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A kereszténység 
világküzdelme 
Rendkívül fontos és értékes 

könyv jelent meg P. K ö n i g Ke-
lemen tollából, amely a jövőre va-
ló lelki fölkészülés gondjával van 
máris eltöltve, ama ténnyel szem-
ben, hogy vizsgálódása szerint a 
kereszténység világterjedése mint-
ha megállott volna s vele szem-
ben a túlnyomó pogányság erejé-
nek fokozódó tömeghatásaitól jog-
gal lehet tartani. Mi, akik egy ke-
resztény kontinensen élünk, nem 
is sejtjük azokat a mély aggodal-
makat, amelyek azok lelkében tá-
madnak, akik a világkeresztény-
séget olyan kontinensekről szem-
lélik, amelyeken a kereszténység 
— kisebbség . . . E gondolkodó 
tényezők lelkét eltöltik az aggo-
dalmak és P. König Kelemen ta-
nulmánya ezért hat ránk megle-
pően és foglalkoztatóan. 

Korszakforduló előtt áll a világ 
- írja P. Kelemen új kötete —, 

(„A keresztény egyházak egysé-
ge"), a kereszténység jegyében és 
győzelmével kezdődne az új kor-
szak, ha a világ szellemi harcában 
a keresztény egyházak egysége-
sen állanának. Ezt az egységet a 
Gondviselés intése szerint több 
tényező sürgeti mai Az istentelen 
irányzatok (a bolsevizmus) euró-
pai térfoglalása és egyes keresz-
tény szellemi és egyházi törekvé-
sek válsága. De ami talán a leg-
fontosabb: a pogányság veszedel-
mes előretörése világszerte! 

P. König Kelemen mindenek-
előtt közkeletű, de kevesek által 
tanulmányozott statisztikát közöl, 
amely a figyelmet felhívja a po-
gányság előretörésére. Elmondja 
a könyv, hogy @ katolikus misz-
sziók 7929—37. között a missziós 
területeken mindössze 14-ről 21 
millióra növelték a katolikusok 
számát, tehát ebben az arányban 
2—3000 esztendő kellene hozzá, 
hogy a kereszténység meghódítsa 
a világot! A többi keresztény egy-
házak missziós eredménye még 
jelentéktelenebb a lelki világfel-
adatokhoz képest. A világ népes-
sége a vallások szerint ma a kö-
vetkezőképen oszlik meg: 

Katolikus 373 millió 

Protestáns 185 „ 
Szakadár 143 „ 

A keresztény egyházakon kívül 
egyistent imádnak még a zsidók 
(16 millió) és a mohamedánok 
(260 millió). Vagyis a világon ma 
összesen 979 millió lélek az egy-
istenhívő. Ezzel szemben a po-
gány vallások létszáma a követ-
kező: 

Budhista 213 millió 
Konfucius 357 •„ 
Diahmanista 257 ^ 
Sintoista 16 „ 
Egyéb pogány 126 „ 

Tehát a pogányok összes szá-
ma 970 millióra rúg, akihez még 
102 millió felekezetnélküli járul. 

Vegyük azonban figyelembe, 
hogy míg a pogányok évente 13 
millióval szaporodnak, az összes 
keresztények évi gyarapodása a 
megtértekkel együtt alig haladja 
meg a pogányság természetes sza-
porodásának csrvharmadátl A ka-

tolicizmus maga a pogányság 

gyarapodásának csak egyötöd ré-
szével erősödik, a protestánsok 
aránya még kisebb. Nincs tehát 
remény rá, hogy a keresztény 
progresszió Krisztus eszméit világ-
eszmévé tehetné, sőt a kilátások 
egészen lehangolok erre nézve. 

A kötet ezután a különböző 
keresztény egyházak közt megin-
dult együttműködési tervekről és 
tanácskozásokról számol be s kü-
lön mérlegeli még azt a körül-
ményt, hogy Oroszországban mi-
lyen hatalmas veszedelme támadt 
a kereszténységnek. Lenin mun-
kái 115 miliő példányban jelentek 
meg. E veszedelemmel szemben 
rámutat a könyv azokra a gyen-
gítő körülményekre, amelyek a 
keresztény egyházak együttműkö-
dését és a kereszténység eszméi-
nek kiterjedését hátráltatják. Ilye-
nek a faji világnézet, a különböző 
vallási és politikai mithoszok, 
amikkel szemben a katolicizmus 
kész kezet nyújtani minden együt-
működésre s hogy ez hogyan tör-, 
ténhetne, hogyan lehetne a po-
gányság terjedését föltartóztatni, 
arra nézve az elhunyt Bangha Bé-
la páter és mások álláspontját és 
fejtegetéseit ismerteti a kötet. 

A keresztény egység a könyv 
meggyőződése szerint minden ke-
resztény szárnyat gazdagítana s 
mindkét fél imáit hatékonyabbá 
tenné. Az együttműködésben rá-
mutat a könyv az egyházfegyelmi, 
dogmatikai nehézségekre, de azok 
leküzdésére is. A fősúly azonban 
arra veti, hogy figyelmeztető szó-
val mutasson rá a pogány orszá-
gok mai előretörésére s a pogány-
ságnak, mint irányadó világerőnek 
előretörésére főleg ' Európa és 
Ázsia jövőjével kapcsolatban. 

Az egész világon ma 16.050 
katolikus missziós pap, azonkívül 
még közel 170.000 egyéb téríté-
si tényező is működik, de ezek 
munkája éppen most bénult meg 
a Szélsőkelet harcaiban, amik az 
európai és a keresztény gondolat 
terjedésének útjába sok problémát 
vetettek oda. A protestantizmus 
29.000 misszionáriusa olyan cse-
kély, hogy a katolikus térítőmun-
kával együtt sem biztosítja azt a 
megnyugtató eredményt, hogy a 
kereszténység a világszellem prog-
resszív irányítására számíthatna. 

A kötet azzal fejeződik be, hogy 
napjaink „apokalisztikus időszaká-
nak" egyik eredménye az, hogy a 
hívők és hitetlenek tábora mind-
jobban elkülönül és szellemharcba 
kerül egymással. Krisztus küzd a 
világ lelkéért ma, mikor elérke-
zett a ,,Mene-Thekel-Phares" idő-
szaka. Ebben Isten mérlege teszi 
a népeket, a keresztény táborokat 
és egyházakat. Vigyáznunk kell — 
írja König —, hogy álpróféták, 
akik a nagy sorsfordulásokban 
sokszor szóhpz jutnak, el ne'térít-
senek bennünket a helyes útról. A 
kötet azzal a hittel fejeződik be, 
hogy az evangéliumnak győznie 
kell. 

A kötet .Gyöngyösön, a Feren-
cesek kiadásában jelent meg és 
ára 4 pengő. 
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S z e g e d i u t m u t a t ó 

A Somogyi-könyvtárban éa az 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat 

A Városi Múzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Franki 
József Szent Györgytér 6, Frankó 
Andor Dugonics-tér 1, Surjányi Jó 
zseí Kossuth Lajos-sugérut 3'1, Se!-
meczi Béla Somogyi-telep IX. n. 489 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
111 u zi ó, Korzó Mozi: ő r s é g , 
v á l t á s , Széchenyi Mozi: D i á k-
évek . 
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— A polgármester látogatásai. Dr. 
P á 1 f y József polgármester kedden 
délben hivatalos látogatáson kereste 
fel dr. F r ö h l i c h Pál egyetemi ta-
nárt, a Horthy Miklós-tudományegye-
tem ezidei rektorát, M a g y a r Pál 
ezredes-ezredparancsnokot, B e n t z i k 
Mihályt, a Klauzál-gimnázium uj igaz-
gatóját és Bog á r-S z abó Istvánt, a 
MFTR szegedi kirendeltségének uj ve-
zetőjét i 

_ Jövő szerdán lesz a kisgyűlés. 
Dr. P á 1 f y József polgármester szep-
tember 30-án délután 4 órára hivía 
össze a kisgyülést. A kisgyűlés! elő-
készítő ülést hétfőn délelőtt' tartják 
meg a városházán. 

_ A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-
gedi rendőrség révkapitónysága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
szeptember 22-én reggel 7 órakor 

104 cm, hőmérséklete 19 fok, a 
levegő hőmérséklete 16 fok Celzius. 

— Felolvasó ülés a Dugonics-
Társaságban. A Dugonics-Társa-
ság szeptember 27-én, vasárnap 
délután 5 órai kezdettel a város-
háza közgyűlés^ termében felol-
vasó ülést tart a 58 vetkező sorrend-
del: Elnöki megnyitó. Madácsy r. 
tag: Juhász Gyula és Oláh Gábor 
költő barátsága. Kutas Ödön r. 
tag: öreg Daci es az unokája. 
(Novella.) Szilárd Leó vendég: 
Szent László elbeszélő költésze-
tünk világánál. 

_ Karády Katalin kivánsághang-
•ersenye a budapesti katonakórház 
ban. Karády Katalin megható gesz 
tusáról érkezett jelentés a főváros-
ból. A kitűnő, rendkívüli népszerű-
ségnek örvendő művésznő nemes 
gondolat sugallatára felkereste a 
katonakórházban ápolt sebesü1' 
honvédeket. Végigjárta a kórterme-
ket, ahol a vitéz magyar fiuk meg 
illetődött érdeklődéssel fogadták a 
kivánsághangversenyekről már 
előttük jól ismert művésznőt. A 
művésznőnek valamennyi sebesüli 
katonához volt néhány kedves szí-
ves szava s mindegyiküket meg-
ajándékozta egy csomó cigarettá-
val. Többszáz pengő értékű füstöl 
nivalót osztott szét a sebesüllek 
között. A kórterem komor légkörét a 
művésznő lényéből áradó jóság és 
kedvesség villamosárama hamar 
felderítette s az ünnepi hangulat a 
tetőpontjára emelkedett akkor, ami-
dőn Karády Katalin a feléje hang-
zó kérésekre bársonyos, édesen zen-
gő hangján elénekelte legszebb da-
lait. Valóságos kivánsághangver-
senyt rendezett, mert a nekibétoro 
dott honvédek egymás után kértén 
kedvenc dalaik eléneklésére s a 
művésznő elragadó kedvességgel 
tett eleget kívánságaiknak. Araikor 
az utolsó énekszám is elhangzott 
Karády Katalinnak olyan viharos 
ünneplésben volt része, hogy bizo-
nyára élete legszebb emlékei közé 
számítja majd ezt a kórházi kiván-
sághangversenyt... 

Elmaradt a szabadkai 

kívánsághangverseny, mert 

a rendezőt letartóztatták 
Szabadka, szeptember 22. A buda* 

pesti Viktória hangversenyrendezfS 
vállalat képviseletében M o l n á r Bő< 
la nevú megbízott megjelent Szabad-* 
kán és szeptember 20-ára, vasárnapra 
kivánsághangversenyt hirdetett a Le* 
vente-ottbonban. A jegyek az előadás-
ra mind elfogytak, a nagyterembea 
többszáz főnyi közönség gvült egybe, 
Fél 7-kor már majdnem telt ház volt 
együtt, az előadás kezdete azonban 
késett. A közönség izgatottan várta a 
műsor megkezdését, amikor egy szem-
üveges fiatalember lépett a színpadra 
és szenzációs bejelentést tett. Közölte 
a szereplő művészek nevében, hogy a 
kivánsághangverseny rendezőjét az nj. 
vidéki rendőrség letartóztatta, a sza-
badkai előadás ennek folytán elma-
rad. 

A bejelentő közölte, hogy a már 
megváltott jegyeket illetőleg semmi* 

féle felvilágosítást nem adhat A mű-
vészek egy része Szabadkára érkezett, 
másik részük az esti vonattal jön, a 
rendezés körül felmerült bonyodalmak 
miatt azonban az előadást semmikép-
pen sem lehet megtartani. 

A közönség lármázva és elégedet-
lenkedve fogadta a bejelentést. Min-
denki érdeklődött, hogy mi lesz a je-
gyekkel, a bejelentő azonban nem tu-
dott semmiféle információt adni. 

Molnár Béla hangversenyrendezőt 
az újvidéki rendőrség valóban őrizet-
bevette. Erre azért került sor, mert 
Molnár, aki Újvidéken is rendezett ki-
vánsághangversenyt, nem fizette ki a 
szereplő művészeket, adós maradt * 
számlákkal, úgyhogy többen is bűnvá-
di feljelentést tettek ellene. Molnár az-
zal védekezett, hogy Újvidéken nem 
volt elég bevétele és azért nem tudott 
eleget tenni kötelezettségeinek. A mű-
vészek, akiknek a hatórás gyorssal 
kellett volna Szabadkára érkezniük, 
továbbutaztak. 

Osztály-
s e r s i e p e k 

az I. osztályú húzásra 

m á r k a p f t a t o h 

Osvd t t i - f ö f t r us i t óná l 
Tábor utca 3. (Adópa'ota) 

Csütörtökön ülést tart a közkerti 
és pénzügyi bizottság. A törvényható-
sági bizottság közkerti és pénzügyi 
bizottságát csütörtökön déli 12 órara 
összehívták. Az ülésen a Szegeden lé-
tesítendő állami faiskola részére tör-
ténő terülctátengedést beszélik meg, 
illetve készítik elő kisgyülési tárgya-
lásra. 

— Követ vásárol a város az útépí-

tésekhez. A város jövő évi utalapi 

költségvetésének összeállításával kap-

csolatban dr. P á v ó Ferenc tb. fő-

jegyző utalapi előadó és B r e i n o * 

v i c s Vilmos műszaki tanácsos, a vá-

rosi mérnökség külterületi osztályá-

nak vezetője hosszabb útra indultak, 

hogy a kőbányák meglátogatása során 

biztosítsak a város kőanyagszükség-

letét, 

Csütörtökön lesz a rendőrségi 
palota bokréta (ünnepélye. Megírta a 
Délmagyarország, hogy néhány héttel 
ezelőtt kitűzték a rendőrségi palota 
bokrétaünnepélyét abból az alkalom-
ból, hogy az épület köépitö munkái 
befejeződtek. Az ünnepséget azonban 
akkor a Konnanyzóhelyettes hősi ha-
lála után elrendelt országos gyász 
miatt nem lehetett megtartani. A bok-
rétaünnepély uj terminusát most, csü-
törtök délután iél G-ra tűzték ki-


