
Alexandru (Sándor) Nobel  
(20 decembrie 1884, Tóváros, Tata, Ungaria – 1960, Israel) 

Avocat. Lider sionist în Timişoara. Unul din fondatorii Giv'at Shmuel. 

Tatăl, Mór, mama, Gizela. A fost absolvent al Liceului de Stat din Lugoj, în 

anul 1902, licențiat şi doctor în Drept al Facultății din Cluj. A fost înscris ca 

avocat în Baroul Timiş, la data de 15 ianuarie 1906, susținând examenul în fața 

Comisiei de la Târgu Mureş.  

A fost ofițer în armata austro-ungară şi prizonier în Italia de nord în Primul 

Război Mondial. Avocat în Baroul Avocaților din județul Timiş.  

A fost proprietarul "Palatului Neptun", cartierul Fabric, Splaiul Nistrului nr.1, 

Timişoara. 

Sionist convins, a fost preşedintele Uniunii Naționale Evreieşti din Transilvania şi a a avut un rol 

activ în înființarea Partidului Evreiesc Transilvănean. A publicat articole în ziarul catolic 

Temesvári Hirlap, exprimându-şi ideile sioniste. Liderul sionist timişorean era de părere că viitorul 

comunității evreieşti va fi marcat de întărirea identității evreieşti şi excludea alternativa asimilării. 

(Gidó Attila) "Sunt de părere că evreii vor fi buni cetățeni, aici ca şi oriunde, dar vor fi din ce în ce 

mai conştienți de identitatea lor şi vor cere drepturi, fiind o comunitate minoritară din ce în ce mai 

unită. Exceptând pe unii disidenți, marea masă a evreilor nu are intenția să se asimileze şi, ceea ce 

e şi mai important, națiunea română nu doreşte să-i asimileze." (Temesvári Hirlap, 1927, apud 

Gidó Attila)    

Împreună cu soția, Irina, fiul, Theodor şi soția lui, în data de 7 iulie 1940, Alexandru Nobel a 

emigrat în Palestina pe bordul vasului Kazbek. Vaporul putea transporta 300 de pasageri, dar au 

fost îmbarcați 750 de refugiați. Nepoata lui A. Nobel relatează că pasagerii au fost obligați să 

coboare în Istanbul şi şi-au continuat drumul pe uscat în Palestina. Dr. Nobel a fost unul din 

fondatorii oraşului Giv’at Shmuel (1945). După 1948 s-a întors în România, iar în 1957 s-a stabilit 

din nou în Israel.  
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Corespondență cu Ruth Nobel, nepoata lui Alexandru Nobel. 
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