztiszt fölemelő 
szavakban szóltak a felavatott cser
készekhez. kik elé a valláshűséget 
és a hazaszeretetei állították leg
első kötelességként. A megható fel
avatási ünnep után a cserkészek 
tábortüzet adtak elő. melynek ke
retében Dr. Takács Pál rendkívül 
lebilincselő. szellemes, közvetlen 
előadásban a cserkészélct gyönyö
reiről beszélt, a cserkészi fjük pedig, 
a közönség nagy tetszése mellett, 
apró tréfákat adtak elő ügyesen, 
rutinosan. A sokáig emlékezetes ün
nepély a Hiszekegy-el kezdődött s 

hazafias dalok eléneklésével végző
dött. A legnagyobb elismerés il
leti Székely Jenő parancsnokot, ki 
ritka lelkesedéssel és buzgósággal 
fáradozik a cserkészet érdekében.

(V. Gy.)
— Weisz Margit zongoraestje. A 

Zsidó Élet nem szokott hangverse
nyekről beszámolni, de Weisz Mar
gittal kivételt teszünk. Ma erősen 
számon kell tartanunk minden igaz 
tehetséget, ha az közülünk való. 
Weisz. Margit művészetéről nem mi 
írunk első kritikát s így eléged
jünk meg annak megemlítésével, 
hogy ezidei bérletsorozatát a na
pokban kezdette el a Zeneakadémia 
nagytermében tartott hangverse
nyével. Művészete maradandó 
emlékkel gyarapította. sajnos, 
még mindig nem elég nagy
számú hallgatóit. Pedig, ha vala
kinek a hangversenyére el kell a 
zsidóknak járniok. úgy Weisz Mar
gitéra okvetlenül. .Műsorán Hándel, 
Bach. Mozart. Beethoven és Liszt 
művek szerepeltek, no meg egy se
reg ráadás, (débé.)

— Feleki Sándor dr. felolvasása a 
Petőfi Társaságban. A Petőfi Tár
saság november 13-án tartott ülé
sén dr. Feleki Sándor, a kiváló író, 
lapunk illusztris munkatársa, a Tár
saság rendes tagja néhány versét 
olvasta fel. Különösen nagy hatást 
váltottak ki a Felvidékről írott ver
sei. melyeknek elhangzása után per
cekig ünnepelték Feleki Sándor dr--t. 
Nagy sikert aratott még dr. Szécsi 
Ferenc humoros karcolatéval.

— A Budai .Izr. Hitközség „Kul
túr és Tárasadalmi Szakosz
tálya” november 27-én vasár
nap este 6 órai kezdettel, a hit
község dísztermében (III., Zsig- 
mond-utea 49.) előadóestet rendez, 
melyen dr. Patai József, „Eötvös 
József báró és a zsidó emancipá
ció” címmel tart előadást. Közre
működnek még Molnár Anikó he
gedűművésznő és Kormos László 
operaénekes. Zongorán kísér: Kuti 
Sándor karnagy. Belépődíj nincs.

Szegények felruházása. A Pesti 
izr. Nőegylet ezévben is meleg ru
haneműt szándékozik juttatni a leg
jobban rászorult szegényeknek és 
ezért már most arra kéri a jószívű 
közönséget, hogy mindennemű me
leg ruha-, fehérnemű- és eipőfeles- 
legét bocsássa a nemes cél érde
kében az egyesület rendelkezésére. 
(VI.. Des wD'y utca 41. telefon: 
113—166.)
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— Családi öröm. Richter Arthur 
tanítót, a dunaföldvári hitközség 
érdemes jegyzőjét nagy öröm érte, 
felesége szid.: Hutterer Boriska 
egészséges fiúgyermeknek adott éle
tet. Szerkesztőségünk szeretettel 
üdvözli Richter Arthurt, aki lapunk 
kitűnő munkatársa.

Halálozás. Freiwirth Mór. volt 
szállodatulajdonos, a besztercebá
nyai chevra kadisa alelnöke. életé
nek 72. évében, tüdőgyulladás kö
vetkeztében elhunyt. A Megboldo
gult, akit a meleg barátság szá
lai fűztek dr. Sehönfeld Áron besz
tercebányai főrabbihoz, általános 
szeretetnek örvendő tagja volt 
Besztercebánya társadalmának. Az 
elhúnytban. Freiwirth Jenő, a Ke
leti Kávéház tulajdonosa édesapját 
gyászolja.

— Kultúrelőadás Tapolcán a ..Ma
gyar a magyarért” akció javára. A 
tapolcai kultúregylet november 
13-an tartotta ezidei első előadóest
tét. A Hitközség kultúrtermét zsú
folásig megtöltő előkelő közönség 
nagy érdeklődéssel hallgatta a ven
dégelőadó. dr. Berend Béla sziget
vári főrabbi előadását, aki közel 
egyórás nagyszabású beszédében a 
zsidó erkölcstanról szólott. A kiváló 
ifjú főrabbi ragyogó okfejtéssel 
mutatott rá a zsidó etika örökértékű 
igazságaira. Megrázó erejű hitval
lása után hosszas ünneplésben volt 
részé Dr. Halpert Salamon főrabbi 
mondott köszönetét az. értékes elő
adásért. majd belekapcsolódva an
nak gondolatmenetébe annak a meg
győződésének adóit kifejezést, hogy 
az igazságnak győznie kell. A nagy 
elismerést kiváltó beszéd után Ki
rály Margit, nagyapjának az izr. 
■lemi iskola ny. igazgatójának 

.Mindent vissza” e. gyönyörű ver
sét szavalta el nagy sikerrel. A 
Knltúrest jövedelmét a „Magyar a 
magvarért” akció javára adták. — 
A Krajeáregylet knltúrszakosztéivá 
népes nyelvtanfolyamokat tart. A 
héber és német nyelv előadója Kál
mán Ármin ig. tanító, míg az an
gol tanfolyamét felnőttek és diákok 
részére dr Halpert Salamon főrabbi 
tartja.

A kecskeméti izr. nőegylet. Dr. 
Fritz Miklósáé elnök indítványára 
nagy lelkesedéssel elhatározta. hogy 
a kassai izr nőegyletnek a Felvidék 
felszabadulása örömére egy díszes 
zászlót küld ajándékba.

Berbert II. Lehmannt ismét 
New-York állam kormányzójává 

választották. Herbert H. Lehmann-t 
75.000 szótöbbséggel ismét New- 
York állam kormányzójává válasz
tották. A választáson mintegy 5 
millió választó vett részt. Azt a kö
rülményt. hogy Lehmann csak 
ilyen, aránylag kis többséget ka
pott. arra vezetik vissza, hogy el
lenjelöltje, a republikánus Dewey 
államügyész részben szintén ma
gáévá tette Roosevelt New Deal-jét.

— Francia nyelvoktatás kezdők
nek és haladóknak, egyénenként és 
csoportonként dr. Vidor Páliténál. 
ITT.. Zsigmond király-útja 49. Tele
fon: 366—664.

— A Tulipánosláda magyar nóta
estje. A Tulipánosláda írói és zene
szerzői nov. 27-én. vasárnap este fél 
9 órai kezdettel magyar nótaestet 
rendeznek az Újságkiadók Otthoná
ban (MIT.. Erzsébet-körút 49.1. Az 
est jövedelmének 25%-át a „Magyar 
a magyarért” akció címére jutat
ják.

A Józsefvárosi Ifjúsági Cso
port kultúrestje. Nagysikerű kultúr
estet tartott november 8-án a P. T. 
H. Józsefvárosi Tfjúsági Csoportja, 
melynek műsorán Dr. Salgó László 
rabbi. Gellert Kató és Kepes Márta 
szerepeltek. A november 15-iki elő
adóesten dr. Gartner Pál „Az ifjú
ság lel kiélete” címen tartott igen 
értékes előadást. Felléptek még: 
Ádám Boriska és Lukács Pál.

— 51 halálos ítéletet mondtak ki 
eddig Palesztinában. Hivatalosan 
közük, hogy a katonai bíráskodás 
bevezetése, tehát 1937 novembere óta 
Palesztinában a katonai törvény
székek 51 halálos ítéletet mondtak 
ki. 23 személyt életfogytiglani bör
tönre ítéltek.

llllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll|l|||l||!l!

KÖNYVESHÁZ és KÖNYVKOLCSÖNZÖ
Budapest, II, Bem József-u. 12. sz.

Leíró s fordító iroda. Fordításokat a világ bármely 
nyelvére eszközlünk Hites tolmácsuk. Fotókópia. 

Sokszorosítás.

A budaiak legnívósabb kölcsön- 
könyvtára megnyílt

— Magyar zeneszerző sikerei Pá
rizsban. Kozma József, a kitűnő fia
tal magyar zeneszerző több Pesten 
is színrekeriilt francia film kompo 
nistáj.i. legutóbb égj francia nem
zeti film zenéjének írására kapott 
megbízást. Kozma József, la. Koz
ma Bernát igazgatónak, a budai 
hitközség lelkes tagjának.

— Fegyverrel látják el az „Eg
red” soffőrjeit. Az „Egged” autóbu
szok összes soffőrjeitrevolverrel és 
Mauser-fegyverrel látták el. A fegy
vereket a kormány bocsátotta a 
társaság rendelkezésére.

- Dr. Goitein Zsolt: Történelmi 
inonizmus (Újpest 1938. Szerző ki
adása). Történelembölcseleti munka. 
Bírálja a történelmi materiáliz- 
rnust. hogy végül a spirituális mo- 
nizmust alkalmazza a történelmi 
szemléletre. Szerző szerint — a tör
ténelem átmenetet képez természet
tudomány és szellemtudomány kö
zött és így mindkettő módszerét, el
veit és törvényeit alkalmazza meg
felelően a maga helyén. Érdekesen 
szemlélteti szerző a történeti ener
gia munkáját, megmaradását és 
szerepét. A könyv a történelmi 
szemlélet revízióját nyújtja mind
végig érdekes és élvezetes formá
ban. A könyv ára: 1.50 pengő. — 
Kapható szerzőnél: Újpest. Ko
lozsvári-utca 65.

Zsidó feliratok a bécsi üzlete
ken. A biztonsági szolgálat állam
titkára Becs tartomány környékére 
elrendelte, hogy a zsidó kereske
delmi és ipari üzletek cégtábáján 
a tulajdonos nevét, vagy az üzlet 
jellegét feltüntető felirat mellett 
ugyanennek szerepelnie kell héber 
nyelven is. A rendelet ellen vétőket 
három Tavi börtönnel sújtják.

Leégett a PICA irodaháza Hai
fában. Az arab terroristák felgyúj
tották Haifában azt az épületet, 
melyben a PICA ll’alestine Jewish 
(’olonisation Association) irodái 
nyertek elhelyezést. A kár rendkí
vül nagy. Két gyanús arabot letar
tóztattak. Egy öt tagból álló arab 
banda felgyújtotta Haifa közelié
ben Alidul Rahman Táji, a mérsé
kelt arabok vezérének és a Mufti 
ellenségének házát, melyet kifosz
tott.

Waad Lenini részvéte Kemal 
Attatiirk halála alkalmával. A Wa- 
ad Lenini (Palesztinái Zsidó Nem
zeti Tanács) a török kormánynak 
táviratilag fejezte ki részvétét Ke
mal Attatiirk elnök halála alkal
mából.
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A Cionista. Mozgalmi Bizottság és 
Adminisztratív Bizottság határozata 

a Woodhead-jelentés ügyébenA Cionista Mozgalmi Bizottság és a Cionista Adminisztratív Bizottság Londonban tartott ülésszakán a következő politikai határozatot hozta:Az Adminisztratív Bizottság hangsúlyozza, hogy a zsidók „a 
jog erejénél fogra és nem a tű
rés alapján" vannak Palesztinában. Jogukat, hogy nemzeti otthonukat történelmi földjükön építsék fel, Anglia, az Egyesült Államok és az egész civilizált világ ünnepélyesen elismerte és ismételten megerősítette. Az elmúlt év szakadatlan terrorja nem 
ijeszthette el a zsidóságot építő 
munkájától. A zsidó nép továbbra is hajlandó az ország általános érdekében az arabokkal együtt dolgozni, azonban nem ismerhet el semmiféle kisebbségi statútumot, sem bármi néven nevezendő korlátozását hazájába való visz- szatérése jogának. Az adminisztratív Bizottság helyesli a Vég
rehajtó Bizottságnak a Woodhead 
jelentéssel szemben elfoglalt ál
láspontját és megállapítja, hogy ez a jelentés semmi esetre sem képezheti tárgyalások alapját, akár a zsidók és arabok, akar az angol kormány és a Jewish Ageney között.Az Adminisztratív Bizottság helyesli továbbá a Végrehajtó Bizottság nyilatkozatát az angol kormány által nyilvánosságra hozott azon szándékával kapcsolatban, melyben a kormány kijelenti. hogy olyan politikát ki
róni folytatni, mely megfelel egy
aránt az arabokkal, mint a zsi
dókkal szemben vállalt kötelezett
ségeinek és határozott kísérletet kíván tenni abban az irányban, hogy a két nép között megegye
zés jöjjön létre. Emlékeztet arra, hogy az elmúlt évben, a Peel-je- lentés nyilvánosságra hozatala után a Jewish Ageney felkérté az angol kormányt, hogy ennek megvalósítása céljából arab-zsidó 
konferenciát hívjon össze; ennek a kérésnek azonban nem tettek eleget. Az Adminisztratív Bizottság hangsúlyozza, hogy a cionista mozgalomnak és a Jewisli Agen- eynek mindig az volt a politikája, hogy megegyezést keressen az 
arabokkal.

Mindennek ellenére nem tudja 
komoly aggodul mait leküzdeni azzal a tervvel szemben, mely ezekbe a tárgyalásokba Palesztina szomszéd államait is bevonja. Ezeknek az államoknak nincsenek külön jogai Palesztina tekintetében. Amennyiben tagjai a Népszövetségnek, nem lehet több joguk, mint bármely más tagállamnak vagy az Egyesült Államoknak. Az a szándék, hogy csak ezek a szomszédállamok vonassanak bele a megbeszélésekbe, nem áll összhangban az angol kormány azon nyilatkozatával, mely szerint „mindig szem előtt 
fogja tartani annak a mandátum
nak. melyet kapott, nemzetközi 
jellegét és az ezzel járó kötelezett
ségeit." Az Adminisztratív Bizottság azon a véleményen van, hogy a Jewisli Ageney csak olyan megbeszéléseken vehet részt, melyek a Balfour-deklará- 
ciói és a mandátum alapján áll- 
n ak.Az Adminisztratív Bizottság és a Mozgalmi Bizottság a Jevish Ageney részére szükséges kiadások fedezésére szolgáló budget összegét a jövő évre egy millió 
fontban állapította meg.
Mindenkit érdeklő

könyv a

Lakók és bérbeadók 

joga.
Irta: BERÉNYI SÁNDOR dr. 

ügyvéd, szakíró.

Tartalmazza a legújabb lakás
rendelet teljes és hiteles 
szövegét bőséges magyaráza
tokkal, 1000 vezérszóval betü- 
soros tárgymutatóval és a ma

tör vé n yj avas I atá na k 
teljes szövegével.

Ára 3 pengő.
Kapható a Zsidó Élet kiadóhivatalában.

Az olasz zsidóság negyed
része nem esik a zsidó
törvények aláHivatalos jelentés szerint az 

olasz zsidóság mintegy 25 száza 
léka nem esik az olasz faji tör 
fények hatálya alá. mert ezek valamennyien érdemeket szereztek Olaszország és a fasizmus körül.A Fasiszta Nagytanács legutóbb hozott határozata értelmében a következő zsidó kategóriákat nem érintik a faji törvények:1. 406 családot, melyek feje háborúban esett el.2. " 721 család, melyek tagjai önként jelentkeztek hadiszolgálatra.3. 1597 család, melyek feje hadi ki tüntetést szerzett.4. 3 család, melyek feje a fasiszta forradalomban elesett.5. 20 család, melyek feje ebben a forradalomban nyomorékká vált.6. 724 család, melyek fejei már Mussolini Marcin su Romá-ja előtt léptek be a fasiszta pártba, illetőleg 1924 második felében váltak a párt tagjaivá.7. 51 család, melyek fejei, mint légionisták vettek részt Fiume elfoglalásában.
Két és félmillióid 

márkát tesz ki a 
zsidó vagyon Auszt
riábanA „Frankfurter Zeitung" szerint az Ausztriában levő zsidó vagyon összege, mely a Göring-féle bejelentési rendelet végrehajtása során jegyzékbe vétetett, mintegy 

2/z milliárd márkára becsülhető. Az osztrák „nemárják” egész ingatlan vagyona, mintegy 400—600 millióra rúg. 60.000 zsidó üzletet ajánlottak fel árjáknak megvételre, de ezekből csak 2000 került eddig árja birtokba. A lap megemlíti. hogy legutóbb külön bank alakult, mintegy 100.000 márka értékű zsidó üzlet átvétele céljára, azonban félő, hogy ennek ellenére az üzletek „árjásításának” kérdése a megfelelő tőke hiányában megoldatlan marad. Ezzel indokolható, hogy a zsidó üzletek árja megbízottainak megbízatási idejét. mely október 1-én már lejárt volna. 1939 április 1-ig meghosz- szabbitották.
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Két nyilatkozat 
Heller professzor dolgábanA budapesti kir. ítélőtábla 1938 szeptember 9-ére tűzte ki tárgyalásra azt a pert, amelyet dr. Heller Bernát professzor indított sajtó útján elkövetett rágalmazás miatt dr. Pintér Zoltán, az Országos Egyetértés szerkesztője ellen. A pör nyugvópontra jutott avval a nyilatkozattal. melyet dr. Pintér Zoltán, az ügy előadásának megkezdése előtt a kir. ítélőtábla előtt tett...Erről értesülve, a Zsidó . Elet munkatársa felkereste Heller professzort tüzetesebb tájékoztatásért. Heller professzor ismételt sürgetésünk ellenére, abhoz ragaszkodott. hogy előbb meg kell várni dr. Pintér Zoltán nyilatkozatának közzétételét. Dr. Pintér Zoltán ugyanis a kir. ítélőtábla előtt arra kötelezte magát, hogy ezt a nyilatkozatot lapjában legközelebb közzéteszi. Ennek a szeptember 9-én vállalt kötelezettségének okt. 26-án felelt meg. Nyilatkozata ekkép szól:

„Dr. Heller Bernát tanár urat az általa közzétett nyílt levél miatt támadtam meg. Cikkemnek dr. 
Heller Bernát urat bántó részeit rissznrcmrrz. kérem azokat meg 
nem írottnak tekinteni, ezért őt 
megkövetem. Dr. Pintér Zoltán.”Ez az elégtétel elégtétel egyút
tal a Zsidó Életnek, mert a Zsidó Életben jelent meg a Nyílt levél, amelyben Heller professzor keményen megbírálta azt a módszert. amely az orsz. rabbiképzőnek ügyeit a vezérlő bizottságot kellően nem tájékoztatva, vitte s a tanári kar fölfogása és kívánsága ellenére elvette Heller professzor óráit.A dr. Pintér Zoltán ellen intézett pert megelőzte az a per, me- lyi-t dr. Heller professzor, dr. Sza
bolcsi Lajos, az Egyenlőség főszer
kesztője ellen indított. Dr. Szabolcsi Lajos szintén nyilatkozat
tal intézte el az ügyet, amely így szólt:

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

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

..Dr. Heller Bernát tanár úr ellen többrendbeli támadást intéztem e lap hasábjain. E támadások teljes alaptalanságáról meggyőződést szerezvén, az e cikkben foglaltakat fenntartás nélkül vlsz- 
sza vonom s azokért dr. Heller 
Hernát tanár urat mély tisztelet
tel megkövetem. Budapest. 1938. szeptember 12. Dr. Szabolcsi La
jos főssé rkesz tő.”Ez a nyilatkozat apró betűvel az Egyenlőség 19:18. szept. 1.1. szá
mának 5. lapján rejtőzik. A merész sértés az Egyenlőség vezér
cikkében történt, mintán előzőleg is több indulatos cikkben ismét
lődött.Nem kutatjuk, mikor győződött meg di-. Szabolcsi Lajos főszer

Emlékek
Irta : FEtEKI SÁNDOR

Kél elfelejtett költő
Sorsiársti volt pgy má-uk költő: 

Ménj Károlv. Nála szerényebb. fi
nomabb lelkű írót nem ismertem. 
Szinte bocsánatot kéri, liojry él. Ejry 
nag-y biztosító társaságnál mint ala
csony állású hivatalnok tengette 
életéi feleségével és két gyermeké
vel. Rendkívül sokat tudott. A vi
lágirodalom minden mozzanatát is
merte. Eredeti versei - melyekből 
lelki finomsága és nemessége tiik- 
löződötí vissza valaminl szép mű
fordítás.!! lapokban szétszórva ,je- 
leHiek meg de senkinek sem tűntek 
fel. Végre .ifjúi Adolfnak a nagy 
tárcaírónak ötlöltek szemébe ső ka
rolta fel az írót. Eredeti verseit és 
műfordításait Kisfaludy Társa
ságban olvasta fel. Két értékes ver
ses művet adott ki. Az első ..Kis 
virágok messze Iáiról” címmel je
lent meg s kői- 'ménvfordításokat 
mutatott be a vii-minden tájéká
ból majd egy tisz.i harmonikus 
lelkére valló ered-Ji verses köteti*  
látott napvilág1' ..Tolongásban” 

Nyomasztó nehéz küzdelmet 
folytatott az élettel, mert fizetése 
bizony igen silány volt s a poézis 
nem sokat hozott a konyhára. De ő 
azért sohasem pana szkodott. Szerető 
szemmel és szívvel nézte ő és tár
sainak előrehaladását s ha módjá
ban volt, mindenképen elősegítette 
azoknak boldogulását. Rendkívül pe
dáns ember volt. Mimién vasárnap 
a kávéházban végig böngészte az 
összes lapokat s ha egy sajtóhibát 
xett észre, azt ott nyomban a kezé

ben tartott ceruzával kijavította. 

kesztő a maga merész vádjainak alaptalanságáról. Visszavonta valamennyit. Tehát nem igaz, hogy Heller professzor úr eltávolítása a nagyraéltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztérium intézkedésére történt. Nem igaz, sőt az igazságot arcul csapja az a vád, hogy Heller professzor eltávolítását a rabbiképzőnek tiszteletreméltó tanári kara kívánta. Nem 
iga:, hogy Heller professzor tanításának szelleme ellenkezett a rabbiképző intézet szellemével. Megdiesőiilt Bacher Vilmosnak szelleméhez, a rabbiképző intézet legmagasabb rendű tanítójának szelleméhez senki teljesebb, senki odaadóbb hűséggel nem ragaszkodott, mint Heller Bernát.Kérdés már most, miért kellett 
Heller Bernátot a rabbiképző intézettől elszakítani, miért kellett ellene féktelen támadó hadjáratot indítani ? . ..

(36)

Igen nagy érdeme, hogy azokkal a 
költőkkel, akiknek verseit lefordí
totta. levelezésbe lépett s felhívta fi
gyelmüket a magyar költészet ér
lékére. így érintkezett Rudolf 
GottscIiaU, Félix Didin, Emil 7?R- 
fersliaus, Péter llosegger. Martin 
Greif és más írókkal, akik az ő út
ján a magyarság igaz barátai lettek. 
Mi ml jobban fokozódó rövidlátása 
miatt nyugdíjazták s így még szű
kösebb viszonyok közé került. Ezen 
szembaja és egy súlyos bőrbetegsége 
miatt mindinkább visszavonult. 
Irántam való mélységes barátságát 
és szeretetét sohasem fogom elfe
ledni. Tíz év előtt halt meg és sír
kövére rá lehetne vésni, hogy itt 
nyugszik a jóság, a szeretet, a sze
rénység'.

Mikor most mindkét kedves bará
tomról röviden megemlékezem, 
eszembe jut Uhlandnuk híres verse 
a „Des Sángers Flnch”. Ott meg' van 
írva egy zsarnok királynak kegyet
lenkedése és hogy tűnt el ő és híres 
várkastélya az örök feledésbe, mert 
i gy költő megátkozta öt. De tra- 
vesztálva áll ez magukra a költőkre 
is. Lelkűket öntik be verseikbe s ha 
meghallak, nevük, emlékük, elvész 
nyomtalanul. Mint L’hland mondja: 
..Versünkén und vergessen- das ist 
des Síingers Fluch”.

Gyönyörűen ének ö 
harzi kanárikés kalitkák

eladók. VI., Szondy-utca 66.
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Dr. Schiichíer Miicsa és dr.
Fájó szeretettel gondolok vissza e 

két tudós tanárfa. akik nemcsak or
vosi működésűk, de tudományos 
munkásságuk révéit is az egész or
szág halas elismerését érdemelték ki. 
Schiichter ,>| iksa tanár, szegény zsidó 
szülök gyermeki volt. Nagy szorgal
mával. tudásával es megnyerő meg
jelenésével felkeltette Korács Jó
zsef tanárnak, a nagy sebésznek fi
gyelmét s alig hogy kezében volt tíz 
orvosi oklevél, már maga mellé vette 
az egyetem sebészeti klinikájára 
műtőnövemiéknek. A híres, tudós 
annyira megszerette Schiichter Mik
sát. hogy minden ügyét vele ta- 
nácskozta meg. akár sebészi beavat
kozásról- akár magánügyekről volt 
szó. Amikor Schiichter miitőnöveii- 
déki ideje lejárt. Kovács tanár vele 
továbbra is szoros nexusban maradt 
s-a két tudós korbeli ellentéte da
cára is barátságuk mindinkább mé
lyült és mind szorosabb lett. Sehiieh- 
1 érnék mindennap az egyetemen fel 
kellett keresnie a híres sebészt, aki 
vele beszélte meg ügyes-bajos dol
gait. majd ttodig rábízta az. ő tttlar 
donáha volt „Gyógyászat” című elő
kelő lap szerkesztését sőt a lap tu
lajdonjogát is Schachterre ruházta. 
Valósággal meseszerű volt az a sze
retet. amellyel e különben rideg pro
fesszor volt növendékéhez ragaszko
dott. Nem csak sebészi képességei 
miatt, hanem mert nagyrabecsülte 
annak férfias, őszinte egyéniségét és 
azt az önzetlen szeretetet. mellyel az 
mesteréhez ragaszkodott. Napról- 
napra ott volt Schiichter, Kovács 
professzornak a klinikán levő tanári 
szobájában, bizalmas megbeszélésre. 
Igen kedves és Schiichter finom lel
kületűre valló epizód volt az nagyon 
gyakran, hogy ha látta, hogy mes
tere bármily okból rosszkedvű és 
szigorlóorvosok várnak, hogy a pro
fesszor előtt exáment tegyenek, kilo- 
pózott a tanár szobájából és az ott 
..drukkoló” orvosnövendékeknek oda 
súgta: Aki a kolléga urak közül 
nincs nagyon jól elkészülve, jobb 
ha az visszalép- mert a professzor 
ma rosszkedvű'

Schiichter Miksa igazi férfiszép
ség volt. Ovális arcából két meleg, 
barna szemnek lényé sugárzott, -i 
hajzata és kis körszakálla gesztenye
barna volt, hangja lágy, kellemesen, 
behi’zelgően hangzó. Véleményét 
mindenkinek bátran es őszintén el- 
mondotta. Csodalatos szónoki képes
sége volt, melyhez nagy általános 
tudása járult. Szónoklataival elra
gadta a hallgatókat s ha vetetlenül 
politikai nyilvános pályára lep- bi
zonyára ott is nagy és kiváló utat 
fut meg, Orvosi lapjában a „Gyó- 
gyászat"-bail is bámulatos készséggel 
és tűzzel harcolt az általa el nem is
mert orvosi irányzatok es gyanús 
célú működések ellen. A zsidóságnak 
lelkes és mélyen vallásos érzületű 
híve volt. Egy ideig mint a pesti 
zsidó hitközség választmányának 
tagja, nagy hévvel es i lokvenciaval 
küzdött amellett, hogy minden adó
fizető egyuttal szavazati joggal is 
bírjon. Később elkedvtelenedve, a 
hitközségi élettől visszavonult.

Mohr Mihály professzorok
Rengeteg sokat dolgozott, úgy is 

mint sebész és úgy is mint harcos 
orvosi lapjának vezetője. Orvosi 
munkáinak száma igen tekintélyes 
es mind értékes. Nyelvezete gyö
nyörű magyarsága, úgy hogy ezen 
orvosi művek olvasása sohasem fá
rasztó.

Ötvennyolc éves korában hányt el 
a kiváló orvostanár, a magyar orvos 
tudomány nagy kárára. Lapját a 
„Gyógyászat”-ot. mely már hetven
nyolc éves, fia dr. Schiichter Dezső 
< rvos szerkeszti most kiváló tudás
sal és igen jeles képzettséggel. A lap 
még most is előkelő helyet foglal el 
a hazai orvosi folyóiratok között s 
így élő értékes emléke maradt a 
nagy sebésznek, nagy tudósnak és 
nagy embernek.

Dr. Schacliter Miksának 1917-ben 
bekövetkezett halála után a „Gyó
gyászat” szerkesztését a tudós tanár
nak hűséges barátja és főmunka- 
lársa dr. Mohr Mihály vette át. A 
szemészetnek igen kiváló művelője 
volt, aki a budapesti Pázmány Péter 
tudományegyetemen előbb magán

Az orth, izr. hitk. tisztviselőkhöz
Örömteljes szeretettel üdvözöljük 

ismét itthon a Felvidék hűséges 
zsidó hitközségeit, papjait, tisztvi
selőit. Bensőséges a hálaadásunk, 
hogy megérhettük ezt a napot, ami
kor ismét együtt vagyunk, akik 
együvé tartozunk. Ez az örömteljes 
szeretet és határtalan lelkesedés, ez 
a bensőséges hálaadás és a magasz
tos együttérzés az ismét egymásra- 
találás e nagy ünnepén, legyen egy
ben egy jobb és szebb jövő kezdete.

E szebb jövőt megalapozni, e jobb 
jövőt megteremteni, e szebb és jobb 
jövő megalapozásának és megterem
tésének nemes munkájára felhívni. 
■ munkát megkezdeni: — nem ün
neprontás. hanem szent kötelesség 
1 stennel. hazá nkka 1. felekezeliinkkel. 
családunkkal és magunkkal szem
ben.

Ortbodo.x Izr. Hitközségi Tiszt- 
\ iselők Egyesületére ebből a szent 
munkából az orth. izr. hitk. tisztvi
selők ügye, sorsa tartozik. Ami nem 
jelenti azt. hogy hitfelekezetünknek 
nem volnának egyéb problémái és 
nem jelenti azt sem. hogy mi. fele
ke. etünknek ezen egyéb problémái
val szemben érzéketlenek volnánk. 
Sői. bármennyire is át vagyunk 
itatva a tisztviselők ügyének jelen
tőségétől és nagy fontosságától, 
mégsem kívánjuk, nem is akarjuk, 
hogy a zsidóság egyéb problémái 
;. mi ügyünk miatt háttérbe szorul
janak. Csakhogy a zsidóság egyéb 
problémái, azoknak mikénti meg
oldása nem a mi feladatunk, mert

Legolcsóbban mos, fest, tiszfít

Geröífy gőzmosoda
Szor.dy-u 65. Telefonbívó 12-57-67 

l eskisebb menovi,éjii kilós rotiáérl is házhoz 
küldök. 

tanár. majd rendkívüli tanár lett és 
Szitu Adolf kiváló szemésztanárnak 
elhunyta után a pesti izr. hitközség 
kórháza szemészeti osztályának fő
orvosa. Az ország határain túl is jó! 
ismerték és nagyrabeesülték orvosi 
működését és tudományos irodalmi 
működését. Művei sohasem szárazok, 
emészthetetlenek. Minden mondata, 
tiszta, világos, pompás magyarságé. 
Mint ember kedves, megnyerő mo
dorú, mindig jó kedvű és szolgálat
kész. Sok évtizeden át hűséges, jó 
barátom volt és így bőven volt al
kalmam megismerkedni nagyszerű 
emberi jó tulajdonságait és kiválói 
orvosi munkásságát. Földhöz ragadt 
szegény zsidók gyermeke volt és 
minőig nagy volt az öröme, ha vala
mely szegény, koplaló fiatal doktort 
kenyérhez tudott juttatni.

Tragikus módon halt meg 1924- 
ben. A zsidó kórházban főorvosi szo
bájában mütőköpenyegét vette fel 
hogy operációhoz induljon, amikor 
összeesett és meghalt. Sok fájó 
könny hullott érette s emléke, épúgy 
mint Schiichter professzoré, nem
csak munkáikban él. hanem sok sze
rető. hálás szívben is. (Folyt.) 

mi csak arra vagyunk hivatottak, 
hogy a tisztviselők ügyét intézzük. 
Még csak sorrendet sem kívánunk 
a problémák megoldásában meg
szabni. mert a hitk. tisztviselők 
ügye és a zsidóság egyéb problémái 
nem zárják ki egymást, hanem ki
egészítik. sőt a legszorosabban ösz- 
szefüggenek. annál is inkább, mert 
a tisztviselői kérdések megoldását 
halhatatlan nagyjaink az orthodox 
zsidóság legszentebb vallási köte
lességének minősítették. Mi tehát 
csak azért ragadjuk ki a tisztviselői 
problémát, mert ez a mi jog és ha
táskörünkbe tartozik. És aktuális
nak tartjuk ezt azért, mert a tiszt
viselői problémák mindig és min
denkor aktuálisak, mindaddig, amig 
azok megoldást nem nyernek.

A visszacsatolt területek hitköz
ségei és tisztviselői bizonyára értet
lenül látják, hogy a magyarországi 
orthodoxia ezen leg-zentebb vallási 
kötelezettségei mindeddig nem nyer
tek rendezést Betegsegéyezés, nyug
díj. gyermeknevelés, kiházasítási 
segély, felmondás, véglegesítés, stb. 
mind olyan kérdések, amelyek a 
megszállás alatt volt zsidó hitköz
ségek és tisztviselőik számára már 
nem voltak problémák, mindezek 
intézményesen szabályozva voltak. 
Ezzel szemben nálunk a kérdések 
közül még egyetlenegy sem lett 
megoldva.

Ne kérdezzétek és ne kutassátok: 
kiknek hibá iából, vagy mulasztásá
ból. nem teljesült még e szent val
lási parancsunk. — ne zavarjuk 
az egymásratalálás. az együvé ke
rülés felmagasztoutó. szeretetteljes 
együttérzését. Felejtsük el a múltat 
és borítsuk rá a feledés sötét fá
tyolét.

Mi is csak azért állapítjuk meg 
a mulasztást, hogy felhívjunk min-
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Jenkit a kötelesség’teljesítésre, hogy 
így expiáljuk a múltat és mielőbb 
pótoljuk a mulasztottakat.

Minden Iliik. tisztviselő tartsa kö
telességénél:. h o gEgyesületünket 
abban az akeiójában, amelyet e val
lási szent kötelesség teljesítése ér
dekében megindít: erkölcsileg és 
anyagilag támogassa. Ez az akció 
nem a munkavállalók harca a mun
kaadókkal szemben, mert a hitk. 
tisztviselő szent hivatásával maz- 
gasztos kötelességet teljesít, amint 
szent kötelességet teljesít Izrael kö
zössége akkor, amikor a hitközségi 
tisztviselők problémáinak legszociá- 
lisabb megoldását vállalja magára. 
Itt tehát nincs érdekelleniét, hanem 
azt a szent feladatot, azt a szent 
kötelességet teljesiti zsidó közösség 
.s zsidó hitfelekezeti tisztviselő egy
mással szemben, amely a vallási 
életnek egyik követelménye, egyik 
parancsa. Csak ha a Ilit községi 
tisztviselő hivatását, mint szent kö
telességet fogja fel és a zsidó kö
zösség a tisztviselő és családjáról 
való gondoskodást isteni parancs 
ként teljesíti: csak akkor tett ele
get zsidó kötelességének.

Ez a tudat kell, hogy áthassa a 
zsidó közösséget és annak tisztvi
selőit és ennek a köztudatba való 
belevitele, teljesítése Egyesületünk 
célja. Ezért tartsa kötelességének 
minden hitközségi tisztviselő Egye
sületünk erkölcsi és anyagi támo
gatását. és ezért tették hitéletünk 
minden tagjának kötelességévé hal
hatatlan nagyjaink, hogy Egyesii- 
letünket pártfogolják. Semmi két
ségünk aziránt, hogy a most felsza
badult területek hitközségei és tiszt
viselői e kötelességüket teljesíteni is 
fogják és újabb lendületet adnak és 
visznek be hitéletünkbe és egyesü
let linkbe.

Ez alkalommal egyben azt a fi- 
gvelmeztetést is intézzük a tisztvise
lőkhöz: aki mint közkatona tesz ele
get kötelességének, sokkal tisztelet
reméltóbb tagja egyesületünknek, 
mini az a vezetőségi tag. aki még 
a közkatona kötelességének sem tesz 
eleget.

Arra kérjük az ország összes orth. 
tisztviselőit. hitközségnéI. ebevrá 11 a 1. 
vagy bármely felekezeti egyesület
nél legyenek is alkalmazásban, és 
tekintet nélkül arra. hogy eddig 
tagjai voltak egyesületünknek, vagy 
sem: jelentsek be kivétel nélkül be
lépésüket Egyesületünknek (0 r 1 h o - 
dox I".. Hitközségi Tisztviselők 
Egyesülete. Budapest. Wesselényi - 
uccu 13.) és közöljék a következő 
adutokat:

1! A belépő tag neve (héberül is), 
ciiletési helye és éve.

2) Fogluík'V'ásu. pontos címe.
3! Miét i á’l jelenlegi alkalmazá- 

egelőzőleg hol, mi
lyen minőségben és meddig állott 
. Ikalmazúsbun.

4'. Fi/clése és jövedelme.
M \'o!*-e  katona világháborúban

< h; i- •!). miko tol-ni'*(l • 1 ig es mi- 
ivm kitüntetései vannak, van-e 
i'-oath; > reas i gazol vá nya.

6) Feleének leánykori neve.

7) Gyermekeinek neve, születési 
helye és ideje.

8) Melyik rabbisághoz tartozik és 
mi a rabbi neve.

9) A hitközségben működő egyéb 
tisztviselők neve és alkalmaztatása.

10) Állampolgársági bizonyítvá
nyának száma, esetleg annak köz
lése. hogy áílampolgársági bizonyít
ványát miért nem szerezte még meg.

11) Havonta mennyi tagsági dijat 
akar fizetni (a legkisebb tagsági dij 
havi 50 fillér.)

12) Hány adófizető tagja van a 
hit községnek.

Xe tartsa senki jelentéktelennek a 
mai válságosán súlyos idők ellenére 
sem a tisztviselői ügyet, ne akadjon 
senki, aki majdan azt a szemrehá
nyást teheti: avol asémim anaehnii 
ói á'hénü... Xe legyen kénytelen 
bűnbánókig*  emiatt a következmé
nyekért önmagára vállalni a fele
lőssegei. sem hitközség .sem pap: 
de ne legye i (‘gyetlen hitközségi 
t i .-/A viselő sein.aki kivonja magát kö
zösségim kből és t isztviselőiársai nak 
rmido-e:len jogviszonyai, családjá
nak bizonytalan helyzete mint: ma
gának tehessen szemrehányást. Xe 
érezze biztonságban magát senki 
sem. mert a legszilárdabbun nmg- 

lapozott exisztenria is összeomol
hat. — erő csuk az egységben, csak 
az. összetartásban van és biztonsá
got csak az a tudat nyújthat, hogy 
kötelességeinket tel iesíte’i ük em
bertársainkkal. tisztviselő t á r s a i n k - 
ka! szemben és akkor remelbetjük. 
hogy Isten meghallgat és megsegít 
bennünket.

Közöljük, hogy Egyesül létünk köz
leményei a .Zsidó Elet”-ben jelen
nek ni(‘g A lapot a hitközségi 
liszt viselők kedvezményes árban 
kapják.

Ili itestvéri üdvözlet tel 
az Örthodox Izr. Hitközségi 

Tisztviselők Egyesii lele

GYORS HIRDETÉSEK
E rovatban egy szó 10 fillér, vas

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

Férjhezadnáin húgomat, ki kine
vezett tisztviselőnő, hasonló állású 
úriemberhez. ..Nyugodt otthon” je
ligére a kiadóba._________________

44 ÉVES IPAROSEMBER va
gyok. feleségül vennék oly hozzáiu- 
ilíő hölgyet, aki 4- .">000 pengő hozo
mánnyal rendelkezik. ..Komoly há
zasság” jeligére.

JÓ ÁLLÁSBAN levő úrinő há
zasság céljából levelezne oly 45—50 
éves úriemberrel, kinek szintén 
biztos exiszteneiája van. „Kettő
nek könnyebb" jeligére a kiadóba.

I R A NCIA-egyetemi diplomás fia
tal nyelvtanárnő még néhány órát 
válla). Telefon: 256 -285.

Diplomával rendelkező úriember 
keres elv jólelkíí iparost, aki bármi
lyen szakmára kiíanítaná. Levele
ket „Hálás leszek" jeligével a kiadó
hivatal továbbit.

Társat vagy társnőt keresek ko
moly vállalatomhoz. Csak teljes 
című levelekre válaszolok. , ltl tiilíí 
pengő” jeligére a kiadóba.

PESTKÖRNYÉKI villámban tel
jes ellátást adok gyengélkedőknek. 
Különleges hízókúra módszer. Sey- 
bold, XI., Baross Gábor-telep XIVa. 
(Megközelíthető: Horthy Miklós-tér- 
től autóbusszal.)

HÁZVEZETŐNŐT keresek 3 tagú 
családhoz,, ki minden munkát vál- 
ial. Cím a kiadóban.

HÁZVEZETŐNŐT keresek orth. 
kóser háztartásomba, aki a diabe
tikus konyhához is ért. Családom 3 
tagból áll. Fizetési igények megjelö
lésével írt leveleket „Perfekt le
gyen” jeligével továbbít a kiadó
hivatal.

HARISNYÁIT gyönyörűen 
vítom. nagyon olcsón: Krausz, 
Péterffy S.-u. 7. III. 8.'

kija
vít,

MINDENNEMŰ kézimunka javí
tást olcsón vállalok háznál és há
zon kívül. „Nagyon olcsón" jeligére 
a kiadóba.

GYERMEKEK német nyelvokta
tásán vállalná nagyműveltségű úri
nő. Cím a kiadóban.

TISZTVISELŐNŐ nagy irodai 
gyakorlattal, azonnali elhelyezke
dést keres ..Nagyon szerény” jeli
gére a kiadóba.

GYÖNYÖRŰEN éneklő harzi ka
nárik kaphatók Gerőfinél, VI., 
Szondy-utca 66.

MINDENFÉLE SZERELÉSI mun
kát legolcsóbban végez: Ungár, hat. 
eng. villanyszerelő. Erzsébet-krt 22. 
III.

DÉLELŐTTI ÓRÁKRA takarító
nőt keresek, csak hosszú bizonyít
vánnyal. Erzsébet-körút 18. fszt. 1.

JÓKARBAN levő porszívógép ol
csón eladó. Győri. Baresay-u. 3. f. 1.

LEGJOBB és legszebb cipők, Ru- 
dovicsnál, Vili., Szerdahelyi-u. 20.

ÍZLÉSES RUHÁKAT és pongyo
lákat készít, alakításokat hibátla
nul végez: Doróné. VIII., Alföldi- 
u 16. III. ____

\ ÁROSI bunda, télikabátok, kis 
termetre, eladók. Cím a kiadóban.

TELJES ellátást kaphat úri csa
ládnál. Cím a kiadóban.

BETEG ÁPOLÓNŐNEK ajánlko
zik nagy tapasztalattal bíró, intel
ligens. elsőrendű referenciákkal 
rendelkező nő. Cím a kiadóban.

LEGJOBB fűzők Halásznénál 
kaphatók. Erzsébet-krt 23. II.
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