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 ]اطالعات شخصی افراد حذف شده است[

 شده است[ تایپبهائی  و جامعه مربوط به افراد مطالب و اخبار]برای وضوح بیشتر فقط 

 

 ]روزنامه:[ پرچم اسالم 

 ۶۴۳۱مرداد  ۲۲مورخ 

 ۶۲۱شماره خصوصی 

 ۱۱، شماره ۶ستون  ۴صفحه 

 موضوع تبریز

 

 تبریز

، اکنون در مسجد حاج صفرعلی خواند یلر نماز جمعه م آقای حاج میرزا جواد آقا سلطان القرا که سابقاً در مسجد معجز

در خیابان منجم افتتاح یافته و اهالی  ۱. از طرف اداره بهداری کل آذربایجان درمانگاه شماره خواند یواقع در بازار م

البالغه و مسائل  قدام خیر مشعوفند. مجلس درس تفسیر قرآن همه شب دائر عالوه بر قرائت و تجوید قرآن، نهجاز این ا

هللا علیه روز چهارشنبه چهارم ماه  ةرحم یکاظم آقا طباطبائ یر، حجةاالسالم حاج مباشد یفقهی نیز موردبحث م

 اند رمضان بدرود حیات گفته

وسسه انتشار کتب انجیلی که به رضائیه و شاهپور مسافرت کرده بود بازگشت نموده آقای هایق شاه نظریان نماینده م

 )چشم و دل ما روشن(

ها از طرف دولت  خانه و مشروب فروشی ها و قهوه مجلس تفسیر جناب آقای حاج میرزا یوسف مرتباً دائر و کلیه کافه

شود، جناب آقای میرزا حسن ناصر زاده  ه میتعطیل، از طرف فرماندهی لشگر کامالً به تعظیم شعائر مذهبی توج

آقای حاج میرزا یوسف شعار و به قلم آقای جعفر شعار  یفناطق شهیر تبریز مشغول تبلیغ، کتاب رد بر بهائیان که تأل

 به زودی نشر خواهد شد باشد یم

داشته و از  ای حضور حضرت آیت العظمی جناب آقای حجت معروض ای از متدینین و اهالی تبریز عریضه عده

اند که جناب آقای خلخالی را که مورد توجه و اعتماد عموم است، به نام اعالی  له تقاضا نموده محضر مقدس معظم

 کلمه حقه و حفظ شعائر برای امام مسجد مجتهد اعزام فرمایند.

 پرچم اسالم:

الی از علمای روشنفکر و فعال االسالم خلخةتقاضای اهالی تبریز بسیار به جا و به موقع است و جناب مستطاب حج

 هللا حجت به این امر مهم اقدام عاجل فرمایند.  ة است امیدواریم حضرت آی

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


