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az 6  m ű k ö d é s e  ke n .
AZ ISTENI GOTD VISELÉS.

Az Isten nemcsak megteremtette fi 
világot^ hanen azt fenn is tartja 
és kormanvozza. Ezt "iT tevékenyei* 
get isteni gondviselésnek nevezet 

A világmindenségben semmi sem történhetik az ö tudta 6$ 
akarata nélkül. Méltán mondta tehát már a pogány bolce, 
A r i s t  o t e l e s ,  hogy ami a hajóban a kormányod, 
az a világban az Isten.

Különösen/ügyel az emberre, kinoi 
testi és lelki java minden másnál becsesebb előtte. 13- 
zért mondta az Ur Jézus: n..nézzétek az ég madarait,naii 
vetnek? nem^aratnak, sem csűrökbe nem gyűjtenek és a Ti 
mennyei Atyátok táplálja azokate Nem értek-e többet «jíi 
nál? És a ruházatról mit aggódtok? Nézzétek meg a mezői 
liliomait,mint növekednek, nem dolgoznak és nem fönnálll 
mondom pedig nektek, hogy"Salamon minden dicsösségébm 
sem volt úgy Öltözve, mint egy ezek közül Tjr 
ezért először Isten országát és az ö Igaz 
mind hozzáadatnak nektek,,-*5 (Máté 6V 26-33.)

Kerescotui 
azságát s ezek

Gondviselés 
és a bajok.

A világban sok mind, n úgy történi 
mintha nem i,s volna isteni gór.ív 
seléso Az életben gyakran a gon<> 
szoknak jól megy a sorúig míg :> , 

az egyik megpróbáltatást a másik után szenvedik el,, i 
esetben igy gondolkozzunks - Az igazságosság csak ,v,t 
kívánj a, ho%y az Isten mindenkinek megf.á z gg s e j\ yedom < 
.szergnt, de nem azt, hogy tüstént<> A földi élet csői 
próbaidő, a-teljes "igazságszolgáltatás a túlvilágon l-*» 
vetkezik'beo Ha tehát itt jól mag/ egyes gomos no- 
ez-' annak a jele, hogy már itt megkapták éló tűk >■ ,'vi ' 

érdemeiért a jutalmat, kJ g gonoszé ágamé: t o 1 nnagyoD/
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mh*m «i'.■ * I apróbb vétkeiért, hogy azután erényes ©létéért 
« í m I v l I éigoti örök boldogságot nyerhessen*

I U nN I • •» ‘ ( >,

h I fii ii n, 
Í> • ■ I M ,

■ I . i ! , .

». .1 ••
I. < i :i

l‘llO I

0'» •
I i I . ti

* 1 , 1 .
. ■- . i n-
*■ ' IJI,
1 ! i M ' ,

’ ! ■ ''In 
H • ! I ’ • ' I .
o  r ‘ M j

.)'• t m l,‘l

Nem ellenkezik az isteni gondvi
seléssel az a sok egyébb baj és 
rossz sem, ami a világban jelent
kezik, Nem szabad ugyanis azt gon- 

hogy ez a világ a légjóbb„ Csak maga Isten tő
it világ nem az és az embert sok baj és szen
ei! a földön* Ez a föld a í: siralom völgye-1 
számára és 11 nincsen itt maradandó városunk, 
i ’• • 'o. n.d.Öt ke rés sük 0 rí

A bajok egy része természeti ve- 
ion származik ( katasztrófák, betegségek ) s 
1 nf az .emberek^..okoz;zak maguknak és másoknak 

bűnök}« E bajok fájdalmat okoznak és eny- 
be e s zenvedé sek egyre s zt arra j ók« 
megbürködjenek bűneikért és igy eleg- 
i megbántott isteni igazságosságnak., 

luk másrészt sok jónak a forrásai is lehet-- 
Isztriának minket sok földi salaktól, mint a 
'.-oiyat és érdemszerzo alkalmak az örök üdvös- 
résére., Aki hisz az isteni gondviselésben és 
:lenben, az minden szenvedés ellenére is meg- 
Isten akaratában, amint azt a szentek példá

zok.
>rc:
LlJO

i **.• I,;]natio. Isten öröktől fogva előre tud
mindent ( praescientia). lehát 
nem csupán akkor, midőn az ese- 

" '»■/'l bekövetkeznek, hanem mielőtt még megtörténtek 
isi., természetes, hogy ezzel az elő re-‘tudásával in- 

f mindent, de nem "predestinal11 senkit* Az embernek 
-■ S íd akaratot adott, mellyel szabadon követheti a 
i‘i vagy rosszat s e szerint Ítéli meg öt*, Ezért nem 
>■ • i'• kl fatalistáknak lennünk, hanem bizzunk abban,^ hogy 
be,n az ö végtelen irgalmasságával és igazságosságával 
;i■ i■ ■ 11 cselekedeteink számbavételével dönti el aorsunkaü 
"'i ,unk az Istenben és tegyünk meg mindent itt a földön 

Üdvösségünkre válik és akkor bizton remélhetjük, 
i. r.v Üdvözölni fogunk*
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ADVENT MARIAVAL

Ha Mária a legszeretetre~ 
msltobb anya ős a legszere- 
tobb anya, neki kell lennie 
a jelszere tettebb anyának is*

Es valóban ez az ^
e^yik legdicsöségesebb kiváltsága, hogy mindenütt, ahol 
Jézust szeretik, Máriát Is szeretiko Az anyát nem vál-* 
lasztják el Fiától, és bár tudják a kettőjük közötti , 
különbséget, mégis egy ugyanazon szeretettel veszik ktt* 
rül mindkettőjüket, ha nem is ugyanazon fokban0

Fiának oly szeretettel kedveskednek, amilyen 
istennek jár, Máriát pedig olyannal, amilyen az Isten

szeretettel, amely azon*anyjának járí gyöngéd^ odaadó 
bán alá van rendelve az Isten szeretetének..

Ez a szeretet gyönyörködő szeretet, mert kedvé 
leli Mária méltóságának, erényeinek, kiváltad* 
gainak szemleletében, amikor azokat elmélked
ve elgondolja és megcsodálja. Örülve annak, 
hogy Márid olyan szép és tökéletes*

Ez a^szeretet jóakaró szeretet is, amely kivánja, hogy 
Máriát mindig jobban Ismerjék és szeressék, egyre túli* 
ben hívják segítségül, hogy terjedjen dicsössége és be
folyása a lelkeken.

Ez^a szeretet gyermeki szeretet, telve oda- 
adással és egyszerűséggel, gyöngédséggel éu 
ragaszkodással, amely elmegy addig a tiszte
letteljes bizalmasságig, melyet egy anya meg 
enged gyermekéneke
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Ez a szeretet végül is mindenek!elett alkalmazkodó 
szeretet, amely arra törekszik, hogy akaratai minden
ben álakalmazza Mária és ezzel Isten akaratához, mi
vel az akaratok megegyezése a barátság legcsalhatat
lanabb jele.

%  a szeretet az , .amely a Szent Szüz után
zására késztet.

Mária utánzása a legtökéletesebb hMül&t , mellyel ked
veskedhetünk neki. mert ezzel elismerjük 'nemcsak sza
vakban, hanem tettekben^is, hogy Ö a legtökéletesebb 
mintakép, melynek utánzása-boldog törekvésünk*

Mária, mint Fiának képmása, minden erények 
tükörképé* Ha Máriát követjük. Jézust követjük. Azért 
tanulmányozzuk életét, elmeikedjtuic gyakran erényeiről 
.és kíséreljük meg azokat átültetni a magunk életébe*

pedig legjobban úgy érjük el, ha minden cselekede
tünket Márai által. Mariával együtt és Máriában vágezzül

által? az-az az ö közbenjárása által kér
jük a szükséges kegyelmeket, hogy az ö 
utján Jézushoz jussunk.
"Per Mariam ad J-ésüni."
azaz tekintsük öt mintaképünknek ésmun- 
katársunknak* Kérdezzük gyakrans "Mit. 
tenne Mária az én helyemben?" Kérjük :' 
segítségét, hogy cselekedeteinket kí
vánsága szerint végezzük*
azaz Öltsük fel szinte az ö személtét, 
tegyük magunkévá felfogását, szándé
kait, hogy mi is mindent Isién nagyobb 
dicsösségére végezzünk*

MARASZTALJA AZ ÉT T/RLKKM AZ URAT t
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AZ AKARAT NEVELÉSE.

A mai neveles legsürgősebb feladata, hogy irányi- 
elveket adjon az akarat nevelésére.^ Az igazi nevelés leg
fontosabb feladata, hogy nemes ideálokat plántáljon a 
növendék leikébe.
Ennek elérésére a legcélszerűbb eszközt

a h e l y e s  c é l o k ,  i n d i t é k o .  k
felépítése,

mert az akarat csak ezek hatásara. mozdul meg.
Az akarat nevelésének legfőbb eszköze tehát:

1 ) a gyermek értelme elé értékes célokat,motí
vumokat állítunk?

2 ) megtanítjuk arra, hogy ezeket érteni és ér
tékelni tudja?

3) úgy irányítjuk, hogy ezeket magáévá tegye 
és ne engedje, hogy értéktelen motívumok 
alantasabb iáit6okok kiszorítsák Őket.

A ̂ kitűzött célok ■ összhangba kell legyenek a gyermek 
vágyaival, melyek viszont a gyermek természetéből,egyé
niségéből folynak. Nemcsak tárgyi, hanem alanyi értelem
ben is kell, hogy helyesek legyenek.
(Pl.: A tudományos életpálya tágyilag helyes ? tehetség

telen gyermek elé célul kitűzni, alanyilag hely
telen. )

Az alapmotívumok kiépítését a gyermekkorban kell kezdeni.
Ebben a korban a vallásoktatás a történelem és irodalom 
tanítása elegendő alkalmat ad arra, hogy lelkesítő, nemes 
ideálokat tűzzünk a gyermek elé. Egy szent, egy hős, sót 
még az irodalmi müvek képzelt alakjai is segítik a gyerme 
két a helyes célok kitűzésében.

A gyermek motívumai' vele kell, hogy nőjenek és úgy 
kell őket megválogatni, hogy minél gyakrabban alkalmaz
za és minél jobban megérti Őket, annál vonzóbbakká válja-



1957, november Regnum Marianum 7.

nak számára*
Az érzelmekhez való feliebezés nincs kikapcsol

va, azonban azokat helyes mértékben és értéküknek meg
felelően kell alkalmazni.

Az akarat indítékainak a hatása akkor éri el a 
legmagasabb fokot, ha ezek az inditékok egy olyan rend
szerbe vannak foglalva, amely mindig a gyermek szeme 
előtt lebegő

A kinyilatkoztatásban foglalt erkölcsi alapel
vek a legmagasabb és legértékesebb-motívumok, amelyek 
alkalmasak arra,' hogy hatékonyan befolyásolják az aka
ratot* a  természet segítségére siet a nevelőnek azál
tal, hogy megelégedéssel és örömmel tölti el a gyer
mek lelkét minden erkölcsileg helyes cselekedet utáne

Az akarat nevelés legfőbb célja, hogy 
Ön-fegyelemre tanítsoncEbből következik, hogy az aka
rat nevelés lényegében ön-neveiés0

Gyengült ön-fegyetemre vall, ha az 
ember pillanatnyi benyomások alapján cselekszikoEú nem 

elkorcsosodik az erő, amely 
gyakat fegyelem 
pontosítja, a
gyakat megerősít:

, amely a sürgető 
a figyelmet a távolabbi jörá 

magaéabbrendü, dé kevésbbé sürgető" -j
v a -
ÖÓSZ-
vá-

Snunoélyböl engedni a bűnnek, nemcsak 
nem csökkenti az ember felelősségét, de gyengíti a kí
sértésekkel szerűben való ellenálló képess.égéts

Hasonloképen,minél ̂ gyakrabban legyö zi 
az ember az első impulzust, .szeszélyét megfékezi, a-kí
sértésnek ellenáll annál inkább fokokká Ön--fegyelmét 
és ezzel szabadságát* Mert csak az igazán fegyelmezett 
ember szabad és nem rabszolgája hangulatainak*

Erős akarat azt jelenti, hogy az ember 
ura akaratának9 azt minden ellenkező hatás ellenére 
a kötelesség és erény utján irányítani tudjao

A AJ _ akarat szükségképen erős akarat.
A jó_ akarat magában foglal erkölcsi kiválóságot, 
őszinteséget, jóindulatot os komoly törekvést azon 
célok fele, amelyek az emberi élethez és az emberi tö
rekvésekre * méltóké
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IPARI - T/11QNCQZ ÁSSÁL KAPCSOLATOS FELHÍVÁS. '' ;

A victoriai MUNKAÜGYI - MH^ISZTÍRIUM Tanoncosz- 
tálya ez évben több tanoncot már nem vesz fel. - Az uj J 
jelentkezesse! és felvétellel kapcsolatban kérem az 
alábbiakat tudomásul venni: % ;■

1 ) Újbóli jelentkezés, felvétel megkezdése s
1958 február hó 6-án (csütörtökön ) és

7-én ( pénteken ) 
reggel 9 órakor az alábbi címen:

APPRENTICE S HIP COMMISSION OF VICTORIA,
103 Russell St. Melbourne I«em 108 sj

Jelentkezés Mr, A„ Muraiénál, aki a jelentkezéseket el
bírálja, a különbözeti vizsga lefolytatásáról gondosko
dik ( még aznap délelőtt) és a követelményeknek megfe
lelt jelentkezőket a szükséges TANONC-IGAZOLVÁNNYAL el
látja.

Külön föltételként kell megjegyezni, hogy csak 
azok jelentkezzenek, akik az angol nyelvet már szükség
képen bírják*

2 ) Mindazok, akik a fenti két napon akadályoztat- i 
va lennének.a.fent jelzett időpont utáni bármely hét 
péntekjén ( az egész éven át) az I)alatt jelzett helyen 
és időpontban ( reggel 9 órakor) jelentkezhetnek.

FELVÉTELI FELTÉTELEK NAGYJÁBAN AZ ALÁBBIAK:
a) Mint már a fentiekben is jeleztük, az angol nyelv 

szükségképeni tudása, ami körülbelül annyit jelent, 
hogy a jelentkezőnek képesnek kell lennie munkaadó
jának utasításait, valamint az ipariskolában kapott 
előadást követni és megérteni®
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0 A victoriai Tanoncozási Törvényben lefektetett to~ 
vábbi feltételek?
i) betöltött 15 eves életkor,
ii) Ausztráliában végzett iskolák esetén a MJunior 

Technical Certificate11 vagjr egy KEGH SCHOOLban 
végzett Fönn III. felmutatása,

iii) Magyarországon végzett iskolázás esetén az 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 8 osztályának elvégzése és 
annak anyagából ( kizárólag Matematika és Fizi
ka) .egy rövid KÜLÖNBÖZETI VIZSGA letétele a 
Tanoncosztály rendezésében.

j) Akik.Magyarországon már tanoncok voltak ( legalább 2 
évig) azok a fenti különbözeti vizsgát nem kötelesek 
letenni.
Ezek részére az Iparban otthon eltöltött időt a Ta~ 
nőne osztály beszámítja és. az illetőket az itt Victo- 
riában előirt 5 évi tanonc időszak hátralevő részének 
letöltésére kötelezi. Ezek legtöbbje az elmúlt évben 
á Tanoncosztályon már jelentkezett, de akkori gyenge 
angol nyelvtudásuk miatt egy későbbi időpontban való 
ujrajélentkezésre lettek utasitva. -

Akik a tanoncozással kapcsolatban bővebb fel- 
világositást óhajtanak, forduljanak bizalommal Mr#A. 
Muraihoz (aki honfitársuk)az 1.) alatti cimen0 Murai 
ur 1958 évi január hó 8-tol kezdve ( decemberben sza
badságon van) naponta 9 órától 5 óráig bárkinek szí
vesen rendelkezésére áll és felvilágosítással szolgál

LELKIGYAKORLAT
A Regnum Hölgycsoportja 1958 január 25 - 26-án

rendezi szokott évi zárt lel
kigyakorlatát az essenöoni női 
lelkigyakorlatos házban.
Részvételi dijs 30.sh.

Az első beszéd szombaton d.u. 3 orakor lesz,
.a befejezés vasárnap este.

JELENTKEZETI LEHET január; 15-ig KÖVESS Z* pénztárosnál, 
X.13 Glenferrie ^d.KEW, Tel? ISA 2625) 1 0.sh jelentkezés 
kor fizetendő. HÉTFŐ 11 PUBLIC HOLIDAY ,f 111
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8 n S M E R E T
(Nevelősi problémák)

A melankolikus ember Önnevelése i
A melankolikus embernek a természetében- rejlő n 
legnagyobb veszélyt kell elsősorban legyőznie.

;
s y

1 ) Z árkózottság és gyanakvás0
Ki kell lépnie Önmagából* Nem elégséges, j 

hogy létének:zárjában a kulcsot -véletlenül- benne fe
lejtse l Ki kell nyitnia a szivét. Tudatosán. Vissza ke! 
térnie az emberek közzé, akkor is, ha valamit elrontotl 
ostobaságot csinált/mert minőén önmagába való vissza” 
húzódás csak még gyankvóbbá és embergyül.ölövé teszi. - 
Az imádságban, - amely nem esik nehezére ' - teljes biza^ 
lommal kell, hogy Isten karjaiba vesse magát, és tuda-! 
tossá kell tennie önmagában, hogy Isten nem a hibát k̂  
ressi bennünk elsősorban, hogy azért megbüntessen minké 
hanem -a joszándékot nézi bennünk, hogy azért megjuta3_- 
mazzon. , -A melankolikus típusnak szükségé van egy jo ba-' 
rátra ás egy megértő és türelmes gyóntató atyára. Sem 
egyiket sem másikat nem szabad az első félreértésnél fel 
adnia. Ha nehéségei vannak, azokat legjobb Ka azonnal I 
elmondja és a félreértéseket rögtön tisztázza. Futólag ■ 
odavetett szavakat nem szabad arany-mérlegen méricskél
ni és gránitba vésni, hogy sohatöbbé kitörölni ne lehes 2 * * * * * *
sen.
2 ) Habozás és halogatás.

Igyekeznie kell ezeket világos és kemény el
határozással és erőteljes cselekvéssel legyőzni. 11 Majd
holnap "-tói úgy kell öírzkednie, mint a méregtől. A vé
get nem érő halogátást a jo barát ösztönző segítségével
legyőzheti. A világosan felismert helyes útról azonban
nem szabad letérnie csak; azért , mert valaki ellentmon-
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ti ott. A nehézségek nem szabad, hogy megbénítsák és a 
sikertelenség nem s zabad, hogy elkedvetlenítse és bá
tortalanná tegye.
•0 ife?zékenység és aggódalmaskodás.

A felsüléstől való beteges félelmét 
áldozatossággal és igazi alázatossággal kell legyőznie. 
A melankolikus hajlik az elmélkedésre, azért sokszor 
kell ho^y a szenvedő Krisztust szemlélje és belőle me
rítsen áldozatra kész szeretetet? hogy hivatásához és 
kötelességeihez a nehézségekben is hűséges tudjon ma
radni. Legnehezebb számára az igazi alázatosság gya
korlása, amely egyszerűséget és bátorságot követel*
4) Szomorúság ás áletuntság.

Ezt a két hibáját az örömnek tudatos 
gyakorlásával tudja csak legyőzni. Ha átadja magát a 
szomoruságnak, akkor nagy veszélyben van, hogy alantas 
szenvedélyek rabjává és az érzékei rabszolgájává sül. - 
lyed.

Azért a melankolikusnak minden reggel? amidőn föl
ébred szigorú elhatározással fel kell tennie magában, 
h.ogy bármi érje öt azon a napon abban megpróbálja a 
pozitivet, a szépet,a vidámat meglátni. Meg kell tanul- 
ni a . hogy a napi "elet kis kellemetlenségei nemcsak za
varjak, hanem komikusak is lehetnek.

. Meg kell szoknia, hogy néha úgy nézzen r-o 
elvégzett ( akár Ö végzi, akár neki végzik) dolgokra, 
hogy azokat nemcsak jobban, de rosszabbul is lehetett 
volna csinálni. Ha egy £ 5-os van a zsebében nem azon 
kell szomorkodnia, hogy az nem egy £ IC-os, hanem annak 
kell rrülnie, hogy az nem egy £ 1-os l

Kell, hogy rászoktassa magát, hogy^hangula- 
í ti uralkodjék és őrizkedjék attól, hogy az egész társa
ság hangulatát elrontsa barátságtalan, duzzogó visel
kedésével. Társaságban vidámnak lenni a melankolikus 
esetében Istenszolgálat.

Alapelvként fölirhatja ágya fölé:
"Isten gyermekének semmi oka a szomorúságra, de annál

több az örömre l n (Vége köv.)



Regnum Marianum12. 1957r november

AZ EGYH.fe TMITÍB á

XIII. Leó pápa apostoli körlevele (Rerum Novaram. 
a m u n k á s o k  h e l y z e t é r ő l  

• ( folyt.)
A magántulajdont Még élesebben tűnik fel a mag
követeli a csa- - . - - tulajdon jogoőultsága, ha' az
Iád is* bért? mint társas lényt és• pe

a családi életre való hivatás 
bán vesszük szemügyre*

Kétségtelenül? hogy az életpályát ■'-''illetőleg mindenki ne! 
jogában áll5 vagy Krisztus tanácsát követve szüzén éln. 
vagy5 ha akar, házasságra lepni*. Az, embernek természet 
és öserecleti jogát a házasságra .senki -el bem veheti és 
házasság legfőbb ̂ célját ? melyet kezdet óta Isten tüzöt' 
lei eléje 5 semmiféle emberi törvény meg nem változtatna' 
ja*

" Növekedjetek és sokasodjatok. n
A^család? bármily csekély légyen is 5 mégis valódi társ. 
ság, régibb minden polgári társadalomnál? melynek tehá 
szükségképen az államtól teljesén független jogai és k 
telmei vannakP; : ; t V  *
Az állami A tulajdonjog,, melyet a térim
szocializmus ... szét az egyeseknek adott, át:
cáfolata* házandó az emberre is, amenn;

ben a család feje; sőt ezen , 
annál érvényesebb, minél töb' 
képvisel azon ember, aki egyi 
tál esaládatya*

A természetnek szent törvénye? hogy a családatya gyerm 
keit minden szükségessel ellássa* s e törvényt maga a * 
mészet oda magyarázza, hogy az atya gyermekeinek, kik . 
mélyét szinte sokszorosítják s életét mintegy halála u* 
is folytatják, annyit iparkodjék szerezni, hogy maguk a*
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az élet kétes folyásában a nyomortol tisztességesen 
megóvhassák* Ezt pedig csak^gyümölcsöző s gyermekeire 
örökségképen halott birtok által teheti*

Valamint az állam ugy^a család is a szó tel
jes értelmében társaság, mely sajátos hat alma , az apai 
hatalom által kormányoz!atik; miért is,̂  szem előtt tart
va természetesen a legközelebbi célja által szabott ha
tárokat s mindannak megválasztásában és alkalmazásában, 
rmi fönnmaradásához és méltányos szabadságához szüksé
ges ? legalább is annyi joggal bii^? ̂ mint az állam*

Mondjuk- hogy ” legalább is!i,^abbol ugyan
is, hogy a családi élet, akár elvontan, akár történelmi 
alapon tekintjük azt, alobbrevalo az állami szövetkezés
nél - következik - hogy jogai és kötelességei is előbb
re valók és természetesebbek*

Ha a polgárok és családok állammá egyesül
vén, segély helyett sérelmeket, a jog oltalma helyett 
.annak csorbítását nyernék az állam részéröl, akkor az 
állami köteléket inkább kerülni, mint óhajtani kellene*
A család os az állam Azt akarni tehát, hogy az
viszonya* allam hatalma a családi-szen

télybe is behatoljon, nagy 
és végzetes tévedés*'

Hondjén van, ha a végső nyomorban, midőn a családok gyámoltalanul sinylednek nehézségeik között, az állami se
gély lép közbe* Éppen igy, ha ott, hol a ház falai közt 
n kölcsönös jogokat felforgat j ák., az állam védelmezi 
meg kinek-kinek jogát? mert ez nem annyit tesz, mint el
rabolni a polgárok jogait, hanem inkább megvédeni és 
biztosítani ökets

de itt meg kell állania a nyilvános hatalom
nak * átlépni e határokat a természet tiltja•

Az atyai hatalmat az állam sem el nem törölheti, sem el 
nem foglalhatja, mert magával az emberi élettel egy kút
főből származik*

A gyermekek az atyának mintegy részei és nem 
lopnék be közvetlenül, hanem csak közvetve a család ál
hal, a polgári társadalomba*
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Mily egyenlőséget Azonban ez nemcsak igazság-
hozna ránk a talanság volna, hanem ezen-
szocializmus? ’ felül megzavarna ás felfoiy .

gatna minién réneiét s nehéz 
ás gyűlöletes szolgaságot 
hozna a polgárokra*

Tág ut nyílnák a kölcsönös irigységre, rágalmazásra ás 
meghasonlásrai megszűnnék. az egyesek tehetségét és 
szorgalmát sarkaló ösztönzés s ezzel együtt a gazdaság 
forrásai is kiapadnának*Az egyenlőség nem lenne egyé Db, 
mint az embereknek egyenlő nyomora s különbség nélkül 
való szánalmas helyzete,,

A mondottakból kitűnik, hogy a szocializmus 
alaptételef mely a birtokot közössé akarja tenni? elve
tendő ? mivel azoknak is árt, kiken segíteni akart - s 
mivel'az egyesek természetes jogaival ellenkezik, s mivé 
az állam köteléket s a közbékét zavarja* Jegyezzük meg 
tehát magunknak, hogy midőn a nép helyzetének javításá
ról van szó, a magántulajdon sortét.len fönntartását kell 
alapul vennünk*

( folyt*)

DECEMBERI CSALÁDI ESTHinkon ( december 7-én este 8 óra
kor a Bourke St.-i termeben)

Dr. Edvi-Illes Istvánt Magyar zenei irányzatok II0s
” A magyar népi zene virágzás! 
kora” c„ tart előadáste

A - H U N G Á R I A  S P O R T S Z Ö V E T S É G

1957, december 6~án
este 8 orakor MIKULÁS BÁLT

a
Rí (HMOND TOWN HALL-b&n rendez
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EGYHÜZKÖZSási MEGAJ&LÍS-íK BEFIZETÉSÉNEK NYUGT ÁZÍSA 
október 18-tol - november 28-ig.

1957? november Regnum Marianum

Barna I. 10/- Mann J. 10/-
Benyó I* 10/- Pillér Katalin . £ j/ic/-

BergmarmL* 5/- Pfeiffer I* £ 1/— /-
Facsko A, 10/- Rabong T . £ 3/— /-
Hahn S. £ 2 /--/- Reiner M.-né £ i/--
Janka Z* £ 3/ 10/- Sehweighoffer £ 1/10/-
Juhász P. £ 1 / 8/- Szigethy G. £ 3/— /-
Kanalas J* £ 1/ --/- Takács B. £ 1/— /-
Krausz 0„ £ V  —  /- Urbán I. £ 1/— /-
tengyel J* 8/- Zsiga F. £ 2/— /-
Mann Re 5/- Ujhazy I* £ 6/— ■/—Fekete I. 2/- Jánky Gy* £ V — /-

ISTEN FIZESSE MEG 2

A KOSSUTH KI./0V legújabb könyyei kaphatók
G Á L  L U S S A N D O R N Á  L-

ig;/ar o 1 va « okony 
( f elnőtteknek)„c*,«.••»* *»18 sin 
Magyar Történelemé *„***•-* * 18 sha

Az ár beküldése ellenében postán küldőn*
Olms Dr0 Gallus Sándor, 2 Patterson £t„ Nunavjading,

SZAKSZERŰ HAJÁPOLÁSAI .tö I ’
végeztesse Ferf

>l Á B I ' " I  n  MIHÁLY J .* c

no t-fodrásznál 
3G1 Chapel St,-. Stíl,, Kanca r* í*^r, 

1 - c^ -7

Káli -■ BJ 8078

5 zabo ■ me,ste-rn.ej_
n _urán
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Házi munkával keresethez . juthat? ruházkodási kiadásait ' 
csökkentheti 5 ha ipari vagyv házi S I N G E R varröge- ;Í 
pet vesz# 10 % deposit, 6-24. havi részlet kapható* 5 
2 eves ingyen szerviz és 5 éves garancia1* Bogi gépeket I 
becserélek, uj gépeket magánlakásán este. és. hétvégeken v 
is díjmentesen bemutatok* *

S Í S G E R S E W  I N G  M A C H I N E Co, |
849 Bürke Rd, Camberwell Egyetlen magyar megbizoct 
Ti 1B 1135, Magán:' WU 3147 L O V Á S S  M I K L Ó S

DEPOSIT BEIKÜL ; minden kapható' l
Lakásberendezés!, ruházati és elektromos cikkek nagy 
választékban, a legelőnyösebb feltételek mellett,

S Z A B A D I  A N D R A S
. T eis WA 2625 vagy BJ 5125,

BUDAPEST 
C OIITIN5NT-AL 
SMALLGQODS 
PTY.LTD,

K O V Á C S  ANDRÁS és I V  Í N  Y I  Sándtf
üzeme

Elsőrendű húsok, magyar Ízlés szerint ká 
szült hentesáruk, állandóan frissen kap* 
hatok.

Reg, Off, 22 High St. ST. KILDA. TEL: LA 4619

ORÁTt écSZERT, AJÁNDÉKTÁRGYAT
vegyen K Á N T O R  I S T V Á N

órás-mesternél
218 Bridge Rd, Richmond, Tel: JB 2223*



M/Wen vásár nap szentmise: 3j4 10 óra kor a 
St. Augustin templomban a Bourke str-en. 1/2 
12 kor a St. Thomas templomban Bromby str. 
Sth. Yarra. Szentmisek előtt gyóntatás.

Keresztelőket, betegeket, hazassagkotest, szent- 
misemondatast ievelben vagy telefonon jelentsük 
az alabbi címen :

Pubíisher: Fr. Z, Varga, S.J.,

345 Burwood Road, Hawthorn, E.2, Melbourne.

Telephoné : W A 3699


