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A választói összeiróbiztosok végre megkapják 
tizenöt napi járandóságukat. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
válaszlók összeírására kirendelt választási biz-
tosok, akik heteken át dolgoztak a választói 
névjegyzék összeállításán, fáradságos munká-
jukért mind a mai napig nem kapták meg 
járandóságukat. Az összeírást tudvalevőleg a 
belügyminiszter rendelte el, aki kötelezte 
magát arra is, hogy az összeírok munkáját 
megfelelő módon honorálni is fogja. Szege-
den 145 összeiróbiztos járta végig a város 
házait. A belügyminiszter az összeírás elren-
delése alkalmával 20 millió koronát bocsáj-
tott a város rendelkezésére, hogy abból az 
összeírok előlegeket kaphassanak. A városi 
főjegyzői hivatal az arra rászorult és legked-
vezőtlenebb anyagi helyzetben lévő összeírok 
között ki is osztotta a 20 millió koronát, azzal, 
hogy a tiszteletdijak nagyságát a belügy-
miniszter rendeletileg fogja meghatározni. A 
belügyminiszteri rendelet meg is jelent és 
ugy intézkedett, hogy az összeírok csak 15 
napi munkájukért kaphatnak fizetést. Aki 
munkáját 15 napon tul nem tudta befejezni, 
nagyobb járandóságot nem kaphat. 

A szegedi összeiróbiztosok azonban majdnem 
kivétel nélkül valamennyien 20—30 nap alatt 
végezték be munkájukat és igy azt kívánják, 
hogy a 15 napon tuli munkájukért is megfelelő 
honoráriumot kapjanak. 

A város hatósága, hogy az összeírok érde-
keit megvédje, táviratilag kért intézkedést a 
belügyminisztertől, kérte, hogy a szegedi vá-
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lasztási összeírok túlmunkájukért is kapjanak 
megfelelő honoráriumot. A tanács addig is, 
amíg az ujabb miniszteri rendelkezés le nem 
érkezik Szegedre, intézkedett, hogy a válasz-
tási összeírok 15 napi munkájukért haladék-
talanul kapják meg járandóságaikat. A szük-
séges összeget a város előlegezi a belügy-
minisztérium terhére. Ez az összeg hozzá-
vetőleg 50 millió korona. 

A tanács elrendelle azt i?, hogy a válasz-
tási biztosok tizenöt napi járandóságát ked-
den már fizesse ki a főpénztár. Ez a tanácsi 
rendelkezés kissé nagyon is elkésett, mert 
hiszen, mint azt mar többizben szóvátetlük, 
az összeíró biztosok hetek óta könyörögnek 
a rendeletben megállapított járandóságaik ki-
fizetéseért. A főjegyzői hivatalban eddig azt 
a jóindulatu választ kapták, hogy a tanács 
többet szeretne adni, mint amennyi a rende 
let szerint jár, ezért táviratozott is a belügy-
minisztériumba, az összeiróbiztosok tehát 
várják meg a miniszter ujabb intézkedését. 
Hiába kérték az összeírok, hogy legalább azt 
utalja kí a tanács, amire kétségtelenül joguk 
van, hiába hivatkoztak arra, hogy az össze-
írás munkájára azért vállalkoztak, mert a 
pénzre sürgős szükségük van, a tanács hete-
kig huzla-halogatta a dolgot, míg végre most 
belátta, hogy nincs értelme a kínos haloga-
tásnak. Rájött a tanács, hogy az esetleges 
többletet később is kiadhatja majd az össze-
íróknak. 

Várhelyi József és Bakó László 
a zsidó hitközség uj rabbijának beiktatási ünnepén. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi zsidó hitközség fiatal rabbiját, dr. 
Frenkel Jenőt vasárnap délután i&talták be 
kitűnő elődjének, néhai dr. Löwinger Adolf-
nak örökébe. Az uj zsinagógát zsúfolásig 
megtöltötte a hívek sokasága, ü l i voltak azon-
kívül Várhelyi József prelátus, Bakó László 
ref. lelkész, a börlöuigazgatóság és azon isko-
lák igazgatósága, amelyekben a beigtatoll 
pap tanil. Eljött kitűnő növendékének ün-
nepérc a Ferenc József rabbiképzőintézet ta-
nári testületéből dr. llellcr Bernát, a kiváló 
tudós és dr. Klein Miksa, a jeles pedagógus. 

Lamlíerg Mór főkántor imája után dr. Lőw 
Immánuel főrabbi megáidolta Frenkelt, majd 
kiemelte szerénységét, jeles képzettségéi. 1111111-
kavágyát, amely előnyös oldaláról rövid ill-
müködése alatt megismerhette. Azután helyére 
vezette a fiatal papot. 

Az énekkar intonálása után a szószékre 
lépell dr. Frenkel és beszédében hálát adotl 
az Islennek, akinek kegyelme gondos ulmuta-
tókat, támogatókat rendeli meléje. Példaadó 
nyomokon akarok haladni — mondotta —, 
hirdetni a szent eszméket, az igaz istenlisz-
telet módját és a hazaszeretet eszméjét, hogy 
higyjünk hazánk polgárainak testvéri jószán-
dékában és a békeszeretet megnyilvánulásá-
ban. Ebben a szellemben akarok tanítani és 
különösen a serdülő nemzedéket irányítani, 
mert a mai ifjúság, amely annyi széthúzást, 
gyűlölködést és egyenetlenséget látott, maga is 
érzi, hogy a korszellem megmételyezi, ke-
resi léhát a helyes utat, szomjúhozza a liszla 
tanokai és a mcghamisithatlan igazságok meg-
ismerésére törekszik. Kezükbe akarom adni 
az írást, lelkükbe plántálni annak szellemét. 
11a gyermekeink megértik eszméinket, ragasz-
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kodni fognak hozzájuk. 
A szép ünnep a Himnusz elénekiésével 

végződött. 

Utána a díszes közönség a hitközség szék-
házába vonult át, ahol a hitközség díszköz-
gyűlést tartolt a beigtatás alkalmából. 

Dr. Biedl Samu hitközségi elnök nyitotta 
meg a díszközgyűlést. Üdvözölte az egyházak 
képviselőit, akik megjelenésükkel az ünnep 
díszéi és lényéi emelték, világos bizonysá-
gául annak, hogy 

az egyházak hivatott képviselői 
mindig megértették egymást és 

karöltve dolgoztak. 

Köszöntötte még a rabbiszeminárium kép-
viselőit és a börlönigazgatóságot. 

Faragó Lajos, Neu Ernő és Sebestyén Jó-
zsef elöljárókból álló küldöltség bevezette dr. 
Frenkelt a terembe, ahol dr. Biedl Samu üd-
vözölte a hitközség és intézményei nevében, 
mint olyan papot, aki a vallás ideálját maga-
san fogja tartani és aki a zsidó vallásnak 
becsületet, tisztességet és megbecsülést fog sze-
rezni. Utalt azokra a nagy papokra, akik Sze-
geden a zsidó vallási tanították: Lőw Lipótra, 
aki idegenből szakadt Szegedre, de a magyar 
föld bámulatos hasonító erejénél és a magyar 
nép vonzerővel bíró szereteténél fogva a ma-
gyar nemzeti eszméknek elítélt és börtönviselt 
bajnoka lett, — dr. Lötv Immánuelre, aki a 
haza iránti olthatatlan szeretelet oltotta szi-
vünkbe, aki megtanított mások jogainak tisz-
teletére és arra, hogy főbenjáró bün bármely 
felekezel vagy vallás követőjét kisebbíteni, 
gyűlölni, jogaiban megrövidíteni. Kegyelete-
sen megemlékezett még az elnök az elhunyt 
elődről, dr. Löwinger Adolfról, majd igy foly-
tatta: A szegedi hitközség azt kívánja papjá-
tól, hogy tagjail mindig hazafias és nemzeti 
szellemben nevelje, olyan irányban, hogy 
akkor, amikor eljön az ítéleti óra, amikor 
síkra kell szállani a nemzeti eszméért, min-
denki teljes odaadással életét és vagyonát 
tegye le a haza oltárára. Olyan lelkipásztori 
akar ez a hitközség — mondotta —, aki a 
vallásnak gondos őre, hűséges pásztora nyá-
jának, lelki gondozója híveinek. 

Dr. Iteller Bernát rabbiképzőintézeti tanár 
a szeminárium áldását adta az uj papra, 
örömmel hallotta a főrabbi igtató héber be-
szédéből, hogy az uj rabbi egyéniségének leg-
jellemzőbb vonásául a szerénységet és az 
Isten iránti tiszteletet említette fel. A prófétai 

t tanításból idéz, amely szerint azért j árunk 
az emberek elölt büszkén, mert Isten előtt 
alázatosan akarunk járni. A tiszteletnek egyik 
feltétele a szerénység. 

Bakó László református lelkész kollégiális 
szeretettel mondott ezután megindító beszé-
dei Ugyanazon területen, ugyanazért a célért 
dolgozunk — mondotta —, egyek vagyunk 
mi u pozitív hitben. Mindegy, hogy ennek a 
Iliinek mi a jelzője, mert ez a hit nem a 
mienk, nem a mi munkánk eredménye, nem 
a mi verejtékünk gyümölcse, ez a hit ajándék. 
Akkor, amikor szinte már a lejtő utolsó pont-
ján álltunk, lassan, csodaszerüen kezdett be-
lopózni a magyai- szivekbe a hit és ennek a 
hílnck fundamentumán kezdett kisarjadni az 
egymás iránti megértés és szeretet. Amikor 
ennek az ezeréves magyar földnek lakóit szo-
rongatják a körülál ló ellenségek, hogy adjátok 
meg magatokat, akkor egy pillanatra sem 
hökkenünk meg, hanem válaszképen küld jük: 
Hi tünk van, mely mellől nem mozdulunk, 
melyért odaadjuk életünket és vérünket. En-
nek a hilnek munkálásában kell nekünk ogy-
mást megtalálnunk. 

Dr. Halpert Salamon tapolcai főrabbi társai 
nevében mondott megható köszöntést, mely 
után dr. Frenkel Jenő rabbi megköszönte az 
üdvözléseket. ígérte, hogy népének javát ke-
resi, ügyeit felkarolja. Házának ajtaja min-
denki előtt tárva áll és törekszik arra, hogy 
benne 'az Ur igaz szolgáját ismerjék meg, 
bizalommal forduljanak hozzá tanácsért, higy-
jenelc jóiudulalában. Három eszmény: igazság, 
méltányosság és egyenességre-vezérlés fogják 
kisérni működését. Ehhez kéri Isten áldását 
és híveinek támogatását. ígéri, hogy példát 
kíván mutatni az emberiségnek a hitről és 
a szeretetről. 

Az elnök köszönő zárszava rekesztette be a 
szép ünnepet. 


