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Bőnéltóságu Kornányzó Ur !

mél.y hódolattal jelenttinh neg sónéltóságod
lng,ga.s szl.ne előtt' hogy átadjuk tiszte}ette}jes emlékira-
tunkat, amelyben nehéz helyzet'Linket próbátjuk Főné1tóságod
előtt. vázoln1.

Nen kiinnyü szÍvvel szántuk e1 nagunkat arra'
hogy am'i.kor Főmé1tóságod az orszátg legsulyos'ebb ktil. és
belpolitika1 kérdésej-vel van elfogla3.va, mj. a magunk iigyé-
ve1 járu1jr:nk Fónéltóságod elé. Kérttik azonb'an ezt a ke.
gyet azétt', mert IBeg Yagyr:nk győződve, hogy az íigy, amelynek
ké1vice1etében n1 Főnéltóságod' el.őtt r'regjelenttink, országos
iigy és rnagrar ügs.

Nektink neggyőzőÖés{inh' Főnéltóságu Kornárryaó

ÜT' hogy abba a nagysserii épitő munkába, anel;ret Főnéltósá-
god több mínt tízeniit eszten{Leje végea, ennek a mi aehóz
iigy.iinkrrek. né1t ányo.e el int é z é se b e let art o z 1k .

Atrogy FőnéItóságod ezt aa orsaágot a forraüal'-
nrak pusztítása1bó1 a nyugodt kulturnrrnka ut jára visszavezet-
te, a}rogy €L.nagJr magyar nuIt tradicÍdínak folytatásaképen
az eurőpaí megbecsiilést ujból helyreállitottal ugY Főnéltó-
ságod bö}csessége, igazsrígszeretete és eré}1r.e meg f ogja ta-
lá]-nj. a rród'ját annak, bogy nyugovóta ttazza, eat a probléwát
1g, nert meggyőződésiink szerint e probléna további kiéIezé-
s€ épen annak & [&$$$Zertt ép1tőrr:nkának áld.ásoe batágát
g3reng1tené' amelynek zavartalan folytatására az országnak
olyanny1ra szüksége va]l.

Elődeiu.k péld.áját követve, akík megpróbáltatá-
eok itle jén nínd'enkaT aB. Állan böLcs FeJénél' kerestek és ta-
láItak olta1mat és védelmet' F6néltóságodhoz ford'ulr.mh mi.

ís hódolatteljes bízaIomrnal és kérjiik' fogadja kegy.es.en eIő-
ter jesztésiinket.
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Kongiiniké tervezet
e Kornríny3ó ür Őf'óeéltós.ásánáI- t.örtént &ud1encíáróI. 
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éF YID"L-ffiNŐ g KoR]{ÁNYZÓNÁI.

s!e{n $amu m. kir. udvarí. tanácsos,. a MagtrJarország1
Izraeliták Orsaágos Irodája, valamínt a Pestj. ]'zt. Hitköas-ég
elnökének vezetésével d'r. Buday-Go].ilberger I,eó, dr. I.,ifuig T.lajos

és Yid.a Jenő felsóházJ. tagokból á11ó küldötteég tisztelgett a
Kormányzóaá,L és menaorand.u:not nyujtott át.

A Kormányzó a kiildcjttséget kegyesen fogadta és átvéve
a Inenorand.um'ot ' a küld'öttség tagjaívaL a,z ország általárros
helyzetérőt beható beszélgetést folytatott. Á beszéLgetés so-
rán a Kományzó megértéssel fogadta a küIÖöttség tagjainak
előterjesztéeeít ée kijelentette, hogy ebben az országban a
ki5zrend'et és a mrrnka békés nyugalmát s€nkÍ és senmi meg nep
zavarlratja. Megnyugtatta továbbá a kiildöttség tagjait, hogy
ennek az arszágnak nínd'en hazafíasan 8ond.o].kod'ó ée cgelekgő
polgára felekezetí különbség nélkti]. mind'enkor zavarta1anul
és nyugodtan folytathatja nunkáját a kia javára.

Á kiildött'ség tagjai nély köszönettel vették tud'onaásul
a Kormányzó kijelentéseit .

Sudapeet, 1937, novenber lf...
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Konmiiníké sirqezeF
P Kore4pygó Ül" Őf{eé1tósrígásá]:-ttlTtént audieqe-L{tó}.

sE3]BIq s4mI, qB. BIpAY;G0-]iDqsBqEF. TJEI' .!e. llÁ$e rl&Ios és

E5D.e gBisl Á KoBMÁNYglg.ÁT,.

stgq+ sa,mu m. kir. udvar1 tarrácsoE, a Magyaroreaégí

Tarae].iták CIrgaágos.. Iroil{ja, valauint a Peet1 Í,zr., Hitköas.ég

elnökének vezetéséve}' d.T. Bu{ay.-6o1dE9rser I,eó' dr. I.Éqs Í,a-

jos és I!Ég Jenő felsőházÍ. tagokbó1 á1}ó kiíl&öttség tísate1.-
gett a nínap a KományzónáI és memcrancl'umot nynjtott át. Á'

Kornányaó a ÍIenoranilwnot kegyesen átvette és negér:tő jóíndu-

latának aclva kife jezéstn a külclött.aég tagjalval bosszs'bb be-

szé}getést folytatott. Á killd'öttség tagjaí nély köszöneÍtel

foga,ilták a Kornányzó j61nÖu1atánah keg;res megnyilat,kozását..

SudaPestr 1937. novePber 11.


