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j MELBOURNEI SZENT ISTVÁN ÜNNEPSÉGEK SORRENDJE:

ÜMBEÉLYES SZENTMISE: AUGUSZTUS 19-én 12 ORAKOR A BOUBRE

St-i SZENT ÁGOSTON TEMPLOMBAN;

SZENT ISTVÁN BÁL: AUGUSZTUS 24-én este 8 órától
hajnali 2 óráig a

"LEGGETTT S BÁLTEREMBEN”. .

SZENT ISTVÁN ÜNNEPSÉG: AUGUSZTUS ?6~án DÉLUTÁN t/2 A órai

KEZDETTEL A HAWTHORNI MANRÉZÁBAN.

SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN MAGYART*
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HAZAI^ ÁELIZM* t ,S3Pn
.**" — -•=*— — S2S0X«) -: • -fekcul^-azí
Dr.Beresztoczy Miklósról hoz nagy képeket és a távolba szakadt magyarol 
tőle üzenetet,abból az alkalomból,hogy a Magyar Népköztársaság elnöki 
nácsa a katolikus papi bé%mozgaloín.•: megalakulásának. 10, évfordulp^a ,-alk̂ ] 
mából az állam és a katolikus egyház közötti joviszony megteremtése és 
fejlesztése terén,valamint a békemozgalomban kifejtett eredményes közre) 
működésének elismeréséül kitüntetéseket adományozott egyházi személyei

d  Az .̂ egpJk,k£pd$?erendában mutatja:. 3eresztppgyt,-amikor Dől
István ~-.a- ki tűnte test-átadva ékezet .fog velecA másik kép papi civilben|| 
amint az országgyűlés októberi ülésszakán elnököld harmadik képen ka3 
ingben és stoláfeal a Rezső téri templom szószékén szentbeszédet mond*

Az IIj Ember február 4* számában olvassuk,hogy Brezanoczy 
Pál az egei főegyhásmegye apostoli kormányzója 5ö-ik születésnapja all 
mából a "Magyar Népköztársaság Zászlorendje 2 , fokozataik!tüntetést kap1
dög. — -... • • ‘ - • -■ -  -V.

A püspöki' kar kérésére áz állam 1962-re is folyositja a 
tolikus egyház' öééi jaáráű ar rendkívüli államsegélyt az 1961 évinek megfej 
lő összegbend rendes államsegély összegét 1950~ben kötött megállapodás 
szabályozza*

Beresztoczy azoknak a magyaroknak,akik évtizedekkel ezelŐ( 
távoztak,.azt izeid,hogy/.amiért é^etttek és amit odakint kerestek,az ma 
megvalósult,még pedig sokkal szebb,emberibb körülmények között valósult]

* A katolikus papság és a katolikus hivek nagy megbecsülé
sét hangsúlyozzák ki azzak,hogy Beresztoczyt az országgyűlés alelnökévé1
választ ják.Nem kornmúhista,de Olyan ember - mondja - roía Kádár János - 
aki a szocalizmusért és a békéért harcol*
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Awul/iri leszögezi az elvi tételt is:H Ha mi tudtunk tiz esztendőt együtt 
tliiidőzni jo harcostársként emberekkel az ország szocialista jövőjéért,a 

békéjéért,akkor miért ne lennének jók bármiféle közéleti tisztségre*" 
Kállai Gyula miniszterelnök helyettes pedig arra utal;hogy az 

ük,y házi férfiak a jövőben maguk lépnék fel azok ellen, akik esetleg káré 
iuvénnel akarják megrongálni az állam és egyház jelenleg normális kapcso _ 
biüil.l.Az ordináriusok feltett szándéka,hogy a jövőben az állam és egyház 
t.Hrvényeit megszegő,hivatásukkal visszaélő papokkal határozottan fognak 
f'i> I lépni * Azonban mind a kormányzat, mind a püspöki kar kénytelen még szá~
•tini ni az egyházi reakció létével.Törpe kisebbségről van szó, felelőtlen- 
Még<J miatt azonban ez sem veszélytelen tényezőé

VALÓSÁGBAN MI VAN A TRÓJAI FALÓBAN —  MI AZ ÉREM MÁSIK OLDALA?

A Volt in Christus 1962 januári számában egy hazai levélrészletet közöl:
"A kommunizmus harca az Egyház,mint a haladás főellensége 

"l Lm., mind kegyetlenebbel folytatódik „Négy püspök van egyházmegyéjéből 
iiv.ámüzve,három egyházmegye elárvult püspökeik-elhalálozása folytán,A 
N<min által kinevezett uj püspököket nem szabad felszentelni., ■

Évente a ■ papok százait helyezik át. büntetésből-Néhányan kö~
Ki)lük az agyafúrt üldözési módszerek következtében- idegbetegek lettek, .' 
m üI, voltak,akik meg is őrültek*Budapesten nemrégen-.egy ferences atya 
t«■ t. i; öngyilkos,nem bírta idegileg a sok kihallgatásra való beidézést az 
Állami egyházügyi hivatalba*.

Júniusban papokat - híveikkel együtt összesen 70 é v %  tartó 
ho.'tönbüntetére Ítéltek, mert hitoktatást végeztek.Az aktiv lelkipász-* 
l.orok és világi apostolok elfogatása állandósult.

Az alkotmánytol biztosított hitoktatást minden eszközzel 
uh ignehezitik és lehetetlenné teszik.Jelentig csak akkor szabad a nép-
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iskolákban hitoktatást tani tani, ha azt az osztálynak legalább 10. $-a 
Írásban, kéri. A : kormány gondoskodik,hogy a szülők-ne merjenek ilyen kíván 
ságot nyilvánítani.Az esztergomi főegyházmegyében szentelésük előestéjén 
a titkos rendőrség szigorú kihallgatásnak vetett alá öt papjelöltét. 
Egyet■ezek közül nem láttak viszont;ismeretlen helyre szállították* J 

A 24-től 40 éves legjobb fiatal papokat,akik nem voltak békepd 
pok,ebben az évben eltávolították a lelkipász torkodásbol« 1

Július óta idősebb papokat nyugdíjba kényszeritettek.A papok 
éhbérét szigorúan csökkentik.A gyűjtés és alamízsnaszedés kemény bűntetáj 
terhe alatt tilos „Aki nem hajol meg a kommunistáknak a tisztán egyházi i 
beavatkozása előtt„elveszíti kenyerét. j

felvételét.1948-ban Magyarországon még 1745 szeminarista volt,1960-ban 
már csak 500.Többen,akik papi hivatást éreznek magukban,gyárakban dolgoi 
nak és esténkint tanulnak teológiát*

a kormány rabszolgájává akarják lealacsonyítanibAz egyik magyar ordiná- 
riust arra kény szeri tették, hogy a kommunista Észak-Vietnamba utazzon és 
ott magas államhivatalnokokkal Magyarországot képviselje.

A cél világosiaz egyház megsemmisítése és a hit kiirtása.Iáim
terror és nyomor uralkodik......

.. .Imádkozzatok, hogy ebben az emberfeletti és végnélkülirtó 
látszó megpróbáltatásban hűek maradjunk.” Eddig a levél.

A szülőkre gyakorolt erős nyomás nagyon megnehezíti uj szemi

Nagyon veszélyes a kommunisták taktikája,amellyel az Egyházat

++ +-H  H -H-H-H' H - fr l-tWH-t’- H + H 'Hd'H'í )■ :
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F E L E S L E G E S  BALLÉPÉS.

Tizenhárom évvel ezelőtt - Írja le; a tör
ténetét Sándor, - beleszerettem egy 

katolikus leányba,Karmélába«Ő viszonozta érzelmeimet,Mivel Karméla abban 
n meggyőződésben volt,hogy úgysem esketnének meg minket katolikus temp
lomban, egyszerűen csak polgári házasságot kötöttünk, -

Ez annyit jelentett,hogy feleségem hon 
Járulhatott szentségekhez*Az a gyanúm,ftcgy ez kezdettől .fogva igen fájha
tott neki,de sokáig magába zárta bánatát*

Két gyermekünk született.Feleségém.kérésé
in mind a. ke ttot katolikus templomban.kereszteltük meg es iparkodott őket 
t\ katolikus.hitben fölnevelni„Feleségem mindig nagyon szerette első 
/ yormekeünket 7 akit az én nevemre ke rész telte tett* Ugyanis nagyon fájdalmas 
nőt válságoson noház szüléssel tudta csak az élettel megajándékozni*

Elérkezett Sándor fiunk első szentáldozása 
ttir.ek igen boldog napnak kellett volna lennie,de. ahelyett nagyon szomorú 
nappá vált*Mert amikor feleségem szeme.az áldoztatorácshoz közeledő fiun- 
ai csüngött,először csak szivárogtak,azután patakzottak belőle a könnyek, 

iry hogy az arcát végre is zsebkendőjébe temette*
Kost., ébredt rá arra. k mérhetetlen veszte- - 

cégre,hogy ő nem.mehet a ssentáldosáshözJÉn magam is valami egészen furcsa 
ő i.’víőssel küzkodtems mintha valamim hiányé znék, ami.ro pedig lényem mélyéből 
yógyodom* ' ' . ’

A jo Isten vége te len irgalmának külön 
i’nlja volt ezzel a gyermekkelt kis Sándor többször kérdezte tőlüak.hogy 
mi miért nem megyünk vele együtt szentáldozáshoz?Ifegyon:fájt nekünk a 
' érdés,de semmi érteliaeset nem tudtunk rá felelni,,

Azelőtt is szinte rendszeresen elkísértem 
- naládomat a szentmisére * %ndig szív esen hallgattam az evangéliumot és a 
i 'ont!eszedet*De mostantol kezdve az volt az érzésem,mintha minden sróDt-* 
itoszéd kimondottan nekem snolt volna!Mind jobban és jobban ráébredtem 
m rrg, hogy mennyire üres az életem*Az agyamba befészkelte magát az a gon-’ 
ti ólat „hogy Isten kegyelme elvezetett a világosság megismerésére, és hogy 
most már kizárólagosan csak éntőlem függ,hogy azt a világosságot elfo- 
/',i.djam,a magamévá tegyem,

Felkerestem a Szent József templom plébá
nosát. Előadtam neki az egész ügyet,0 nagy szeretettel fogadott 0Pontosan 
l< ̂ kérdezett előbbi házasságom felől,Azután fölterjesztette az ügyet a
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püspöki irodának .Én késznek nyilatkoztam, arra, hogy elfogadom a döntést, 
milyen következményekkel fog is járni. Az atya figyelmes te tett, hogy az il 
ügy. néha sokáig elhúzódhat.A püspöki iroda csakugyan igen gondos vizsg- 
tot folytatott le.Én azonban már közben eljártam az atyához,hogy a kától 
kus hitben rendszeres oktatást nyerjek,

'Mérhetetlenül nyomasztó súly gördült le a lelkűnkről 
amikor kézhez kaptuk a szentszék döntését:előbbi házasságomról megállap’ 
tották,hogy az érvénytelen volt,.

Megkeresztelkedtem és azután megtartottuk az esküvő-1 
templomban.Leirhatatlanul boldogok voltuhk.Addig sohasem tapasztalt bék 
áradt el a lelkűnkön,Mekkora öröm volt az Oltáriszentségi Ur Jézust,az 
angyalok kenyerét,az égi mannát a szivünkbe fogadnunkíHiszen 0 vezetett 
minket szibériai szibériai számkivetettségünkből Atyánk házának melegébe

Csak azt sajnáltuk,hogy miért nem kerestük föl a pa‘ 
lizenhárom évvel ezelőtt.

Katolikus hitem uj életet jelent számomra.Világosan 
előttem áll a célja:Isten annyi sok kegyeleme fejében türelemmel kell vi 
nem a megpróbáltatásokat,kissebb-nagyobb nehézségeket.

Mennyire más most a családi életünk!A közös imádság^ 
a szentségek gyakori vételeével valamennyien segítjük egymást,hogy a jo 
Isten uj tán járjunk. Mint protestáns soha el nem tudtam volna még képze] 
sem,hogy az Egyház tanítását mennyire életté lehet tenni.

Én a magam részéről mindennap imádkozom azokért,akik 
nyájon kivül vannak.Hogy minél többen közülük megismerhessék azt a bé
két és örömet,amelyet a katolikus vallás hozott meg számomba,

(The Sentinel)

Amikor egy fiu,bagy egy leány a házasság gondolatával kezd foglalkozni 
határozott állásfoglalással ki kell zárnia minden bizalmas közeledést 
elvált egyének részéről.Az Egyház ezirányu figyelmeztetésének semmibevé
tele nagyon sok esetben vezetett már érvénytelen házassághoz,sőt akár
hányszor a hit elvesztséhez is,

Ha ez mégis előfordulna,akkor először vizsgáltassák ki az 
előző házasság érvényességét,ha nem akarják egymás boldogságát és lelki 
békéjét kockáztatni, /A Sz í v ,/ $
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A J S H O V A  T A N Ú I :
Minthogy prédikátoraik tolakodása se milyen 

gátlást vagy határt sem ismer és minthogy a panaszok mind gyakrahbak a 
hetenkinti zaklatásért, ezért ismer tétjük őket a kedves hívekkel,hogy tud
ják, hogy miről van szó és hogyan kezeljék ólcet.

Alapítójuk:Charles,Taze,Rnssel
posztokereskedő*Eredetileg a "Congregational 3gyháznak"volt lelkes mun
kása .17 éves korában elveszítette a hitét ,miközben egy hitetlent akart 
megtéríteni,IIusz éves korában a pokoltol való féléiéit egy pokol nélküli 
vallás hirdetésére készteti és attól kezdve Pastor Russelnek hivatja magát 
Hogy bizonyos engedélyeket megkapjon a biroság előtt Szehtirás szakértő
nek adta ki magát,De amikor egy görög nyelvű Szentirást adtak a kezébe 
kénytelen volt ugyanott bevallani,hogy a görög a-b-c-t sem ismeri és 
nem tud sem latinul, sem héberül,ezek nélkül pedig nincsen Szentirás

szakértő. Az uj szekta neve kezdetben:
"Millenial Dawnists"- majd:”Zions Watch Tower Tract Society",1896-ban 
"Watch Tower and Tract Society”A magyar és német könyvek legtöbbje ezen 
kiadóval j elntek meg, 19091- . "People1 s ^ulpit Ássociation", 1914-ben
"International Bibié Student1 s Association” ma a "Wittnesses of Jehovah" 
néven ismertek.Russel kiváló üzletember volt .Még harmind éves . volt, 
amikor egy felépített lánc-keresekedést /ruha-ipar terén/250,000 dollá
réit eladta,ma ez kb.egy milliónak felel meg,Ezt jo érzékkel bányákba, 
ház és föld adás-vételbe és könyveinek elaádsába fektette,Többek között 
"csodálatos búzát"is árult hiszékeny farmereknek.Hatvan dollárért 1 
buschelt.Csalása miatt a törvény kényszeritette a kár visszatérítésére.

-1897-ben a felesége kettős házasságtöréssel vádolta és elvált 
tőle.A biro keményen megdorgálta a feleségével való rossz bánásmód miatt#



Az ünnepélyes SZESZT laTVülí KISS 
augusztus 19-én a BOÖBKB St-i Szent. AGOSTOl templomban lesz*

12 orákor,

A misét Ete«IuP.M)RAK Érseki Adminisztrátor celebrálja, . 
Beszédet mond F.BÉKÉSI ISTYM S.J.



iJZElM'T ISTVM BÁL: Augusztus 24-én este 8 órától hajnali 2 óráig.

A LEGG-STT1S BÁLTEREMBEN

/l^O Grevil-Pde.Prahran t
A prahraui Tomi Hall mögötti 
kis utcában./ ■

I I l-l I H  I I"H ■ 1-H-4-H-H ■ 1 - t-H  ■ H-4-H  I H -l H-HH-t- I I 1 M-H -HH -H  -i-i-l-H -H f-H H-H-H -

; >Zjí]RT ISTVM U1HTPÉLY; Augusztus 26-án délután l/2 4 órától

A HAHTKORNI M T O Í zIr ÁN.

/A G-lenferrie Rd.és- Burvrood RÍ

1962, július Regnum Iferianum 9.'



10 Regmim Mariamra 1962,julius

Rogy a feleségének ne kelljen iartásdijat fizetnie az egész vagyonát a 
HWatch Tower Bibié and Tract Society"-ra irta át,1916-ban halt meg.

Utóda a. börtönből éppen kiszabadult Joseph,Franklin 
Rutherford lett/szül.1896-ban. /Az első világháború alatt lázitás miatt 
20 évi börtönre Ítélték 6 társával együtt,Ó adta szektának a "Witnesses 
of Jehovah''-neve t,

1934-ota Rathan,Homer Knorr a vezető.Reki köszönhető, hogy a 
szekta tanai letompított,rejtett és elfogadhatóbb formában jönnek ki, 
az egyszerű közönség számára igy a tévedések soM:al nehezebben ismerhe
tők fel, . . . . .

Mit tanítanak:A Jehova Tanul - egy uj vallásos szekta,ők ugyan i 
gadják a^vallás” kifejezést,mert Rutherford kijelentette,hogy a vallást 
az ördög vezette he a világba,

Russel szerint: Az Isten 1878-ban elvetette az összes 
létező egyházakat,és egyedül a russelitákat tette meg szószólójává.

Krisztus feltámadása után a Pápaságban az ördög épített' 
fel birodalmát.Később az ördög inspirálta a Protestáns Egyházak alapításé' 
így az összes papok és protestáns lelkészek az ördögtől száramnak,mind 
Isten ellenségei, ők az Antikrisztusok.

• Azt mondják,hogy ők nem képviselnek-.Egyházat,mégis pré
dikátoraikat, mint lelkészeket kezelik.

Szerintük csak két csoport van a világon: "Tfehokratic 
líingdom" /ezek a jehovatanui /és a”Sátán Szervezetei” ez utóbbihoz tartói 
az összes Egyházak és az összes állami kormányzatok.Megtagadnak mindenféj 
katonai szolgálatot,tiszteletadást a nemzeti zászlónak,mert ők csak a
Jehováért harcolnak és az ő népéért /gyakorlatban tehát csak a saját véle
ményükért - míndazpkkal szemben,akik más véleményen vannak./

Hitük szerint sok isten van,de at igaz Isten személyes Jehova névvel 
különböztette meg magát a többitől./A valóságban e szó nem bibliai és még

t
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kevésbé személyes névHéberül "Jahweh"-nek Írták és Isten neve helyett 
11:i.sználtók.Jelentése "Az • aki~Vaii .......... ... ........'■

A Szentháromság tanítása a sátántól származik,mondják ők és Krisztus 
nem Isten,hanem csak ember a Jehova első1 teremtése, aki nem egyenlő az 
Atyával*Russel úgy tanította,hogy Krisztus nem más,mint Mihály Arkangyal, 
aki Isten iránti engedelmességből emberi alakot vett föl és-igy született 
ki áriától.Halála után,mint szellem támadt fel újra és nem is veszi fel többé
emberségét * ----Az emberneknincs lelke .Az ember lél&k.Az állatok is csak
Lelkek.Nem érti ezt a tanítást senki,egészen bizonyos vagyok benne,hogy 
ók maguk sem.Könyvkiadásaikból óriási hasznot húznak hiszékeny és tudat
lan emberek jóvoltából.Ingyen kiadványikat ott hagyják minden hónapban az 
ajtó előtt,

Mit kell tennünk: Megszáll ott és fanatikus emberek ezek, érteimmel 
nem lehet náluk semmire sem jutni,Semmit sem szabad venni tőlük,nem 
szabad leállni vitatkozni velük.Megáilás nélkül fújják a Biblia idézete
ket, meg sem értik ,amit mondanak nekik.

Mindjárt az első alkalommal kedvesen,de nagyon határo
zottan meg kell nekik mondani,hogy ha az önkik kifizető,akkor tartsákmagunk
meg a hitüket maguknak,nekünk is meg van a vallása,azt tartsák tiszte
letben azzal,hogy soha többé itt ne mutatkozzanakaSemmikép se engedjük, 
hogy a gyerekeinkkel foglalkozzanak és sohasem fogadjanak el tőlük semmit 
nem,még kevésbé engedjük gyerekeinknek olvasni az ő sokszor ártatlannak 
Látszó röppitatálkát,ha nem akarunk kellemetlen séget,ne akarjunk tőlük 
angolul tanulni. Tanuljunk is tőlük,hogy jobban kell támogatnunk a ke
resztény sajtot .Hány ember költ pénzt ezekre a szektás dolgokra, ugyan
akkor sajáálja a pénzéi keresztény lapokra .Nagyon kevés az előfizetőnk 
a "Szív újságra."

* X X X 3KX XXX * X*-X- » * » X ». X X O
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ML SOROS VASÁRNAP XÉLÜTAN ARMADALBBAN..... ■'

Talán sokan még csak nem is hallót'
tak a SZENT ERZSÉBET ASSZONYSZÖVETSÉGRŐL.Pedig jóllehet nemrégen alakult:
máris úgy működik,mintha mindig lett volna.Minden jolelkü asszonyt szere*
tettel hivnak és várnak a csoportba „Az asszony szövet ség le Ike Mária Ce~
leszte domonkos nővér ,ot segiti a megválasztott vezetőség:

ElnöknoíAmhrozy Anna ...  • •
Titkár ;Keller Magdolna

Helyetes :Mares Mária í
Pénz táros 2 Lovaghy Ida 

Jegyző;Requini Ilona

Junius 24— én délután igen hangulatos és kedves - 
;  ̂ előadást rendeztek a Plébánia nagytermében*- *

A kitűnő-művészeknek sajnos,hogy nem tudtunk jobb-zongorát biztosítás
így is élveztük Licen Xénia:Modem spanyol zongora szólóját0HasonioképeJi;
Lacoffy Mónikának felles feuschen-ját Liszttől*

' Poroszlay Káróljr -a volt Légierők Zeneiparának 
karnagya- zenei játék keretében egy vasárnapot varázsolt elénk a ma

gyar falun.
• ■ Oláh Eszti: Zsebkendős táncában és -Köesögös 

táncával magával ragadta a közönséget*
Paith Ferencné magyar dalaiból többet is szerel 

hallani*Kedvesen meglepő Mrs<,Mercia Southward magyaros icü hegedűjá
téka*

Az asszonyszövetség ezúton köszöni meg minden 
szereplő kedvesedét ■ •

X X X X X X X-XWX X XX-X#
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Hfl.gn.um ... Mariamra Egyházközség 1962 .julius 7.-én szombaton ette

megtartott tisztújító gyűlésének választási eredménye 
a következő:

ELNÖK: Dr.Endrey Antal 
Titkárok: Uzsoky Ferenc

Dr«Zsámár Vilmos
Fő-pénztáros: Kövess Zoltán
PénztárosokiBánkutv József,Szekeres József?Simko József 

Jegyző: Lipták György 
Ellenőrök: Raboztg Tivadar,Kormos Vilmos

Tem-ploiűgonönökoV:: Dittrich Pál /Szt«Tamás T„/Vidra Imre -/Szt#lgoct./

Választmányi tagog;
Ambrozy PálX'i,
Bolváry Miklós 
Csepelyi Rudolf 

. . Csihy .József . 
Ecker János 
Flachner Károly 
Dr.Gallus Sándor 
Kackel Lajos 
Kende Sándor 
Jaiidó Gyula 
Keller György

Kovács Zoltán
Nehéz János
Nesz Béla
Kényes András
Szentandrássy „Elek.
Tolnaffy Sándor
Vihart József
Wéber Elek.

Hivatalból tagok:
Ambrozy Pálné

■- Keller Györgyre " - 
Dr.Orosz Márta 
Ruttkay Amold 
fíuttkay Amoldné

■i H-HH I m + H -H H -H H -B  H- H l-H -i  I H -H  HH- HH-H-H t H  M  1 I H -H-t 1 HH-HH- HH-H-H
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SsMUUJU . Ma rianum Egyházközség 1962 julius 7«-én szombaton e&te

megtartott tisztújító gyűlésének választási eredménye 
a következő;

I'ILNQK: Dr.Endrey Antal 
T.I.I.karok: Ussoky Ferenc

Drv2sámár Vilmos
It'opénztáros? Kövess Zoltán
I ’ú 11 z báró sok; Bánkú ty József , Szekeres József* Sirnko József 

.ÍQjSYSL2L Lipták György 
K Monorök; Rabong Tivadar, Kormos Vilmos 

T< i'ii.'.LotiyAntikok: Dittrich Pál /Szt „Tamás T«/Vidra Imre '/Sztrágóst./

Jüd tagog; Kovács Zoltán
Ambrozy Pál Hehéz János
Holváry Miklós Kész Béla
Gf.iopelyi Rudolf Kényes András
Cfjihy.József . Szentandrássy „Elek
iícker János Tolnaffy Sándor
Placbner Károly Vihart József
Or.Gallus Sándor Wéber Elek.
llackel Lajos* 
ilonde Sándor

Hivatalból tagok:
Ambrozy Pálné

Jarido Gyula ' 
Keller György

- Keller GyÖrgyné • 
Br.Orosz Marta 
Ruttkay Amold
Rnttkay Amoldné

H M M  I K H-IH'l-H'l-'t'H+H'H-H HHH-t H-H 1 H-H I H-f-H H  H-H-H-H-H-
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EGYHÁZKÖZSÉGI MEGAJÁNLÁSOK:

Hegedűs P 3/— */—
Lovaghy T« 5/— /—
Tornyos S. l/— /—
Lovass L.§ M. 5/— /—
Kovács S„ l/lO/—
Bartossi F. 2/— /—
Jászai I. 3/— /—
. . . . . .  2/— /—

Dr.L. Bokor 5/— /—
Varga L, !/__/-
Sárkány Gy» 5
Zmrsitz L. 3/— /—
Holmik V. 3/10/—
Mrs,M*Mares l / ~ / ~
Lehocz 2 / - / -
Házi T„ 2/— /—

Vidra I. 6/ - / ~

Tornyos S. l/— /—

Isten fizesse meg!

Fekete I. 5/— /—  j

KOLLÉGIUMA ADTÁK:

AZ EXÖL FAMÍLIÁÉ pápai körlevél nemcsak arra buzdítja az emig>- 
rácioban dolgozo papokat,hogy csak hitűkben tartsák meg az emigráns
híveket,hanem nemzetiségűkben is,hogy egykor vissza tudjanak térni i 
hazájukba.Tud~e a gyermeked magyarul beszélni,Írni és dvasni? I
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mWSffll&WMVSQRA: • v-;w.n; ^

Fecske Ferenc és neje Barta Annamária fia 
Ferenc nevet,

Márton Pál és neje Mukhardt Mária leánya iái
; v.; v’,;;,:.:;: - -Erzsébet,Anna. -nevet,
Bodon Antal és neje Gecse Mártá fia

, __ László, J Q Z S O f. ne Vet, ■" jsa-::2
Czudar Lajos és neje Kiss Perez leánya 

Ágnes, Zsuzsanna nevet, ' -é'
Kolompár János és.nejé Franc siska Vanda fia

Dávid,'Péter névét','
Gyergyák" Károly és neje BrucknerZsuzsanna fia

Romeo,Károly névét',"- ' v •?

kapták, a szentkeresztségben*

X * » » » X  X-iHHHHHB B HHHBBHHHHBE jHHBBWHfrX-XSBH H BH* X X X H X X IHBBHHHHHfr

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK; ? . " _ 7.

.. LIEDTKE GERHAKD , n ■ r ,HAVAI MARGITTAL
SERES ZOLTÁN _____ ^____________TEURINGER ÉVÁVAL
BALOGH JÓZSEF KERCSELICS ANNÁVAL/

MINDEN SZOMBATON d,éj.biőtt II órától bit oktatást tartunk gyermekbe 
számára, az ármadalei plébánián«

• ; • :/21 Elgln Ave':,‘-Áron dal e>/-: ■ .•
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BETBG-SEG-ÉLYZO:

A Regnum "Szent László" Betegsegélyző titkára:

SIOLL KÁROLY 17 Hannover St.Brunswick_____T:FW 84—00

készséggel ad felvilágosítást a betegségé lyzőróU, valamint 
a legolcsóbb és legkedvezőbb életbiztosítási feltételek
ről is este 7-9 óra között,
A Családi Estéken mindig megtalálható* 

t i  H-H H--H  I H  H -H -H -H  1 i 1 11 1 1 1 I I HH-H 1 H -t H *H -H -H- H-l 11) 11)  H~H-H \ 1 H  l i  t H -H +

A MAGYAR ISKOLA TARTÓI KARA EZUTOH KÉRI A MAGYAR MAMÁKAT,

hogy ha van régi báli ruhájuk, vagy bársony ruhájuk, amit 
már nem használnak,ajándékozzák azt a Vasárnapi Iskolának# 
Színpadi kosztümöket tudnak belőle készíteni.Előre is 
hálás köszönet*A ruhákat a Kollégiumban lehet leadni*

•H-H-H-H l l i l l H~H i H  I I 1 H  v -H-H-H-l H-HH-H-H H-t-H 1 I t-H  1HH-H I M I I H -H  H + H -t

A VASÁRNAPI ISKOLÁK SORRENDJE: Augusztus 5-én,
Augusztus 19-én du 4 orakor próba.

Szeptember 2-án 
Szeptember 16-án 

lesz vasárnapi iskola*
++-H -H-H-H-1--H-H I I HH-H-H U  1 I I I  H H l  1 H-HH-H 11 H 4 4 + H + H + W  t I I ( I f H  t l l - H-
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BÉLA
OKA KS EKSZER ÜZLETE A YORK 
IUWÜISBAK.294 Little Collina St 
! I .uhu a lifttel szemben*
Mlrulunféle óra és ékszer javításokat
vállal.9-14-18 karátos jegygyűrűk, 
tlKombnton is nyitva.

T:MF 68-14_____estesül 16—52
H w H-X-iHHHHfrXXX'X X X X-X-X X X X-X-)HH("X“X-X X-X-jHH

SZAKSZERŰ HAJÁPOLÁSÁT VÉGEZTESSE:
FÁBIÁN MIHÁLY

HŐI FODRÁSZNÁL.

361 Chapel St,South ^arra 
T:BJ 30-73

K H K X-X- X-X-X- X X X XX-* -

NAGY GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ ANGOL- 
1'MiANCIA SZABÁSZ-VARRÓNŐ

TAGÁCS KAROLIN
naját szalonja volt a Belvárosban a 
Galamb utcában,
50 Munroe St,V/egt Brunstrdck 
G'> villamossal a 28-as megálló,XXX '( X-*********

HOMAN ISTVÁN
BUDAPESTRŐL ISMERT SZABÓMESTER 

ITT IS KÉSZÍT Önnek elegáns 
Öltönyt,télikabátot,jutányos áron a 

legújabb divat szerint*
44 Waratab Ave,Túliamarine.

T:FY 78-04,

NŐI KOSZTÜMÖKET,KABÁTOKAT, FÉRFI
ÖLTÖNYT CSINÁLTASSON:
FÁBIÁN JÁNOS SZABÓMESTERNÉL

599 High St.Prahran 
T:LA 51-64 o

BOGNÁR INGRAMS § Co.
ÓRÁS ÉS ÉKSZERÉSZ * Őrá, ékszer és 
ezüst áru nagy választékban,

55 Swanston St, City,
T:65-74-95 este:FX 46-66

A SWITZEELAHD GENERAL ES AZ AUSTRALIAN BABAKELEHGYEKET,GYERMEK ES NŐI 
METROPOLITAN LIFE INSURANCE KÉPVISE- WSÁS OLCSON VARR:

Mrs.T.VADÁSZ
9 Southey Rd.Elwood< 

...» T=.9Jgl4-68.UHUK X■*****■
MARNA PÁL CUKRÁSZ

FAZEKAS JANOSNE ------------- -
lál'0*krcng Rd East St.Kilda 
Napközben is otthon, *******

MAGYAR KÖNYVTÁR: %ndehki számára 
nyitva áll : szerdán, csöbrötökön,, 
pénteken és vasárnap este 7-8 -igc 

A megrendelt esküvői tortákat és suté- 21 Elgin Ave Armadale,
G High St, Glen Iris T;25-26-26
tiegrendelt esküvői torta 

múnyoket házhoz szállítja.
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