
H Szegedi Zsidó Hitközség 
állásfoglalása Haász tábori püs-

pök beszéde ellen 
(A Délmagyarország munkatársától.) A Szegedi 

Zsidó Hitközség vasárnap tartotta meg évi közgyű-
lését. Dr. Biedl Samu az: elnöki megnyitó kereté-
ben kegyeletes szavakkal parentálta el az év ha-
lottait. A közgyűlés köszönetet szavazott Neu Ernő 
volt pénzügyi elöljárónak, aki egy évtizedet meg-
haladó munkálkodásával el nem muló érdemeket 
szerzett. Utódjául egyhangúlag Grosz Marcellt, a 
Szegedi Kereskedelmi és Iparbank vezérigazgató-
ját választották meg. A közgyűlés ezután véglegesí-
tette állásában Lőwy Emil hitoktatót 

Az elöljáróság előterjesztésére a közgyűlés dr. 
Haász István tábori püspök ismert beszédét az 
alábbi deklarációban utasította vissza: 

»Dr. Haasz István tábori püspök nr a nemzeti 
hadsereg katonáinak tartott szentmisén elmondott 
rádión is terjesztett beszédében minket, zsidókat 
idegen fajnak nevezett, amelyik a háborúban nem 
teljesitette a haza iránti kötelességét, a békében 
pedig az ország más hitű lakossága felett ura-
lomra törekszik. A képviselőtestület felfogása sze. 
rint a beszéd tartalma nem lépt tul a már több. 
mint iO év óta megszokott antiszemita klnohanár 
•o® szokványos kereteit. Ilyet és ehhez hasonlót 
már igen sokszor hallottunk és megszoktuk, hogy 
érvényesülni kivánó akarnokok az rn iszemitizmus 
szárnyain törekszenek felfelé. 

Ami az esetnek némi jelentőséget kölcsönöz, 
ez a megnyilatkozó személye és hlvatiaij állasa, v a . 
lamint az a körülmény, hogy szavait katonákhoz, 
tehát a nemzeti erő, méltóság és pártatlanság meg-
személyesítőihez intézte. Még sohasem fordult elő, 
hogy egy magyar főpap a szószéken nyíltan, sőt 
a legnagyobb nyilvánosságot igénybe véve a szero. 
tet igéi helyett a gyűlölet bacilhisaft igyekezzék be-
plántálni hallgatói lelkébe. 

Képzeletünk és saját egyházunkban szerzett ta. 
pasztalatok szerint a papot, amikor a szószékre 
lép, az Ur szelleme szállja meg és ihleti az isteni 
ige hirdetésére. Ezen a helyen csak szépet és 
jót, a felebaráti szeretetet és megbecsülést, türeL 
mességet és elnézést, a bűnök bocsánatát veheti 
a szónok ajkaira. Tökéletes félreismerése tehát 
a hely méltóságának, amikor onnan egyesek vagy 
csoportok „ társadalmi osztályok, vagy felekezetek 
az igazságszolgálaiának örve alatt gyűlöletes birá. 
latban részesülnek a hallgatóság pedig lelki meg. 
tisztulás helyett a gyűlölettől fertőzötten hagyja 
el az Isten hajlékát 

Még súlyosabban bírálandó él, ha a gyűlölet 
igéi katonaság előtt hangzanak el, akik a bajtár-
sak megbecsülésére és támogatására fel is esküdi 
tek. A nemzeti hadseregnek egységes szellemét 
bontogatja az, aki ennek soraiba a megkülönbözí. 
tetés betegségét viszi be. Se vallás, se faj nem 
különböztethet katonát katonától, tisztán a kö-
telességteljesítés a birálat mértékegysége és ezt 
sem a tábori pap, hanem egyedül a kombattáns 
feletlesek jogosultak alkalmazni. 

Felekezetünk tehát, amelynek tagjai háborúban 
és békében egyaránt híven teljesítették kötelessé 
güket az ország iránt, visszautasítja a tábori pü» 
pök ar igaztalan és légből kapott vádaskodását, 
büszkén tekint végig a zsidó hadviseltek érdemi-
jelekkel dúsan ellátott sorain, akik a püspök ur 
figyelmét ugylátszik elkerülték. 

A képviselőtestület a fent kifejtettek dacára sem 
kiván a beszéd miatt a m. kir. minisztériumnál 
panaszt emelni, mert ezt célravezetőnek nem tart-
ja. Ugy véli, hogy a minisztérium a legnagyobb 
nyilvánosság előtt elhangzott beszédről amu-jy Is 
tudomással bir és ha bármely formában hely telei 
ölteni, esetleg megtorolni kivonta volna, ugy a vo-
natkozó elhatározás, vagy intézkedés már regen 
köztudomású lenne. A hiábavaló panaszkodást a 
képviselőtestület nem tekinti feladatának*. 

A költségvetés tárgyalása során több felszólalás 
hangzott el abban az irányban, hogy a költség-
vetést még tovább kellene redukálni. Egyesek ki-
fogásolták a főiskolások segélyezésére fordított ösz-
szeg nagyságát és megszüntetendőnek javasolták 
a templomi kórust. Több felszólalás után a közgyű-
lés a költségvetést ere:!e'í formájában fogadta el. 

Belvárosi Mozi 
Kedd, szerda 

A 'egutnbb, az első h a n g o s , ne,TI repríz 
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A wekend hősei 
bohózat 10 felvonásban Azonkívül' 
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KÖTÖTTÁRUK LEGTEKINTÉLYESEBB RÉSZÉT SAJÁT KÖ-
TÖTTÁRUGYÁRUNKBAN ÁLLÍTJUK ELO A LEGNEMESEBB 
NYERSANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁVAL. VÁSÁROLJON 
TEHÁT KÖTÖTTÁRUKAT KIMONDOTTAN SZAKÜZLETBEN, 
MERT NÁLUNK GARANCIÁT KAP ARRA, HOGY PÉNZÉÉRT 
TELJES ELLENERTÉKETKAP. ELSŐRANGÚ ÉRDEKÜNK, HOGY 
ÖNT JÓL, OLCSON ÉS SZAKSZERŰEN SZOLGÁLJUK KL. 
KÖTÖTTRUHA, JUMPER, PULLOWER, MELLÉNY-KABÁTKA, 
HASZNOS ES NAGY ÖRÖMET SZERZŐ KARÁCSONYI AJÁN-
DÉKTÁRGY - LAMPEL E/ HEGYI PUSPOKBAZAR-ÉPULET 

Hirelc 
— Az Alföldkutató Bizottság nagygyűlése. Szer-

dán délután 4 órakor a városháza közgyűlési ter. 
mében a Délvidék valamennyi törvényhatóságának 
és városainak képviselete mellett az Alföldkutató 
Bizottság fontos értekezletet tart, amelyen az el-
nökség beszámol a délvidéki tanyai gazdák sorsá-
nak felsegélyezése ügyében hónapok óla folyta-
tott tárgyalásainak eredményeiről. Minthogy az 
ülésen rendkivül fontos, az ipart, kereskedelmet 
és a mezőgazdaságot egyaránt közelről érdeklő 
ügyek kerülnek napirendre, a gyűlést általános ér. 
deklődéssel várják. Az értekezleten mindenkit szL 
vesen látnak. 

— Nymgaiombavonulás. S z á n t ó János fő tanár 
csost, a szegedi állami földmérési felügyelőség fő-
nökhelyettesét teljes szolgálati idejének elteltével 
a pénzügyminisztérium, érdemeinek elismerése mel-
lett, december elsejével nyugdíjba helyezte. Hi-
vataltársai melegen vettek bucsut a 26 év óta 
Szegeden élő kartársuktól, aki a részére terve* 
zett ajándék és bankett költségeit a »kisrongyos*. 
akció javára ajánlotta feL 

_ Iskolai Qnnepéiy Újszegeden. Vasárnap dél-
után az ujszegedi elemi iskolából kikerült leányok 
»Szent Ágnes Egyesületet a kultúrházban sikerült 
műsoros előadást rendezett. Az élőképek bemuta)-
tása alatt az iskolai énekkar Hajabács Ernő igaz-
gató vezetésével énekeket adott elő. Dr. Kelemen 
László, az ujszegedi egyházközség világi elnöke 
beszédet mondott »Szent Erzsébet és a szegénység« 
cimen. 

_ Az András-napi vásár. Szitáló esőben, vásárló 
nélkül tartották meg az András-napi vásárt A 
kirakodóvásáron a rossz idő és a pénztelenség 
miatt alig vásároltak valamit Majdnem Ilyen si-
ralmas volt az állatvásár is. A fölhajtott 2030 állat 
közül mindössze 886 cserélt gazdát Az árak a 
gyenge érdeklődés miatt erősen estek. 

Kl tud róla .. . ? 
s ald nem tudja, azzal is közölhetjük, hogy 

Salamon Béla 
a humor nagymestere, a Teréz-köruti színpad 
igazgatója, aki a szegedieknek is annyi kedves 
és derűs órát szerzett, Berlinben megcsinálta 

az első hangos filmattrakcióját, a 

Vigéc őfelsége 
cimü kacagtató filmjét Melynek főszerepét 

Salamon Béla 
egészen kivételes nagy sikerrel játsza. 

Kl tud róla, 
hogy a film Budapesten való premierje ntán 
először Szegeden kerül bemutatásra. Salamon 
sikerének társai a mindig vidám FRITZ 

SCHULZ és a bájos MARIA PAUDLER. 

Kl ludla ... ? 
hogy Salamon Béla kitűnő filmjét, a Vlgee 
őfelségét a Belvárosi Mozi rendkívüli előadás 

keretében mutatja be. 

GRETA GARBÓ 
ezidei első hangos attrakciója, a 

ROMÁNC 
kerül bemutatásra. 

A két attrakciót egyszerre egy előadásban mu-
tatja be a Belvárosi Mozi, meglepetésül a hely-

árakat is leszállítottuk. 

— Adományok a kisrongyosakclóra Ujabban a 
kővetkező adományok érkeztek a főispáni hiva-
talba: Nagy Ferenc névnapmegváltás cimén 30 
pengő, Gál Ferenc névnapmegváltás cimén 30 pen-
gő, dr. Becker Vendel 30 pengő. 

— A Művészek és Művészbarátok Polgári Lik 
vészegyesülete december 2-án délután 1 órai kez-' 
dettel a felsővárosi levente lőtéren évzáró házi 
versenyt tart 

— Házasság. Dobó Sári és Beneda József folyó 
hó 29-én házasságot kötöttek. (Minden külön érte-
sítés helyett) 

— Egy évre Ítélték a kivégzett Oodl Sándor 
barátnőjét- Budapestről jelentik: A budapesti bűn-
tetőtörvényszék ma vonta felelősségre a Keres-
kedelmi Bank ellen elkövetett revolveres merény. 
let kivégzett tettesének, O n d i Sándornak barát 
nőjét. P a p p Máriát és valamint a másik tá-
madó, Bőnyi József barátnőjét K i r b a n e r Gi-
zellát Papp Mária ellen az volt a vád, hogy ő 
készítette az álarcot, mindkettőjük ellen pedig az, 
hogy lakásukon a Zobeck-fegyverüzletből lopott 
holmit rejtettek eL A törvényszék Papp Máriát egy-
évi börtönre itélte, a másik leányt felmentette. 

x Fényképeztesse gyermekét vitéz Kovátsnál. Leg-

olcsóbb karácsonyi ajándék. 

— Halálozás. Makóról jelentik: Hétfőn délután 
52 éves korában váratlanul meghalt dr. E s p e i v 
s i t János ügyvéd, Makó közéletének régi é« is. 
mert kiválósága, Csanád vármegye volt főügyésze. 
Espersit — akit jól ismertek Szegeden Is — hét» 
főn Mezőhegyesen jártv résztvett egy mozielőadás 
son és amikior kilépett a moziból, összeesett és 
meghalt A kiváló képességű, minden kulturális 
megmozdulás iránt lelkes ügyvédet kedden dél-
után helyezik örök nyugalomra Makón. 

— Szülői értekezlet. A szegedi állami leánylf-
oeum szerdán délután 4 órakor szülői értekezletet 
tart, melyre az érdeklődő szülőket ezúton is meg-, 
bivja. 

Adventi délután 
A Szegedi Katolikus Kör vasárnap délután 6, 

órakor tartotta első adventi délutánját a Tisza-
szálló emeleti termében, dr. Glattfelder Gyula püs-
pök, dr. Aigner Károly, főispán, dr. Somogyi Szil j 
veszter polgármester, dr. LángLMMiczky Endre 
táblaelnők jelenlétében. Dr. Bereez János, a kör 
elnöke mondotta az első beszédet, amelyben a ka-
tolikus társadalom programjául a »Törődni a tő* 
meggel és enyhiteni jogos panaszukat« jelszót 
tűzte ki. A nagy tapssal fogadott beszéd után 
Kertész Lajos énekelt K. Kain Kató zoragorakisérete 
mellett Az énekszámok után P. Csávosay Elemér: 
>A katolicizmus erejének társadalmi problémája* 
cimmel tartott előadást A műsor a Polgári Dalárda 
énekével fejeződött be. 

Korzó Mozi 
Kedd, szerda 

A szezon legsikerültebb bohózatai 

Az ikerférj 
vidám bonyodalmak 10 felvonásban. 

Kellős főszeredben 
Johannes Riemann, azonkívül 
Halmay Tibor és 
Maria Paudler 

'Kisérő műsor: A lotáshé) titkai, oktató és 
K u t y k u r u t y , bohózat 

E l ő a d a t o k A, 7, 9 ó r a k o r 


