
Az ujpest-alag-dunakeszi evang. egyház értesítője

Az Ige kőszálként megáll...
Luther Márton a világtörténelem leg

hatalmasabb alakja és hőse. Személye 
és műve a történetírók számára évez
redeken át Jog problémái szolgáltatni. 
Már most tízezerre tehető az a könyv, 
amely az ő alakjával és alkotásaival 
foglalkozik. Nagysága úgy lenyűgöz, 
minthogyha egy hegy óriást vagy pedig 
egy rengeteget akarnánk áttekinteni.
5 mégis egész ismerős ember. Élete és 
hatása leegyszerűsíthető néhány mon 
dátra. Gyerekeknek éppúgy meg lehet 
magyarázni, hogy ki volt, mint ahogy
6 legtudósabb munka után is maradt 
belőle meg nem magyarázott elem. Reá 
is illik Arany János szava, aki a nagy 
embert a Bölcseség könyvéhez hason

lítja , azt m ondván ró la : „az, együ gyű  
is érti részben, de a  tanult sess te ljesen ". 

Szám ára le lk iism ereti kérdés v o i í  az 
e gyh á z  rom lása. M ikor rá jö tt arra, 
h ogy  az em berek  Krisztus egyházában  
pén zért M n bocsán ato t áru lnak és az 
e gyh á z  tan ítása e llen ére  a zt m erték 
h irdetn i, hogy  jó  p énzért nem csak a 
fö ld i büntetés is m egröv id íth ető , m él
ta tlankodva  és fe lh áborodva  m ent a 
püspökhöz és  az érsekhez, h ogy  azok  
fogn ak  leggyorsab b an  és legszen tebb  
felháborodással seg íten i & dolgon. 
O lyan  g ye rek  vo lt, ak i őrzö tt e g y  h á 
zat, látta, h ogy  a  ház m eggyu llad , sza 
ladt a  gazdának  je len ten i és elképedt, 
am ikor ezért ökö lle l az arcába vágtak .

A világtörténelem egyik legbátrabb 
eseménye volt azután az, amikor 1617 
október 31-én kiszögeste 95 tételét a 
wittenbergi váríemplom kapujára.Eddig 
ugyanis az egyház tekintélye és a pápa 
esaihaiatlansága ellen senki sem mert 
ilyen bátran szót emelni, igaz, hogy 
még ekkor 6 is hitt a pápa jóhiszemű
ségében. Csakhamar azonban szomorú 
szívvel kellett meggyőződnie arról, 
hogy a pápa maga az antikriszfus.

Luther most ezer veszéllyel szembe
szállóit, mert tudta, érezte és vallottá, 
hogy az elhomályosított Isten Igéjének 
kell győznie, diadalmaskodnia minden 
gyarló, bűnös és hazug emberi tanítás
sal szemben. A Sákraroeníom helyett 
az Igét választotta, az intézmény he
lyett a Gondolatra tett fel mindent. 
Ebből szükségszerűen más világ és 
más életmód származott. Az Igéből és 
Gondolatból következett a prédikáló 
egyház megalakulása, — szemben as 
áldozó egyházzal; az egyetemes pap
ság gondolata a papirend helyett; a 
Szentírás tekintélye az apostoli szék 
tekintélyével szemben. A Biblia a 
mélységből ismét a magasságba emel
tetett. Egyik híres Luther szobor ha
talmas ércaiakja azt ábrázolja, hogy & 
nagy reformátor egy Bibliát emel ma
gasra a kezével. Azt hiszem, hogy es 
a szobor fejezi ki leghűségesebben 
Luther Márton munkásságának az igazi 
jelentőségét, lényegét.

A reformáció a megromlott római 
kathclikus egyházat is bizonyos belső 
reformációra sarkalta. Az 1545-ben 
kezdődő tridenti zsinaton több vissza 
élés megszüntetését határozták el. Két
ségtelen igazság, hogy minden egyház 
önmagát védve fejlődik ki igazán. 
Hegel világtörvénnyé tette, de kétség
telen szellemi törvény, hogy az ellen
tétek feszültsége kölcsönös támadás
ban és védekezésben fejleszti ki a 
mérkőző felek belső lényegéi.

Az is kétségtelen igazság, hogy a

1947. október hó. Áldás, békesség!



reformáció a kereszténységet két tá
borra osztotta, de a nagy szakadás 
már 1054-bsn kezdődött, amikor keleti 
és nyugati ágra szakadt a keresztény
ség.

Azt sem lehet letagadni, hogy a re
formáció az európai művelődésnek 
nagy véráldozatába került, de ebben 
nem azok a hibásak, akik az evangé
liumot hirdették, az újat bizonyították, 
vagy a régit védelmezték, hanem azok, 
akik a ieíkikérdé3ből politikai és há
taim! kérdést csináltak. A szakadás 
véres következményeiért nem a refor
máció a felelős, hanem az e m b é r , 
akár katholikus, akár protestáns ré
szen áll. Az a mindenkori megromlott 
emberi természet felelős, amely kivé
teles esetekben meg tud ugyan halni 
az igazságért, de rendszeresen úgy 
szolgálja az igazságokat, hogy gyűlöli 
és irtja azokat, akik másképpen gon
dolkodnak, vagy más véleményen 
vannak.

Végül meg kell állapítanunk azt is, 
hogy a kereszténység testében a refor
máció nem okozott olyan szakadást, 
amely annak egységét fenyegetné. A 
kereszténységnek olyan rejtett közös 
alapjai vannak, amelyek nagyobbak, 
lényegesebbek és fontosabbak, mint a 
megrepedt vagy elválasztott felső épít
mény. Amíg a Játék egyházpolitikai 
előnyökre megy, egymásközötti élet
viszonyok rendezésére vonatkozik: a 
kerssztyéaségnek katholikus és protes
táns ága mindig szemben fog állni 
egymással. De, amikor a keresztyén- 
ség, mint vallás a maga létében fényé- 
gettetik, mikor Isten, Jézus Krisztus, 
Szentlélek, egyház, örökkévalóság gon
dolata forog kockán, a keresztyénség 
minden szakadás ellenére öntudatlanul 
is érzi, hogy valójában egy éietegység 
s egyik ágának a sorsa a másikra 
néive i« legfontosabb kérdés. Többé 
nem az lesz a kérdés, hogy miben 
különbözünk, mert a közös élet és a 
közös halál, a lét és & sors óriási kér
dése minden egyebet félretesz. „A fej
sze immár a Iák gyökerére vettetett.* 
A keresztyénség két fősudára közül 
egyik sem mentheti meg magát külön 
* vesztéért egyik sem okolhatja a 
másikai. Együtt kell megállniok, mert 
régi de elfelejtett igazság az, hogy az 
egyik ereje a másiknak is s csak 
együtt, egymást tartva, táplálva, emelve 
4a szeretve élhetnek. A kegyelmes 
mennyei Atyánk adja, hogy ez igy 
legyen és ebben az esetben diadalmas
kodik nagy reformátorunk, dr. Luther 
Márton bátor hitvalló éneke: Az Ige 
kószáiként megáll, megszégyenül, ki 
bántja. Velünk az Ur táborba száll, 
SzeníMkét ránk bocsátja. Kincsünk, 
életünk, Nőnk és gyermekünk, Mind 
elvetetik, Mit ér az őnekik. Mienk a 
menny örökre!

S. L.

EGYLETEINK
Nőegyletünk szentháromság vasár

napján a dunakeszi-aiagi fiókegyházat, 
junius 26 án pedig a kisalagl szorvány-
gyülekezetet látogatta meg, aha! az fisz 
közreműködésével műsoros délutánt tar 
tottak. Mindakét kirándulás jó alkalom 
volt arra, hogy gyülekezeteink felnőtt 
és fiatal tagjai közelebbről is megis
merkedjenek egymással és a közös áhí
tat révén hitükben erősödjenek. A nyári 
szünet után Nőegyletünk október 8 án 
kezdte meg az uj munkaévet. Részt- 
vétt a Vöröskereszt Javára indított 
gyűjtési akeióban. Október 26 án d. u.
5 órakor a templomban műsoros refor
mációi emlékünnepélyt, közvetlenül 
utána pedig a gyülekezeti teremben 
szeretetvendégséget rendez, A reformá
ciói ünnepi beszédet Kökény Elek rá
kospalotai lelkész tartja. Október 22-én 
d. u. 4 órakor évi rendes közgyűlés 
lesz, melyen az uj tisztikar megválasz
tása is megtörténik. A karácsonyi vásár 
sikere érdekében már megkezdődött a 
munka. A diakonissza testvér lakásán 
minden hétfőn délutánonként jönnek 
össze kézimunkaórára. Nőegyíetünk 
minden szerdán d. u. 4 órakor tartja a 
lelkész! hivatalban irásmagyarázattal 
kezdődő összejöveteleit. Uj tagokat ez
úton is szeretettel hív és vár az Elnök
ség. (K.)

Az alag-dunakeszi nőegylet is meg
kezdte áldásos munkálkodását Issekutz 
Gyuláné vezetésével. Nagyban készül
6 karácsonyfa ünnepre, amit karácsonyi 
vásár rendezésével vezet be. Ezt meg ■ 
előzőleg a reformáció ünnepén szeretet
vendégséget ad. Sajnos, s háború min
den felszerelésétől megfosztotta. Sok 
időbe telik, míg ezt pótolja.

Ifjúsági Luther Szövetség. Szeptem
ber 17-én tartotta évmegnyitó közgyű
lését, ahol közel hatvan tag vett részt. 
Uj ifjúsági elnökké Ladisziajdesz Lász
lót választották, aki székfoglaló beszé
dében hangsúlyozta, hogy az egyház 
testvéregyesületeivel, úgymint a fiú és 
leánycserkészcsapattal és a Nőegylettel 
testvéries jó viszonyt kíván fenntartani.

Az Ifjúsági Luther Szövetség heti 
összejövetelei: minden szerdán fél 8 
órakör bibliaóra, illetve előadás, pénte
ken, ugyancsak fél 8 órakor énekkari 
próba, vasárnap 6 órától játókdélután. 
Az első vidám műsoros estjét november 
16tán tartja az egyesület. November 
elejétől minden szerdán meghívót* egy
házi és világi előadók tartanak előadá
sokat As ifjúsági Lelkészelnök elkez
dette az ifjúsági tagok látogatását,illetve 
a tagszerzést, tagtoborzást Elhatároz
tuk as u. n. őrállók felállítását, akik a 
reverzális vagy más egyházi veszélyre 
hívják fel a lelkész figyelmét. Tervbe
vettük egv zenegép megvételét, illetve 
beszerzését a vasárnap délutáni szóra
kozásokhoz. (S.)

Evangélikus Diákszövetség. A tanév 
megkezdésének eltolódása miatt még 
eddig érdemleges összejövetelt nem tar
tott Tagjai az egyházi értesítünk cím
zésében és kihordásában tevékenyked
tek a múlt hagyomány ainakmeg!f leiden. 
Resztvettek a gyámintézeti gyűjtésben 
és az 1948. évi Luther Naptár terjesz
tésében. A megnyitó közgyűlésükön uj 
tisztikart választanak és az uj munka
év programmját állapítják meg. Előre
láthatólag karácsony előtt a szokásos 
műsoros estjüket meg fogják rendezni. 
Tagjai az általános iskola V. osztályá
tól kezdve minden középiskolás diák. 
de a műsoros est műsorában a Missziói 
Gyermekszövetség tagjai, az u. d. alsós

diákok is szerepelnek A. Mkészelnök 
hűséges, odaadó és önzetlen munkára 
hívja a tagokat és ezúton is kéri a 
szülőket, hogy rendkívül nehéz munká
jában segíteni szíveskedjenek azáltal, 
hogy gyermekeiket a havonta rende
zendő műsoros összejövetelre elküldik. 
(&J

Fiú Cserkészcsapat. Az elmúlt hónap
ban tartotta tagtoborzóját. Különösen a 
kisebb diákok közül gyűjti az ut tago
kat. hogy megfelelő legyen az utánpót
lás. Sajnos, az eddigi Jelentkezés még 
nem kielégítő. Ezúton is kérjük a szü
lőket, hogy evangéliumi cserkészcsapa
tunkba küldjék gyermekeiket, hogy az 
egyháznak és hazának hű gyermekei 
maradhassanak. Beiratkozás minden 
szombaton 4 órától a gyülekezeti terem
ben. (T.)

As alag-dunakeszi fiókegyház Ifjú
sági egyesülete megkezdte működését. 
.1947. szeptember 7 én első alkalommal, 
lépett a nyilvánosság elé és igen nagy 
sikerrel rendezte meg műsoros estjét. 
A jól összeállított műsort nagy tetszés 
és sok taps kisérte A  közszeretetben 
álló Bognár József konferanszié, Keresz
tes Pál sziámii vész és Vérié Iván vea- 
dégszeraplők emelték az est nívóját, 
melynek anyagi sikere is kielégitó volt, 
mert 520 forint tiszta eredménnyel z& 
rult. Ebből 176 forint i'eiülfizetés címén 
folyt be. Az összeg tetemes részét az 
egyháznak engedte át tatarozás céljára. 
Az ifjúság most a reformáció ünnepére 
készül.

A 358-as újpesti Kanizsai Orsolya 
Evang. Csérkészleánycsapat jelentése. 
A tanév kezdetével csapatunk életében 
is uj munkaévet kezdtünk szeptember 
5 én. A meleg nyár után a lányok újait 
kedvvel fogadták a munk» megkezdé
sének hírét és nagy- ss&vnmal kf^s***- 
fel összej övetelemket. A megnövesedeíT 
létszám tette szükségessé, a csapaton 
belül, két uj család felállítását. Ilyen 
szépszámú csapattal készültünk szep
tember 26 án tartott tábori beszámo
lónkra, melynek jövedelmét az Otthon 
téli tüzelőszükségletének beszerzésére 
fordítják. Az előadás után komoly 
eserkészmunkákai tűztünk ki az évi 
programra keretébe. Legközelebb leá
nyaink sajátkészítésű kézimunkákkal és 
játékokká! a Nőegylet karácsonyi vá
sárán vesznek részt. A gyakorlati fog
lalkozás mellett az újonnan jelentkezet
tek szorgalmasan készülnek a jelölt
próbára, "hogy még ebben az évben 
végleges tagjai lehessenek csapatunk
nak. Ezeken kívül a nagyobb lányok 
elhatározták, hogy egy szegény, arra 
érdemes család gondozását elvállalják. 
Kulturális téren pedig magyar irodalmi 
könyvtár gyűjtését határoztuk el. Mun
kánkat kisebb vasárnapi összejövete
lekkel, szórakozással, játékkal tesszük 
változatossá, összejöveteleinket a kö
vetkező időpontokban tartjuk: Gsapal- 
gyülés az egész csapat részére minden 
pénteken d. u. 5 órakor. Munkadélután 
minden cserkészlány részére kedden 
d. u. 5 órakor. Jelölt próbáitok (akik 
még nincsenek felavatva) kedden d u. 
4 órakor. A tündérkék hétfőn, csütör
tökön d. u. 4 órakor tartanak össze
jövetelt. As összejövetelek minden al
kalommal d. u. 7 óráig tartanak. Pro 
grammunk megvalósítása nem könnyű 
feladat, de Isten segítségével és jé 
munkával célunkat elérjük. Uj tagok 
felvétele bármelyik összejövetel alkal
mával van. (zs.)

Adományai okkal tegyük lehetővé 
Értesítőnk állandó megjelenéséi!



Istentisztelet, ^jstober ál-én,.-a refor
máció napján mindkét templomban dél
előtt 10 órakor tartunk istentiszteletet' 
úrvacsorával Ugyanaznap délután 5 
órakor A iag-Dunakeszin vallásos est s 
utána szeretetvendégséggel.

Az anyaegyházbaa Újpesten október 
26-án d. u. 5 órakor tartunk vallásos 
estet, utána szeretetvendégséget rendez 
a Nőegylet a gyülekezeti teremben.

November l  én este fél 7 órai kezdet
tel kalóriáinkról emlékezünk meg isten- 
tisztelet keretében az újpesti templom
ban.

Az áitalános iskola 1—II. osztályú 
növendékei az anyaegyházban minden 
vasárnap 9 órakor vasárnapi iskolába 
j önnek.

Az alag dunakeszi tanulók vasárna
ponként 9 órakor jönnek a templomba 
énekórára.

Kisalagon minden hónap harmadik 
vasárnapján délelőtt 9 órakor tartunk 
istentiszteletet s úgyszintén a nagy 
Snnepek első napján is. A tanulók as 
istentisztelet után vallásiam és egyházi 
énekórára maradnak vissza. Ezenkívül 
szorgalmasan látogatják a hetenkénti 
vallásiam órát.

Bibliaóra az anyaegyházban felnőt
teknek szerdán 3 órakor, a Nőegyietnek 
i  órakor, az Ifjúsági Szövetségnek 7 
érakor van. végöl a presbitériumnak 
minden hónap*, első csütörtökjén este 6 

" i ) . d Í W  van. v,

APRÓ HÍREK
Tatarozás. Az any&egyaáz bomba- 

sérült templomának tatarozását, illetőleg 
rsndbehozását megkezdettük. Pénzhiány 
miatt egyelőre csak a legszükségesebbe
ket végezhetjük el. U. os, rendbehozat" 
juk a tornyot kívül, belül, a keresztet 
kicseréltetjük, a bádogtetőt befestetjük. 
A toronyfeljáratot a templomhajóbóí 
áitétetjflfe a pitvarba a karzatfeljáró 
oldalára. Ezzel megszüntetjük a temp
lomban a huzatot. A templomot körül 
agy színre másoltatják. Kijavíttatjuk a 
csatornahálózatot és pótoltatjuk a vil
lámhárítói. Megesináltaíjuk a Mária, 
utca felől a templom udvsrkeriíését. és 
kapóját, úgyszintén az egész front ke
rítésének alapzatát. A lelkészlakon a 
csatornahálózatot hozzuk rendbe, az 
utca felől megcsináltatjuk a külső ab
lakokat és a lelkész! hivatalt belülről.

■ *  ■ »-*-

Végül a templomban a karzat alatt 
két eserépkéiyhát állíttatunk be. Ez a 
munkálat belekerül kb. 70.000 forintba. 
Ennek az összegnek a fedezésére szol
gál a hívek részéről eddig megaján
lott 84.000 forint és a várostól legújab
ban megszavazott 30.000 forint temp
lom tatarozást, ül. újjáépítési segély. 
A templom és a papiak, valamint az 
egyházfi lakás, további végleges kija
víttatását, ül. átalakítását kénytelenek 
vagyunk a jövő évre halasztani.

Az Alag-Dunakeszi Fiókegyház rend- 
behozatta a templom ablakait és ajíóif, 
a gyülekezeti terem ajtóit és ablakait, 
ez utóbbit ki is festette, fölszerelte 
kályhákkal és pótolta teljes egészében 
elpusztult villanyfelszerelését. Ez lehe
tővé teszi, hogy a vallástanitást újra 
a gyülekezeti teremben tarthatjuk meg 
az Ifjúság, a Nőegylet összejövetelekre 
jöhet és a téli időszakra ebbe a jói 
lüthető helyiségbe helyezhettük át az 
istentiszteletet, annyival inkább, mert 
a térfogata semmivel sem kisebb a 
temploménál.

Konfirmáció. A konfirmációi tanítást 
egyelőre & vallásiam órákon minde
nütt megkezdettük. Konfirmációra kö
teles jönni az áitalános iskola VI.—-VII. 
és VIII. osztálya, úgyszintén a polgári 
Iskola és gimnázium IV. osztályú tanu
lója. Kérjük a szülőket, hogy gyerme
keiket pontosan küldjék a vallástani 
órára és ellenőrizzék konfirmációi ta
nulmányaikat is.

E VA NG ÉL I KU S S Z E R E T E T  
OTTHON. Egyik buzgó, áldozat
kész hívünk volt szives megadni 
a lehetőséget ahhoz, hogy gyüle
kezetünk területén Evangélikus 
Szeretet Otthoni létesíthet hessünk 
a házában. Rég óhajtott vágyun
kat, gyülekezetünk égető szükség
letét elégíti ki ez a* eléggé fel 
nem becsülhető és meg nem hálál
ható ajándék. Lehetővé fogja tenni 
árva gyermekeinknek elhelyezését, 
napközi otthon, iparos tanoncok, 
egyetemi hallgatók otthonának 
stb. stb. létesítését. Bdáthatatla- 
nul tág terei nyit a szociális és 
karitatív terjeszkedésre és meg
erősödésre. Ennek az ígéretes 
tervnek a megalapozása, kiépítése 
és megszervezése képezi most leg
fontosabb feladatunkat. Erről Érte
sítőnknek minden számában sok 
közölni valónk lesz. Egyelőre fo
gadják a hiuek ezt a híradást 
igaz örömmel és adjunk hálát 
Istennek az Ö megsegítő, gondos- 
dpskodó kegyelméért, dicsérjük az 
Ő szent nevét végtelen jóságáért. 
A  kis mustármag terebélyes fává 
nőheti ki magát. Legyen áldás a 
magvetőre és magvetésén.

Möbius Hetmann, presbitériumunk
nak érdemes Üf egyházunknak biiígő 
és áldozatkész ta^ja elköltözött az élők 
sorából. Tégie Eájosné és dr. Kecskés 
Zoltánná, az újpesti Nőegylet és Kele- 
eséjgyi Józffefné, az alag-dunakeszi Nő- 
egylet szeretetmunkájában önfeláldozó 
tagjai, visszatértek Teremtőjükhöz. Te
metésükön Isten Igéjével vigasztaltuk 
magunkat és hozzátartozókat.

A Harangszó Naptár 1948. évre már 
megjelent. A lelkészi hivatalban átve
hető. Á ra : 4 forint.

Föld. Az anyaegyház nyolc kataszt 
rális hold földhöz jutott, az újabb föld

osztás alapján. A liókegyháznak pedig 
egy katasxtráiis hold gyümölcsöst jut
tattak. Mindkét adomány telekköny- 
vezve van. A fiókegykáznak a temp
lom telkét is megnagyobbították.

Adomány. A fiókegyház a bombázás 
után elvesztette & templomi faarraó- 
ninaiét'is. Ezt a kért m  anyaegyhá* 
pótolta azzal, hogy három harmóniuma 
közül egyet átengedett a fiókegyháznak.

A külföldi útjáról hazatért D. Ordasa 
Lajos püspök négy előadásban beszélt 
dániai, svédországi, finnországi és ame
rikai élményeiről. Az előadásokat, ame
lyeket a leánygimnázium dísztermében 
tervezte megtartani, az óriási érdeklő
dés miatt a deáktéri evangélikus temp
lomban tartotta meg. Az előadássorozat 
címe „Testvérek között'* volt.

Október 6-án tartotta a duuánianem 
egyházkerület ifjú ság i találkozóját 
Ipolyvecén. Erre a találkozóra külön- 
vonatot indítottak és több mint ezer 
ifjúsági tag vett. részt. Az újpesti evan
gélikus Ifjúsági Luther Szövetség w 
képviseltette magát.

Szeptember 23—26-ig lel.készevange- 
lizáció volt Póton, D. Ordsss Lajos és 
Turóczy Zoltán püspök előadásaival. 
Itt állapodtak meg többek között az 
egyes gyülekezetekben végzendő evan- 
geüzációk sorrendjével és előadójvad. 
Közös megegyezés szerint Újpesten a 
virágvasárnap előtti héten lesz evsn- 
geüzáció, amelyet Csepregi Béla evan
gelizátor fog tartani.

Diakonissa testvérünket a Fébé anya
ház Budapestre helyezte át a deáktéri 
lelkészi körzetébe. Körünkben végzett 
áldásos iBunkásságáért hálás köszöne
tét mondunk és további munkájára 
Isten áldását kérjük. Helyét Kuehta 
Joiáa foglalta ei.

Az újpesti templom tatarozását 
Szabó János építőmester vállalta olyan 
kedvező fizetési feltétel mellett, ami 
lehetővé tette a tatarozás megkezdését.

Kérelem, ügy az anya-, mint a fiók
egyház híveit szeretettel kérjük, szí
veskedjenek adójukat és a megajánlá
sokat a pénzbeszedőknek vagy isten
tisztelet után a lelkészi hivatalban 
nyugta ellenében beszolgáltatni, hagy 
az újjáépítési munkálatokért járó kö
telezettségeinknek eleget tehessünk. 
6 Tromsö. Krohn Hangén püspök meg 
hívására Finnország, Svédország, Nor
végia és Dánia protestáns püspökei 
találkozóra gyűlnek össze Tromsőben 
Körülbelül negyven püspök jelentette 
be magát a találkozóra, melyen az 
északi államok vallásos helyzetét fogják 
megtárgyalni.

Páris. A francia tanárok és tanulók 
memorandumot juttattak el Ramadrer 
miniszterelnökhöz, amelyben az iskolák 
és a vallásoktatás teljes szabadságát 
követelték. Természetesen nem fakul
tatív alapon.



Tokió. Tizenkét Japán katkoíikus 
püspök pásztorleveiet intézett az ország 
keresztyén lakosságához, a demokrácia 
hamis magyarázata és az egyéni sza
badság elvének szabadossággá fajuláss 
ellen. Egyébként augusztus 6-án volt 
második évfordulója a Hirosimára le
dobott atómfcomba pusztításának. Eb
ből az, alkalomból az amerikai egyházi 
körökben igen komoly bűnbánó han
gok szólaitak meg. Mostanában mutat
ták be az atőmhtöibs használata ellen 
készült egyházi propag&ndöfiimet.

Edinburgh. Maemurray edinburghi 
professzor röpiratot adott ki, amelyben 
az orosz és általában a keleti keress- 
tyénség* iránt fokozottabb megértés 
szükségességét hangsúlyozza. Szerinte 
kelet és nyugat közötti feszültségnek 
nemcsak politikai, hanem részben val
lási okai vannak. A görögkeleti keresz- 
tyénség egészen más feltételek melleit 
fejlődött ki, mint a nyugati.

FORGÁCSOK
Este 11 óra 35 perckor egy iéiíÉbu 

öreg koldus elvágódott az egyik nagy 
pesti büfíé előtt. Eszméletlenül terült 
el az úttesten. Tíz perc telt el, amíg 
eszébe jutott valakinek, hogy rendőr
ért siessen. Mialatt a rendőrt keresték,
— szavahihető emberek állítása szerint
— 667 járókelő ment el az eszmélet
len, íéilábu koldus melleit. A 667-ik 
-járókelő-vállalta &z irgalmas, sanaari 
tánus szerepét. Azonnal értesítette & 
mentőket. A mentők 0.22 percre kiér
tek és néhány pillanat alatt elvitték a 
még mindig eszméletlen féilábu kol
dust, aki a modern jerikói utón csak 
a 667-ik emberben találta meg irgal
mas samaritánusát.

Egy bajor leikész templomba menet 
találkozott egy asszonnyal, aki 60 font 
burgonyát cipelt a hátán. Az asszony 
elmondotta, hogy öt éhező gyermeke

számára vásárolta a burgonyát, cse
rébe egyetlen értéktárgyát, aranyjegy- 
gyűrűjét adta oda. A lelkész prédikáció- 
jábaja elmondotta az esetet és szigo
rúan felszólította az eladót, hogy adja 
vissza a szerencsétlen asszonynak a 
jegygyűrűjét, mert máskép jövő vasár
nap a nevét is kiprédikálja a , temp
lomban, A lelkész néhány napon belül 
— nyolc jegygyűrűt kapott.. .

NÉPMOZGALMI ADATOK
Kereszteltük: Chlebik Péter, Érti 

László, Takács Mária, Sréter Gyula, 
Geríner Julianna, Holbok István, Szabó 
Margit, Vágó András, Vándor Mária, 
Trogmayer László, Weiss László, Cseffkó 
Károly, Greguss György, Gálik Rózsa. 
Vojtkó Kamilla, Kovács Julianna, Joch 
Tibor, Czimer István, Bodánszky Péter, 
Szíupkay István, Egerszegi Mária, Kür
tösi Attila, Kasza Pál, Kramarits Éva, 
Szőnyi Tibor, Móricz Kálmán, Bsgdi 
Varga János, Ponya Péter, Dózsa Er
zsébet, Tóth Lajos, Madár Imre, Jaku- 
bik| Mátyás, Arató Mária, Pavela János, 
Szűcs Attila, Románszky Dezső, Wil- 
der Katalin és Utasi Éva újszülötteket,

Eskettük: Boítka Rezső—Leszenicz-ky 
Mária, Varga Sándor—Csornai Mária, 
Keszthelyi Pái—Faragó Katalin, Mayer 
Ferenc—Bársilrén.BusikLajos—Kramm 
Erzsébet, Móró István—Sehreiber Mária, 
Ott Attila—Brucek Emma, Bácskai 
István—Saupptees Tdia, Horváth Gyula 
—Szabó Gizella, Lay Dezső—Kiss Ve
ronika, Koch Tibor—Steinhébel Mária, 
Szekeres Endre—Szenyéri Edith, Zalai 
Károly—Hozel Mária, Pécsi József— 
Reiner Irén, Gró! Gyula—Jánoska Ilona, 
Ungvárai Béla—Pauker Aranka, Qber- 
lander Imre—Molnár Rozália, Korpás 
Vilmos—Sípos Magdolna, Francziszcy 
Ferenc—Voór Edith párokat.

Temettük: Weise Béla, id. Lesze- 
níczky János, Vígh Józsefné, Chlebik 
Péter, Vancsó András, Theiss Vilmos.

Égte Lajosné, Vojtkó- ifS&a, v ojíkó Ka
milla, Lapu Lajos, Kovács Lajos, dr. 
Kecskés Zoitánné. Gáli Béla, Józss 
Istvánné, Kelecsényi Józseíné; Mayer 
Adolfné, Bertalan Károly, Gregus 
György, Asztalos Béla, Maicz Elekre. 
Val&ck Róza, Szepesi Ferenc, Perényi 
Gusztávné, Gally Mihály és Mőbius 
Hermann testvérünket.

Végül kedves kötelességemnek tar
tom Útmutatásul szolgálni mindennapi 
bevásárlásaitoknál. Szeretettel vár és 
fogad benneteket:

Alagon Ferenczy Zoltán füszerkeres- 
kedése, Zrinyi-u. 16.; Újpesten: Abbázia 
virágüzlet, Árpád-ut 71.; Bakonyi Ist
ván drogéria, Bajcsy-Zs.-uí 16.; Bausz ' 
Józseíné divatszalon, Deák-utca 33. 
Csapó Imre bazárüzlete, István-tér; Éber- 
hardt Róbert kefekötő, Lőrinc-u. 65 
Ferenc László könyv-, papír-, irószerke- 
reskedés, köicsönkönyvtár, Árpád-uí 76. 
Földiák Károly órás, Bajcsy-Zs.-ut 29. 
Gizella női divatszalon, Apponyi-u. 11. 
Grosz Kristóf férfiszabó, Rezi K.-u. 29. 
Kardos Gábor képkeretgyár, Csengery 
utca 3.; Kiss Rózsi barom fíkereskedő 
Szent István-tér; Kirsehner István sze
relő, Bátfaory-u. 4.: Markovics György 
fényképész, Árpád-ut 42; Mravik Ferenc 
cipész, Rezi Károly-u. 2.; V. Nagy József- 
né gombakereskedő, Városháza mö
gött ; Pétervári László szüesmester, 
Arnád-nt 94. sz.: Film szí:-. György ei- 
pészmester, Attíía-it. 110.; Phöbös-vTíife-"*: 
mossági R.-T., Tó-utca 7.; Sehreiner 
Antal sütöde, Arpád-ut 112.; özv. Takács 
Gyuláné bazárárus; Bajcsy-Zs.-ut 7. 
Tiefenbach Pái lakatos- és vízvezeték 
szerelő, Templom-u. 3.; Urbán Fülöp 
esernyős, Bajcsy-Zs.-ut 3.; Zigó Mátyás 
kalapos-mester, Árpád-ut 82.

Újpest, 1947. október hó.
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