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is, annak ellenére, hogy csupán maguknak Is 
nemisokkal kevesebbre volna szükségük. A hód-
mezővásárhelyi gazdákat is ebből a 30 vagonos 
kontingensből elégítik kl, pedig ők eddig 43 va-
gon vetőmagot igényeltek. ' Előrelátható már 
most. hogy a 30 vagonos mennyiség nem lesz 
elég a csongrddmegyel aszálykárosult gazáák 

(A Délmagyar ország munkatársától.) A muít 
hét Mombatján a Stefánia-sétány egyik padján 
alvó ryereket talált a rendőr. A gyereket be-
vitte a i ügyeletre, ahol megkísérelték kihallgat-
ni De t gyerek egyetlen hozzáirtézett kérdésre 
sem válaszolt: látszólag süketnéma volt. De 
volt egy-két olyan jel, ^melyből a rendőrségen 
arra következtettek, hogy a 12—13 esztendős 
gyerek szimulál. Megkísérelték, liogv a gyereket 
szólásra birják, de ez a kisérlet nem sikerült. 
A rendőrség ezután átkísérte a gyereket a dü-
ketméma intézetbe, ahol egy süketnéma-tanár 
próbálkozott meg a gyerekkel. Jelbeszéddel kí-
sérletezett. de a gyerek nem reagált. A tanár 

Titkos morfium- és kokain 
raktárt fedezett fel 

a budapesti rendőrség 
Budapest, augusztus 8. Egy Nagymcző-uccai 

házban Bordás László sryógyszerkereskedő la-
kásán a rendőrség titkos morfium- és kokain-
rak tárt fedezett fel. Mintegy 100 ezer pengő ér-
tékű kábítószert találtak a lakás különböző he-
lyein elrejtve. Egész kocsirakomdnnyal szállí-
tották el a detektívek a lefoglalt nagymennyisé-
gű morfiumot és egyéb olyan gyógyszert, 
amelynek forgalomba hozatalára a kereskedel-
mi minisztérium nem is ad engedélyt. Több em-
bert őrizetbe vettek. 

amit mond, illetőleg nean tudok odafigyelni, annyi-
ra kedves a hangja, mikor beszél. 

— Ipkább a hibáimat javítaná ki — felelte mo-
solyogva Terike. — Figyeljen arra, amit mondok. 

Aztán multak a napok, voltak mindenütt; a Vár-
ban, « muzeumokban, vendéglőkben, árnyas uta-
kon, nézték a kilátást napfényben, lámpák világí-
tásában. 

Heinz Dehmal hiába hosszabbította meg ittar-
tózkodását, végül mégis csak haza kellett menni 
A i utolsó napon felhajszolta nagvnehezen a kong-
resszuson elhangzott beszédekről készitett jegy-
zeteket Hogy be tudjon otthon számolni, hiszen a 
megnyitás óta a tájára se nézel t. 

A vasútállomáson megvette a Budapestről ké-
szült albumokat. Hozott ugyan magával fényképe-
aőgépet. de a két filmtekercs, csak Terike hol ko-
moly, hol mosolygó arcát őrizte. 

Terik« is kijött az állomásra. A bucsu szép, szo-
morú és konvencionális volt. így búcsúzkodnak 
már évszázadok óta a hirtelen egymásra talált és 
hamar széjjelsodródó szerelmesek. Vájjon talál-
koznak-e még az életbpn s be tudják-e váltani a 
kimondott és a csak sejttetett igéreleket? 

Utolsó kézszorítás, Isten hozzád! Nehézkesen 
megindul a vonat. Heinz Dehmal ugy érzi. hogy 
tündérvárost hagy ttt élete legszebb emlékeivel. 
K kerekek azt csattogják Te-ri-ke, Te-ri-ke .. 

Meleg szeretettel néz vissza a vasúti összekötő-
lUdról a kivilágított városra. 

— Oh szép. nagyon szép város ez a Budapest! 
Majd megjelennek lelkiszemei előtt berlini ro-

konai, barátai, akik mind kérdésekkel fogják ost-
romolni. Nagyot sóhajt. Bánatosan előveszi a Bae-
dekert s kezdi könyvből tanulni Budapest neveze-
tességeit Abban a könyvben pedig minden meg-
van, mindössze a legnagyobb szépséget hagyták 
ki belőle azok a rideaórzésü szerkesztők. 
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vetőmagszükségletének kielégítésére. Az igény-
léseket rövidesen egy bírálóbizottság fogja 
egyenként elbírálni és elsősorban azok kapnak 
őszi vetőmagot, akik ilyennel egyáltalán nem 
rendelkeznek és azt nem képesek a sajátjukból 
beszerezni. A bírálóbizottságot még ezen a hé-
ten megalakítják a városházán. 

véleménye is az volt, hogy a gyerek igen raf-
fináltan szimulálja a süketnémát áe valójában 
nem az. A rendőrség különböző trükökkel kísér-
letezett, de a gyerek konokságán a trükkök 
sem segítettek. Végül is Jó ráijesztettek a 'gye-
rekre, aki azután hirtelen megszólalt ós sírva 
elmondotta, hogy Csengerl Pálnak hívják. Vá-
sárhelyre való, 13 éves béres, aki szolgálataáó-
jától szökött meg. Arra a kérdésre hogy miért 
hagyta ott munkahelyét, azt válaszolta, hogy 
azért, mert a kanász nyakonütötte. Baranyába 
akart gyalogolni, ahol rokonai élnek. A gyereket 
a rendőrség visszaküldötte Vásárhelyre. 

A boldog élet titkáról 
Más f é l ó r á s beszé lgetés a munkácsi c s o d a -
rabbival , aki nem ta r t j a magát „ c s o d a -

rabb inak ' 

Amikor hetekkel ezelőtt hirt kaptam arról, hogy 
kincsekben gazdag B h o p a 1 fejedelme, teljes ne-
vén őfelsége Haji Nawab Hamidulla Khan Sikan-
der Saulat Ittikar-ul-Mulk Bahadúr udvarával 
megérkezett a hires reuma-fürdőbe: nem utaztam 
el hozzá. A titokzatos India még titokzatosabb 
maharadzsája — őszintén szólva — nem érdekelt. 
A távol Kelet exotikus világába ugysein tud elve-
zetni bennünket, se a közönséget, se engem: a ri-
portert Olajbarna arca sötét, mint a Himalaya 
felhőbe zuhanó meredek csúcsa, szemeinek titok-
zatos fénye örök rejtély marad az idegen szá-
mára. 

Amikor azonban két nappal ezelőtt elolvastam 
az újságokban a hirt, hogy Sp i r a Lázár, a mun-
kácsi főrabbi „ u d v a r á v a l " Pöstyénbe érke-
zett, négy óra múlva már kopogtattam az ajtaján, 
ííu-zonnégy órát kellett várnom, amig bejuthattam 
hozzá Kétszer utasított el, harmadszorra sikerem 
volt Szemben ültünk egymással egy keskeny asz-
tal mellett és talán másfél óra hosszat beszélget-
tünk. Érdemes volt várakoznom. 

Kétségkívül érdekesebb egyéniség a 

„Munkácsi fejedelem", 

ahogyan Spira Lázárt hívják. Közel a vasúthoz 
bérelt egy villát a maga és az „udvartartása" 
számára. Ez az udvar szigorúan véve hét ember-
ből áll: a főrabbiból és a feleségéből, a két tit-
kárból, ezek — Chaim Beer Grünfeld és Salamon 
Gross — főként az audencia idejének beosztásá-
val foglalkoznak, szorosan nz udvarhoz tartozik 
egy sátoraljaújhelyi hivő, Schwarz ur is. aztán a 
sakter é« végül a szakácsnő. A főrabbi elhozatta 
Munkácsról egész konyhaberendezését, mert itt 
is a legszigorúbb konzervatív szellemben vezetik 
a konyhát. 

Az ajtón tintával írott -kis cédula ötlik a sze-
membe, németül és héberül ez áll rajta: 

Fogadás! ér ik délután 5-től 7-lg. 

Azonban a hivők végeláthatatlan sereg« mJfr a 
hajnali órákban ott tolong a pöstvéni vilin bejá-
ratánál. Kivétel nélkül ájtatos képű, ábrándos 
szemű emberek hosszú kaftánnal és 'ecsflagő tin-
csekkel s ffilfik mögött. 

A legtöbbjük azért jön el ide, hogy tanácsot 
kérjen. 

Amikor a titkár közölte vele, hogy interjút kérek, 
megüzente: nem fogad ujságirót. A titkár taná-
csára délután újra visszamentem a villába Megint 
nem volt szerencsém. Reggel elmentem harmad-
szor is. Kezelőorvosa interveniált sz érdekemben^ 
Vagy fél óra hosszáig tartott ez intervenció. Si-
kerrel Járt. 
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A haja és a szakálla már egészen ősz, pedig 
aránylag nem öreg még: hatvanké* esztendős. 
Szelid nézésű szemeiben a jóság tüze ég, de ezek 
a szemek néha villámokat szórnak. Ha beszél: 
nem lehet közbeszólni. Maga előtt összekulcsolja 
keze't. ha szól és mialatt interjút esLiáltam vele, 
megfigyeltem: benn álltak körülöttünk a hivők és 
lélegzetüket visszatartva hallgatták minden rza* 
vát 

— Ari a kérem — mondotta üdvözlése«» után 
politikáról ne kérdezzen. A politikával mi nem 
foglalkozhatunk, mert nyomban összeütközésbe 
kerülünk az Ir á s parancsaival. Ezt megmondot-
tam nemrég 

Bencének Ja, ald Munkácson meglátogatott... 

Azt mondja a Tóra: ne nyíljék baavgetgra a szád 
és egy más helyen Jeremiás próféta azt parancsol-
ja, hogy legyünk alázatosak és szófogadók • az 
uralmon lévőkkel szemben. Ha mind a két paran-
csot meg akarjuk tartam, akkor — nem szabad 
politizálnunk... 

Kis vártatva hozzáteszi: „A népszövetségről 
szerettem volna Önnél érdeklődni, de hagyjuk. . . 
Ha a népszövetségről esik szó, akkor mindig arra 
az órára gondolok, amelynek aranyból van mind 
a két lapja, gazdagon kirakták ezt hrilliánsokkal, 
de maga az óra — nem jbr. Szakasztott ilyen a 
Népszövetség... 

Az első kérdésem: Ezer és ezer ember jár fő-
rabbi úrhoz. Szegények és gazdagok, boldogok és 
olyanok, akik az élet hajótöröttéi. Megismerhette 
belőlük az Életet. Milyennek képzeli el tehát • 
boldog embert? 

A kérdésem meglepte. De nyomban készen vo l t 
a felelettel: 

— Erről a kérdésről hetekig lehetne beszélni és 
vaskos könyvek lapjai telnének meg a felelettel, 
amit a kérdésre adhatnék. Ha egy mondattal aka-
rok felelni, akkor azt mondom, hogy boldog csak 
az az ember, aki szentül hiszi, hogy lélekben jó 
és tökéletes. Sajnos, ezeknek az embereknek van 
legtöbb bajuk a világgal és az emberekkel, de 
azért — ők boldogok! A viszonyuk a v i lágga l 
szemben körülbelül olyan, mint a kardnak a hü-
velyével. Hiába készül a legjobb szikrázó acélból 
a kard, nem megy az a hüvelyébe, ha a penge 
egyenes, a hüvely pedig görbe. A boldog emberek 
lelke — egyenes, a világ pedig görbe... 

Megkérdezem azután: El tud képzelni embert, 
aki képes magába önteni a Talmud egész taot-
tását. — Határozottan hangzik a felelete: 

— N e m ! 
És nyomban meg is magyarázza: 
— A talmud végtelen. Olyan, mint egy forrSs, 

egyre és folyton bugyog! Ontja nagából az életet 
adó vizet. A szomjas ember rá tudja vetni a for-
rásra, ki tudja elégíteni szomját, de a forrás bu-
gyog tovább . . . Kiapadhatatl-anul... 

— Bismarck megmondotta — folytatta később 
—, hogy elkövetkezik a világháború! Azt mondot-
ta: ,,lehet, hogy harminc nap múlva jön, lehet, 
hogy harminc év múlva, de eljön! Ugyanígy mond-
juk mi is az írás szavaival, hogy eljön hozzánk ai 
Dávid házából való Messiás! Én várom a Meeaiás 
eljövetelét minden regget... Minden, ami ma tör-
ténik, pontosan ugy megy végbe a világon, aho-
gyan azt az írás a Messiás eljövetelét megelőző 
időkre megjósolta! A szenvedések áradata hajszál-
nyira ugy következik egymásra, ahogyan — ml 
azt tudjuk és v á r juk . . . Ellenségeink áradata tör 
felénk. Kívül és belül is! Mert: vallás nélkül nem 
lehet felépíteni a mi Otthonunkat, olyan lenne ez, 
mint ember sziv nélkül. . . 

— . . . Az emberek hatalma véges. . . Se több, so 
kevesebb, mint a porszem, amelyet pillanat alalt 
tovavisz a gyönge szel lő. . . Egyetlen hatalom van 
csak és ez: a Mindenható! aki elküldi hozzánk a 
Megváltót! 

— Sokan azt mond ják rám, hogy csodarabbi va-
gyok! Ez nem igaz! Ninosen csoda rabbi! Csak jó 
emberek vannak! Ha eljön hozzám egy szegény 
asszony és elpanaszolja, hogy nem áldotta meg 
frigyét gyerekkel az Ég, akkor én Imádkozom a 
Mindenhatóhoz. És mivel a szándék derék és jó 
és mivel én magamat Jó embernek tar-
tom, a Mindenható meghallgatja az imádságomat! 
Ez még nem csoda.. . Me#i a Ugatja más jó em-
berek imádságát f s . . . I . P. 

A szabadtéri játékok minden napján a 

» H Á G I B A N « 
ffalpaprikás »„'. ti 
Árnyas, kellemes kerthelyiség, cigány-
zene. Minden időben választékos zónák. Ol-
csó menürendszer. Kitűnő saegedvidéki bo-
rok, friss csapol ásu sörök. 101 

Csipöfüzök, pécsi börkeztyük, m e l t t a r t ó k ^ ^ ^ 

Ráijesztéssei szólaltatták meg 
a rendőiségen a megszökött bérestiut, 

aki síikeínémaságoi szimulált 


