Jidanul Katz a fost atacat ieri...
Amintirile lui Anti-Shlomo Katz din anii razboiului la Timisoara
In luna Ianuarie 1944, contingentul nostru, născut în 1927, a fost obligat sa se
prezinte la munca obsteasca. Am lucrat la pepiniera din Timisoara, de dimineata
pana la ora 15, cand ne-am intors acasa. Am lucrat la taiatul copacilor.
Intr-o zi, sosind acasa, am gasit-o pe mama plangand, caci tatal meu a fost internat
la spital. Un barbat i-a spart capul cu un ciocan.
Iata cursul evenimentelor:
Am avut o pravalie de bonboane si
ciocolata in Piata Traian care a fost,
desigur, romanizata sub numele de
"Secula Cristina & Comp". Noi lucram si
noua proprietara a incasat banii. Am avut
3 angajati: doua vanzatoare si un barbat
care transporta marfa la bacaniile din oras,
taia lemne de foc pentru incalzit, etc.
In luna Decembrie '43, o vanzatoare s-a
casatorit si in locul ei a fost angajata o
tanara romanca cu numele Anisoara. Intro zi, Anisoara a stat in usa pravaliei
asteptand clienti, si mama mea a observat
ca umarul ei stang e mai inalt decat
umarul drept. A sfatuit-o pe Anisoara sa
mearga la clinica medicala pentru
tratament. Din acel moment Anisoara n-a mai venit la lucru. Dupa vreo saptamana,
la ora 11 dimineata, a fost exercitiu de atac aerian. Sirenele zguduiau vazduhul si
oamenii trebuiau sa intre in adaposturi (pivnitele caselor).
Aceasta situatie a folosit-o tatal Anisoarei pentru a-l ataca pe tata cu un ciocan. Nea invinuit pe noi ca fata lui are sira spinarii incovoiata din cauza muncii grele la noi.

Vanzatoarea a fugit din pravalie strigand dupa ajutor. Farmacista de langa noi, o
femeie zdravana, a venit si i-a luat ciocanul, salvandu-l astfel pe tata.
A doua zi a aparut in ziarul local legionar "BIRUINTA" pe prima pagina: "Am vrut sa
vad sange de jidan" a declarat... Jidanul Katz a fost atacat ieri....
Dupa cum am auzit, omul a fost internat in casa de nebuni, dar nu cred ca a
ramas acolo mult timp...

