
sza&ad-e megtámadni a himozsfig eimmet.
mikor maii a magvar zsidóságért?
Irta: Sándor Pál országgyûlési képviselõ

r tv. E,, ki néhány hónap óta a pest!
tiitközs^g egyik elöljárója , megtámadta a
pesli hitközség érdemes elnökét egy cio- ;
nistia szemlében , abból az alkalomból ,
hogy az elnök „Md, paraziták" címmel
Vezércikket irt az Egyenlös ég-hen , mely-
ben a magyar zsidóság becsületes érzé-
seinek és jogos felháborodásának adott ;
kifejezést * í

Csodálkozásomat kell kif ejezni azon , ]
%ogy az elöljáróság egyik tagja a hilköz- \
istéflf elnöke ietteit a nyilvánossá g elõtt bi- !
rálát tárgyává teszt. Bátran mellõzhette ;
Wolna e cikkét. Tételezzük fel , hogy kri- !
Ilkájában igazságos és hel yénvaló leli
volna , ha tényleg hibát követett vo'na el
elnökünk azzal , hogy e tárgyban cikket ;
irt — én határozottan az ellenkezõt állí-
tom — akkor K , sokkal nagyobb hibát
követett el azzal , hogy elnökünk szavait
.'és állásfoglalását Icgg Öngiten í igyekezeU .

Nem lehet tagadni: a zsidóknál éppen
Ugy meg van a különbözõ mentalitás ,
íiiint más vallásoknál . Az egyik zsidó
odaáll teljes mellel az igazság mellé és
törekedik szembeszállni rosszindulatú el-
lenfeleinkkel, a másik strucc-politikára

-adja magát, nem lát , nem hall . Az egyik
felfortyan , ha igazságtalanul bántalmaz-
zák , a mááik, ha leköpik , azt mondja
hogy esik az csõ Gusztus dolga. Amióta
fclek , nem bírtam elbírni az utóbbi men-
talitást és nem bántott engem egy csöp-
pet sem, mikor Ágai Adol f rólam hono-
sította meg a Borssz em Jankó Kardhordó
Izidor humoros figuráját és még kevésbé

-bosszantot t, midõn szembe mondták né-
kem „Ne hagy d magad Schlcsinger".

. A  protestánsok csak azért vívták ki a
jogot, hogy õk is a hatalom asztalához
ülhettek, mert félelem nélkül ellenszegül-
tek támadóiknak a nekik szent vallá-
sukért és nem engedték, hogy õket para-
zitáknak tekintsék. Igaza , volna ' K . -nak ,
.ha elnökünk, egy zugiró vagy hírneves
-iró miatt nyúlt volna tollhoz. De 6 ak-
ikor állt ki ~ és ezért mélyen leemelem
elõtte kaiápotnat , -**¦- amikor két bíróság

reánk sütötte a parazita-bélyeget . Elnö-
künknek K. szerint hallgatni a kellett
volna, mert csak „zugirõról" volt szó.
Amiket a királyi ügyész kifogásolt, azt
zug irodalomnak szabad-e tekinteni? K.
pá pább akar lenni, mint a pápa? A kir.
ügyész vallásfelekezet ellen i bûnnek
tartj a és K. nekünk Tánzcr-féle viccekét
mond: Der Zar wird sich kra t zen ., .  Mi
engedjü k meg, hogy elfajuljanak az
ilyen demagóg írások? M i hallgassunk ,
kussoljunk, mikor maga az ügy észség
vádat emel ? Md szó nélkül hagyjunk egy
ítéletet , mely becsületünket , önérzetün-
ket mélyen sérti, hogy keresztény testvé-
reink ezt a meghuny ódzkodásun kat más-
képpen magyarázzák ? Mikor minket , zsi-
dókat vádoltak , hogy a terroristák piszkos
alakjai között oly nagyszámú zsidó hu-
zódol t meg, hosszu ideig folyt a hajsza ,

! mert ugy mondták , meg kellett volna
tagadni a velük való közösségünke t hl-

| tmtalo3an. - Mennyit szenvedtünk , mert
í ilyenforma erélyes ny ilatkozatokat , minõ
Stern clnölcé volt, nem láttunk a zsidó-

i ság hivatalos vezetõi részér õl?
Mi menjünk „lehetõleg észrevétlenül

l el" az ilven Ítélet mellett? Mi ,,ne ve-
gyük észre az ilyen ügyet" és K. „nem
tudja eléggé perhorreszkálni , hogy... nem
tart óttá méltóságán alulinak mentegetni
a zsidóságot a parazitaság vádja alól. 4 '

Mi ez? Minth a hallanám a rég eltûnt
gettó hangját , az elnyomott , megszégye-
nített zsidóság mártírjainak szomorú he-
begését! Ped ig mi nem vagyunk és nem
leszünk többé gettó-zsidók. Mi az õsi vallás
megõrzõi maradunk és ezért hajlandók
vagyunk vérünket is feláldozni , még csak
áldozatnak sem tekintjük ezt — de mi
mag yarok vagyunk és maradunk és csak
hitben vagyunk tántoríthatatlan hivei az
Egy Istennek . És mint magyarok véde-
kezni fogunk , még ha . K. E. ur nem
is bánja , hogy minket parazitáknak ne-
vezzenek. Ezt mi átengedjük azoknak ,
akik q gettót és a sárga f oltot  nem tud-

i'ják' kíücrm ¦ egyéniség ükbõl, akik .nem

bánják , ha minket üldöznek és becsmé *
relnek.

. Ne vegye rossz néven . K. E., de rossz
szolgálatot lett a zsidóságnak e cikke .
A laisser fatre , laisser altér politikája
mindi g rossz politika volt . fis elnökünk
ne vegye szivére, hogy egyik elöl jár  ója
nincs vele egy vélemén yen. Hányszor -
voltam már ilyen helyzetben! Mikor
1920-ban vállaltam a zsidóság védelmét
csak azért , mert más erro nem váll alko-
zott , a zsidóság prominens képviselõi ,
összes bará taim , zsidó i! testvéreim soka-
sága vissza akart tartant beszédem meg-
tartásától. Csak Mezey Ferenc és áz
Egyenlõség szerkesztõje követelték a le-
szed elmondását. Az ö tanításuk alapján
cselekedtem. Szabolcsi- akkor lapj a révén-
mindennap életét tette kockára, késõbbi
idõkben az AvaríT y ellen való bátor fel -
lépésével tett nagy szolgálatot az egész
zsidóságnak , amivel tiszteletem, megbe-
csülésem iránta csak fokozódott. Hot
voltak abban az idõben önök, tisztelt
uraim, ltot volt abban az idõben bátor"
ságukt Mozdult-e akkor meg más embcf
olyan ügyben, amilyenben õk néhányan
a bõrüket vitték a zsidóságért a piacra?

Ma igen , megjött  a bátorságuk arta,
hogy konkoly t hintsenek a zsidóság közé,
olyan idõben , amikor az országo t kell
menteni , midõn a zsidóság teljesen lc«
rongyolódott , elszegényedett, mikor küz- .
dení kelt a hitközségnek a mindennapi
megélhetésért és ilyenkor , mikor minden
veszél yben van, midõn látjuk a német- '
országi, a lengyel elvakultság orgiáit , ak*
kor mi ne védjük meg az egy kincsün-
ket, ami maradt — a becsületünket ?

Nem - uram , maradjanak önök a gettó-
ban , mi szabad , becsületes magyarok
maradunk és a jövõbe n is szembe fogunk
szállni olyan becsûletrablókkal, akik min-
ket , parazitáknak fognak nevezni vagy
vallásunk miatt*becsületünkben támadni.

Stern Samu barátom , elnököm , üdvö-
zöllek a Makkabeusok tá rsaságában . Én
köyéttjjk;;tégcd ezeíi az utóat
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Mél yen tisztelt Fõszerkesztõ Ur!
Elöljáróságunk indíttatva érzi Ina-

gát , hogy ¦ most. amikor a Dohány-
utcai templommal kapcsolatos épít-
kezéseink Keretében a Hõsök Emlék-
templomát átadtuk immár magasztos
rendeltetésének , meleg érzessél emlé-
kezzék meg mélyen tisztelt Fõszer-
kesztõ Úrról , mint aki a világ háború-
ban elesett zsidó vtdlásu mag tjar hõ-

sük emlékének méltó megörökítését
lapjában* az „Eggenlõség -̂ben min-
denkor oly lelkes buzgalommal szol-
gálta.

Elöljáróságunk épp ezért ma tarfptt
ülésében õszinte elismerését f e j e z t e
ki mélyen tisztelt Fõszerkesztõ Urnák
azért az odaadó , buzgó és eredm é-
nyes munkásságért, amelyet a világ-
háborúban elesett hõseink emlékének
méltó elismerése javára k i fe j te t t  és
amellyel, sok méltatlan beállítással
szemben, felekezetünk erkölcsi érté-
kének igazát is eredményesen szol-
gálta.

Fogadja mélyen tisztelt Fõszer-

kesztõ Ur õszinte nagyrabécsölésünk
nyilvánítását . . . .

Budapest, 1931 november 19.
A. Pesti Izr. Hitközség Élõljar&saga
Eppler , s. k., cfern , s. k.,

fõtitkár. elnök. .
Nagyságo s

Dr. Szabolcsi L<qj os
fõszerke sztõ urnák

-Pudapest;
Meghatott köszönettel vettü k ezt a kitün-

tetõ okiratot. És hálás ' • kegyetettel tesszük
le a legnagyobb magyar zsidó hitközségnek
ezeket a gyönyörû sorait a zsidó hõsi .halot-
tak emlékének sz ent oltárára.

A TÍ2&&1&É*i SEmmtf &mléf c®

A fovi.ro.si törvény hatóság legutóbbi köz-
gyûlésén újra bemutat ták egy közkézen
forg ó tankönyvnek azt a fejezetét , mely a
legújabba n kia lakul t  felfog ás szerint foglal-
kozik a „zsidókérdéssel" . Ezút ta l  Temésy
Gyõzõ , a budapesti VerfJÕery-reálgímnázium
tanára foglalkozik ezzel a kérdéssel abban a
magyar történelmi tankönyvében, melyet
cserkészek használatára irt.

Szinte fel kell már tételeznünk , hogy van
egy központ i titkos tanterv és titkos utasítás,
ItteIvet akár valami hatósági , akár valamely
társadalmi szerv diktál és amelynek alapján
az oktatás egész vonalán fe l - f e lbukk an  ez az
untiszemiia szellemtõl álhatóit és gy ûlöl-
ködõ tahitáé.

Hálás Károly a budapesti egyetemen,
Hacndel Vilmos a debrecen i jogi fakultáson.
Jvrassa Ftul -e a falusi ismétlõ iskol:íkbnn.
most pedig Temesy Gyõzõ a cserkészcsapa-
tok tagjai részére terjeszti ezt a tankönyv-¦ antiszemitizmust .

\ Béke idején a törökrõl és a talárról , mely
olyan szomorú szerepet játszol t a magyar i
históriába n, nem tan í tot tak olyan elfogult
hangon és olyan gyûlölködõ szellemben,
mint ma a zsidókról. Egész torzkép alakul
ki ezeknek a tankönyviróknak a tora alatti
mely ugyan számot vet a törvényekkel és a
társadalom felfogásáva l és ezért látszólagos
objektivitással igyekszik szembe állítan i a
zsidók — az Írók által koncédált ~ jó tulaj-
donságait és hibáit , sõt megteszi a szokásos
antiszemita megkülönböztetést a tisztessége*
és nem tisztességes zsidók kõzi: végei ed-

I 
meny ben azonban a kép,  mel yet rólunk raj-
zolnak , azt a célt szolgálja és alkalmas is el-

j érni, hogy a növendékek lelkében a leg-
nagyobb bizalmatlanságot és megvetést hintse
cl velünk szemben.

ösi antiszemita fércmûvek szellemében
élelmesnek , üzleti szellemûnek , egymás kö-
zött és a esaládon belül összetartottak jelle-
meznek ugyan bennünket , de a hazaíisagun-
ka|, az erkölcsi értékünke t  és a megbizh átö-
ságunkat a Iegny iltabban kétsé gbe vonják.

Temesy Gyõzõ például a következõképen
foglalja össze taní tásait a zsidóké désröl:

— A zsidókérdés. A zsidó erõsen összetartó faj;
amelynek kisebb része az egyes nemzetekbe beolvad ,
nagyobb része féltékenyen õrzi nemzeti saj átságait.
Tanulhatunk fej lett üzleti érzékébõl és élelmes
ügyességébõl , amellyel érdekeit képviselni tud ja.

A cserkészethez csak kicsiny része csatlakozott.
Az egyéni elbiraias képesti arra. hogy kiválogas suk
azokat, akik a csérkészfogadalmat vallatj ák. Éppen

j ugy a magyar nemzet szempontj ából is egyénileg
kell kiválogatnunk a magyar sors részeseit . Knnek
próbáj a a magyarságért való (szenvedés vállalása:

Tartózkodj unk egyes hibáitól , amilyenek: a tola-
kodás, a feltûnés keresése, hangoskodás, megveszte-
gethetõség, nemzeti eszményeink fitymáj ása . yaltá-
•ossAgunk kigunyoíása . anyagiasság, fogyaték os ' er-
kölcsi érzék , a laoJntat hiánya . Ak'k a magvai- sor-
sot fenntartás nélkül vállalj ák , azokat be kell venni
a nemzet tagjai közé. ak'k a maguk érdekeit a haza
föl é teszik azok ellenségek .

A legmélyebb f elháborodással és tiltako-
zással' vesszük tudomásul ezt a legújabb anti-
szemita kirohanást, melyet egy aktív- tanár
követ el, akinek a gondjaira a mi fiainknak
a nevelése is bizva van. Vájjon mit érezzen
az a zsidó szülõ, aki a Verbõczy-reálginíná-
ziumb.i íratja be a gyermekét és akinek a fia
véletlenül Temesy tanár ur osztályába ke-
i ül? Vájjon elvárhatja-e a zsidó szülõ az il yen
tanártól , h ogy szeretettel és elfogulatlanság-
gal bánjék gyermekével, hogy jóakaratta l és
gyengédséggel nevelje? Vájjon nem kell-e a
zsidó szülõnek az ilyen tanárban gyermeke
ellenségét látnia? És nem kell-e folyton attól
reszketnie, hogy a tanár a gyermekkel szem-
ben éreztetni fogja azt a gyûlöletet , mely
könyvének soraiból kiütközik?

Hát  mi valóban ellenségek vagyunk-e eb:
ben az országban, hogy a tankönyvekben, az
iskolákban mindenütt ilyen szellemmel kell-
jen szembe találkoznunk? Hát valamilyen
titkos antiszemita megszállás alatt élünk-e.
hogy ennyi idegenkedést kelljen tapasztal-
nunk magunk fölött? Hát büntetlen ül, lehet-e
rólunk azt irní, hogy megvesztegethetek, f o -
gyatékos erkölcsi érzésnek vagyunk , hogy a

nemzeti eszményeket f iymál juk? Már-már ott
tar tunk , hogy kétségl>eosetten kell körülnéz-
nünk: vájjon mely ik oldalról és hol remélhe-
tünk védelmet és segítséget? ; - : *¦.«.

És minden intézmény t, legyen annak bár-
milyen nemes a célja , megfertõznek az anti-
szemitizmus gonosz mérgével A, fasc'zmus ,
amely Itáliában a legszélsõbb , liberalizmus
formájában jelentkezik , mel ynek égisze alatt
a római egyetem rekio'-a és a legfelsõbb ka-
tonai birÓsÜg elnöke zsidó vallásunk: nálunk
az antiszemita bornirtság és gyûlölködés fe-
kete ingében próbálkozott. A - cserkészet,
amely a lélek és a kedél y kimûveléséi, a fér-
fiasság legszebb erényeinek nevelését, a ki-
sebbségben lévõk és gyengébbek védelmét
tûzte ki céljául; az il yenféle , tankönvvékbe n
n í.rv " töiknd ést  és b i r a l^^r "né ' íHi nrõbá'ja
beleplántálni a cserkész-ifjúság szívébe osz-

i .tál yiársaiva l , pajtásaiva l és kÖ nyczelével
szemben. 

És valótlansá gokat is iar.H éz az antisze-
mita pedagógia. Mert hiába foglal helyet
Anglia kormányában jtlcnhg. három zsidó,
hiába volt GoJdziher k .ii ' fö ld ' ( egyetemek
díszdoktora , hiába idéz elõ a fizikában kor-
szakos változást az Einstein-teór ia, a pszi-

j chológiában a freudizmus: mi nz antiszemitíz-
1 mus görbe tükrében csa k üzle ti széHemti,
• élelmes kalmárok maradunk, akiktõl . minden
tudomány és minden lelki kultú ra távol ma-
rad . És hiába hull t el nálunk ti ezer, Német-
országban tizenkétezer zsidó katona a világ-

I háborúban: mi az antiszemitizmus torzító
leneséje ala t t  nemzetietlenek és megbízhatat-
lanok maradunk .

Temesy tanár ur büszkén ráütött a mel-
lére és azt mondta , hogy 6 ezért á könyvért
a nemzettõl egyest f o g  kapni

Mi ezt a k ijelentést a leghatározottabban
visszautasítjuk. Mi az antiszemita egyetemi
tanárok , középiskolai lanárok és: falusi nép-
tanítók minden szereplése mellett sem akar-
jak elhinni, hogy legyen olyan közvéle-
mény, amely annyira megvintqzott volna,
hogy a Rákóczink , Deákok. Éötúös Józsefe k
régi, sõt a Berzev iczy Albertek ét Wlassics
Gyulák mai is élõ liberalizmusa után pálmát
és egyest nyújtana át az olyah tahitások ter-
jesztõinek , mint Temesy Gyõzõ tanút• ur.

Mi reméljük , hogy az az antiszemita széliem,
amelyet az ellenforradalonmban mindig fe le *
J Ötlcnséggel mentegeitek , nem fog állandó-
sulni a pedagógiában és az illetékes körök
végre meg . fogják találni á módját annak,
'¦osv a tf inkönyv-iró k körmére kopvintsanak
és véget vessenek ennek a pedagógiának.

Cs&fflsés^ aiitiszemift&saBMis

Pepzsasztifiiiegi
antiMHifoi* í_ mûtárgyak 1

jÉmk alkal mi vételekbõl j| '

íIHTíKART ..-.|(1G. ST&RNBEltG Z. J.)
Dob- is Kazlnczy-nteak sarkán. Tol. : 40S-69 6« 423-59 H !



Irta : Schaf er Zsigmond dr.
" Még néhány szól a parazita-ü gyhöz.rA megdönthetetlen megállapítások mel-
lel!, melyeket Stern Samu elnökünk két
liét elölt e helyütt  az „Egyenlöség í! -cn ke-
resztül az antiszemiták táborához és a
isagy nyilvánossághoz adrcsszált: én is
szót kérek, Kossuth személyével kapcso-
latban.

Mert minden magyar embernek fel kell
emelni szavát az ellen , hogy ,a perben a
legnagyobb magyar ember , Kossuth Dí-
jas  mint antiszemita és mint a zsidó val-
lás és a zsidó pol gárok becsmérlõje van
fel tüntetve. Kossuth Lajos a magvar
nemzeti ideál tetõfoka , az az alak ,
akit minden magyar ember gondolatban
és emlékezetben örök idõkig a legtökéle-
tesebb minden emberi fogyatékosságtól
menten legtisztább emberi és nemzeti
nagyságnak ismer és imád, akinek poli-
tikai , emberi és elsõsorban magyar írásai
és szavai örökéletüek s ma is idõszerû
programmot alkotnak , aki egyénisége ré-
vén is a nemzet részére több világrészben
a magyar nemzeti ügy védelmében kivivta
az osztatlan és határtalan elismerést , tisz-
teletet és nagyrabecsülésj . Ezt a nemzeti
bálványt ugy odaállítani , mint aki oszto-
zik egy elvakult es megvetett nézetvén, —
nem lett volna szabad megtenni a para-
zita-cikk védelmében. A Méhely Lajos
szerkesztésében megjelenõ ,,A Cél" cimü
fajvédelmi folyóirattal szemben Kossuth
néni szorul igazolásra. Ez a foJyóirit az
8 októberi számában is orgiákat -ül Leva-

> tich felmentése miatt s nem átalja megis-
mételni Kossuth antiszemitaságát. Kossuth
26 éves korából származó kijelentéseket
kõzöl a „parazita" igazolására. Én nem
tudom, honnan van véve a citátum s en-
nek folytán nem is állithatom , hogy a
forrás épp olyari megbizható-e, mint a
többi talmudi és bibliai idézetek (Roh-
iiugból kurvát).

De én ezzel szemben , magút Kossuth

Lajosi .. idézem, aki amerikai nemzetvé-
delmi körútján , St. Louisban általános-
ságban a vallás kérdésérõl szöszerint kö-
vetkezõket mondotta :

„Meggyõzõdésem 3zcrlnt a vallás lelki-
ismeret dolga és ezt minden ember in-
tézze cl önmaga és Isten között . Tehát
tisztelem minden ember váltásos meggy õ-
zõdését. Én vallásszabadsá got követelek
magam és nemzetem számára , tehát tisz-
telnem kell másban is azt a jogot , amelyei
a magam számára követelek. Semmi sem
kelthet lelkemben nagyobb méltatlansá-
got , mint a vallásos elnyomás."

De ennél még nevezetesebb és a zsidó
vallású magyarokra nézve legbecsesebb
az a beszéd, melyet Angliában tartott s
melyben szószerint igy nyilatkozik:

Éppen az képezi az 1848-iki korszak örök
dicsõségét, hogy a nemesség Ónként letéve
a közös haza oltárára minden kiváltságait,
Jogait és mentességeit, a fajkülönbség nél-
kül, jobbágy népet fajkülönbség nélkül sza-
bad földbirtokosokká, szabad polgárokká
tette 8 önként, szabad akaratból prokla-

málta s gyakorlatilag megvalósította M
„egyenlõ szabadság, egyenlõ jog , egyéniéi
kötelesség- nagy elvét a magyar korona
területének összes keresztény lakossága szá «
mára faj-, nyelv-, valláskülönbségre val«>
tekintet nélkül. Csak azt az egyet sajnálom
is, szégyenlem Is, hogy az akkor még ural*
gott elõítélet miatt az örök . Igazság e szent
elvét az ország zsidó lakosaira ekkor még
nem lehetett kiterjesztenünk , de vigasztal
azon gondolat, hogy az elv törvénybe lévén
iktatva, a szabadság napjának melege an
elõítélet ködét is mihamar eloszt ataud ja «
csak kis Idõ kérdése lehet, hogy a magyar
nemzeti becsület pajzsáról ez az utolsó fölt
is eltûnjék. (Kossuth Lajos: Irataim as
emigrációból, 11. kötet, 143. old.)

Kossuth ezt nem itthon és nem valami
választói gyûlésen mondotta s igy nem le-
hel ráfogni , hogy talán mint politikus egy
bizonyos népréteget akart a maga részére
megnyerni, hanem kétségtelen , hogy meg*
ny ilatkozása igaz , aggódó, hazafias érzésé*,
bõi és meggyõzödéséhõl eredt.

Bizonyára már akkor Is szorgalmas é*
becsületes, hû állampolgároknak bizonyul**
lak a zsidók és ez indította Kossuthot á
megny ilatkozásra , melyet a magyar zsidó
becsület emlékére minden hitközség nagy**
termében arauykerelben ki kellene fü ggési!**
leni. Voltak és vannak zsidó val*
lásu bûnösök , aminthogy voltak és vannak
Keresztény és más vallású bûnösök. Amig

Kossuth és a „para ziták *4

Kohnérék
As egész,- családja küségesen követték az.
õsi tradíciót. Ha segíteni kellett, a .K oh-
nerek az elsõk között mltak, ha áldozni
kellett a felekezetért , a Kohnerek önma*
guktól jelentkeztek , a magyar zsidó tu-
domány, mûvészet nagyszerû mecénáso-
kat talált bennük; Ennek a lelki kultúrá-
nak igazi megszemélg esitöje báró Koh-
ner Adol f ,  a cég jelenlegi fõnöke , ki a
magyar zsidóság újkori történetében el-
múlhatatlan érdemeket szerzett. Elõször
mint a zsidó közalap elnöke, majd a zsidó
kézmüeg y let vezére, négy év óta pedig
mint a kongresszusi zsidóság országos
szervezetének elnöke, a Magyar Zsidó
Unió megalapítója: báró Kohner Adol f
mindörökre beírta nevét a magyar zsidók
történetébe. Finom és megértõ lelke , ál-

r - 'Az évszázados Kohnf r-cé g . likvidá-
lásai az egész magyar zsid ó közélet a leg-
f ájdalmasabb érzésekkel kiséri. A Koh-
ner név a t isztessé get , a becsületet , a
közéleti tisztaságot és a lelki kultúrát je-
lentette évszázad óta a mi felekezetünk-
ben: az Izzó magyarságot és a lelkes ra-
gaszkodást az õsi hithez. A Kohner név
történelmi értéke a magyar zsidóságnak
és a Kohner bárók voltak az egyedüli
Zsidóhitü bárói család ; ahol kitérések nem
homályosították el a zsidóság hoz való
hûséges tartozás történelmi kép ét.

v Elsõsorban néhai Kohner Zsigmond ne-
mes alakjára gondolunk , ki mint a pesti
hitközség elnöke, cl múlhatatlanul beírta
nevét a magyar zsidóság kultúrtörténe-
tébe. Gy ermekei, utódai , fial és leányai

dqzatkJszsége, minden , jóér t való meg *
mozdulása és felbuzdulása a modern ma*
ggar zsidóság vezéralakjává avatják báró
Kohner Adolfot .  ¦¦ *¦ ' ¦ '

És szeretéttel kell megemlékeznünk,
báró Kohner Willyról, a cég fiatalabb fö - *
nõkérõl , ki mint a külföldön tanuló z sidó
diáko k ügyének elnöke, a magy ar zsidó '*
ság igazi telkes patrónusának és barátja *
nak mutatkozott és aktnek mûködésé
alatt a Központi Diákbizottság a legszebb
eredményeket tudta felmutatni. ;

- A Kohner név a magyar közgazdasági
éleiben világhírû márkái jeleidéit. De et
a név be van irva minden idõkre, mint
a jósá g, a szeretet és az áldozatkészség
szimbóluma a magyar zsidóság hálás em*
lékezetébe is.

Fiuneueiointezet
m i n d e n n e m û  i s k o l a  b é l i

bentlakó fis betörd
t a n u l ó k  r é s z é r e

Budapesten, VI., Délibáb-utca 25. sz.
Telefon : 191-48. Prospektus.
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gyarló emberek vannak , addig bûnözõk- is
lesznek , de rosszakaratu és perfid célzatos-
ság az , amikor egy vagy más bûnös*ért az
illetõ egész felekezetet teszik felelõssé.

Ez a kossúthi nyilatkoza t egyben felelet
mindén ahtíszémitáskodá.sra, benne van az
antiszemitizmus helyes definíciója is s 'a
jobboldali sajtó hasztalan ad folytonosan
olvasóközönségének egy kis antiszemita cse- j
mc 't , hasztalan tartja ébren olvasóinak I
Ksidógy ülõletét holmi dajkamesék kel s a
zsidó szó helyett a liberális lapoknak „kör-
úti" meg „terézvárosi" elnevezésével — mi !
mindezek elébe szegezzük Kossuthnak , a
magyarok közös apjának fentirt kijelenté-
seit!
mmmmmmmmmmmmmm mmammmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Abból az alkalomból , hogy a berlini
Knrfürslendammon gyanútlan járókelõ-
ket azon az alapon támadtak meg anti-
szemiták , hogy azok külsejük után Ítélve ,
a zsidósághoz tartoznak , érdekes anekdo-
tát elevenítenek meg á német zsidó lapok.

Az esetet Ágai Adolf irta meg annak-
idején s nz Ostendeben esett meg, egy
magyar püspökkel. Az egyházfcjcdelem
végigment az utcán és hosszu kabátja
alól csizmák nyúltak ki. A hosszu kabá t
és a csizma azonban azok az ismertetõ-
je lek, melyekrõl Ostendeben az utcai su-
hanc a kngyelzsddókra ismer rá . Nosza ,
a gyermekek tömege utána eredt a
püspöknek, gúnyolták õt és köveket kezd -
tek rá hajigálni. Igy szoktak tenni azok-
kal a lengyel zsidókkal , akik Ostendebc
tévednek. A püspök magánkivüíi haragra
gyulladt és csak rendõrt keresett, aki õt
megvédelmezze a suhancok érthetetlen
vakmerõsége ellen . Mikor aztán megta-
lálta a rendõrt , kérdést intézett hozzá,
hogy mi lelte ezeket a fiatalokat. Az ke-
délyesen elmosolyodott: „Hát így szoktak :

tenni a zsidókkal."
— Zsidó ? — kiált fel csodálkozva

emez — én p üspök vagyok/
És hátraveti a kabátját , m ire az álmél-

kodó elölt feltûnik a hatalmas arany-
kereszt.

Késõbb a püspök összetalálkozott
Ágaival , akinek elmondta az esetet. Aat
Író elmosolyodott és igy válaszolt:

— Látja kegyelmes uram, ilyen érzés
zsidónak lenni. Excellenciád csak egy
negyed óráig kóstolt bele — mi már 13
évszázad óta csiná ljuk ezt ugyan tgy . . .

Az esetet nz is aktuálissá teszi, hogy
a berlini támadások alkalmával súlyosan
megsebesítették dr. Péter Derichsweilert,
a hirleriánusok elvbarátját. Mig a magyar
püspöknek annakidején a kabát és a
csizma vált vesztére, Berlinben n hitle-
rista vezérre az orra idézte f e l  a végzetet
Ez az orr állítólag hasonló volt a berlini
zsidók orrához. A súlyosan sebesült anti-
szemita most kórházi ágyon «x?avédi
meg, hogy egy órányira Õ is belekóstolt
a zsidó sorsba , roshasono estéjén.
¦ H" i» mi' 
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Aki csak egy óráig volt zsidó,,*

Dob-utca 37, I. em. Igazi uyomorlakás,
1 fõbérlõvel, sok albérlõvel. A fõbérlõ öz-
vegy Kõiben Jakabné. Aki havi néhány
pengõ segélybõl tengõdik . Ez az egyet-
len fix jövedelme. Most takarít albérlõire,
éhbõl tartotta el most elhunyt édesapját,
Heller Adolfot , az utolsó magyar honvédet ,
aki Bem apó mellett harcolt a szabadság-
harcban, tizennégy éven át katonáskodott ,
arra volt mindig a legbüszkébb , hogy 6
kapt a az elsõ obsitot. Radetzk y — mint
Kõiben néni nekünk elbeszéli — édesatyj át
-szerelte legjobban katonái közt. Hel ler
Adolffal mindig csak a koszt miatt volt baj ,
ugyanis egész életében szigorúan ragaszko-
dott a kóser étkezéshez.

Ferenc Józsefe t személycsen is ismerte.
Ugyanis Gyõr megyében ugyanazon év
Ugyanazon- napján, -ugyanazon -órában szü-
leteti mint Ferenc Józsof. Mikor Fcrcne
Józsefnek ezt hírül adták , arra kérte
Kadetzkyt , vezesse eléje Heller Adolfot. Igy
ismerte meg a derék honvéd a királyt.

0
Sok Írás, katonai okmány, kitüntetés ta*

I

nuskodott a zsidóhitü magyar harcos hon-
véd hõsiességérõl, katonai szolgálatairól; a

. szabadságharcban való részvételrõl , ezek aa
írások azonban a 101 éves öregúr lakásá-
ban 15 esztendõvel ezelõtt a tüz martalé-
kává vállak. >

Leánya a halotti mécses mellett ölve, el-
mondottá nekünk, hogy nz öreg. dacára,
hogy rendkívüli nyomorban voltak , sze-
mérmes ember lévén, nagyon rcsteltc szo-
morú helyzetet. Soha senkitõl semmit nem
kért , cl nem fogadott , büszkén viselte nyo-
morát , élete utolsó napjainak legszebb órái
azok vollak , amikor hófehér császárszakái**
lát simogatva , r.&iú6 énekeket dúdolgatott.

Érdekes, hogy Heller Adolf , dacára agg
korának , eléggé mozgékony volt. Nemrégi-
ben például kijelentette leányának, hogy
Budapestrõl elköltözik , botjára támasz-
kodva nekiindul gyalog Pécsnek, ahol fiatal
éveiben néptanító volt . Azért akart a itt-
hagyni Budapestet, mert — mint mondotta
— azt tapasztalta , hogy a várjos nem eléggé
jámbor • • «  (r« k.)

A százegy éves Heller Adolf

Nemrég történt beiktatásom óta alaposan
munkához fogtam. Legnagyobb sajnálatomra
azonban azt kellett tapasztalnom , hogy az
éltetõ erõ , mely által szerencsétlen zsidó
if júságunkat  tanulmányaikban alátámasztani
óhaj tot tam , hiányzik. A fiz év óta mûködõ
neiv.es akció fõképp a pesti izr. hitközség és
a Chevra szubvenciójából, valamint templomi
és magánadományokból él, tagdijakat nem
szedhetünk, ennélfogva n jószívû , megértõ
zsidó társadalom segítségére vagyunk rászo-
rulva . Soraim célja a budapesti és vidéki
zsidóságunk érdeklõdését felhív ni és ismétel-
ten ráutalni arra a kétségbeejtõ állapot ra ,
melyben a kül fö ldi  zsidó egyetemi hallgatók
vannak Napró l napra érkeznek garmadával
az egyetemi év megnyitása alkalmából segé-
lyért könyörgõ levelek és éh a legjobb aka-
i.'.tom és szorgo s utánjárásom dacára fájó
szí vvel kénytelen leszek az évek óta havi
segélyben részesített 500 diák létszámát , va-
lamint  az eddigi szomorúan kevés 30 p engõst
havi „segélyt" a felére redukálni , ha mûkö-
désemet nem fogják kiadós segélyekkel hat-
hatósan alátámasztani.

Elsõsorban intézem kérésemet a hazai
egyetemeket  f rekvent á ló  szülõkhöz , legyenek
meg értéssel a mi szerencsétlen külföldi diák-
j aink iránt , akik éhezve , fázva , dideregve
ülnek sötét szobáikban , mialatt az õ gyerme-
keik a szülõi ház melegétõl övezve és meg-
védv e, annak minden elõnyében részesülnek.
Kérek minden zsidéi jószivet , hogy nyilatkoz-
zék meg és részesítsen anyagi segélyben
bennünket , külföldi  „Wcltstudcnt" -eket súj t
günk van arra. Adományokat számunkra a
Belvárosi Takarékp énztárho z kérem küldeni.

Aki tudni akarja , mi történik odakinn ,
olvassa ei az alábbi berlini sorokat...

Sehlesinger János,
J? külföldi zsidó diákakció elnöke.

Aki kétszer is eladta a vérét..*
A klinikai félévek egyre jobban súlyosbí-

tották helyzetem A stúdiummal intenziveb-
ben kell foglalkozni , különösen záróvizsga
felé esõ periódusban (Most a kilencedik sze-
meszterben vagyok.) A gazdasági krízis is
bennünket külföldi „Weltstudent"-eket sújt
legelõször és legérzékenyebben: minden ke-
nyérkereseti alkalmat minden területen el-
veltek tõlünk

| Második sárgafoltunkká lett az „Aus- i
knder'' jelzõ. ]

A múlt félévben, amint már emiitettem ¦
{ önöknek , kétségbeejtõ vég fenyegetett: a
; szemeszter • elvesztése. A kétszer meghosz-
; tzubbitotl határidõre sem tudtam a tandijat,
I illetõleg annak két részletét lefizetni. A meg-
oldás hasonlított a helyzetre, mely szült-e:

| véremet transzfuzló céljaira kétlzben
eladtam.

A közel másfélliternyt vérveszteség annyira
megviselt, hogy hetekig nyomtam az ágyat. '
De a szemeszter meg volt mentvei Ezen vég-
zetet sejttetõ gondok mellett eltörpült a testi
eltartás problémája. Az egész nyári szünidõ-
ben, a múlt félévben is, azelõtt a népkony-
hán étkeztem. Egészségem alá van ásva. A
transzfuzió szomorú következményeit még
most sem tudtam kiheverni . Itt állok bete-
gen, nincstelenül, a fölemelt tandíj megszer- I
rése rémit , várom, mint a megváltást, az
önök segélyét, hogy lakbéradósságaimat
törleszthessem, a nép konyhán kifizethessem
az ínségebédek árát és vasszigorra l pár már-
kát félretegyek a tandíj  elsõ részletére. És
most minden számolgatásom keresztü lhúzza
a segél y redukálása. Az én nyomorúságos

háztartásomban 16 márka elvonása hely re *\ hozhatatian zavazp kat okoz. Életstamiuraoin
gerince volt az a 31 márka. Kínnal , keserv-
vel, adóssággal és hitellel tengõdtem egyik
terminustól a másikig és ha megjött az a
várvavárt pénz, már nem is nevezhettem ma-
gaménak. Nem birom tovább ezt a küzkö-
dést. Érzem , hogy elhagy a testi és lelki
erõm. Elesek a cél elõtt. Nem leheti kérem
népkonyhai ebédekkel , reggeli és vacsora
nélkül , lyukas cipõkben, fûtetlen lakásban egy
280-márkás szemeszter elébe nézni. Uraim,
ha ez a szemeszter elvész , elveszett a stú-
diumom is. Ha összeroppan a f inis végsõkig
erõltetett energ iája^ elveszett minden, a
munka, az eredmény, a nélkülözés és az el-
adott vér. önökhöz fordulok , mélyen tisztelt
Uraim, tapasztalt , megfontolt férf iakhoz .
Kérem, mutassa nak egy módot, egy utat,
lehetõséget , hogy segíthessek rag umon és
ezen a szerencsétlen ügyemen. Vagy segítse-
nek önök tettel , ahogy már eddig annyiszor
tették. Könyörgöm , lépjenek közbe , hassa-
nak oda, hogy esetleg mégis megkaphassam
az 50 pengõs segélyeket.

(Berlin) Radõ Zoltán,
cand. med.

A mi bujdosó fiaink

Ne fõzzön otthon, I
mert •*

WEiCER-óStersro
Kitûnõ kóser konyhája la ebédet ti&zboz
saáilti > P 1.BO ei-L Araiakat a golyós j
gazdwtóg; helyzetre való ekl ntot el rend
kivll! leszállítottuk. Palesztinái kóser
borok raktáron. liR0tll<mak«t külön
diazternKtafcben mindea Árban vállalunk
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Gõzön Gy ula is f ellép mint rokon
a családi estély en, mely et Mordechaj Benéth, a nagy rabbi
emlékére rendeznek a magy ar leszármazottak. > •

Gázon Gyula, a kitûnõ színmûvész , szombat j
esíe a Dr^chsier-kávéház különterm één tel- j
lép rgy családi összejövetelen , amelyet Mor-
tlecháj Benéth, a száz év elõtt elhunyt hires
nikolsburgi fõrabbi magyar leszármazottai
rendez^ • '-

•
Gözon Gyula ezen az estélyen nem mint

meghívott vendég lép fel, hanem mint rqkon.
ö — mint az Egyenlõséy-ben néhány hete
büszkén kijelentette, — egyik késõi unokája
a vüágHrü talmud-tudósnak .

**v

2t)2ü ayaruá az orthodoxia szokatlan fény-
tryél üiinepslte meg Mordec haj Benéth, a vi-
lághírû nii.olsburgi országos fõrabbi a halálá-
nak százéves évfordulóját. Közvetlenül a cen-
tennárium e õtt a magyar származású nagy
vabhi egy ik kései utóda, Benedikt Sándor fel-
hívást tett közzé az Egyenlõség-ben s ebben
figyelmeztette a magvarország i leszármazotta-
kat a közelgõ évfordulóra. Az Egyen lõségben
megjelent felhívásnak nagy visszhangja tá-
madt , amit bizony ít az is, hogy a világ min-
den tájáról egy besereglett ezer leszármazott
kõzöt t könVbe'f í l  ötven magyar is résztvett
ti Nikolsburg ban lefolyt centennáris ünnepsé-
gen, ötven ember , akik sohasem látták egy-
mást s akik itt Nikolsburgban találkoztak
össze abban a vérségi kötelékben, mely õket
közös nagy õsükhöz, Mordechaj Benéthhez
fûzte. Et is határozták nyomban, hogy a jö-
võben is összetartanak s nagy rokonu k emlé-
két családi összejövetelek keretében f o g j á k
ápolni . Azóta elmúl t két esztendõ , de a „c.sa-
lád" állja az elhatározását: idõnként össze-
jönnek a rokonok s felol vasással , énekkel ,
szavalattal áldoznak Mordechaj Benéth emlé-
kén?x .

Van ebben a kultuszba n és összetartásban
valami égészen szokatlan és megható. A mai
anyagias vi'ágban a rokonokat inkább egy
nagy Öröksé g megszerzésének reménye szokta
kö?ös akcióra ösztökélni , min t a tisztelet és
hódolat, amellyel õsük nagy széfemének
adóznak . Sz*nte önkéntelenül fe'csendü' a
kérdés: ki volt ez a Mordechaj Benéth , aki-
nek egyénisége egy évszázad messzeségébõl
viláejí t vál' nzatlan szugge sztivilással s ekinck
emlékét ilyen kegyeletes módon õrzik és
ûpo 'j ák a késõi generációk?

Munkatársunk beszélgetést folytatott Ham-
»ci Sándor dr. budapesti ügyvéddel , aki egy
másik rokonnak Benedikt Zoltánnal egvütt
lelkes propagálója é» megteremtõje volt a
Üer.élh-kuHusroak. Hamvai dr. valóságos
H i n ú ir- -i it i t,** *a i ia i  iá i>r í

Mard echáj Benélh-szakérlõ s büszkén említi ,
hogy akár egy állá napig is tudna beszélni
kitûnõ rokonáról. Mond is sok érdekes dol-
got , sok ismeretien epizódot, melyeknek mo-
zaikköveibõi kialakul ennek a világhírû lal-
mud tudósnak az egyénisége.

Mordechaj Benéth'. élete és pályafutása.
íme rövid élettörténete: 1753-ban születõit

Csurgón. Mint tizenhároméves ifjú , három
ered et^'hé be. iyelvü talmudi értekezésével kelt
feltûnést. Késõbb Karpéles és Ezekiel Landau
hires prágai rabbiknál tanul. Húszéves korá-
ban megnõsül. Egy év ntu 'va a nikolsburgi
hilközség av bész din- 'évé választják s mint
biró mindig békességet teremteti a peres felek
között. Jószívûségére jellemzõ, hogy ha az
alperes szegény volt , a felperest õ maga elégí -
tette ki a sajátjából s miután ez nagyon
gyakran elõfordult , egész vagyonát , sõt fele-
sége hozományát is ráköltötte a bírásko-
dásra . Rövid ideig Lindcnburgban, majd a
nyitramegyei Sárváron mûködött mint rabbi,
majd 1780-ben nikolsburg i fõrabbivá válasz-
tották. Ferenc császár országos fõrabbivá ne-
vezte ki Mordechaj Benéthet. aki a kineve-
zésrõl szóló császári dekrétumban szerepel
e'õször Benedik t néven. Mint országos fõ-
rabbi , bejáratos volt az udvarba és Ferenc
császár az ö kérésére engedélyezte birodalma
területién az akkor indexre telt Ttf mudnGk
szabad terjesztését és tanítását. Késõbb meg-
hívásokat kapott  Pozsonyba és Krakkóba,
de ezeket nem fogadta el s megmaradt régi
állásában amelynek tudásával és bölcsessé-
gével óriási tekintélyt szerzett. 1829-ben hall
meg Karlsbadban. ahol nem lévén zsidó te-
metõ , l ichttnsleinban temett'*k el. Itt  kilenc
hónap nn 'va eithum#1lák s hamvait Nikols-
burgban helyezték örök nyugalomra. Az ex-
humalást . mel y az or 'hodox rítus szerint ti-
los,  érdekes  itidoko 'ássol eiviedélvczle a tto-
zsonyi Cjhaszem Szófer .  Benéthnck volt egy
ifj úkori  vétke* nem elsõ. látatlanban el 'egv-
zett menyasszonyát vette el feleségül, Leány-
nézõbe menet ugyanis szórakozott ságból egy
másik leányos házba nviloit be s csak ké-
sõbb derûit  ki a tévedés, am 'kor már a 'ánv-
rAi nem b*do ft vá*% n*»m te aV art lemondani.
EI is vette IVleségül a lányt , elsõ menyasszo-
nya pedig máshoz ment féribez s mikor né-
liánv évj izod *r>»Tva mpn^ntt T ,íchtí*t* s»oinhan
temették él. A Chaszam Szó tér szerint Is ten
rendele te, volt ho>n} Mordecha j f íené 'h is
ugyanebbe a temetõbe került s azzal, hogy
a halálbon kilenc hónapra egyesült elsõ *
íre^rtf a^z ^nn ^vc t t, exn }átta if i t ikari bonét.

Mordecha j Benéth korának egyik leg-
nasvobb talmud-tudósn volt. Müvei a XVIII.
 ̂Fid itk »* - - - *» M - - —i *fc <¦ A tmM -»» ¦** * ti l>a A ttt üá flif -**• ÍM

század talmudi irodalmának legjelesebbjei
közé tartoztak . Bár szigorúan orthodox volt%
ismerte és megértette korának modern esz-
méit Müveiben gyakran idézte Leibnitzot és
Aristotelest, ami egy akkori orthodox rabbi-
nál igazan ritkaságszámba ment. Engedé-
lyezte Mendelssohn bibliafordításának hasz-
nálatát , amit a chaszidikus zsidóság nagyon
rossznéven vett tõle. A .Sulchan Aruch alap-
ján állva , éles harcot folytatott Chorin Áron
reformtörekvéseivel szemben. Nagy tekinté-
lyét lalbavetve békét teremtett a zsidóság
három árnyalata: a chaszidikus, rabbinikus
és a modern zsidóság között. Messze földön
hires jesivát tartott fenn. Tanítványai kö-
zül a legkitûnõbb rabbik kerültek ki , mcg*>
követelte a világi stúdiumokat . H. Modern
gondolkozása ellenére az orthodox zsidóság
is elismerte s véleményét egyes talmudikus
és halachikus kérdésekben ma is döntõnek
tekintik.

Legendák a tiizifeeskendõHi!
és a csodatevõ gyûrûrõl.

Mint „misznáged" ellenzõje volt a chaszi-
dizsnusnak, de nem kerülte el a nagy és bt.
res rabbik sorsíit: csodarabbi hírébe kevere-
dett s különösen halála után egész legenda-
kör fonódolt alakja köré. Nikolsburgban még
ma is beszélnek csodatételeirõl. Mesélik , hogy
a szom szédos ház ablaka a szobájára nyílott ,
ami a rabbit zavarta. Megkérte a szomszédot,
hogy falaztassíi be ablakát , akkor házát soha-
sem puszilhatja el a (üz . A szomszéd telje-
sítette a kérést és 1 áza — noha közvetlen
közelében gyakran pusztított tûz — tényleg
sértetlen maradt.

Egyszer Mordechaj Benéth konstruál t  egy
fából való tü?oltófecskendöt , amit azzal a
tulajdonsággal ruházot t fel , hogy minden tü-
zet elolt de megtiltotta , hogy átlén iék ve 'o
a „techum sahboszt'\azaz azt a határvonalat , i
amelyet vallásos z s.idó szombaton át nem lép-
helett. Egy alkalomma l szombaton tü z ütött
ki a szomszéd os községben és az oltáshoz
kölcsön kért Ak a nikotebnrgink híres liizfecs*
kendõjét. Mikor azonban átlé pték vele a
, technm sabboszt" , a fecskend õ hirtelen da-
rabokra törölt . Maradványait ma is õrzik a
nikol sburgi temp'om padlásán.

Volt Mordecha j Benéthnck egy aranygyû-
rûje, amely fiúról fiúra szállj  s jelenleg a
nyircgy 1 ázai Benedikt Márkus tulajdonában
van. ETõI a t[Vürüröl azt tarlj a  a családi hit ,
hogy ha terhes asszony húzza az ujjára , a
szülési megkönnyí ti. Száz esztendõ alat t  a
kiterj edi családba n nagyon sok asszony ujján
íreofordult a csodalevõ gyürü. de aki igénybe
vélte, annak nagy összeget kellett letétbe he-
lyezni, hogy a gyürü el ne kallódjon ...

' ^ * * - m --** - - - - - - * * ' * ' - -  " -li ¦ H ÉH llilÉÉil
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A család kiadja a nagy rabbi müveit.
Elmondja még Hamvai dr., hogy Morde-

chaj Benéthnck több mint száz leszárma-
zottja él Magyarországon. . .* Nevezetesebb le-
származol lak: Kardos Albert , a kiváló iro;
dalomtól téné!-z, Benedikt Henrik orvo spro-
fe sszor, Kardos Samu " történetíró, Benedikt
Vilmos ezredorvos, Benedikt Márton volt
MAV igazgató. Hamvai Lojo * dr. liircs fel-
vidék i ügyvéd és mások.
'
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. Két esztendõ alalt a rokonok körüliéiül
j nyólc családi õszejövoreU tartottak . Legköze-
lebb november 28-án tartanak- mûsoros ..és&'-
ládi ^összejövetel t, amelyen Hamvai dr.. Mor-
dechaj ' Benethröl olyas te ), S. Hamvai Anna
fõvárosi tanárnõ szaval, f íozsnyalné Kauf-
mann Manci énekéi.

j Külön érdekessége ennek a családi cstély-
nck , hogy; fellép Vtt Gózon Gyula , a kitûnõ
színmûvész is, akirõl az Egyenlõség nagy cik-
ket irt a TorpcÁói menyasszony zsidó, korcsa
marosának szirénében aratott  nn-.y síkere al-
kalmából. Gózon Gyula ny ilatkoz ott akkor
nemcsak errõl a hálás zsidó szereprõl , de a
maaa zs idóságáról is és büszkén vr 'f otta meq,
hogy õ is egyik késõi iwidéka Mordocháj
Benéthnck. Most is önkén t és a legnagyobb
örömmel vállakozot ; arra , hogy a családi es-
télyen mûvészetével hódoljon nagy õse em-
léke elõtt.

, I)e a családi összejövetelek kegyele tes ak-
hisán tûi komol yabb formában is' ápolják
Mordecha j Benéth kultuszát.  A . család clha 'á-
rozta , hogg sorra kiadja Benéth kéziratban j
inaradt mûveit, \ (v. a.) i

„8947":

Irta : Hajdú Miklós dr.
8947 : ez á tekintélyes szám a pesti Cha-

nuka nagy ajándéka. Nesz gódául; nagy
csodára való emlékezésnek idején megbe-
csüljük szeretettel a j ók, a kegyesek és fi-
gyelmesek ajándékát. Hát még ha a cha-
nukai ajándékot , amint ez a ml esetünkben
történik , törvén y által alkotott testület tel-
jes, hivatalos, mivoltában adja. Mert ez tõr-
tént az idén Pesten 1 Nem tré fa ez,, gyermeki
— a -Budapesti Kereskedelmi és iparkamara
hivatalos juriszdikciój a kinájjá nekünk ^ ez-
útta l az ajándékos meglepetést.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
'¦— ' halljátok a csódátl— a maga minden
felekezeti' tagozottsá gán .fölülálló tárgyila-
gosságának szigorúan ' körülbástyázott terü-
letén —— a cicisz és a mezuza kérdésével, á
cicisz és a mezuza ' forgalombahozaiálanak
és terjesztésének ügyével foglalkozik . Mintha
csak misnabeli bölcsek vitáját és döntését
hallanók. Hogyan? Uj illetékesség, uj ha-
táskör? 'ta lán-táh a G13 mievót a nagylekin-
tetli Kamara tartja számon? Tény és való-
ság: - a Budapesti Kereskedelmi és Iparka-
mara hivatalos állásfoglalásának erejével

I 
egyengeti a cicisz és mezuza , a, szemlélõ-
szálaknak és ajtóféltáink ékességéinek " útját ,

i 8947 az aktaszáma a Budapesti Kereske-

delmi és Iparkamara elvi jelentõségû állás *
foglalásának , amely a cicisz- és mezuzq
ügyében való hivatalos döntést tartalmazza.
A kamara elvi döntésében igy olvassuk;
„cicit" - és - hnUizi.i.zah" . Hogy a mezuza nyil-
ván elirási hibából a hivatalos ügyiratban
mazuzahként szerepel , szót sem érdemel. Zsidó
és nemzsidó tájakon különb grajznikhoz
szoktunk hozzá héber szavak latinbetüs át-
írásánál. És hogy mi más sort tartunk á
Sörhá olvasásánál , ez se baj. Mi úgy olvas-
suk * hogy tanítsuk a szivünkbe égetett pa»

i rancsolatokra gyermekeinket és beszéljünk
| ezekrõl a parancsolatokról , amikor otthon
I vagyunk , amiKor jaruna a nagyvilág utjam,¦ beszéljünk ezekrõl lefekvés és felkelés idé-1 jen , kössük azokat kezünkre , légyenek azok
( homlokunk díszeként szemünk között -— ;cs
írd ¦ azokat mezuzóként ajtófélfádra és ka-
pudra. ' Elõbb van tehát szó a mezuzóról ; éa

I csak késõbb a parancsolatról , hogy készít-
' sünk rojtot , eiciszt ruháink szögleteire és
I légyenek ezek s/cmlélõrojtul , hegy ne jár-
I junk szemünk vágyakozásának u t j á n . . . , A

kamara változtat a sorrenden , és. elõbb szól
' a ciciszrõl , azután » mezuzáról. Mindegy, A

fõ, hogy a . Szemere-utcában (Budapest szé-
kesfõváros V-ik kerületében] a Lipótváros-
ban!), a kamara . díszes székházában, észre-

I veszik u mezuza és a cicisz parancsolatait-*
Kereskedelmi ügyekben lajstromozott el»i

jelentõsé gû állásfoglalásoknak sorozatában
tizenhat eset között legelsõként a Budapesti

; Kereskedelmi és Iparkamara 1931. évi 6-ik
i teljes ülésének hivatalos jegyz õkönyve mel*
lékletén közli szórói-szóra a következõketi

Zsidó szertartási cikkekkel (cicit, •¦-

mazuzah) való liázalásnak akadálya
nincs, mert a jogszabályok csupán -
„egyliáz i ékszerele és diszitmények" *
kel való házalást tilalmaznak. (894 7)

Itt az iráS) olvassátok! Semmi-semmi
akadálya a eieisszel és mezuzával való
házalásnak. Nagy és korlátlan szabad*
súgnak dekretálása ez. Zsidó öröm. Zsidó
szabadság. A házaló jöhet , mehet a ei«
cisszcl és mezuzával. Vehet mindenki
hosszu életei! örök életet!

Zsidó öröm. \
Merjem-e (nem mint a nagy tekintetû

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
levelezõtagja, de merjem-e a szertartási
elöljáróság munkareszortjaként) statisz-*.
tikusra bizni ezekután az adatgyûjtést;
vájjon a 8947. számú dekrétum nagy és
korlátlan szabadságának érvényében máf
most hány zsidó palota, hány zsidó ht íz
ajtaja gyarapszik Pest-Budán a Võóhavti
parancsával ékes nemesi címerrel? És a
Lipótvárosban kelt kamarai szabadságié**
vél . után hány ezer cicisz kerül az aján«
dékot váró fiuk taliszaira és cidáklics*
kaira? j

Megelégszem a hivatalos határozat
chanukui számcsodájával, a 8947-tel.- Eny*»
nyi uj pesti mezuza és ennyi uj pesti
szemlélõszál a mai pesti chanuka nesz
gÓdaul ja, csodásan hagy csodája le*
hfcüie... '„

PESTI CHANUKA CSODAAKTÁJA

-

H—: ——^—"————¦— »

^HlL.lÜU^n. C l  - -. : , .
EZÜST MENÓRA
dúsan aranyozva, elmésen beépített zeneszerkezettel, mely a „Moátis cur" dallamot
játssza. Viírindisznek, vagy szobadísznek Igen alkalmas. Értékes aj ándéktárgy.

Nagysága 25X22 cm. Ára: 100 pengtt.
Kapható: STERNBERG A.y Bálvány-u. 23



írja : Sx ^hctcsi Lr&fcra

Ó, Izrael i Népem, édes nemzetségem,
Izraeli Karddal gyõztek a te hõseid és te
mécset gyújtasz az õ emlékükre. Világos-
sággal ünnepelsz, Izrael. Világosság a te
emlékezésed a multakra. A fény, a fény,
az, megmaradt neked, azt nem vehette él
tõled senki sem. De a mécsnek sem volná
szabad elhamvadni a mi ablakainkba n
sohasem. Hiszen nincs nap, amikor hõ-
seinkre ne kelljen emlékeznünk. Nincs
nap, mikor nem bántotta k volna, nincs
nap. mikor értünk nem küzdöttek volna.
Há minden vértanúdért , ha minden hõ-
södért mécset gyújtanál , Izrael , örökké
világosság volna a föld minden éjszakáin.

A férfiak tûrtek és szenvedlek éveken
keresztül. Lehajtott fejjel, összeszorítot t
ököllel jártak AnUöchus Epiphanes zsar-
noksága idején. És esak mikor a nõkhöz
ért a gaz, amikor üteg akarta gyalázni
Izrael szüzeit, csak ükkor tört ki a zsidó
lélekbõl a tüz. Mikor Matiszjahu leányát ,
el akarta hurcoltat ni esküvõi men nyezete
alól a görög helytartó: a zsidó leány oda-
állott a férfiak elé és fegyverbe szólitqfía
õket. Gháhûka harca a zsidó nõ harca;
Chanuka csodája a zsidó nõ csodája. És
amint Egyiptomban kiveszett volna a zsi-
dóság, ha a zsidó nõ nem õrködik és nem
bátorítja a roskadozókat: — órj p  ugy ei-
pusztuít volna a görög zsarnokság alalt ,
ha a zsidó nõ nem gyújtja fel a makká-
beusok lángját az elbágyadt zsidó szivek-
ben.

Mi a legnagyobb boldogság a földön? ¦•—
kérdezték - tanítványai Ben-Zomáíól.

— A: legnagyobb boldogság, .— felelt ez
—, boldoggá tenni valakit.

*
Tiszteld az olyan agg tudóst is, ki már

csak romja önmagának. Abban a frigy-
"szekrény ben, melyet Izrael szentül hor-
dozott , a széttöri kõtáblák is olt feküdtek
az épek mellett.

• '•
¦ ¦¦ 

•
Küszöb vagy Izrael, melyen mindenki

tapod. Láttál-e már összedõlt palotákat?
A küszöbe mindegy iknek ép maradt; az
oszlop ledõl, a ciráda beomlik, az erkély
megroskad — a küszöb , az megmarad.

•
Zsidó ember, ha aközött kell válasz-

tania , hogy üldözött legyen , vagy üldözõ,
•— Válassza az elsõt. Legyen üldözött , de
6 né üldözzön. Legyen szenvedõ, de
õmiatta ne szenvedjenek .

A jó hírnév olyan, mint a teli éléskara-
{ rája a .-háznak. Legyen; — de ne él j  be-

lõle állandóari.
*

Zsidó erkölcstan.
Aki szaván, Ígéretén változtat , olyan

i>ün3s. mint a bálványimádó.

I

{Szanhedrin t raktátusa 92a oldal.)
Nem szabad embereket félrevezetni

még gondolatban sem. Zsidót sem, po-
gánvt sem.

(Chttllin 94a.)
Nemzsidót megrabolni nagyobb bün,

mint zsidót , mert ezzel Is len nevét meg-
gya'ázza az ember.

(Héberül: ' Chomar gézei hagoj migezel'
Jisroel , mipit é Chiljul Hasém , Baba Kamii
Toseftája 10.)

Nemzsidó szegényt együtt kell segíteni
a zsidóval ; nemzsidó beteget együtt
ápolni a zsidóval; nemzsidó halot t a t  elte-
metni a zsidóval. Zsidó mezején , hadd
böngésszen nem zsidó szegény is.

(Gitlin 61a .)
.. (íródott és tanitódo lt pedig zsidóüldözések
és szenvedések közepette . Ez az erkölcstan ,
ez a zsidó morál volt a zsidóság felelete el-"
lenségei brutalitására.) . *

és vuldvAshcl

A tudományos világ igazi nagysá gait jel-
lemzi, hogy ha munkássá guk tuf ngomórcsz -
ben egy bizonyos szakkörben folytatódi k is
le. mûködésük hatása még is egyetemlege s ,
amely az egyes tudományos kérdések rész le-
teibõl világraszóló jelentõsé g ûvé emelkedik.
E tapasztalain ak igazságá t találjuk meg Gold-
ziher Ignác élettörténetében. Mig õt itthon
elsõsorban és fõkén t mint kiváló sémi nyel-
vészt , a keleti irodalmak történelmének bu-
várlöjá t ismerték , addig n külföld  — a kelet
ugy mint a nyugat — munkásságának p á r é t *
lati és legnagyobb érdemû jelentõségét törté-
neti, kultar és jogtörténeti értekezéseiben és
ama elsõnek állata alkalmazott módszerben
ismerte f e l , amell yel az izlám f o g  mél ysé geibe
behat olt volt.

A KIK.  század második felébon a világ-
politika horízonlján elõtérbe lépett a kelet
politikáj a. Ga zdasági 4vokok a gyarmatokkal
rendelkezõ államokat — Franciaorszá got ,
Angliát , Hollandiát — gyarmataik társadalmi
viszonyainak rendezésére késztették. Az izlám
társadalom és jogi int'Vményei az érdeklõ -
dés középpontjába, kerüllek . Ismerni kellõit
a ke'el évezredes muUta l biró társadalmi és
jog i intézményeinek tör téneté t , mivel n cél a
gyarmatok gazdasági felhasználása volt, ami

" egj'cd"» l - konszoMdalt szoc ;á?is viszonyok mel-
lett lehetséges, ez pedig biztos és jó  jogszol-
náttaf ási tételez f e l. Az izlám régi. évszázados
törvénykönyvei a pyarma 'ok morféra környe-
zete mellett nem vo 'fak alkalmazhatók. Szíik-

. ség volt tehát  a kelet sokmil-ió mohamedánja
részére modern Codexre . melynek jogszobá -
lvai a meglévõ és élõ társadalmi intézménye-
ket nem változtá l iák meg, de uz A rt azokat

1 -̂ ""-"""" ""¦̂ ^VIBHH HiaiaBH aS

Goldziher Ignác, a Jogiadéi
ttaláluiiaK Vi. évíordüléiara

Ma ánSilrdelés. Ktfzvet2ft&% kizárvn.
32 éves, zsidó földbirtokos , volt tarta-
lékos liszt vagyok. Saját elsõrendûi kö-
zépbirtokomon önállóan gazdálkodom .
Zsidó, lehetõleg földbirtok o s család leá-
nyának ismeretségét keresem nõsülés
cé dából. Szülök SZiyeV. megkeresését
„Csalódni nem fog bennem'* j eligérj e
lap kiadóhivatalába kérem.
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t vevõinket, hogy a hideg
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szállítását megkezdtük. I
I

A r á i n k a t  a viszony ok-1
hoz kép est erõsen te- l
szállítottuk.

Kérie üt árj egyzékünket , I
mely mindenrõl táj ékoz-
tatja.

Tegye még ma meg próba-
rendelését és látni fogja,
hogy vevõi csak
„Skrek$zalámi "-t
óhaj tanak.

A n é v  g a r a n t á lj a
a m i n õ s é g e t

ert n̂ aszaiiiis1
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las isiié psHel is
berendszfödiet
legmodernebb kivitelben gyárt

Friedlie& míKiós
kttltfnteges Ittskastttö gépek gyára

"Budapest, VII., Nvór-ntea 16. szám
f cletoo:. Józaet a4$~48. — Árjegyzéket éa
kötteé »vetést legmodernebb gépeimtõl <i i j -¦ ' :' ¦¦¦ ¦ . -- i -r-v*. -in é H t e s e a  k ü l d ö k .



a modern Jogszolgáltatás számára hozzáfér-
hetõ módon szabályozzák. • ¦ , - •

¦

Ezek a körülmények ' képezik a hátterét
ama bámulatraméttó munkásságnak , amelyet
Goldziher az izlám jog intézményeinek törté-
neti  kuta tásaiban kifejtei t - volh Tökéletesen
ismerte a római jogot , a talmudi jogot , és az
izlám jog át s ö volt az elsõ, aki mindezt a
tudást magában egyesítve, az õt jellemzõ .p á-
ratlan analizáló zsenialitással feldolgozta a
kulluremberiség számára a kelet jogi intéz-
ményeit. Amin! a választóvíz hatása alatt az
ötvözetek féméi e'különülnek cgyihástól , ugy
bontakoztak ki a pára ílan tudományos kész-
séggel kidolgozott fejtegetései nyomán az iz-
lám jogi és politikai intézményeinek történeti
rétegei és kiderül t , hogy azoknak csak so-
vány vázá t a'kotják az õsi arab alapalkat-
elemek , ellenben a ra j tuk  lévõ hns, a ben-
nük lévõ szellem a római , a bizánci és a kö-
Zéokori korosztérív cgvházi , valamint a zsidó
kul túrának lerakódásai.

Az izlám j ognak ö volt a legalaposabb is-
merõje akinek tekin tél y ét napkelettõl nap-
nyugatig egy forma ti sztelette l ismerték el.
amire j ellemzõ, hoey a se jk üt izlám époen
l»gy fordult õhozzá respoimi rh végett , mint
nho'fv VY. angol és holland kormánvok hozzá
küt löf lék el gyarmataik mohamedán lakosai
iré^zére n 'k o t o t t  m^njánjogi tõrvéhvéiket leg-
felsõ bírálat  céljából. Az osztrák-magyar kor-
mánvza t is az 6 vékmé/ivét kérte ki , amidõn
Bosziw; -Merccíovina mohamedánjai részére
bázassá -.'i és örökjoíri ko'lcxet .;íra tott.

i Jotíi dáptomáia nem volt , ezért õ sohasem
tokintet te iftaMf vérbel i jofá f-yn '-V . De lehel-c
nem jo gtudósnak tekinteni azt. akihez a mo-
namemm v .fag iegiono nirosaca resoonsum
Végett fordult s akinek véleménye dönlöon
esett a súly ba a nyugati államok kormányai
által a lko tó i t ,  modern törvények szerkesztésé -
j ié!. A budapest i tudományegyetem jog - és
Úllaj nUtdomunjf l karón évtizedeken út adta
dó oz izhliivjo oát és azon kevesek közé tar-
tvcoit , aki zsid ó létére a btrdai> "f i f i egyetem
jogi fakul tásán elõadó tanár volt.

Tz >ámiogi elõe<'ása< ;nak közéooonfiát ké-
pezte a római jog 'és az izlám-jog
kapcsolatának ismertetésé, Minden alkalmat
megragadott arra , hogy jogásztanitványait a
római jog beható tanulmányozására, valamint '

a klasszikus arab nyelv elsajátítására buz-
dítsa.

E hónap 13-án mull 10 esztendeje, hogy az
elhunyt tudóst az Akadémia elõcsarnokából
utolsó xstjára kisérti ik.  Elárvult Goldziher Ig-
nácnak a hitközségi fiuárvaház . Holló-nIcai
1 ázában volt otthona , ami évtizedeken , át
volt áz egész tudományos világ zarándok>
helye. A hilközség márványlábiával jelö lte

meg a házon, hogy ott lakott közel fél év,
századon át a na^y tudós. Az árvaház né,
hány nappal ezelõtt önkéntes árverésen ek
adta e régi házat , de gondoskodott nrrél
bogy a telekkönyvbe legyen feljegyezve, hogy
az ingatlan mindenkori tulajdonosa kötele*
az emlék tábl a fentartásáról gondoskodni

Dr. Munkáé*! Ernõ. j

1 sz@nzaci®& az m.
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, Most múlt 300 éve, hogy a Maharso,
vagyis rabbi Sámuel Edels, minden korok
talmud kommentátorai legkiválóbb ja, meg-
halt.

Sem születési helye, sem ideje pontosan
nem > . ismeretes, ¦ Posenban vag y Krakóban
1555 és 15(35 között született. A posent
rabbi , A/o«e Askenazi , leányát vélte felesé-
gül. Gazdag anyósa Posenben jesivát rende-
zett be részére, melynek 1585 tör 1605-ig vol t
a vezetõje. Már ifjúkorában egyike volt a
legtekintélyesebb tudósoknak. Mikor 1590-
ben Lublinban a négy orszá g szinódusát tar-
totlák , ott találjuk Ót a legkiválóbbak elsõ
sorában. 1610 körül Chclmbe kerül mint fõ-
rabbi, onnan Lublinba , ahol rabbi Méir ben
Gedalja utóda lelt.

Taj mudmagyarázataínak módszere sz vol t ,
hogy a nehéz helyeket a logikai dedukció
segítségével világosította meg. A többi kom-
mentátorok között felmerült igen . sok ellen-
tétet sikerült ilyen módon kiegyenlíteni.

Igen kiváló képviselõje volt a zsid ó eti-
kának is. - Példátlan éles elmével szállt
szembe kora erkölcsi kinövéseivel. Kegyel-
len szavakkal ostorozza azokat , akik vagyo-
nukat nem egyenes utón , hanem Isten ne-
vének"" máshitüek elõtt való meggyalázásával
szerezték. Az igy szerzett vagyon elúszik
és bûn t követ el, aki az ilyen módon szer-
zett pénzen tisztségeket akar magának vásá-
rolni. Régebben — mondja másbeíyütt —
az, aki vagyoni függetlenséget elért , elfor-
dult az élet. hajszájától és a vallási tanul-
mányoknak szentelte magát. Kortársai ezzel
szemben pénzükön elõkelõ állásokat vásá-
roltak és az elismertetésért folytattak haj-
szát. Kikel azok ellen , akik csak azér l jön-

nek , hogy uralkodjanak a községen és netn
Istennek szolgáljanak és akik pénzen szerzik
meg ezt az uralmat. Akik naggyá akarnak
lenni és a tóra által akarnak tiszteletet sze«<
rezni , hololt maguk lávolállnak a tantól,
azoknak a nagyságát kevésre kell beesülni
és õket lisztjüktõl meg kell fosztani.

A kabbalával való túlzott foglalkozást el-
vetette , bár õ is hajlott kabbalisztikus gon*
d.ólatok felé. Munkáiban sokat hivatkozik
Saadja Gaonra, Maimonideszre és a zsid<S
bölcsészet más nagyjaira. -

MAHARSO

— Bródy í.ásató uj verseskiinyve. Ötödik kötete j o»
lent meg Bródy Lászlónak , a je les é$ nagytehetségû
ifjú költõnek „Nem kellenek már madarak" íimen,
A közel száz vers örvendetes fej lõdési mutat a köh<Í
pályáj án es nemes elmélyülésrõl tanúskodnak bib-
likus költeményei is , mélyekben a „betû vetõk , unoka*- ,
j anak" va-l.j a mag át. Bródy László verseit szerétének
aj ánlj uk a zsidó olvasóközönség figyelmébe.

— Kérelem. Dr. Bullugi Ernõ kéri mind*
azokat , akik „A bélyeges seregben'4 cimü'
kötete 5 pengõs órát még nem fizették , hog$
azt címére ¦ (VIL , Denibinszky-utca 34) eljut*
tatni szíveskedjenek.

— Ar olaszliszkai rabbi november 29-én Budapestre
érkezik. Lakik; Steinmetz Ábrahámnál , L„aiido;i-n. 9,
December 7-ij * a fõvárosban marad.

*— Egy teljesen világtalan négygyermekes
apa kilakoltatás elõtt áll , kéri a neinesszivÜ
hittestvéreket , segítsenek rajtuk. Goldf*Benkõ-u. 15, ajtó 1.

Vasárnap, november 29;, klszlov lí>., héí6
20., kedd 21., szerda 22., csütörtök 23.9
péntek 24., este elsõ chanukagyert3'a gyúj-
tás, szombat 25. — Heti szidra: Vájésey
(M. I. 37—40. f.). .—- Háftóro : Ronni ve*
szimehi (Zech. 2. f. 14 v., 3. és 4. f. 7. v.)<
Sábbász chánuko, újhold kihirdetése sss
Mevorchim háchodcs. •-— Szombat bejövetele
3 óra 45 perckor, kimenetele 4 óra 30 pero*
kor. ' •: .



Hogyan lett d Semsey grófok szegedi bérlõj ébõl
LÉ2*SK Paraguay legnagyobb gyárosa
fia látja el Délamerika legnagyobb részét
cukorral és legu/abb találmányuk : a cu-
kornádból készült benzin forradalmat je-
lent az autóipar terén A détamerikal állam bécsi fõkonzulának

érdekés nyilatkozata a Friedmann család
szédületes karrierjérõl

Paál Jób eredeti riportj a
Scmmcrlng, november közepe.

> , : = ¦ • , , i (.Copyright)

\ Internacionális hotelekben mindig érdekes
ismeretségekre tehet szert az újságíró . És ér- ,
dekes emberek mindig tudna k mehélni olyan
dolgokat , amelyek a tömegeket érdeklik. Itt
a Semmeringen, a Südbahnhotel ötórai teá^-
ján ismertem meg tegnap két exotikus , dip lo-
matát: Senyor Carlos Vaseonccllost és Fran-
cois HiWbet. Mind a kettõ a délanu rikai
Paraguay köztársaság diplomáciájának szolgá-
latában áll ; az elõbbi a bécsi követségen
attasé , az utóbbi pedig fökonzulja a távoli
országnak. Hirsch fõkonzul ur most tért
vissza hazájába , ahova különös misszió hivta

< haza: õ kisé rle délamerikai utján Andreas
Thaler volt osztrák földmivelésügyi minisztert ,
aki tudvalevõen néhányezer tiroli földmives
számára kolóniát aka r létesíteni a Parána
folyó tájékán. A tervrõl , amely voltaképpen

' Wiengreén iVécsi paraguayi követ és Francois-
. Hirsch agyában született meg, az egész világ
sajtója sokat irt , hihetetlen érdeklõdés ki-

; eérte Thaler minisztert délamerikai uijára és
jnost, hogy az osztrá k keresztényszocialista
párt egyik legexponáltabb vezetõje visszatért
a tengerentúlról, az újságok oldalakat írnak
össze .arról, hogy ebben az eddig szinte is-

- meretlen -,;délamerikai államban ,egy uj para -
dicsom ' váe azokra a tirol iákra, akik ide-
haza már nem találnak földet , amelyet meg-
mûveljenek. •

A két diplomata igen érdekes részleteket
mesélt el nekem az osztrák kolonizálásl tö-
rekvések rõl; a tervekrõl és beszélgetés közben
Hirsch fõkonzul ur csak ugy cn passánt em-
lítette meg, hogy :

— Thaler miniszter ur meglátogatta a
Friedmann Jakab modern telepét , a gyára-
kat , ahol sok ezer munkás dolgozik és a há-
rom Friedmann-ílu a legnagyobb készséggel
álloü minden tekintetben a miniszter ur ren-

v delk ezésére ...
A Friedmr nn Jakab név szöget ülölt a fe-

jembe. Tisztában voltam azzal, hogy az, aki
ezt a nevet viseli, nem vallhalott spanyol
grandokat õséinek és az sem valószínû, hogy

a Brazília halárán lévõ Chaco Õserdeiben
lálta meg a napvilágot. Érdeklõdni kezdtem
tehát Friedmann Jakab iránt és az alpesi
luxushotel jazzbandjána k melódiái melleti
egy szédületes karrier kontúrjai bonlakozlak
ki elõttem.

Igy szól a história:

A grófi bérlõ tönkremegy
és kivándorol,

Friedh iann Jakab Szeged és Szabadka lá-
jékán bérelte vagy huszonöt esztendõvel ez-
elõtt a gróf Semsey-család birtokát.  A bérlel
tieiíl jó! prosperált , annak ellenér e, hogy a

. Friedmannék igen szorgalmas emberek vol-
tak. Tönkrementek .'A z  öreg Friedmann meg-
maradt kis pénzéve l és három fiával — a
gyerekek akkor még rövid nadrá gban jártak
— felült  egy kivándorlóhaj óra , amel y Dél-
amerikába vitte az utasait.  Buenos Ayrés,
Rio de .Janeiro , ezek vollak nz el sõ slációk.
Friedmann Jakab szedte a sátoriáját és fa-
míliájával megindult  a La Plala mentén
északra , Paraguay ba. Errõl az országról nem
sokat tudott akkor még a vilá g, ina se igen
vannak tisztában nz emberek a spanyol j e-
zsuiták egykori á llamával . A szeged i Fried-
mann Jakab olcsón jutott földhöz valahol a
tenger és a Paraguay fol yó között kihasítot-
tak a számára egy jókor a darabot az õserdõ-
bõl, ahol éjszakánként a vadállatok rendez-
tek koncertet, de ahol a térmészét két kézzel
szórta milliónyi áldásai azoknak , akik dol-
gozni akarlak .

Száraz szénáva l födött , négy darab , földbe-
ásott luskó — ez volt a szegedi Fricdmann-
család elsõ hajléka. Az elsõ esztendõk mun-
kája: kihozni az õserdõbõl , ami a minden-
napi élelemhez kell és amit esetleg értékesí-
teni lehet . Azlán lassan-lassan kialakult  az
elsõ cukornádiillelvény. Esztendõre már né-
hány ' fíuarríinis is d.Ó.*#OzptÍ a földeken Most
már igábalogott lovak vitték a kikötõbe a
cukornádat . A kis viskó mellett csinos Váz
épül t , a ház mellett uj épületek nõi tek ki a
földbõl és egv szép napon kémény is került
az egyik éoülelre. Ebben Friedmann Jakab
már maga készítet te el a cukornádból a cuk-
rot. Eí/vre több munkás  kerül t  a telepre ,
amely idõvel már a térkénre is rákerü lt . Az
lett a neve: Vi'la Ruca  és ma egvik leg-
modernebb városa Ppi'aAuavnak; Friedmann
Jaki .b Cazdagon li»rm6 föhfét csinált az õs-
erdõkbõl, a gv'» rri t iban ma sok ezer munkás
dolgozik és a FHc'mrinn el Co. cég lát ' a el
Pafásuayõn kívül Délamerika legnagyobb ré-
szét cukorral .

Friedmannék fülfedezik:
hogyan lehet a cukornádból
benzint készíteni.

Az öreg Friedmann egy esztendõvel ezelõtt
ba.l t meg villa-riccai kastélyáhan. Az egész
ország részvét*1 kisérte ulo teõ útjára. Temetés
sén ké pviseltette magát Guggini c'nök , az
assuncioni parlament és szenátus és a lapok
azt írták , hogy veié. Paraguay egyik leg-
nagyobb fia szállolt sírba. Ekkor a Fried-

mann et Co. tõkéje már negyvenmillió dol~
lóf volt .., Hal'.aVkmul rnagy összeg. Az üzc*»
met a három Friedmann-fiu vezeti most to-
vább, ök még at yjuk életében is támaszai
voltak - a Sejn sey grófo k tönkrement bérlõjé-
nek. „, . . .- .

ök löké'efesite tték atyjuk korszak alkotó
találmányát. Friedmann Jakab évek óta kísér-
letezett olyan .irányban , miként  lehet a cu-
kornádbó l bcnzinpÓll ó anyagot készíteni . A,
találmányt ki próbál ták és a francia tudomá-
nyos akadémia megállapította a találmány-
ról, hogy az tökéletesen pótolja a benzint.
Paraguayban már a Fricdmann -féle paten t
hajtja az autókat. Az assuncioni parlament
most tárgya 'ja azt a törvényjavaslatot , amely
eltiltja a benz .innek Paraguay területérc való
behozatalát.

És Vííl a Rieea vidékén egyremásra épülnek
a Friedmann et. Co. uj, haialmás gyárai.

Paraguayban ez a szó, hogy: munkanélküli -
ség, i-sanerptlen . És ebben nagy része van a'
szi'"odi Friedmann Jakabnak . . ,

Thaler miniszter napok at töltött el a Fried-
mannék hatalmas télepein és megindultan
kö'zönie meg azokat az ériékes szplgá'atokaif,
ft lvüágosífásókat amelyeket a szegedi Fried-
mann Jakab pyerekei iõl kanolt és amelvek
nagyban hozzáj árul tak ahhoz , hogy optimiz-
mussal tej len nézzen az osztrák kolonizáció s
tervek megvalósulása elé.
"¦™̂ ""»»»*»»»»» *«*»**>*""™*»-»«Mi."«M«« »»M««B«)

FRIEDMANN' Á Co.

— A Zeneniüvésaetl Fõiskolában f. hó 22- én, vasár-
nap este . fehér Artúr  elõadómûvész és Horváth
László esellómüvész együtt nagy mûélvezetben része-
sítenék nagyszámban megjelent hallgatóságukat.Horváth László ifjs i gordonkamûvész ..stílszerû clõ-
adásávi l keltet t nagy halasi ; lejlett technikájá -
val , gyönyör û elõadásával , finom játékával immár aa
egészen beérkezet t m ûvészek közé sorolható.

~ A VIII -IX. Iker. I*r. Nõegylet é« Ifj úsági cso-
portja í. évi december l é n , kedden délután 6 óra-
kor tartja rendes" havi választmányi ülését a Páva-
utca 311. sz. " alatti helyiségében. A tagok szives
urcKJelenését kéri az elnöksétf . * !

— A MFKFHOK Közgazdász Társasága f. hó 23-án
este hH -fl-kor tar tot ta  heti rendes elõadói estjét . Ka
alkalommal ' -Varga ' Endfé ' hallgató tartott  érdekes
elõadást , a Magyar Nemzeti Bank ~ címmel. A nagy
tetszéssel fogadott elóadást élénk vita követte. Leg-
közelebbi elóadói esten , december 3-án este 8 óra-
kor dr. Htlschcr Rezsõ egyetemi magántanár ad-
junklug tart elõadást.

•*-* A MIEFHOE Kulturbizoft nága szombaton, de-
cember 2l-én este 6 órákor tar tot ta  megnyitó elõ-
adását a hitközség dísztermében, Sip-u. VI. K r é-
ni e v Móric elnöki megnyitój ában körvona lazta a
bizottság célkitûzéseit és j övendõ munkáságát.' Dr.
H e v e s i  Forenc fõrabbi magasszinvonaln elõ-
adásában fej tegette Bergson filozófiájának zsidó kap-
csolatait. H o 11 á n Lilly eiõadómüvóaznõ tehet-
ségre és rutinra valló szavalatait nagy tetszéssel fo-
Jalma ztátr . L i g e t i  Dezsõ. a Városi Szinház
| tágja operarészleteket adott. elõ. amit a termet be-

töltõ közönség sok tapssal honorál t. Az elõadást 8
bizottság fõti tkárának. L i  s i n g e r  Lászlónak ki-
tûnõ , szavalala egészítette ki. A bizottság k-nköze-
lel 'hi elõadása wvanott  lesz , f . hó 29 én szombaton
eslc 0 órakor. Mûsora: Dr . M e d v 0 i Elemér: lro*
dalmi szabadáág (Kaz/lnczy halálának eentená-
rii.iniánl . T o r d a i Judit szaval, R o v e 11 i Sán-
dor operaénekes énekel.

A Pest i Izr. Hitközség templomaiban az intett *
tiszteleteket a kovct. ezfl idtthen tartj ák. Pintek esti
4 árakor . Si-.nik.bat reggeli 7 órakor , délelõtti 0—10
árakor délutáni fél 7—7 urakor . esdi 4.40 órakor.
Hétk&tnnp reggeli 7 órakor , esti 4 árakor.

TIVOLI MOZGÓ. VL, Nagyrncz<f utca 8.
Telefon: Automata 230—49. November 23-
lói 29-ig (hétíötöl vasárnapig) : PLATOFP
TÁBORNOK. Hangos a t t rakció  10 felvonás-
ban. O'ga Csehova , Cónrad Veidt. A FÉH-
JEM BARÁTNÕJE. (L n csalok , te csalsz,
õ csal . . . )  Hangos házassági komédia 10
fejezetben. Lueie Eng lisch , f ía lp h Arthur
f íóber ts .  HangOf? híradó. Elõadások kez-
dete: köznapokon 4, 3,47 , Yt tO. Vasárnap 2
órától folytatólagosan! Az elsõ elõadáson
— vasá rnap a 2 órain is — mérsékelt hely-
árak } Gyermekek az elsõ elõadáson — tet-
szésszerinti helyre — 30 üllért ûzetnek 1

I rö 11(51 IIIIIUl 1 vnSztékhan v yi»it BarflS3 a.9.es conti a.l7.Reszíelre í$
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Portugál marannusok között
. i.

(Az Egyenlõség lisszaboni tudósitójátót.)
Péntek este az oportéi zsinagógában . . .
Különös kép, elfeledhetetlen és negrázó,
mintha az elsüllyedt zsidó múlt egyik tra-
gikus pillanata elevenednék meg szemem
elõtt ebben a különös imateremben. Velem
üzemben Arthur Cavlos de Barros Basto
kapitány áll , , az oportói zsidósá g vezére,
körülötte egy csoport sajátságosan átszel-
lemült arcú fiatalember , az oportói ujzsidó-
marannus község tagjai. A kántor és a
kóristák , akík buzgón intonálják az ösi
szombati himnuszdallumokat héber, de na-
gyobbrészt portugál nyelven: .vidék rõl jött
marannusok , akik olyan városokból és
falvakból szakadtak ide , ahol a zsidóság
inár szinte tisztán csak a múlté. Az isten-
tisztelet funkcionáriusai: az oportói „ maran- -
lius jesiva növendékei. Az a sápadt; fekete-
szemû gyermek ifjú itt mellettem... aki oly
fanatikus odaadással énekel é* csengõ
hangja messzire kivaltk a kórus énekébõl:
szegény marannus szülök gyermeke , aki
éveken át katonai barakokban nyomorgott ,
inig de Barros Bnsto kap itány egy napon
Véletlenül fölfedezte és gondoskodott nevel-
tetésérõl. Itt-ott  néhány orosz- és lengyel-
zsidó arc, mintegy emlékeztetve arra a rop-
pant távolságra , mel y ezt a kis. gyülekezetet
Kelet-Euró pa zsidóságától elválasztja. De a
többi, körülöttem mind : csupa spanyol és
portugál fej, jellegzetes ibér fejformák, la-
tin vágású szemek , klasszikus „déli": hom-
lokok, tiszta ,mediterrán" emberfajta , ahol
n mi értelmünkben vett „zsidó jelle^"-nck
nyoma sincs sehol . . .  Ez az idegenség, az
ismeretlen melódiák. a portugál nyelvû
ének és reciláció zavarba hoz és elszoritja
a hallgató szivét Hol vagyunk ilt volta-
képpen? .

2.
Azt mondhatnók: egy uj, most születendõ

Világ közep én. Az itnaterem ilt körülöttem ,
egy befejezetl enül maradi zsidó templom
emeleti helyisége. A zsinagóga építését két
éve kezdték meg, de az építkezés megsza-
kadt , mert nem gy ûlt össze elég pénz és
yárn i kell. mig Barros Basto kap itánynak
sikerül szélesebbként propagandát indítani j
a vidéki és fõvárosi ujzsidó gyülekezetek J
fõzött. A frigyszekrény, mely elõtt !
állok , Barbadosból, a nyugatiridiai szigetek
zsidó centrumából kerüli ide , az ujzsid ó gyü-
lekezethez londoni közvetítéssel. A holnap i,
szombati istentisztelet fofunkcionáriu sa: Já-
kob Shebabu , szafedi születésû palesztinai
rabbi, aki  legutóbb Farában , Brazília egy ik
legnagyobb zsidó hitközsége élén mûködött
& onnan jutott  ide, az ti jzsidók közé . ..
! Ujzsidök? Igen , igy hivják õket. Mert az
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I imaházaikban ugyan már azt olvassuk:
Ad ónáj, o grandé Deus de tsrael, — de
azért a zsidó tradíció ilt még nem hatolt
mélyre, még nem tudott föléledni ötöd fél-
azázéyes tetszhalott álmából Mindezek a
gyülekezetek csak most kezdenek zsidókká
válni: a régi marannusokat élõbb ' fel kell
kutatni , össze kell gyûjteni , szellemüket
ki .kell  szabadítani dermedt zsibbadtságából ,
— ahol és amig még nem késõ. Csak az-
után dõl el: van-e még reménye Portugália
ezredéves zsidósá gának arra , hogy tovább
él a XX. században is?

3.
Mert helyzetük jóformán máig zavaros ,

kusza és tisztázatlan. Tudnunk • kell , hogy a
spanyol kényszerkeresztények és álkérész-
tények: a XV—XVI. század marannusai
nem tudtak sokái g ellentáilani a rájuk
nehezedõ társadalmi , egyházi s törvényes

, pressziónak; egy-két évszázad alatt szinte
teljesen felszívódtak , beolvadtak a spanyol
k eresztény lakosságba. Hanem Portugáliá-
ban más volt a hel yzet: mikor a spanyol
menekülõk ideérkeztek s itt átmenetileg
vagy hosszabb idõre megállapodtak, még
szabadabb szellõ fogadta õket az óceán
partján s mikor késõbb itt is megkezdõdtek
az inkvizíció üldözései , olyan zsidóságot
találtak * itt , amely hõsies, gyötrelmes, ha-
lálos erõfeszilések utján ts, ha máskép
nem , titokban , meg tudta õrizn i õsi vallá-
sát. Tragédiák , regényes és fantasztikus
történetek egész lég iója játszódott le portu-
gál földön; ennek a zsidóságnak a törté-

! nete valóban : hõsköltemény
S igy élt ez a „földalatti zsidóság" hosz-

szu évszázadokon át; míg egyik oldalon
roppant ellenállóképességet, végletes dacot
és forró fanatizmust fejlesztett ki benne
az elnyomás, a másik oldalon lassanként
kialakult benne — lenn a mélyben , a sö-
tétben , az örök rettegésben, az örök elnyo-
matásban — az a sajátságos , ideges tudat
is, hogy a zsidóság egyik fötartozéka épp
az , hogg titkolni kell! Ez a példátlan ide-
gesség a környezõ vilá ggal szemben sokáig
megtartó erõnek bizonyult; — de amikor

j azután , hosszu-bosszu századok elmultával
| kinyíltak a kapuk és lehullottak a bilin- -
I esek , kitûnt , hogy bomlasztó *erõ is tud
lenni. 1910-ben megalakult az ifjú portu-
gál köztársaság s egyik legelsõ tette volt ,
hogy a teljes vallásszabadságo t prokla-
málta. Ekkor az egész világ zsidósága szo-
rongva figyelt Portug áliára : a halálraítélt ,
a befalazott ibériai zsidósá g körül meg-
kezdték földalatti börtönének lassú lebon-
tását: de élõt találnak-e ott a mélyben a
méntök , vagy halottat? S a félelem nem
volt alaptalan. Ha sorravették a régi zsidó
csaladokat: egy részük többé egyszerûen
nem volt felismerhetõ , beolvadt , véget ért.
Más részük , a legszivósabbak , jelentkeztek ,
zsidóknak vallották magukat , de halvány
sejtelmük sem volt- mit jelent a zsidósá-
guk , mivel dokumentálják, mit kezdjenek
vele — ha titkolni többé nem kell s nem
lehet? Egy harmadik részrõl pedig kitûnt ,
hogy az évszázados titko lódzás ereje meg-
tartotta ugyan a zsidóság külsõ keretei
között , de most , a vallásszabadság felvirra-
dásakor legelsõ tellr volt a hitehagyás, —
épp mert semmi mást nem ismert a. zsidó-
ságból , mint a „titkot" s ez a „titok" el-
viselhetetlen nyûggé lelt számára , mert eíi
választotta máshitü honfitársaitól. ,

Igy történt, hogy a portugál zsidóság,
mint a sötét börtönbõl váratlanul napfényre
vitt fogoly, riadtan, tétovázva állott az uj
szabadság napfényében s nem tudta , merre
induljon. 1925-ben történt , hogy Lucien
Wolf ,  a nemrég elhunyt kitûnõ zsidó po-
litikus , fölvetette Londonban - a portugál
zsidó marannus-misszró kérdését s egy év-
vel utóbb mega.1 aku.lt ¦— a londoni és por-
tugál zsidó gyülekezetek , valamint nz AI-
liance Israélite részvételével — a Portugál
Marannus Bizottság. Magában Portugáliában
de Barros Basto kapitány vette kezébe a
szervezés és valláspropaganda ügyét 8 ma,
öt év multán elmondhatja, hogy fáradha-
tatlan agitáció ja eredménnyel járt: majd
minden nagyobb helységben megalakult a
marannus-ujzstdó hitközség, iskolát épít,
templomot tart fenn , elõadásokat organi-
zál, akciókat szervez, —-. a régi portugál
zsidóság öt év alatt feltámad t halottaiból.

4.
Mindezt de Barros Basto kap itány mondja

cl, szombat délután i beszélgetés" közben ,
mig fogadószobájában néhányan (külföldi
vendégek ) a kávénkat kavargatjuk. Valaki
megkérdi tõle, nehéz volt-e a szervezés
munkája?

— Szinte leírhatatlan , milyen akadályo-
kat kellett legyõznünk — feleli a kap itány.
— Tudniok kell , hogy városokban a ma-
rannusok elszórtan élnek s jóformán tel-
jesen összevegyültek a keresztény lakosság-
gal, A falvakban , a vidéken azonban kulon
zárt csoportokat alkottak s könnyebb õket
fölismerni , mert itt izoláltabb , konzervatí-
vabb az életmódjuk. Mégis ugy áll a dolog,
hogy a városokban, ahol külsõre — mint
talán látták— teljesen n többiekhez ha-
sonultak , sokkal , dé sokkal könnyebb volt
létrehozni egy-egy vallásközséget, temptom-
egyletet , jesiváf , mmt vidéken , küiönösen
az Oporlóhoz közelesõ " marannus-tcicpek.cn..
ahol . . .

Egy p illanatra szünetet tart.
— Nem, ezt talán jobb, ha él sem mon-

dom. Ha van valaki önök közül , akt nem
retten vissza egy pár órás autóút fáradal-
maitól : jöjjö n velem holnap a inarannus-
telepekrc. Jó?

Ketten jele ntkezünk s õ mosolyogva bó-
lint; megbeszéljük , hogy holnap, vasárnap
reggel indulunk Barros Jíastóck háza elõl.

» 5* ' . . . . . .
Az útról , csak egy pár kusza jegyzetem

van ; részletesebb vizsgálódásra , hosszabb
idõzésre -sehol sem futotta abból a félnap-
ból, melyet' e * kalandos kirándulásra szán-
tunk. Épp azért , itt csak kikapok néhány
helységnevet és kérem: higyjék el, ami kö-
vetkezik ..

Mirandclo ... utunk meredeken kanyarog
föl felé. Szegényes falu. Csak egyetlen em-
berrel tudunk beszélni: ez a kapitány

Adonaj? Grand© Deus de Israel ...

iiPánisitisl
1 literes palack tokaji óbor szomorodni pecsenye
P —.96, 1 literes palack tokaji édes pecsenye-
bor P l.so, félliteres eredeti palack tokaji
asxu P 2,80. J.0 P értékû bort felefonrondelósre
is ugyanaznap bárhoz szállítani, Viszontelarusi-ók-
nak engedmény ! Faefis l-úfczló tolegvai (Tokaj-
boRyalj a) bortermelõ; uj ra^ta : V, Nádor-utca20.¦¦ Telefont Aut. 18-o-zs.
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VII., Oohánj -utea 8i. Telefon 424-74
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A nagyközönség által megnyilvánult szives
nagy érdeklõdésre értesítem, hogy

A szerencse cs iioltlöoság leltél elei
cimü könyvnek az éra portóval ej ryütt l pén^ó. Mesf-j rendeUietö. Weiszberper tíeraian urnái , Hejõtisabáa.



Nagykanizsáról származott Sctinitzler Artúr
Dr. J. Diamant bécsi iró néhány évvel

ezelõtt meg akarta irni Ausztria -kiváló fér-
fiatnak származási és életrajzi adatait. Le-
velet ' irt Artúr Schnitzlerhez is, melyben
adatokat kért Aõ\c. Az iró . néhány nappal
késõbb közölt is vele néhány adatot , me-
lyeknek nyomán azután a kutató elindul-
hatott. >

A XVII. századig kisérte visszafelé az iró
Sehnitzter családfejét. Ebbõl a kutatásból
bennünket leginkább az érdekel, hogy

Sehnitzter családja Magyarországról
származott és iti élt. A költõ nagyatyja
Schnitzler József , asztalosmester volt

Nagykanizsán.

A Markfcrcitcr család õse 1721-ben /*<?-
genslnirgban nyert pol gárjogot. Ez a Falk
Markbreitcr rokona volt Wertheimer Sám-
sonnak , a béesi udvari bankárnak. Bizo-
nyára az Õ befolyásának tudható be, hogy
a szász választófejedelem, mint a római
szent birodalom udvarnagya , Falk Mark-
breiternek Regensburgbá n való fe lvételééri
közbenjárt és azt elintézte. De a Markbréi**
tere k nem maradtak sokáig Regensburgbán,

A XVIII. század második felébén Ni-
kolsburgban, Bécsben, Pozsonyban, Bá-
bafalván és Kismartonban találkozunk

velük.
Dr. MnTkhreHer Fülöp a mai Burgenland*
nak Magyarországhoz tartozó részén szüle-
tett . .1810-ben . Szüleirõl nincsenek biztos
adatok , de egyik rokonáról , Markbretter
Mózesrõ l, aki 1812-ben Kismart ónban halt
meg, maradt feljegyzés. ' ,'

A költõ nagyatyja. 1819 ben kerül Bécs*

A müasztalosság. terén igen nagyhírû mes-
ter volt és különösen titkos rekeszekkel el-
látott szekrényeket készített igen -ügyesen
és készítményeinek mûgy ûjtõk elõtt még
ma is ; igen nagy értéke van. Felesége, Klein
Róza , Guttmann bárónak r-gyjk rokona
volt. A Klein család jóm ódú volt és Róza
tekintélyes vagyont hozott a házasságba.
Ez tette lehetõvé^ hogy nz asztalosmester
János nevû fiát , a költõnek édesatyja t, tá-
niltathatta és az orvosi pályára szánhatta.

A költõ atyja, mint fiatal orvos, 1861-ben
nõsült. Az esketest dr. Jeti inek , a híres
egyházi szónok végezte. Felesébe Markbrei-
tcr Ludovika volt , szintén magyar leány
Schnitzler anyai nagyszülei , Markbrei ter
Fülöp orvos doktor és felesége született
Sehey Amália voltak.

ben gimnáziumba , 1830-ban lesz bölcsész-
doktor , három évvel késõbb orvosdoktor,
Doktori értekezését a villamosságról irta.
Utóbb két orvosi szaklapnak volt a szer*
kcsztöje>

Schnitzler anyai nagyanyja , a Sche j;-eso«
lódból származott , melynek sorsa a XVII,
századig követhetõ.

Fõleg Kõszegen és Lakompakon éltek.
A családi név a héber Sáfa névbõl szárma-
zott , amely Jesaja név rövidítése. Lipmarin
Scheynek Izrael nevû fia tK35-ben halt nic^
Lakompakon, felesége a Gitt l  és Chajc ne-
vek melleit már a német Katherinc nevet
is viselte.

Mózes nevfi fiuktól származtak Korom-
írt Sehey Fülöp báró és Sehey Márkás,

akinek Strauss Zsófiával való házasságából
született Schey Amália, Sehnitzlernek nagy**
anyj a.

Ezek után büszkén állap ithatjuk meg»
hogy

Schnitzler magyar zsidó családból szár-
mazott,

amint hogy a magyar zsidóság már annyi
kitûnõsége t adott a kuliurának világszerte.

Itteni megbízottja. Mosolyogva mondja,
hogy á szervezés az utolsó évben komoly
rredményeket mutathat fel : ma már több
marannus látogatja a szombati istentiszte-
letet , mint a vasárnapi misét. Es tavaly ?
Ö, tavaly még mindenki vásárnap járt ——
a ká polnába. . .

Macedo de Cavaleiros . .. az ut még emel-
kedik. Útközben a kapitány elmondja , hogy
lapot is szerkeszt a maranhûsok számára
s annak fõként itt a falvakban és kis tele-
peken van közönsége. Cime: Ha-lopid (A
fáklya) és héberül meg portugálul íródik .
Macedo de Cavaleiros marannusai azonban
legutóbb még megkérdezték tõle: zsidók-
nak vallják-e magukat vagy katolikusok-
nak?

> Braganza .. . 22Ó0 láb magasságban, közel
» spanyol határhoz. Sziklás, vad vidék.
Fiatal , de életerõs zsidó község: van egy
menkapóan szép kis zsinagógájuk (Saaré
Pidjon a neve), a helység egy ik utcáj a
Balthazar Orobio de Castronak , a XVII .
század inkvizíciótól meggyötört nagy maran-
fius orvosának nevét viseli. A zsidó község
vezetõi: 1'eixeira ezredes, Braganza erõdjé -
nek parancsnoka (és Braganza ,.határmcnti
erõd , érzékeny pontja a köztársaságnak!),
Augûsto Jaime Borges ezredes , hitközségi
elnök és Senhor Jósé Furtado Möntánha,
(t Portugál Bank itteni fiókjának elnöke. A
község, azt mondják , igen vallásos, —- de
héberül olvasni nem tudnak. A zsinagógá-
ban rengeteg virág, fõként az almemor kö-
rül : egy kissé ugy, ahogy a katolikus temp-
lomokban látták. Egyébként idén állitólag
j nár senki sem vett közülök részt a páduai
Szent Antal tiszteletére rendezett körmenet-
ben ...

; Argoz elo, utolsó állomásunk... Szinte
tiszta maranntis telep, mondja Barros Basto:
1G00 lakosa közül 1000 zsidó vagy ujzsidó.
Autónk , mely közben többizben elakadt
az országút novemberi sártengerében, óriási
feltûnést kelt és egész csõdület kisér ben-
nünket a faluba. Azt mondják , évek óla
nem láttak itt oportói jövevényeket. Lissza-
bon? Olyan messze van , talán nincs is a
világon.. .  Bemegyünk egy házba : maran-
nus-család lakása , tiszta szép szoba , — a
falon két nagy Mária-kép, egy szenteltvíz-
ta r tó . . .  Hogy hívnak ? kérdem az egyik
kislánytól. — Mária Angelica , uram, szol-
jgálatára. — Mi vagy te , hogy itt a Mária-
kép elõtt imádkozol? Katolikus? — Zsidó
vagyok , uram. — Nem tudod , hogy a zsidó
máskép imádkozik ? — De igen, uram ,
már kértük is a Senhor Capitano-t , hogy
küldjön valakit , aki megtanít bennünket a
Zsidó imára. Mi zsidók szeretnénk lenni.
Uraml . . . Szédülten támolygok ki , a ka-
pitány komoly arccal lépked mellettem. ¦—
Mi ez, kérdem, hát itt ennyire beolvadtak?
Vagy csak ennyire rajtuk maradt , hogy
mást mulatnak kifelé? Hogyan magyarázza
ezt? — Megszokták , mondja egyszerûen,
nagyon is megszokták.. .  Ne keltsen fel-
tûnést, Jöjjön , vissza kell fordulnunk. . .

Deutsch Artúr ugy a maga, fl
I mint testvérei : özv. dr. Rozgonyi H

fl Sándorné sz Deutsch Ilona, özv. fl

fl dr. Ungár Dezsõné sz. Deutsch 9
I Kamilla, Füredi Gyuláné szül. I
I Deutsch Zekna és sógora : Fii- I

fl rcdí Gy ula nevében fájdalomtól I
I megtört szívvel jelenti , hogy |

B egész életén át hûséges társa é.s I
jóságos, melegszívû testvére B

folyó hó 18-án váratlanul el- fl

A Megbol dogultat pénteken, fl
f. hó 20-án délelõtt 8/U2-kor g
helyeztük a rákoskeresztúri izr. fl
temetõben lévõ családi sírbolt- fl

ban örök nyugalomra. fl
Gyászolják : unokahugai, uno- fl

kaöccsei, nagyszámú rokonsága fl
és jóbarátai. fl
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Dr. Petõ LIpótné ösatefdcher Gizella
és Örkény Hugó gyermekei az egész
rokonság nevében is mélységes fájda-
lommal és megtör t szívvel tudatják ,
hogy édesanyjuk

özv.

uszlieiÉr Ltpotne
életének 1% évében rövid szenvedés
után elhunyt.

Földi hamvait november 22-én d. e.
11 órakor kísértük a Szapáry-utca 8.
szám alatt i  gyászházból örök nyugvó -
hel yére. .

Petõ Gynla mint testvér , özv. Oszt-
rclcher Oszkárné, Klein Oszkárné és
Örkény Hugó né mint menyei, Fischer
Károly né, Osztreivher András és Ist-
ván, Örkény Mariáimé és Ihtván uno-
kái , Fischer Károly és Kató dédunokái.

Szolnok , 1931 november hó 20.
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— Megnyílt a pesti Izr. hitközség éa chevra
kadisa második étkeztetõje. Hétfõn nyilt
meg a pesti izr. hitközség és a pesli chevra
kadisa inségakciójának második étkeztetõ
kony hája a VIH , Buross-u. 105. szám alatt.
A megnyitás alkalmából megjelentek a fõvá -
ros VIII. kerületének elöljárósága részérõl
dr. Gömöry Albert ker. elöljáró, a hitközség
elöljárósá ga képviseletében dr. Glücksthal
Samu felsõházi tag óz dr. Hajdú Marcel el-
nökhelyettesek és Epp ler Sándor fõtitkár , o
pesti izr. hitközség rabbisá ga dr. Hevesi Si-
mon vezetõ-fõrabbi vezetésével , u jótékony-
sági ..ügyosztál y részérõl dr. Zahler Euiil elöl-
járó, dr. Hajd ú Miklós , Élein Miksa , Molnár
Gyula é.s Zimmcrmann Dezsõ elõljáróhelyet-
tesck . Gcdambos Jenõ fõtanácsos, a pesti
chevra kadisa részérõl Kramcr Miksa elnök
és Aróny i Ignác alelnök a Minosz , az összes
kerületi nõegylctek elnökségei a körzetek el-
nökségei és még sokan mások. Dr. Zahler
Emu elöljáró meleg elismeréssel emlékezett
meg - elsõsorban Stern Samu hitközségi el-
nökrõl, akinek eszméje volt az étkezõk fel-
állítása é.s aki tárodhatatlan buzgalommal
munkálkodik az akcióhoz szükséges jelenté-
keny összeg elõteremtésén] továbbá mind-
azokról , kik e nagy munkában részt vesz*
nek. Dr. Farkas József és dr. Scheiber La*
jos Ivörzeti rabbik áldásmondásu után meg-
kezdõdött az ebéd felszolgálása háromszáz
szûkölködõ részére A konyha egyelõre
négyszáz személy részére van berendezve, de
szükség esetén hatszáz személyre lesz bõvít-
het 5;

— Áz Óbadai Chevra Kadisa közgyûlése,
miutá n az újonnan megalkotott alapszabá-
lyai, kormányba tósági jóv áhagyást nyertek ,
általános tisztújítást rendelt el, mely f. hó
22-én. tartatott- még. A választás sorún meg-
választ attak , elnökké*. Finál y Zsigmond, ki
immár negyed ízben választatott meg, alel-
nökké: Weisz S, Sámuel, ki már 2 évtizeden
át alelnöke Chevra Kadisánknak; neveikhez
fûzõdnék a Chevra Kadisa által létesített ösz-
szcs jótékonysági intézmények. Elöljárókká
megválasztanak: Herschkovics Mihály, Böhm
Izidor , Back Dávid id., pénzügyi elöljáróvá :
Koffenretch Adolf , ellenõr-elöljáróvá: Földes
Ármin , szcrtarlásügyi elöljárókká: Báron
Adolf, Weiner Lajos , Auspitz Manó , Singer
Lázár és 2-1 választmányi tag. Ezen kivül

.„ hivatalból tagja a választmánynak Kvmény
Lajos ra. kir. kormány fõtanácsos, az óbudai
izr. hilközség elnöke

—> A VII. ker. izr. nõegylet Grön/eld
Miksáné avatott vezetésével vasárnap d. u.
b órakor a bitközség Goldmark-termélien
külturdélutánt rendez. A mûsort Dési xGéxa
¦ár. orszá ggyûlési ké pviselõ beszéde nyitja
meg. K özremûködnek: Illek Szidónia, Ascher
Or- ' > és Horváth László mûvészek.
- Rendkívüli közgyûlés a VII. kerületi

tcmplomegyesuietben. A VII. kerületi Fab-
riczky Lip ót templomegyesület november
!ö-án rendkívüli tisztiijitõ közgyûlést tar-
tott. A régi elnök, dr. Fabricz ky Andor
lemondott s uj elnökké Hamvai Sándor dr.
ügyvédet , alelnökké Bajor Istvánt válasz-
to^ Á ' meg. |

Nagy erõvel folyik a magyar zsidó
hadvfscTek szervezkedése. A - magyar zsidó
frontharcosok , hadirokkantak éa hadvisel-
teknek az Omike Mag y ar Zsidóság Hitvé-
ticltui Szövetsé ge Hadviseltek Osztályában
a közelmúltban megindult szervezkedése a
legsikeresebben hah>d eWSre. A csatlakozók
sz ma állandóan jelentõsen növekszik és a
vidék is élénk részt vesz a szervezés mun> |
ká'ában. Az eddigiek alapján minden re-
mény megvan arra, hogy a magyar zsidó
hddviselt kataszter , amelynek összeállítása
a Hadviseltek Osztályának egyik fõcélja, s

amely a háborúban bárhol és bármilyen
minõségben katonai szolgálatot teljesítet t
valamennyi magyar zsidó bajtárs hileles
személyi és háborús adatait foglalná magá-
ban , már a közeljövõben teljessé fog válni.
A Hadviseltek Osztálya egyébként, eredeti
célkitûzéseinek megfelelõen, a hadviseltek
erkölcsi és gazdasági érdekeinek védelmén
kivül tevékeny munkát végez kulturá l is és
hitéleti téren is. Ennek elsõ megnyilvánu-
lása lesz a nagyszebásu kttlturdélután , ame-
lyet december 13-án, vasárnap d. tt. %5 óra-
kor rendez a Goldmark-terembcn (VH.,
Wessciényi-u. 7, II. em.) . Az elõadás tár-
gya a magyar zsidó katonák vallásgyakor-
lása a világháborúban, eredeti harctéri fel-
vételek alapján, vetített képekkel, ének-,
zene- és szavalatkiséretlel , fõkántoraink és
kivá ló mûvészek közremûködésével. Az ün-
nepélyen névre szóló meghívókkal lehet
megjelenni. A Hadviseltek Osztál y ába belé-
pett bajtársak részére a meghívók a kellõ
idõben szét fognak küldetni. Az ünnepélyen
a. helyszínen belépési ny ilatkozatot kitöltõ
bajtársa k is megjelenhetnek

— Popper István elõadása az Omlkében.
Popper Iství n mérnök , az Omike kulturott-
honának kitûnõ elnöke 'nagy érdekû elõadást
tartolt  kedden a hitközség dísztermében.
Popper István, aki a magyar technikai kar
nesztora, nagyszerû clmeéllel sorakoztatta
fel elõadásában az emberiség nagy kérdé-
seit é.s a zsidó vallás szempontjain keresz-
tül világított rá az emberiséget gyötrõ pro-
blémák helyes megoldására. Dr. Hevesi Si-
mon vezetõ-fõrabbi megkapó szavakban
köszönte meg Popper István elõadását ,
amelyhez Buday Goldberger Leó, az öinike
nagynevû elnöke fûzött érdekes és szak-
szerû megjegyzéseket .

— Az OMIKE Hitvédclml Szövetségének
ankétsorozata. Az OMIKE Hitvédelmi Szö-
vetsége december hó 1-én, kedden eslc H l
órakor tartja legközelebbi ankét iát a Pesti
Izr. Hilközség Goldnrark-termébcn (VII.,
Weselényi-utca 7-) AnJL'éf a kitérésekrõl cí-
men. Elõadók lesznek : dr Ktss rArnold bu-
dai vezetõ fõrabbi , dr. Gartner Pál orvos,
dr. Szegõ Ferenc ü gyvéd és dr. Vázsonyi
János orszá ggyûlési képviselõ. — Az OMIKE
Hitvédelmi Szövetségének hitéleti szakosz-
tálya értesíti a bittestvéreket , hogy a má-
sodik Írásmagyarázati elõadás pénteken ,
f. hõ 27-én , este %1 órakor lesz a Pesti
Izr. Hilközség székházának dísztermében
(VH., Sip-utca 12., II. em.). Az Írásmagya-
rázatot dr. Hevesi Ferenc rabbi tartja , az
énekrészekel dr. Pollák Gyula , a pávautcai
temp lom fõkántora látja el.

— A Lipótvárosi Tiferesz Buchurlm név
alatt zászlót boniott a lipótvárosi orthodox
ifjúság, hogy tóra-tanulmányl elõadásokat
folytasson. Az alakuló közgyûlésen a követ-
kezõ tisztikart választották meg: Elnök
Miklós László, alelnök Rosenbaum Marcel ,
pénztáros Epstcin Miklós , ellenõr Blau Sán-
dor , tanügyi bizottság: Grünú>ald ' Endre,
Rosenbaum Károly és Sclmürm<3cher Her-
mán. Ezenkívül választottak egy tíztagú
választmányt.

— Cbanuka-iinnep. A Pesti Izr. Hitköz-
ség Fiúárvaháza, vasárnap, december 6-án,
délután %5-kor rendezi chanuka-ünnepélyét
Kóbor Tamás közremûködésév el. A cha-
nuka-ünnepélyre, melyet a nagyközönség
szeretõ figyelmébe ajánlunk , Vida Jenõ fel-
sõházi tag, a fiuárvaház • kitûnõ elnöke és
J íohner Ágostonné, a nõi válaszlmány fá-
radhatatlan elnökasszonya külön meghívót
bocsátottak ki.

— Ügyvédi jubileum. Most töltötte be
dr. Szegõ Ferenc fõvárosi ügyvéd , a Buda-
pesti Ügyvédi Kamara titkára , Az Ügyvéd
cimü lap szerkesztõje, ügyvédeskedésének

i huszonötéves foidulóját. Ebbõl az alkalom-
ból baráti vacsorát rendeztek tiszteletére a

yBristol-szállóban, hol Oppler Emil , xlr., Gál
[Jetin dr. orsz. képviselõ, ; Bakonyir&ál dr.,
' az Országos Ügyvéd Otthon fl. v. elnöke,

^ Blauner Mór dr., kamarai fõtitká r, Várad y
Géza dr., az Ügyvedek Szilá gyi Dezsõ' - Köre
elnöke, Szivessy Lehel dr., m. kir. kormány*
fõtanácsos, a szegcd i Kamara választmányi
tagja, Laufer József dr., Schweiyer Béla
dr. és még számosan lelkes beszéddel kö-
szöntötték az ünnepeltet. A jelenlévõ ügy-
védassznyok nevében dr. Taubner Gézáné
üdvözölte a j ubilánst.

— Gyászistentisztelet dr. Kecskeméti Auwlf
emlékére. A pesti izr. hitközség szerdán dél.
után nemrég elhunyt elöljárójának, dr.
Kecskeméti Adolfnak emlékére a Dohány,
utcai templomban gyászistentiszteletet tar-
tott, amelyen testületileg vett rész a hiközség
elöljárósá ga: Sem Samu udv tan., élnek ,
Frey Kálmán, dr. Grauer Vilmos, Nagy An»
dor , Vertes Emil elöljárók és Eppler Sándor
fõtitkár , a pesti chevra kadisa vészérõl Kra-
mer Miksa elnök és Arányi Ignác kir. tan.
alelnök , valamint az összes . felekezeti intéz*
menyek és nõegyletek képviseletei. Dr. He-
vesi Simon vezeló-fõrabbi mondott mélyen
megindító gyászbeszédet , méltatva dr. Kecs-
keiréti Adolf vallásosságát és odaadó mûkö-
dését , melyet a vallásoklatási ügyosztály
élén kifejtett .  A gyászistentiszteleten Á bra-
hámsohn Manó fõkántor funkcionált a teljes
templomi énekkarral és zsoltáros énekei
könnyekig hatották meg a nagyszámban
megjelent résztvevõ közönséget.

— Holldn UH, az ismert clõadóinüvésznõ
mesedélutánokat tart a fõvárosi és a kör-
nyékbeli zsidó elemi iskolákban. Az elsõ
mesedélulán december 6-án , a Bethlen-téri
iskolában lesz, .amely iránt máris Igen nagy
érdeklõdés mutatkozik. Ezeket a mese-
délutánokat Bárd Rezsõ, a Pesti Izr. Hit-
község iskolaügyi elõadója támogatásával
sikerült létesíteni. A meseanyagot Hollán
Lil i a bibliából, régi zsidó legendákból ré-
szint fordiiotta , részint átültette.

— Felhívás az iskolánklvüli magyar zsidó
ifjúsághoz! A Magyar Zsidók Egyesülete
megkezdte az ifjúsági osztály szervezési
munkálatait. Ezzel kapcsolatban felhívják a
magyar zsidó ifj úságot a tömeges esétlr' n.
zásra és felkérik , hogy minél nagyobb
számban vegyenek részt u sze rvezésben. . --
lentkezni lehet: 9—l-ig telefonon 292—95,
esténkint K8— J-aíMg az egyesület titkársá-
gánál VI., Teréz-körut 4, földszint.
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<*;%! ÚJSÁG
A FÕVÁROSBAN?

— A bécsi hitközség az egyetemi za-
vargások ellen. Mint ismeretes, a bécsi
egyetemen is egymást követték az anti-
szemita zavargások. A bécsi hitközség
most tiltakozó feliratban fordult a kan-
cellárhoz és követelt e a zsidó egyetemi
if júság tanulási szabadságát.

— Száz zsidó hõsi halottja van a
római hitközségnek. A római zsidó
hitközség most avatta fel hõsi
halottainak emléktábláját. Száz zsidó
hõsi halott neve díszíti a márvány-
emléket , melyet dr. Sacerdoti fõrabbi
avatott fel lelkes beszéd kíséretében.
Jelen voltak az olasz király kép-
viseletében egy tábornok, a hadügy-
miniszter államtitkára es fasiszta
diszörség, mely lobog ó fáklyákkal
tartott örséget a halott zsidó kat^nók
emléke elõtt késõ éjszakáig.

— UJ kormányzó Palesztinában. Novem-
ber 19-én iktatták be ünnepélycsen Palesz-
tina kormányzó jót Sir Arthur Gtenfell \V$u-
chope lovassági tábornokot. Az uj  kormányzó
kijelentette, hogy a rendet fenn akarja tar-
tani Palesztinában, ez a legfontosabb prog-
ramja.
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— Szabolcsi Lajos Szentesen. Páldátian
melegséggel és odaadó szeretettel ünnepelte
a szentesi zsidóság e hét vasárnapján dr.
Szabolcsi Lajost , az „Egyenlõség" fõszer-
kesztõjét. Kálmán Géza tanár a. kultur-
bizot tság elnöke fogadta a Szentesre érkezõ
dr. Szabolcsit, kinek tiszteletére a szentesi
zsidóság szine-java megjelent a zsúfolásig
megtelt kultúrteremben tartott elõadásán.
Dr. Czuckermann Andor , a hitközség ki-
váló elnöke üdvözölte meleg szavakkal Sza-
bolcsi Lajost , kirõl megállapította, milyen
elévülhetetlen érdemeket szerzett elsõsorban
a zsidó hõsi halottak emlékének megszen-
telése, majd a numerus clausus elleni küz-
delemben és nz .egyenlõ jogért folyó év-
tizedeken át folytatott harcában, melyeket az
„Egyenlõség" hasábj ain veretett .  Ezután
Szabolcsi Lajos lépdt a pódiumra és egy
novelláját olvasta fel , mel yet eb ~n szere-
tettel* fogadott a közönség, begy két ráadást
kellett adnia, végül pedig a talmudi gyöngy-
szemeknek versbe foglalt részlet * iv 1 keltett
percekig tartó lelkesedést. Dr. Würdiger
József , a hitközség népszerû rabbi m lángoló
szavakkal üdvözölte az „Egyenlõség" fõ-
szerkesztõjét és hangsúlyozta , hogy a ma-
gyar zsidóság tudja , mivel tartozik azokért
a felejthetetlen , dicsõséges és életveszélyes
harcokért , melyet Szabolcsi értük vállalt és
folytat. Kálmán Géza elnök meleghangú
zárszava után véget ért a kulturest. Utána
dr. Czuckermann Andor és neje vendég-
szeretõ házában estélyi adtak az „Egyenlõ-
ség" fõszerkesztõje tiszteletére, melyen
részt vett a szentesi zsidóság egész
intelligenciája. Itt dr. Würdiger rabbi kö-
szöntötte Szabolcsi Lajost ," mint a magyar
zsidó kultúra elõharcosát. Az „Egyenlõség"
fõszerkesztõje meleg szavakban köszönte
meg a szentesi zsidóság együttérzését és
barátságát.

— A sátoraljaújhelyi orth. hitközség nyi-
latkozata. A sátoraljaújhelyi orth. hitközség
felkérte az Egyenlõséget annak kijelenté-
sére, hogy az ottani kir. tanfelügyelõség a
legszívélyesebb elõzékenységgel és jóindu-
lattal kezelte a megüresedett zsidó tanifói
állás ügy ét. . A hitközség ezúton kivonja
megállap ítani , hogy Zemplén vármegye tan-
felügyelösége felekezeti különbség nélkül
az izr. iskolák iránt a legnagyobb jó-
akarattal van eltelve.

— A lengyel pogromhullám. Szünet
nélkül érkeznek a szomorúbbnál szomo-
rúbb hitek Lengyelországból. -A magyar
zsidó közönség meg fogja érteni, hogy
az Egyenlõség esak a lehetõ legrövideb-
ben ismerteti ezeket az eseményeket,
melyek a zsidóságot izgalomban tartják.
Klotzban a középiskolákba is behatolt
a zsidó üldözés és a zsidó diákokat vé-
resre verték. Lodz és Lowitz városokban
szünet nélkül folytatódnak az utcai tün-
tetések. Szohatzovba n a -diák agitátorok
65 zsidó sirkövet romboltak szét a te-
metõben. A poseni egyetemen a „nume-
rus nullus" jelszavával súlyos verekedé-
seket rendeztek az antiszemita agitáto-
rok , holott az egész egyetemen csak 30
zsidó diák tanul. A varsói hitközség
november 20-án rendkívüli közgyûlést
tartolt, amelyen felháborodását fejezte
ki a zsidó hitközségeket elpusztító anti-
szemita hullám felelt és megállapította,
hogy ki akarják szorítani a zsidó egye-
temi ifjúságot a tanulás hajlékaiból.

— Kuvasz püspök és Klein Ignác Klein
Ignác erdöbényei hitlcstvérünk, ki a magyar
Zsidóság minden igaz ügyében szeretettel jár
éli meleghangú levélben üdvözölte Ravasz
püspököt jubileuma alkalmából. Ravasz püs-
pök meleghangú levélben köszönte meg Klein
Ignác gratulációját.

— Bialik megdöbbentõ panasza. A
frankfurti Israelit közli Bialiknak, a hi-
res héber költõnek megdöbbentõ nyilat-
kozatait. Á szellemi élet Palesztinában,
mondja , a pusztulás szélére került. A
Szentföldön teljes elmúlás fenyeget i  a
zsidó szellemiséget. Szó sem lehet többé
egy zsidó kulfurcentrumról , mert min-
den az asszimilációs irányzatot követi,
a cionistákat és j íddis^histákat bele-
értve. De más cionista centrumokban
sem jobb a helyzet ; a prágai hitközség-
ben — úgymond Bialik , — amely a cio-
nista mozgalom egyik centruma Euró-
pában, a zsidó házasságok 65 százaléka
vegyes házasság és a f iúgy ermekek 10
százaléka nincs fe lvév e  Ábr ahám szö-
vetségébe. Bialik a cionizmus vezéreit
teszi felelõssé ezért a pusztulásért és
követeli, hogy õket törvényszék elé állit-

' sák. Bialik nyilatkozata a frankfurti
zsidó sajtóban és az egész zsidóságban
élénk feltûnést keltett.
- A VIII-IX. ker . Izr. Nõegylet fclruházási ak-

ciója j avára dec. 13-án , vasárnap délután a Festi
lütkõzs é? Góldnxark-termében tánccal egybekötött.
kullurdélulánt rendé*

MANDOK.
A mándokl Izr. hitközségben tartózkodott november

14—17-ig Józsel Rubin bodrogkercszturi rabbi , akit
Kauín ann Mór látott vendégül. Oda zarándokoltak
a hívek , valamint a környék zsidósága , hogy a nagy-
tudásu , bölcs rabbit láthassák és panaszukra atyai
tanácsát kikérj ék.

A hitközség dísztermében rendezték n szokásos
szombati lakomát , melyet a közönség zsúfolásig meg-
töltött , b'õlcmelõ érzés volt . midõn a lakoma után
felbrngzott az õsi pattogó chaszidens dal. A boürog-
kereszturi rabbi által lángragyuj tott vallási szikra
sokáig fog élni a zsidó szivekben.

NAGYKANIZSA.
A nagykanizsai zsidósá gnak fájdalmas

szenzációja van. A bitközség közszeretet-
ben álhá elnöke, dr. Bród Tivadar lemon-
dott elnöki tisztérõl. Dr. Bród Tivadar kö-
zel egy évtizeden ót állt a hitközség élén
és mûködésében mindig a békét , igaz meg-
értést és vallásos szellemet szolgálta. Bród
dr. a hitközség felsõ kereskedelmi iskolá-
jával kapcsolatos városi szubvenció ügyé-
ben kedvetlenedett el és intézte lemondó
levelét dr. Hirschlcr Sándor kincstári taná-
csoshoz, a hilközség alelnökéhez.

PESTERZSÉBET.
A Pesterzsébeti Izr. Nõegylet november

hó 22-én nyitotta .meg rituális népkonyháját.
Az elsõ napon 130 szegényt ebédeltettek
meg. A szervezés munkájában dr. Krisháber
Béláné elnök és Pauncz Ignácné társelnök
asszonyok vezetése mellett résztvettek Aptcr
Illésné , Bruck Albertné, Deutsch Sándorné,
Fischer Manóné , Grünhut Gézáné és Mûnk
Józsefné. Pesterzsébet megyei város a íxutu-
ráliákból a rit. népkonyhának fejenként
ugyanolya n részt juttat , mint a városi nép-
konyhának A Nõegylelre csupán azon kü-
lönbözet pótlása hárul, amit a kasrusz ár-
különbözete elõidéz. A megnyitás minden
ünneplés mellõzésével fol yt le de akik azon
megjelentek , nem gyõzték eléggé dicsérni az
eleiek izességét és a nagy rendet, amit ott
tapasztaltak Ugyancsak nagy agilitást fejt
ki a Nõegylet a sj egény gyermekek felruhá-
zása érdekében , mely a chanuka-ünnep
utolsó napjára tüzetett ki. A Nõegylet mun-
kájába belekapcsolódtak Löwy Ignácné és
leánya Krausz Jenõné olymódon, hogy ök
maguk 60 szegény gyermek felruházását vál-
lalták.

PÉCS.
A Pécsi Talmud Tóra felolvasó ciklusát

c hó .15-én dr. jánosii Engel Róbert , nz egy-
let agilia elnöke nyitotta meg Coudcnhove

Calergi gróf „Az antiszemitizmus lényege"
cimü müvének taglalásával. A felolvasó ala-
pos tanulmányban ismertette az antiszemi-
tizmus történetét és fe jlõdését s rátérve a
nagy feltûnést keltõ teljes objektivitással és
tudományos elmélyedéssel alkotott mûre, ki-
mutatta a közkézen forgó ily irányú müvek
alapján támadt felfogások tarthatatlan-
ságá t , melyek csak az emberiség félreveze-
tésére irányultak s meghamisították a zsidó-
ságról való közfelfogást. Az értékes és minden
izében érdekes éi lebilincselõ tanulmányt
bevezette és befejezte dr. Wallenstein Zol-
iim fõrabbi felszólalása , mely önálló 1 elõ-
adásnak is beillett és ennek során õszinlO
érzelmekkel üdvözölte a 80 éves jánosii En-
gel Józsefet , méltatta kiváló érelenieit a fele-
kezeti és közéleti mûködése körül s Isten ál-
dását köny örögte le, hogy még sokáig ké-
pezze a felekezet díszét és büszkeségét.

SZÉKESFEHÉRVÁR.
A székesfehérvári hitközség megválasz-

totta uj  fõrabbiját dr. Hirschler Pál szemé-
lyében. Dr. Hirschlcr Pál egy ike a fiatal
rabbinem zeelék legtehetségesebb tagjainak.
Nagy héber tudása , nz orientalista tudomá-
nyokban való " jártassá ga, szónoki képessége
a legelsõ fiatal rabbik közé emelik. Válasz-
tása dr. Löwy Károly kormány fõtanácsos,
hitk. elnök vezetése alatt egy hangú lelkese-
déssel f o l yt le, mert a székesfehérvári zsidó-
ság rövid mûködése alatt megtanulta szeretni
és becsülni a fiatal papé t. Vasárnap novem-
ber . 29-én a. e. 11 órakor lesz ünnepélyes
beiktatása a székesfehérvári zsidó templom-
ban.

Zsidó élet a vidéken

— Singer Ibolyka sikerei a rádióban*
Singer Ibolyka , a kiváló fiatal hegedü-
mfivésznö november 3-án a rádióban nem-
csak mint mûvésznõ, hanem mint zene-
szerzõ is szerepelt. Egy nagysikerû hegedû-
számot mutatott  be, melyet az cinmit év-
ben szerzett és mely a hallgatóság körében
általános nagy sikert aratott.
mmmmamm ^m i i n n iw i m i m i i i i i nnW

A Pesti Chevra Kadisa Vulasxlósi
Bizottságától

Budapest, VII., Erzsébct-kömí 2S.

Hirdetmény
A Pesti Chevra Kadisa Izr. Szentegylet

képviselõtestületi tagjainak választása 1931.
évi november hó 29-én, vasárnap az inté

^
zet székházában , Budapest , VII., F.r/sébet-

körut 26 sz. a. tarl atik meg.
A szavazás d. e. 9 órálól d. u. Ö óráig

megszakitás nélkül folyik , ugyanakkor a

szavazóigazolvónyók is átvehetõk. Akik vá-
lasztási igazolványaikat elõbb óhajtják át-

venni, ezt d. c. 9—12-ig és d. u. 4 —G-lg (a

szombati napot kivéve) kellõ igazolás mel-

lett személyesen eszközölhetik
i

Budapest , 1931. évi november havában.

A választási bizotts ág nevében :

Wertheimer Adolf s. k.
a választási bizottsá g elnöke

Ledermann Mór s. k. Gaiduschelc Marcell s. k,
& Vali biz. alelnöke a vál. biz. alelnöke

Mánk Gábor 8. k.



A mesés Keiéi zsidó csodái
. J- Loewlnsohn most tért vissza Parisba

marokkói utazásából, melynek felejthetetlen
benyomásait megragadó képekbén "tárja az
olvasó elé* A Kelet túlfûtött misztikuma su-
gárzik felénk ezekbõl a képekbõl. Ismeretlen
világ nyílik meg elõttünk, a ssldó lélek soha
nem sejtett mélységei és színei. Es a felleb-
bentett fátyol betekintést enged a „zsidó
csodák" varázsos világába...

•ir

A titokzatos Élij áhu.
Casablanca " csavaros utcáin Monsieur

J icnazu raff  kalauzolja az utazót. Szombat
délután van , egy kis félszerben egy tucatny i
aggastyán ül és komplikált kabbalisztikus
dalokat énekel. A bûvös karének megra-
gadja az utazó lelkét, de a vezetõ sürget ,
hogy még látogatást kell tenni rabbi Élij á-
hunál. Az utcákon tarka kaftánok és a
szombat tiszleletére az ablakokban kifü g-
gesztett ezer szinü keleti szõnyegek emelik
a kép hangulatát.

Sötét helyiséghe vezet a kalauz. A kinyi-
toll ajtón csak vékony fénysugár hatol be
a mauzóleumba. Idõbe telik , mig a sötétség-
hez hozzászokik a szem. A sarokban vako-
latból összetákolt alkotmány: ez a rabbi
sírja , melyen apró mécs világit. A sötétségen
át halk ének "szûrõdik és a szem csak' késõbb

. veszi észre az egyik sarokbo n a frigyszek-
rény õrét , aki könyökével egy asztalra tá-
maszkodva és fejét kezébe temetve, félálom-
ban énekel. . .

A hedyiség hátsó részébõl egy asszony
tart az érkezõk elé. Egy kissé elõrenyújtja a
kezét , amint vakok szokták járás közben és
hosszu történetbe kezd. Karján ál fogva óva-
tosan egy padhoz akarják vezetni , de õ til-
takozik. Nem, nincsen rá semmi szükség, õ
lát , vagy legalább, is majdnem Iát Há rom
hete él ilt ebben a halottasházban és a vak-
sáca napról-napra gyógyul.

A vak asszony vezeti az érkezõket a he-
lyiségek hátsó részébe. Csak néhány perc
inulva kezdik az alakokat észrevenni, akik
az agyagpadlón összegörnyedve ülnek. Mind-
egyik bajának a történetét mondja cl. Csu-
zewíok , testüket sebek lepik el, hieleglelõsek:
rettenetes látvány. Alig lehet meghallgatni a
mondókájukat.
. A látogatóknak egy kis mahia: a Kanári-
szigetekrõl való fügepálinka adja vissza a
erej üket a rettenetes látvány után.

Azután átmennek a sirhoz. Az óriási töme-
gen esak lökdösõdve , váj kálva , tolongva ,

, kényszeredetten ludták magukat keresztül-
furni. Mintha ezernyi asszony és férfi lett
volna ide beleszorítva a megszentelt hely iség
négy fala közé. A sir fölött százszámra óg-
nek a fáklyák. Egy asszony a hõség és a
titokzatos fény hatása alalt barbár kiáltásba
tör ki. A férfiak ajkairól szakadozott , állati
hangokon tör elõ az ima. Egy ifjú a nyitott
tûz körül táncba 'fog. E^y másik asszony
sikoltó kiáltásokat hallat. Ugy látszik , hogy
ettõl a hõségtõl és szagtól nehezen tér ma-
gához a szervezet.

A helviség sarkában egy kis szekrény függ.
A vezetõ két-három imakönyvet vesz ki be-
lõle. Ezek a meghalt Élijáhu rabbi relik-
viái. Mikor kivette, megcsókolta *a könyveket
és ebben a pil lanatban a kezek százai nj'ul-
nak ki . az értékes ereklyéért és a kincs a
tolorsásban ajakról-aj akra vándorol. A sir
mögött egyszerre feltûnik a vak asszony,
akin most lehet meglátni, hogy valóban vak.
Széo és fiatal , kezeit egyszerre az " ég felé
lóbálj a fénytelen szemelt behunyja és gör-
csös extatikus rikoltó kiáltásokat hallat.

KI volt ez az Elijábu rabbi? Egyesek azt
mondják, hogy maga volt.õ ülés próféta. És
honnan jönnek a reiikviák? Senki sem tudja .

megmondani. Arra a kérdésre pedig: hogyan
lehet fentartani ezt a kultuszt a sir körül,
csak egyetlen egy válasz van: " .

Az emberek meggyógyulnak' tõle ,

: ' - l ' - '- W- .
* A mártlrnÕ.

, A zsidó temetõben két-két sir után kis
vakolt ngyagfülke van. Ezeket a fülkéket
feketére festette a korom. Helyes a feltevés,
hogy ez a korom tûznek a maradványa.
Ebbõl kitûnik , hogy nemzedékrõl-nemze-
dékre Ut mutattak be áldozatot a szentek
tiszteletére.

Megállunk á marokkói zsidó temetõnek
egy ilyen sirja elõtt. Egy asszony éppen
gyertyát helyez a sir mellett lévõ kis fül kébe.
Amikor megkérdezik tõle, hogy mi a kíván-
sága, csukló sirás tör ki ajkai közül . Felele-
tet sem tud adni. A sir oldalán szegényes
rongyokban zarándok-csoportok.

Ebben a sírban nyugszik Sol Hachuel, Fez
szentje és martirnõje.

Ballada-énekesek még ma Is énekelnek
róla és a zsidó város kis kávéházaiban még
mindig játsszák „La Heroina Hebrea '' cimü
drámát , melyet Enriquc Sámuel ir t . . . .

Sol annyit jelent , mint nap. A marokkói
zsidó nõk között igen gyakori név. A mártír-
leány Tangerben a múlt század elején szü-
leiéit. Szép volt , mint a nap és ezért mm*
fi atal éveiben a szultá n háremõre elrabolt a.

Tangerben már akkor is voltak külföldi
konzulok, akiknek „védelme" alalt álllak a
zsidók és a leány családja ezekhez fordult.
Kérték , hogy adják vissza az õ napjukat. A
mórok azonban kijelentették , hogy Sol ön-
ként téri át az izlám vallásra és igy már
sem családja , sem a konzulok védelmére
nem szorul. Sol tagadja az áttérést , de hiába
volt mirden , inert az izlámra való áttérés

j m á r  megtörtént azzal , ha valaki a hitvallo-
I mást elmondta. Aki ezt utóbb visszavonja,

azt halállal büntetik.
Mikor Sol makacsán kitartott  zsidósága

mellett , õ ellene is port indítottak. Mint a
rétf i bitbe visszaesõt , nem büntették meg
mással, mint halállal. Igy érte el Solt atyái-
nak, a maranusoknak végezte. Pedig á fiatal
és gyönyörû leány elõtt nagy jövõ állt ,
éppen soron lett volna , hogy a szultán ked-
venc feleségévé nevezzék ki.

Sol családja mindent elkövetett , hogy a
leányt a végzetes lépéstõl visszatartsa. Állí-

tólag a város nagy rabbijai is azt a tanácsot
adták; hogy szihlcgesen vegye ' magára ; 

Avallascserét, mért Isten elõtt nem számit akikényszéritett hit. De õ benne élt a szen-
tek lelkiereje és mindenáron meg akart ma-
radni zsidónak. • ,

1830-ban hullt le Sol Hachuel fe je .  A hó-
hér elsõ /suhinlása nem talált A márlirn Õ
ezekkel a szavakkal fordult hozzá : „Megér -
demelnéd , hogy levág ják  a kezedet. Rosszut
érted a mestersége

i
d." Égy francia festõ meg-

festette a képét és szobája " falára függesz-
tette. Egy hét múlva beomlólt a fal és össze-
zúzta a képet.

¦ : • Szentek.
Színes legendák övezik a többi marokkói

zsidó szent életét is. Saaba, Salom Za- vi , és
Salamon Belheme .rabbik egy berber lázadás
alkalmával szentelték meg isten nevét már-
tírhalálukkal. Más szentek azonban nem
tettek egyebet, mint jámbor ós példás életük-
kel áldoztak a törvénynek. Rabbi Jákob
Bibas, Mordechai Kohen , Josef Seipao, Simon
Javi és rabbi Cháim ben Attar neveit õrzi
az emlékezet , ¦ - ¦ ¦ '.

Egy egyszerû udvari zsidó, Efraim. Malma*
ram .nevét is - felvették a szentek listájába.
Rabat városában rabbi-Elieser Daoila örvend
a szentek tiszteletének, ö a Botí-Regreg vizén
kéjt át száraz lábbal; Á lisszaboni földrengés"
ideién , mikor a tenger vize a házakba is be-
hatolt , ..rabbi Davila egyszerûen belemár-
totta botját a bullámokba és a habok vissza-
vonultak.

Rabbi Mose Amsellem a halála óta min-
den évben , Lag ' Beomer nao 'án , megjelenik
Rabat város kis zsinagógájában pontosan
nyolc órakor , amikor az õ emlékezetérc ün-
nepet ülnek . A hivõk rögtön megismerik
arról , hogy fehér lepelbe van burkolva.
Amint észreveszik , abba hagyják zsoltárai-
kai és áhítatosan törnek elõ ajkaikon kíván-
ságaik. '

Még 1905-bõl valõ szent is akad: Rabbi
Rachaj m Misrach i, egy beteges fiatalember,
akinek az egyik lába fából volt Ismeretle-
nül élt , csak a halála után, mikor á Chevra
Kadisa emberei holttesténél õrséget tárlót-
tak . lobogott fel fénysugár és fogta körül
glóriával az isn-eretlen testét . Természetes,
hogy ezulán pompás "' temetést kaoott és zsi-
nagógát is elneveztek róla. Mûlábát a zsina-
gósa udvará n eey ládában õrizték , mint
csodatevõ ereklyét.. .

• - ¦ 
«
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Az Újpesti Izr. Nõegylet november 22-én
díszközgyûlés 'keretében ünnepelte fenn-
állásának 60-ik évfordulóját Az ünnepi köz-
gyûlés igen díszes közönség elõtt folyt le
és dr. Kálmán Ödönné, a nõegylet kiváló
elnökasszonya mélyen meghatva fogadta a
tisztelõknek és jóba rá tok nak nagy táborát.

A díszközgyûlést dr. Kálmán Ödönné el-
nökasszony vezette és tartalmas megnyitó
beszédében a szokásos üdvözlések után
megrázó móelon ecsetelte azokat a szenve-
déseket, amelyek hittestvércinket marcan-
gol iák* „Ártatlan gyermekek sirása, szeren-
csétlen anyák fájdalmas zokogása hangzik
felénk , támogatásért könyörgök támolyog-
nak elénk és mi nem dughatjuk be fülein-
ket, nem zárhatjuk be ajtajainkat , hanem
követnünk kell az Ur parancsát, aki a bib-
lia szerint a szegényt „az én népemnek"
nevezi és aki „az árvák atyja 4 és „az özve-
gyek bírája". A nagy tetszéssel fo-
gadott megnyitó besíéd után dr. Wal-
tes Antal titkári jelentésében vázolta a nõ-
egylet 60 éves munkásságát és a jövendõ
munkaprogrammot terjesztette " elõ. Rámu-
tatott a zsidó anyák nevelésének szükséges-
ségére és magas, színvonal ú fejtegetését ft

díszes közönség nagy elismerése kisérte. A
hilközség nevében Arányi Adolf elnök mon-
dott lelkes beszédet, majd úr. Fr iedmann ¦
Dénes fõrabbi és dr. Licht mann Mór rabbi
szólaltak az ünnepi hangulathoz mért nagy-
hatású beszédben "a Nõegylet jótékony
munkájáról. Dr. Baracs Marcelné, a MINOSz ,
nagyérdemû elnöke dr. Kálmán Ödönné
elnöknö kiváló munkásságát emelte ki a .

"közönség lelkes tapsai . kíjzepette , utána:
Deucht E. Lajo3 a chevra nevében, J otf sz
Béla az iskolaszék és Berta Dezsõ a Dr. Ve* .
netianer Lajos Közmûvelõdési Egyesület ne-
vében üdvözölték a Nõegyletét jubileuma ;
alkalmából. Végül dr. Fábián Béla orsz* .
képviselõ ünnepelte nagy beszédben a Nõ-,
egyletet, amely a munkáslakta városban
minden elismerést kiérdemlõ nemes mun- ¦
kát végez. Az elnökassz3ny zárószaval után
a díszközgyûlésrõl azzal a meggyõzõdéssel
távoztak a jelenvoltak , hogy az Újpesti Nõ- : ,
egylet az emberszeretet munkáját becsület-,
tel , kitartó buzgalommal és eredményesen
teljesiti. Lelkesen ünnepelték dr. . Kálmán
Ödönné elnökasszonvt és kiváló munka-
társait: Székely Miksáné és Ehrénwald
Lászlóné alelnököket . _ _ -
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Szécsí Mór élete és szenvedése
Ismerteiig Sz, Ssigefhy Vilmos

X. 13-án. Ujfa egy ismerõsérõl : Pályázata a
hadbiztossági tanfolyamba az idein nem' sike-
reit. Pedig csak • ezért keresztelkedett kk
ULlba. a zsidó származás még azután is ny û-
g özõ kolonc marad.

Minden vigaszá t abban találja ezidõben ,
hogy Kiss Zsigmond és Hazay Samu tisz.tár-
saival, továbbá Paczolay ügyvéddel tarokk-
parti t szerveznek. Azért X. 15-én felsóhajt:

— Ma hazajött a miniszter, kezdõdik a.
baj számunka.

Zászlóa'tS parancsnoki kipróbálás.
VI. 19. Ma Hollán altábornagy volt az

irodában. Zsoldos nem lévén ott. velem lár-
salgott és igen hízelgõ ; módon gratulált ka-
tonai kérdések cimü cikkemhez a Ludovika
Akadémiai K özl ö ng ben Ezt csak azért
e ütem fel , mert ugyané tárgyban már báró
Bibrától is kaptam gratulációt , de a hiva-
talban az osztályvezetõk egyike sem mélta-
tott szóra*. Se Bihar, se Síének , se Cscszmik.
kiket a dolog hivatalból érdekelne egy szót
se szólt. Egy másik érdekes ismeretség szín-
helye is volt az iroda: Danczer százados, a
Pester Lloyd katonai munkatársa járt itt
Látogatása azt a könyvet illeti , amelyet né-
metül  ir s én fordítok magyarra. Azt R hiszem,
ezen ismeretségnek még más fol ytatá sa is
lesz, legalíjb.b hosszas beszélgetésünkbõl azt
következlctern.

A nyarat is betegen tölti , de állandóan
agyon van terhelve „megtisztelõ magánmog-
bizatással". Alig van nap enélkül. Mindig
m snak dolgozik

Július 6-án felvillanyozza az értesülés,
hogy szeptemberben zászlóaljparancsnok-
ságra va ló kipróbál.' sra rendelik. Ennek na-
gyon örül, de mert semmit sem tud zavar
nélkül fogadni,, itt is talál bajt.

— Beteg a lovam, kérni kell kincstárit
Aztán megint napsütést érez, mert a Pes-

ter L loyd közli , még hozzá nyomban , hogy
beküldte a Weilen an der Kriegsschule cimü
cikkét .

— Zsoldos mindjárt meginterpcllált , nem
én irtam-e? Nem tagadhattam. Nem bosz-
szankodott , sõt tetszett neki.

VIL 17. Zsoldos ma Bécsbe utazott írz elõ
léptetést javaslattal. Augusztus 18-ra elsõ-
osztélyu százados leszek.

Ez az elsõ évben csak 80 forint többletet
jelent

— örülnék is neki , nem is — írja -•-
mikor megjelenik a kinevezés a Rendele ti
Köz lõny-ben. Az olyan elõléptetés, melynek
külsõ diszt inkciója nincs, elõttem nem nagy
becsben áll.

A királ y születésnapján bankett a tiszti
kaszinóban.

-— A honvédek megint csak összebújtak
és tulajdonképpen kévés érintkezés volt a
közös hadsereggel Kálnay vad magyar , elég
tapintatlan volt felvetni a kérdést hogy
vhoch" -t , vagy „éljen " t kiáltsunk? Én mind-
kettõ mellett szóltam, de félbeszakítottam
mindén tárgyalást. • ' :

Ugyanakkor megbetegszik Kassán a 77
dandár vezérkari tisztje . Szécsit vezény lik
ki a helyére. Ez egyúttal  a zászlóa lj vezeté-
sében való kipróbáltatását is jelenti.

Szeptember 3-án érkezik Kassára s na-
gyon meg van hatva, hogy az állomáson
várja Mráz fõhadnagy / tíáhdársegé.dtisztp aki
szállást is szeneit már a szamára.

— Érdekes *— ifja , — hogy a zsidó trak-
téro$ szállodájába kerültem.

A kiprébállatás pompásan sikerül , csak a
sok tiszti összejövetellel sincs kibékülve.

— A 27. közõs hadosztály bucsuestélyén
400 tiszt egy tercmb^nl Brr, nem nekem
való, megszöktem- Marad lak még S99-eo>.
Naponta négykor kelek, ötkor lóra, tizen-
kettõig lóháton. Néha délután újra . Mozgal-
mas élet, de ugy érzem, hogy az én szerve-
zetemnek túlságosan fárasztó.

Azért pompásan sikerül minden , bár
Becker tábornok mellett a vezérkari szolga
lat nagyon kellemetlen. Rideg, hideg, barát-
ságtalan ember. Segédtisztje deltö "

Résztvesz a hadosztál yösszponlosiláson is.
ahol harmadszor bukik meg a dandárpa-
rancsnoki vizsgán br. R. ezredes.

— Ilyen állapot nagyon kinos a vezérkari
tisztre. Mintha én is hozzájárultam volna
az elnyomásához. A dandár e kudarca az
egész napomat jobban elrontotta , mint a
gyalázatos idõ

Érdekes apróságot találok ill arra , hogy
min múlik sokszor a siker Másnap megint
br. R. vezényel, jobban is megy a dolog, de
a megbeszélésnél „igen illetlen volt " Paxy
tábornokkal szemben. A vita hevében, félre-
értve valamit azt mondta:

— Én nem hazudok!
Ezzel aztán végképpen elrontott mindent
(Hegy megcsutolt aztán sokkal késõbb

elméletet , gyakorlatot érzékenykedést —
senkinek az érzékenységét nem kiméivé —
a világháborúi)

Szécsí azonban boldog, mert Paxy tábor-
nok a gyakorlatok ulán „igen nyájasan"
beszélt vele, a 10-ik íéldandár elsõ zászló-
aljától pedig emléklapot kap.

— Nagyon jól esett, örülök neki.
. ¦

A monorl zászlósértés.
Októberben aztán emlékezetes eset tör-

tént , ami A monon zászlósértés címen van
elkönyvelve a históriában. A környéken
hadgyakorlatot tartottak s éjjel ismeretlen
tettesek letépték Jánky ezredes (a volt hon-
védfõ parancsnok édesapjának) szállásáról
a fekete-sárga zászlót, azt a piacon sárba-
tapostók '

A gyakorlaton jelen volt Ferenc Józ s ef
királ y is, aki szeptember 25-éu Ladányi fõ-
szolgabíró üdvözlésére meglehetõs szigorú
hangon válaszolt

— Igen örvendtem — monelotta, — hogy
ezt a vidéket is felkereshettem. Annál ke-
vésbé örvendeztettek meg az utolsó napok
eseményei e vidéken Remélem, hogy ha-
sonló gyalázatos merén3'Jetek , mint az
utóbbi idõben, többé elõfordulni nem' fog-
nak , hogy a tettesek ki lesznek nyomozvi
és hogy velük törvény és igazság szerint lesz
elbánva.

Hasonló eset történt ugyanis üllõn , ahol
Vojnárovics ezredes lakásáról tûnt el á
fekete-sá rga zászló, melynek csak összetört
nyelét találták meg az országút árkában.

Az Egyetértés erre a királyi szóra fel-
horkant

— A magyar zászlót is elégszer megbán-
tották , de tanácsadói akkor nem adtak a
király szójába hasonló szavakat

Szécsi ezt Írj a a dologról a naplójában :
—'.í .A róonorú zaszlósértés kérdése engem

közelebb érdekel, mint hittem volna. A szob

gálafi szabályzat IJ. részéi, melyben a fekete-
sárga zászló elÖ van irva, én fordítottam.
EJ*Õ szemrehányás: miért nem figyelmeztet-
tem a minisatertf? Ura m, Istenem, biz ez
mulasztás Ha akkor valaki sejthette volna,
hogy ebbõl ilyen országos kérdés keletke-
zik! De van ennél nagyobb bûnöm is. Kez-
dik hangoztatni , hol volt u dandár törzs-
õrsége, mikor a zálszlót letépték? A honvéd-
dandár azt mondja: nincs. Megnézzük a
szolgá lati szabályzatot, csakugyan, íI hon-
véd szolgálati szabályzat szerint dandárnak
törzsõrség nem dukál. A honvédbõl c pasz-
szus elnézésbõl kimaradt Mér most Jia ez
az elnézés nem történik , a hondvéddaudár-
nak leit volna törzsõrsége, ha lett volna , a
zászlót nem tépik le — ergo, a zószióleté-
pésnek okozója, ez a fatáli s elnézés, illetõ-
leg én. Ez a felfedezés reám nézve nagyon
rosszkor jött. Ma készült cl A mi hadsere-
günk könyve, amelyért pénzbeli jutalmat és
dekorációt is várnék , ha most nem volnék
Ilyen nagy bûnös . . .  Attól tartok hogy azok
a támadások , melyek a parlamentben a mi-
niszterre hullanak: engem erõsitett kiadás-
ban fognak érni . . .  (Fol ytatjuk.)

As elsõ jmatfyar zsidó vezérkari tiszt -

AZ EGYENLÕSÉGHEZ NOVEMBER Üf-IG BKÉKKR-
ZETT ÖNKÉNTES ADOMÁNYOK:

Tetmé-i szerinti kiosztásra: Gtossmann Nelly és
Hirschlcr Emil difgyzése alk. gyûj t. 12.13 I' ; dr,
Werner Vilmos, Bolyok 30 P; Gábor Amália , Burlai»est
5 P; Bogdán Géza 10 P; lichlenstein Ernõ , Felcsut
5 P. — Sunttéldl nyomaráknak: N N. 5 F: N. N.
1 P; dr Adler -Ignác fõrabbi . Gyula utj án tcmplom-
adományok 31 P, Pilczer Sünön . Zalabér 2 P; Ungár
Llnõt, Zalasõjt ör C P; Fischer Mórn é. Tolnatamási
5 ,P. — Zsidó vakok intézet ének : Snakedoresz asztal-
társaság 10 T. , — Z«i«ló leány árt aháznak: Such-
n-ann Samuné. Oszlopán 3 P; N. N. Budapest 2 P;
M. A.-né. Budapesl 2 P: Weisz Jak abné. V eszpréni
5 P. »• Izraelita Aggokliazánnk; Endre mamáj a 5 P,
Ingyen lejnek .* Snakedoresz asztaltársaság 15 P. —*Ingyen kenyérnek: -Snakedoresz asztaltársaság 15 F.
Éhezõ zsidó gyermekeknek: Endre mamáj a 5 P: Anna
Ilonka 7" P — Omike menzának: Snakedoresz asztal--
társaság -10 P. dr Adler Ignác fõrabbi. Gyula ulj án
templomadom +nyokért 10 P: özv. Bichter Bélán*.
Tarkéve 10 P; Csurgói izr. hitk elnöksége 8 P;
Alsódabasi iáráf.i j ótékonv izr. nõegylet 10 F. —-
Szegedi zsidó menzának: dr. Adler Ignác fõrabbi.Gyula utj á.i 10 P. - Zsidó íiuárraháznak: N. A.-né.Budapes t 1 P. — Bikur Choüm nak: N. N. 5 P. —
Népkonyha akcióra: R. II. 10 P — Tomché Je«f-
vosznek: dr. Adl» r Gyula fõrabbi . Gyula utj án 38, P;
Utblcnsfctm Ernõ Felesett 5 P. — Egy rsomag Írass*
n«li ruhaiH'n i»i Politzcr Sámuelné. Anátfalva. —
külföldön tanuló magyar zsidó diákoknak: Snakedo-
resz a&zialtársaság 40 P; Lcichter Rózsi 5 P; N.
A.-né, Budapest 2 P; Fekete Sándor 3 Pv Faragó
Bélá : Zalabúr 5 |?í Keszler Mór . Zalabér 5 P. Szilrzer
Simon 2 FV Alsódabasi Járási Jótékony Izr . Nõegylet
20 P, Kiflbéri Izr. Nõegylet 10 P; N. N., Kisbér 5 P;
ár. Weiss . Lajos, Mo?on fia barmiévá ia aifc. a
Mosoni lar. Nõegylet utján 10 P, özv Markovits Be-
nõné. Debrecen 5 P; Mayer Zsigmond, Budapest 15
P: Goldstem Olga Budanest 3 P; Zalaszentcróti temp-
lomadománvok: Fiscber Viktor . Amcr;ka 10 P; Kesn-
*cT. M6r. Tüske 5 P: Lichtcnsiein Ernõ, Feksut 5 1\
Szentesi izr. hitközség elöljár ósága 200 P.

— Elrontott gyomor, bél zavarok,
émelygés, kellemetlen szájíz , homlok-
fa jós, szék szorulás, hányás vagy has-
menés eseteinél már egy pohár termé-
szetes „Ferenc József* keserûvíz gyor-
san, biztosa n és kellemesen hat. A gya-
korlati orvostudomány igazolja , hogy a
Ferenc József viz használata a sok evés
és ivás káros következményeméi igazi
jótéteménynek bizonyul. A Ferenc Jó-
zsef keserüyi7 gyógyszertárakban, dro-
gériákban és íüszcriizletekben kapható.



HYMEN
Schwarcz Józse f  leányát, Schvqrtt ÍMar-

gitot KÍsvárdáról eljegyezte Katz László
Debrecenbõl. (Minden külön értesítés he-
lyeit.) . : /Lõvirger Iluskát , Lõvínger hitk. pénztaros
(Gyõr) leányát eljegyezte Magét.  Dáyid,;
Mayer Mór kereskedõ fia Pápáról.

•¦Weisz Jenõ Gyõr és Koppét Ella Wiesen
(Burgenland) jegyesek.

HÁZASSÁG
Voget Rózsika tótkoniíós, át. Bleier Zol-

tán Hódmezõvásárhely c hó 22-én házassá-
got kötöttek.

Engel Miks a esztergomi fõkántor és Klein
Fricike Csorn a e hó 17-én házasságot kö-
tõitek. «

Ková cs Erzsi Kisbér és Weiss Ödön To-
kaj, folyó hó 29-én , ' vasárnap ' délután K2
óva kpr tartják esküvõjükét Budapesten a
KuJiiczy-utcai izr. templomban.

BARMiCVA
Schön Zoltánt , Schön Miksa , a Gyõri

.Vagón - és Gépgyár R.-T. irodafõnökének és
neje, szül. Stern Hermin fiát most avatta
a gvõri templomban dr. Schvorcz Mór fõ-
rabbi. A fõrabbi avatóbeszédében megemlé-
kezett a barmicva-ilju nagyatyjáról, néhai
Schön Bernátról , a nagyhírû pedagógiai
íróról és az iíju nagybátyjáról, Sehön Jó-
zsefrõl , az ünnepi Maclvzorok magyar for-
dítójáról. Az avatóbeszéd után a felavatot t
ífju szüleinek lakásán fogadták a gratulá-
lókat. •¦- Benedek Györgynek , a nagykõrösi hilköz-
ség elnökének J ános fiát a múlt szombaton
avatták barmievává. Dr. Borsodi József
kecskeméti fõrabbi és Grosr Dávid rabbi-

belyeltes intéztek Benedek Jánoshoz meg-
kapóan szép szavakat. A felavatás utáá- az
elnök lakásán volt fcrgadás, mély alkalom-
mal a nagykõrösi szegény hitsorsosok közt
adományokat osztottak ki.

HALÁLOZÁS
Özv. ttsztreteher Ltpótné f. hó 20-5 a áldá-

sos és jótékony életének 79-ik évében meg-
halt Szolnokon. Temetése f. hó 22-én ment
végbe általános és mély. részvét mellett.
Dr. Heves Kornél fõrabbi megkapó beszédben
búcsúztatta a nagyasszonyt,* kiben . Örkény
Hugó ismert budapesti gyógyszerész -édes-
anyját gyászolja.

Súlyos csapás érte dr. Gábor Gj mla^ kor-
mányfõtanácsost az Izr. Orsz. Iroda nagy-
érdemû alelnökét. Felesége szül. Grünzweig
Olga házasságának 33-ik évében hosszu
szenvedés után .meghalt. Férjének és gyer-
mekeinek valódi õrangyala volt az elhunyt
kiváló nagyasszony, kit elõkelõ kiterjedt
család és a tisztelõ k és barátok megszám-
lálhatatlan serege sirat. A mélyen sújtott
(érj iránt a felekezeti minden körében a
legmelegebb részvét nyilvánult meg. Dr.
Hevesi Simon vezeiõíõrabb i megkapó . be-
szédben búcsúztatta dr. Gábor Gyulánét ,
kinek temetésén megjelent a hitközség elöl-
járósága élén Ster n Samu elnökkei , Nagy
Andor ; elöljáróval és Epp ler Sándor fõtit-
kárral , a Chevra Kadisa küldöttsége élérí
Arányi Ignác alelnökkel és Endrei igazga-
tóval , .valamint Gábor Gyulának , ki ezredes-
liadbiró, bajtársai is nagy számmal , köz-
lük pilisi Kornha ber Adolf tábornok , vitéz
Takátsy György altábornagy és Wagner
Ferenc nyûg. tábornok.

Deutsch Béla nagyiparos 02 éves korában
elhunyt Budapesten. Iga z szivü hûséges zsidó
és nagyon jó ember volt , akit mindenki sze-
reteti, aki csak ismerte. Szaktudását, egész

Európában nagyrabecsülték és elsõrangú
szaktekintélynek > ismerték el. Bátyjávalj
Deutsch* Artúrral együtt vállalata bõi szerény
keretekbõl nagy világhírû eéget alkotótti
Puritán, csak a munkának , családjának és
barátainak élõ ember volt , ki a zsidó intéz-
ményeket bõkezûen támogatta. ^Fcmetésén á
fõváros egész közga zdasági és társadalmi
elitje megjelent. Fischer Gyula dr. fõrabbi
búcsúztatta megkapó bészéddfcF*. '"< Ábrahám-
sohn Manó fõkántor énekelte a gyássdálokaL

Családi értesítõ

MIRDETSEK
Apróhirdetések olõro fizetendõk
m—mm—mmmm—mmmm—mmmmm
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TÁRSASÁGBELI legdiszkrétaob
bázássá gkötvcliíés Doctorné.
Bákóczi-ut hatvanné gy. II. 29.
Fõlépcsõház József 373—93. ,

9594

tPÉR-IHEZMENNE 34 éves fi a-
tal, intelligens , csinos és jó
családból val ó gyermektelen
«3zvegy úriasszony sógornõm
biztos állású , vagy j övoii lmü
és megfelelõ korú úriember-
hez. HOZOMÁNYA &•.«•• P
tehermentes földbirtokban és I

'készpénzben . Csak minden in- '
formációt kibíró urak aján-
latára reflektálok — közvetl-
tõk kizárásával — „Boldog
jövõ" jelige alatt e lap ki-
adóhivatalába. 9577

SZIGORÚAN orth., 40 éves,
f esshek és szépnek mondott
¦Özvegyasszony, ki egy régi jó-
menotclü kocsmával j  rendel-
kezik, férjhezmenne • Idõsebb
©rthr úriemberhez kinek némi
tõkéje van. „Biztos egziszten-
ciája " Jeligére a kiadóba. '

. : . ... . . . . - • ' 5028

MAG4NHIHDETÉS: Komoly
29 év.*s hajadon iérjhezmenné
idõsebb elvált vagy özvegy-
emberhez, aki otthont nyújt.
Gyermek nem akadály . „Ház-
ver-ctónÕ" jeligéré a kiadóhi-
vatal továbbit ., , . . 5617 -

ORVOS Yaayók , ' elõkelõ ' össs-
izckfttt'-íésekkol , komoly há-
tasulandóknak • diszkréten,
társadalmi' formák beturt*sa-
ytt. • megfelelõ l házastársat -«ital»k.. Utólagos tisalcliftdij .

A báttaszéki kongr**Hzusi hitközség pá<
lyázatot hirdet metszõi és sae-íHae állásra.
A pályázótól megkívántatik, hogy sóchet*
b.aal koré, u-mumcho, ball-tefilö legyen.
Három elismert orth. rabbitól kabólóval
rendelkezõ, 40 éven aluli magyar álla in pol-
gárok , kiknek legalább 4 polgári, iskolájuk.,
vári , küldjék be pályázatukat, okmányaik* '
kai , családi állapotuk és eddigi mûködésük:
megjelölésével. Csak meghívottak jöhetnek
próbaelõadásra s csakis a megválasztott-
nak tériltetik meg útiköltsége. Fizetés meg-
egyezés szerint. 9580

A" rákoshegyl fiókhltközség pályázatot hir-
det kántor-metszõi állásra. Csak magyar-
állampol gár , legfeljebb 30—35 éves, kelle-
mes hangú és az elemi-polgári hitoktatásra
képesítéssel bírók és kik három ; prth. rab-
bitól nyert kabólóval rendelkeznek,, "'.pályáz-
hatnak. Útiköltséget csak a meghívottaknak ,
fizetjük meg. Az állás 1932 január 1-én be-
töltendõ. Cim: Hraun Mór elnöki > fakeres**-
kedõ, Rákoshegy. ' ¦

• '. - " : l

GYAKORLOTT német kis-
asszony, • hébert . is . tanit , . átV
lást keres. Kottensteia . Wes-
selényi-u. . 55. földsz ,; »§, * 5623

'—— ; ' . *
FIATAL szömbattartó minde-
nes, kisebb kóser házhós
aj ánlkozik. . Vörösmarty-utca
lí.'a. 2. em. 9. Csörnyci. 5635

ÁLLAST !VYI:H\FIC
SHHMMMM RMMH '

KERESTETIK falust, .ióser
háztartás vezetésére magányos
férfihoz középkorú, :egyszcrüy
vidéki 'mindeht v̂égzõ.zsidó nái-
Ajánlatok „Falusi • háztartás '.*
jeligére kiadóba küldeiulók.

' ¦ , : ' 9.~>85

8ZOBA-RLLÁTÁ9
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
CSINOSAN bútorozot t szobai
fürdõszoba használattal 1—2;
személynek olcsón ' kiadó*.
VII., Kazinczy-.ui-- G/a.- Ií. .  \%-

IDÕSEBB, hölgy keres üres
szobát teljés ellátassál, jóblí'

, orth. családnál. ..Fürdõszoba'*
jeligérc a kiadóba. • 6616

KrTÜNÖ.. kóser hé«ikoszt ju-
tányos "áron kapható. Iza-
bella-utcai 45. második lépesd .
II . emelet 16. 562t

MAGÁNYOS úriasszony, köm-
re rtos otthonábaii ¦ lukótáránõl
keres. . Csáky-ulca 3. II. 7. 3.¦ . • 

¦- . . .- , . ;.' :.- • •
¦ 

. 56tí
• i**—mmmmmmm immmmmm
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PEHÉRBUTOROKt Ki^;ólag
spjátkészitniényü ' leányszóbav
¦siószoba. ¦ kohyfeaberéndewísck
készen- kaphatók Brcszlauer>
..Fregolia" gvftrté. - Uuavadi?*
tér : 7 . (Vörösmarty* ti+ . satólofc
Iái 1BU-60. M39

14 ÉS 17 ÉVES. négy polgá-
rival , ; varrni tudó, - szerény-
igényû lányok , háztartásban ,
ü.-lttben vi-gy g-r-brmekekbez;
orth. házba állást keresnek,
(" un: Weisz Klári . Erdõtelek,
llcvcs megye 6593

SZERÉNYIGÉNYC, gyermekte-
len, . kilünó elõimádkozó,
sóchet ubodek és mohel isko-
lai ^képzettségééi. azonnalra
állást keres „11. M. 5612" jel-
igére a kiadóba . 5612

VARRNITUDÖ, jócsaládból
való inlelhgen S; vallásos uri-
leány, háztartásban is jártas,
állást keres. ..Mcgbiaható"
jeligéi-e a kiadóba.' 5G20

JÓÉRZÉSÛ ápolónõ ajánlko-
zik beteghez; vagy 'gyerftick-
hcz. Weinman Elza , Sólyom
utca 22. I. 10. i 5622

ÁRVA leány ' elmenne bármi-,
lyen ü«lctbe kiszolgáln i vagy
g\erekek- mellé vidékre - is ,
esetleg, bármilyen állást vállal.
Fischer Mariska . Üllõj-ut 23.
II. . 16- : 733

FIATAL õz vagy" '. ". ajánlkozik
háj;*,*éz«tõji6nek magányos úr-
hoz vagy idõsebb párhoz. . Pé-
terfy Sáridor-u. 31. II. lí>. .
Kákosiné . - 5627

SZORGALMAS, megbízható
nõ. egyedülálló, elmenne bár-
milyen riíunkára . gyermekhez
vagy kis háztartásba ; Lujza-
utca 6. II. 1.. Anschloviíz Re-
gina. ;.. ¦ ¦¦ '¦ ' ~. y ,. . 736

18' ÉVES. jó családból száf-
niazó. "négy . polgárit végzett
Izr. ^urileányj, ki jól fõz és
Varr. - háztartásban * vagy üz-
letben, mielõbb elhelyezést ke-.
res. Szives megkeresést az
AU. '' Átmeneti- - Lcáni-otthon
Igargatósóga. V., Honvéd-ii.
% kér. TiS>

MEGBÍZHATÓ zsidóleány ház-
vezetõnõnek menne uricsalád-
hoz, ahol elsõrendû bánás-
módban részesülhetne. Ház-
tartásban perfekt. : Néubrunn
Artúr, üyõr, Ujvi!ág-u. 11.

9573

SZERÉNYIGÉNYÜ , meghízható
leány kisebb családhoz vagy
házaspárhoz ajánlkozik . Iza-
bella-u. 47. elsõ lépcsõ I. cm.
11.. Grossmann. 5C30

KISZOLGALÓNÕNEK ajánlkó-
zik fiatal orth. zsidóleány
fûszer-.- cukrászüzlclbc. Cim
a kiadóban. 5631

HÁZVEZETÕNÕNEK ajánlko-
zik középkorú , jobb nõ, beteg -
ápolásban jár tas, jól és diétá-
sán fõz , idõsebb magányos
úrhoz , szerény igényekkel.
Csengery-utca 76. földsz. 9. .¦ ¦ - - . ¦ '- 56U2

KÜLFÖLDÖN -volt müveit ,
izraelita úriember, hadirok-
kant , lakásért vagy 1 pengõ
óradíjért német, francia , an-
gol leckéket ad. Díjazás ért
ford ításokat is elvállal. , Cim:
Lusthaus Jeaõ, VI., Király-u.
38. II. 33. 63Ü

INTELLIGENS özvegy íõzó-
házvezetõnek ajánlkozik 1—2
személyhoz, ápoláshoz . ért ,
mindenben megbízható. Csen-
gery-u. 74. II. 12. A. -né. 5629

18 . ÉVES árvalány elmenne
gyermek mellé, üzletben, tár-
salkodónõnek, nem annyira
fizetésért, . múlt szeretõ ott-
honra vágyik , i Gold Márt a.
Ij -aja.. Foste restantc. 6596

• K6SER fõzésben perfekt ura- .
sági inas állást keres. Lakás
és? koszt : ellenében -is.. "Wtílsx

..Gyula , Király-utca . 28. í. .29.am

ISMERETSÉG ' hiányában ez-
úton férjhezadnám háziasán
nevelt , 20 éyes szép leányom,
hozzáillõ állami hivatalnokhoz
vagy diplomás izr. fi atalem-
berhez megfelelõ hozomány-
nyal. Leveleket „Diszkréció"
jelige alatt a kiadóhivatalba.

5614

O K  T A T A 8

NÉMET egyetemi hallgató né-
met órákat ad. Saját bevált
módszerével a német nyelv
mielõbbi elsaját ítását garan-
tálja . Cim a kiadóban. 5613

TANÍTÓNÕ, kt perfekt beszél
németül, nevelõnõnek ajánlko-
zik vallásos ' családhoz. Grün-
íeld Hermin, Koháry-u. 19/b.

I I. 7. 9579

SZERÉNY házvezetõnõ, min-
den ' munkát végez, magányos-
hoz. , beteghez - ajánlkozik ,
hosszu bizonyítvánnyal. Ba-
romfitenyésztéshez fa ért. Lõ-
wyné. ^ I&rtészMi. 13. III. 27.

5633

TANÍTÁSBAN . gyakorlott ,
érettségizet t . fiatalember ne-
velõnek, - tanítónak bárhova
-elmenne. Német 01 beszél,
érettségire is elõkészít. ..Ma-
tematika*'* jeligére kiadóba.

5624

ÉRETTSÉGIZETT rahbiszemi-
nárista, mindennemû, korrepe-
tálási olcsó- díjazásért -vállal.
Löwr Adolf.. Rõkk Szilárd-ú.
26. . 734

AIXÁST KGRESÓK' mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
MEGBÍZHATÓ, kjmoly nõ ki-
sebb . háztartásba ajánlkozik .
hem' nagy ' fizetésre, ' hanem jó

.átüútnra reflektál.. „Vidékire"
jeliga. 6618 ,

A szerkesztésért felelõs: Szabolcsi Lajos'; '— Felelõ*
kiadó: Gáspár Márk igazgató. — Elõfizetési - árak;"
Egész évre 24 pengõ félévre 12 pengõ Jugoszláviá-
ban egy évre 400 dinár F»omániábári '«gy 'évre. " 80(1
lei Amerikában egy évro 7 dollár. — Vezérképvise*'
let Románia részére: ..Palla* • íapterjesitõ. Cluj. > —
Nyomatott et Glóbus Nyomdai MüintéJ;etí ;>

,ll.-T. kör.
forgógépcin. Budapest. VI  Aradi-u. 8; Nyomdaigaz-

gató: Havas 1A.


