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., Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája CelldOrüölköc
ide intezendők a szellemi reszt illető köztem ryek
hirdetések és mn.dennemu pénzilletékek
a legcélszerűbb m a n k a m t g c s z l á s jellemzi.

talanság érte; igy reánk nézve a Re
Celldömölkön, mint a legkisebb
víziós mozgalom legnagyobb jelentőségű.
| A Revíziós hadsereg, amely a jól elsán közigazgatási egység székhelyén, hogy
colt igaztalanságon épült békeszerzödé- ismét hasonlattal éhek, a Revíziós hadI sek ellen harcol, két' főrészből áll. Az j sereg egy zászlóalját kell megszervezői.
I első rész, a nehéz tüzérség, a külföldi I A hadsereg, a zászlóali egy közösség,
! vezető emberek. Politikai, gazdasági i Annak az érzésnek a közössége, amely
I kapacitások, akik a trianoni békét igaz- i tudatában van anr^jk, bogy ilyen kö" ságtalannak tartják. A legnagyobb ágya:j~rülménfefc közölt "alni—nem tudunk • —
a Lord. A másik rész a magyarság, min- követeljük a Revíziót. Dr nemcsak har
\
magyar közkatonája a Revíziós sonázunk, ham m élő utászokkal, hidá
badseregnek. A vezérkar a >Reviziós szokkal, a különböző irányú és célú
Liga«. Ez külföldön propagandát indít I egyesületekkel, amelyek á munkamegaz Igazságnak. Nehéz ágyukat szerez be. | °
élvet szolgálják. A" vallási egyeS idebenn szervezi a Revíziós hadsere- sületekre van a legnagyobb szükség,
get.-Hadntuaz Igazsági
j mert • hitünk tépett é»~.cafl«eteg._A_.

Irta : Asbóth F e r e n c .

I
MielOtt azonban a helyi csoport
. megalakításához hozzáfognának az erre
i hivatottak és kiválasztottak, szükségesj nek tartom az alábbi szerény soraimat
I a nyilvánosság elé bocsátani. Soraimnak
—gesüritott gond' l
! taival az olvasót gondolkodásra késztesse.
Egy napon Trianon fényes palotajában összeült: a Hamisság, az Alattomosság, a Tudatlanság, az Embertelenség, a Gyűlölet, a Leikiismeretlenség, a
Bün és a többi Gonoszságok. A tár
gyalóterem egy rejtett sarkában húzódott
meg"szerényen az Igazság.
r
Egy ország életéről volt szó! A
Amint a háborúban, a l e g k i s e b b - i S J ^ a Ö S S ' ¿ 2 2 ^ * *
Gonoszságok azt határozták, hogy nem csapatrész is döntő befolyás^ bír a i ***
^
*>°">™ M .
ölik meg egészen — bár az Alattomos győzelem kimenetelére, ug'y a Reviziós
ság ezt szerette • volna l-gjobban — ha
Liga
nem levágják a két kezét, a két lábát egyenként az: &mberekreJs^ szűkség
s egy kicsit a törzset is megcsipkedik v a n ! Azonban a Revíziós hadsereg nem csoport*, legszentebb cél|a: a magyar
a M i V ú - r %ÍLfigyjzj6jal Mnlion el hát minden
^f~igy fiátároztttk—a-^roTwszságófc. Fm^^Um^^^fmr^tnm^
önáinitás, gyűlölködés, fogjátok meg
azonban az Igazság: könyörgő, szelíd fogható férfiakra terjed ki, hanem az
egymás kezét s ne csüggedjetek. Higyhangon szólt. Tudós érveket mondott I egész Csonkaország minden lakó|ára,
jétek el, hogy csak a legnemesebb em
Hasztalan! A Gonoszságok meghallgat aggokra, fiatalokra, gyermekekre, nőkre, beri érzések Iádnak össze kovácsolni s
ták ugyan az Igazságot, de kérését nem férfiakra, mindenkire, aki itt él ! A gaz a legnagyobb átütő erőt csak agy tud
teljesítették s az Alattomosság kinevette dasági életben a hatalmas aránya szer juk megszerezni, ha szeret. tkö,.össéget
az Igazságot. Az Igazság szomorú lett vezkedést a munkamegosztás és a mun alkot a mi szívunk.
s eltávozott. S azóta jár]a a Világot, kaközösség indította mrg. A belföldi
' A helyi >Revíziós Ligának* több
nincs nyugalma és városról-városra — Revíziós szervezkedésnek is ez az alapja:
országról országra jár, e m b e r e k e t keres munkaközösség, munkamegosztás. Közös szakosztálya lesz, amely a járási gaz
a zászlója alá. S bol itt, hol ott hang munkát kell végeznünk azért, ami elve daköröket, kulturális egyesületeket, val
zik fel a jelszó: Revízió. — Igy indáit szett s meg kell osztanunk a munkát lási egyesületeket egy csomóba fogja
meg a Revíziós mozgalom.
azért, hogy megtarthassuk azt, ami össze. Irányit, kér, parancsokat ad. épen
megmaradt. A hadsereg harcol, ahhoz ugy, mint ahogy a hadseregnél van.
A Revíziós mozgalom célja az, bogy azonban, bogy a harc fellételeihez jusHa majd megalakul a Ligánk itt,
a Paris és környéki békeszerződések | son, közreműködnek a műszaki csapa- lesz egy kis helyiségünk s ott majd
igazságtalanságait jóvátegye. Miután Ma- , tok: utászok, hidászok, vonatosztagok mindenkit, gazdagot s z e g é n y t
szívesen
gyarorszagol példátlanul súlyos igazság- 'stb. A legteliesebb munkaközösség és látunk s az ajtónkra azt írjak >Mindenkin
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Alakok.
a
• »Oy*r Károly.
Ha megkésve is. de megjött a tavasz.
A napfény, a virágillat, a madárdal engem is
kicsalt a zöldelő mezőre. Dolgozó alakoktól
tarkálloltak a barnahátn dűlők. Bekanyarod
tam az »Ágaa« dűlőbe, ahol amint a névből
is sejteni lehet, valamikor kútágas és km is
volt. De csak volt
A réteken már a százszorszép virít, a
gólyahír pedig jelzi a nedves részt. Egészen
elmerültem az életrekelö természet caodálásában s alig vettem észre, hogy odaértem a
birkaakolhoz.
M.agyar JUroly^ft, v é o j n h á s z . botjára
támaszkodva figyelte alattvalóinak viselkedé
sét a vetések mellett
Ráköszöntem. — Elfogadta — sőt még
báránybőr süvegét is megemelte, ami nagy
ritkaság nála.
— Hogy van Károly bácsi? — kérdem
tőle, hogy megkezdjem a beszélgetést mert
az .öreg itt a mezőn egészen elszokott a be
szédtől. '
• . — Hát egyformán" — féléli kurtán.
A szivarom nem ízlett, rágta a torko
mat. Egy mentőötletem támadt
— Van-e pipája?
— Mán hogyne v ó n a H -
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— Tessék, itt ez a szivar, szivja el benne. A föld vénén megállt.
— Nem kell ezt szioi instálom, hanem
— Mit var még a kutyája? — kérdez
bateszenv '
tem kíváncsian Károly bácsitól.
Gondoltam, most már könnyebb lesz az
— Azt — feleli ő — hogy kap e más
öregből szót préselni. Közben a fiatal bárá parancsot, is.
nyok felséges zenébe- kezdtek. Megkérdem
— No halljuk, ez szenzáció. Ilyen okos
Károly bácsitól.
kutyát még nem láttam.
— Es hány báránya van ?
— Azt méghiszem! Több eaze van
— Kereken harminc.
ennek, mint sok embernek — mondja büsz
A bárányok sírására mozgolódás támadt kén. — Én tanítottam be.
az anyajuhok közt. A báránykák keresték az
Ezek után nem illő az öreg szavait
anyjukat és viszont Éppen előttem sirt egy kétségbe vonni.
kis bárány s odaszóltam Károly bácsinak.
— Hivja ide.
— Ez ugy- e i t t ennek a kopaszoyaknKároly bácsi valami furcsát pisszented
nak a fia
s a szőrcsomó ott állt életnagyságban előt
— Dehogy 1 — Feleli ő sokatmondóan. tem. A hosszú lelógó szőr közül két okos
— hanem azé, amelyik ott hátul legel.
kntya-szi m ragyogott felém.
Az egyik juh az én szememben olyan
YI&ÚT— szólok hozzá, mire'lefek
volt, mint a másik s csodáltam Károly bácsi szik elém és két e|aö lábával kapas-kodra, a
ismerő képességét
hátsókat húzva, csúszik .a földön.
Károly bácsi szeme nem csalt. Pár perc
— Most hízeleg — állapítja meg az öreg,
múlva ott csüngött anyja emlőjén a kis bárány.
— Szereti a fickó a cukrot?
A rét két vetástábla közé nyúlt be s itt
— Nem gondolnám — szólt Károly
nem valami könnyű dolog e sereget meg bácsi.
tartani
Pár szem cukrot letettem a fűre. Hozzá
Fickó I Ott a szélit I
se szagolt Próbáltam a tenyeremből meg
Bámulok I Mi ez? Kinek beszél itt Ká- etetni Hiába.
roly bácsi, hiszen én nem láttam semmit és
Az Orea látva kudarcomat, megszólalt
senkit I Csodálatos meglepetésem csak egy
—• Ez aiég a kenyeret se i szí meg.
pillanatig tartott mert a barázdából kiugrott
— Háj. akkor mivel él?" :
egy szőrcsomú és végigfutott a vetés stéléo.
— Dgy van az kérem, hogy csak akkut
-
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Képviselőtestületi üles yolt ,folyó hó
s e g i t í n k * . Bontsuk k i h á t - i f - é n a j i á u - j kör*, csoportosult Mert ötféle az ok, amely 13 án délelőtt 10 urakor, amelyen áa alábbi
lót, | m « l i f e az f a n irva: Revízió, had 1 az ifjút koravénné teszi. U. U J . 1. Kiicsma. 2. ügyeket tárgyalta le a képviselőtestület
j Káromkodás 3. Kártya 4 Kipsapongát. 5.
lobogla.-=a :neg i z elkéseti tavaszi szél . Közöny. .Gyáva ifjuság« címen Stábo István
Tű/rendészeti felügyelői állás szervezése
vármegye
Berzsenyi Daniéi földjén, mert . R o m  I kemenesmágasíi lelkész tartott hatásos e ö- tárgyában hozott szabályrendeletet
: U—l
• V.
lásnak indult, hajdan erös magyar<.
j adást Rámutatott arra, hogy az élet súlyos jóváhagyta.
Kálmán János illetőségi kérelmét a kép
megpróbáltatások láncolata, melyen csak bát-,
| rak juihdiiiaK előre. A sok öngyilkosság oka: viselőtestület elutasította.
Idősb Kerekes Károly ületőséget kér,
I a gyávaság. Az egyháznak, hazának bátor,
I harcolni tudó-és akaró ifjúságra van szüksége, melyet a képviselőtestület 30 pengő lefizetése
mert csak ugy állhat meg az ellenség táma ellenében megszavazott.
Fdzi István ny rendőrtörzsörmester-és
dásával szemben. '.Gyáva népnek nincs ha
zaja !« A harmadik el i >d»: Saliay lstvao, a Kovács Dends piucér azt kérik, hogy a köz
ségtől
vett házhelyek arát havi 10 pengővel
Bethania titkára, aki .Diadalmas ifju-ág« ci
men tartotta meg előadását Az emberek — törleszthessék; A kepviselőtestü et módot kivan
mondta ő — miud nféte módot kitalálnak adni arra, -hogy a kisemben* házhelyhez
egymás pusztítására. A különféle gázok nagy jussanak, azért a 10 pengős részletfizetést
"szerepet játszanak majd a jövő hadviselésé elfogadja, 8 százalék kamat fizetése mellett.
VVntmanu Andor megpauaszolta a kep
ben. D.i még é tamidaioknal is vezedelmesebb az a támadás, melyet a Sátán vezet az viselőtestületnek azt az intézkedését, hogy a
Búcsújárás. A tavaszi búcsújárás kez
Deák
utca
uetonlapjarda burkolati munkálatait
ifjúság ellen. Elet-halálra megy a - harc a'
detét vette, a mu.t -szombaton a paliak, szer
bűnnel szemben. De győzelem -i-er minden nem neki Ítélte oda^ holott 0 olcsóbb volt,
d á n pedig a székesfehérvárik zarándokoltál
iljut, há Krisztus nyomdokán, ha Krisztussal mint H mig. Az elöljáróság szakértővel álsza-'
el nagyobb szambán a Uaria kegyheljre. Eze
ha ad Az olyan ifjúság, amelyik nem szé- mutatta a két ajánlat tételeit és végered
ken kivöi tObb kisebb csapat is jött.
gyenli magát Krisztusénak vallani, az ő igé ményben a ket ajánlat között némi e,térés
~ Reviriót-liga lilUkuzu
^ ui
jével felfegyverkezve "indul á ÍMgy süzdélemre~ váii Williuáuu
w iiuuauu javára.—Azonban
javára,
sárnap délelőtt lel 12 urakor tartandó reví győzni fog Az i yen ifju-aj I isz az igazi kevés, hogy egy. 3 —4000 peugós munkánál
ziós gyűlés programmja: 1. Hiszekegy. Játsza •Diadalmas ifjúság.. A konferencia lezajlása számba nem jöhet Mivel -pedig Honig—már
a fnvós zér kar. 2. Megnyitó-beszéd. Tartja utan közös ebéd volt a Hubert féle vendég megelégedésre végzett hasonló munkát, azon
dr. Pletnits Ferenc kormanyfótauacsos. 3. Kis lőben. A délután kiemelkedő esemeuye a gyö- kívül helybeli, minden aduját Celiben fizeti,
M.: Talizmán, -zavalja Bornemissza Karoly > nyörfl Sághegy megtekintésé, A különféle sz#- ellentétben Wittmanual, aki Ságqn fizeti az
IV. polg. isk:' tan. 4 Ünnepi beszéd. Tartja ! badtéri játékokon felül az értelem is- gazda adóit, azért a zepviíélőtestülef ujbol Honig
dr. Bisiczky András. 5. Nem. nem, soha. Am- godon. Itt Szakaly Dezső alsósági igazgató -mellett döntött..mertól, énekli a vasutas da arda. 6. Határozati I tanító a Saghegy törtenetet ismerlette s a
Vagohid használati'dijak tovább is ér
javaslat. Előterjeszti .Hokim d István. 7. Hím j különféle korok maradványait \V ber Gyula, vényben maradnak.
nusz, énekli a közönség. .
a Sághegy fáradhatatlan kutatója mulatta-be.
Sygall gépgyár annak idején megvette a
Ifjúsági konferencia Celldömölkön.
onuhts-,—illetőleg—félig meddig—gurulás- beszűnt villanytelep gépeit, de az arát még a
leneeiirjai Evan^i -Egyt^/ondgye. B uinisz
uian az oldatban S«llaj István lelkész hála . mai napig sem űzette ki teljesen, -jóllehet
sziói Egyesülete 1931. evi május ho lÖ-én adó-istentiszteletet'tartott mely után az ifjak már-jéhányszór sert e» xapótt étW. flallUZnagyszabású iljusui soufereuoiat tartott Cell- egv kelleme-en eltöltött nap emiékeivel gaz
tasi időt A cég 23.000 peneőért vette, meg a
dömölkHíi^rmelyTF7az ifjak nagy érdeklődéssel dagodva indullak hazafele. A k.tnf »ncia ösz- gep-.eV**.a inal oaoig 16.000 pengőt fize
sereglettek mind-n gyülekezetből. A konferen szelnv i -1, aniia sikere Molitórisz János es tett. Igaz, hogy a gépek még ilt va..uak. A
cia ifjúsági istentisztelettel kezdődött a temp peres érdeme, aki-berátta, ttngy-Tiein' -ffifffáa" "képviselőtestület ismét megadta áTízelésr halomban, melynek k'iralo szónoka Kovács István pusztában elhangzóit szo az előadók beszéde,. lasztast olyanformán;' hogy 20ÖÓ pengőt kell
osöngei lelkész volt. Beszédében rámutatott , hanem ut ina., m gindu a muosa. A.: egyhnz- 6zetnie és a hátralékra kamatot tizet, vala
arra a tényre, hogy e világon a legnaeyobb i megye területen a konferenciait hatására 27 mint- a gépék elszállításáig bért fizet a köz
hatalom a vallás. A váltások.közül pedig az —gjülékezetbepjnüködik az .Evang. Ifjúsági ; ségnek.
a legjobb, amely az embert legtökéletesebbé i Eavesuleu- (30 közül).
-'
A Bacon hustelep a jövő zenéje, még
formaija ál. Az egyház jövője — úgymond
Epekő-, vesekő és hólyagköbete- \ a rnes-ze köd homályába burkolódzik. Egye
—- az ifjúságtól "lügg. Ha az ifjúság élete a ]
sek ugy beszeltek erről a h u p i ől, mintha
Krisztuson épül, akkor azon semmifele hata i gek, valamint azok, akik bugysavas > az mar itt volna és csak a kezünk.-t kell kv
lom diadalt-, nem arat. Istentisztelet utan a ' sók t u l s z a p o r o d á s á b a n és köszvényben nyújtani érte, hogy ide ültessük a község ha
mintegy 250—800 főnyi ifjúság az ev. iskola i szenvednek, a természetes
.Ferenc | tárába. Hogy a közönség megértse, miről van
nagytermébe vouult, ahol barom előadás hang j József < keserűvíz á l l a n d ó h a s z n á l a t a szó, azért röviden. ismertetjük. Egy vállalát
zott el. A konferencián résztvevő leányoknak
van Magyarországon, amely angol és franeia
Sallay István, a Betbánia titkára külön elő mellett állapotok enyhülését érhetik el. piacokkal szerződött arra uézve, hogy serté
adást tartott a régi Árpád-utcai iskolában. Az orvosi gyakorlat s z á m o s kiváló férfia seket fog szállítani az általa előirt módon,
Első előadó: Töltéssy Zoltán KIE titkár, aki hossza megfigyelés alapján megállapí ami .abból ail, hogy. csak simaszőrü úgyneve
•Koravén ifjusag« címen tartott lebilincseld totta, hogy a Ferenc Józseí víz biztos zett angol hússertéseket vesznek at. A snrtéselőadást. Előadásának magva öt >K« betű é s rendkívül kellemesen h a t ó hashajtó kiszaltitásí lehetőség jóformán korlátlan meny
a ezért proslatabetegségeknél is ajánl- nyiségben történhetik. Ez a vállalat most be
halózni akarja az országot tárgyalást kezd az
iák. A F é r n e József keserűvíz gyógy- i
ország minden részében. Szerződésileg akarja
eszik, amikor en. Mikor a mezőn vagyunk
s z e r t á r a k b a n , drogériákban é s füszerüzkötelezni a gazdákat, hogy erre a célra meg
reggeltől estig, ennek is elhozza az anyjukom
felelő sertéseket neveljenek és ha ex már
a porciót azt eszik az kérem, amit én. De letekben k a p h a t ó . '
meg is szolgálja. Ketten őrizünk, oszt kelten
Kitüntetett levente fooktató. Szabó Jenő biztosítva lesz, a szállítást vidékünkön ls meg
kezdi. Ezt a célt szolgálta a folyó hó 15-én
eszünk.
a_
j oelidömölki ev. tanító, levente" főoktató ismét
.No! — gondoltam magamban, ha az szép kitüntetést kapott, a III. testnevelési ke a celldömölki városházán megtartott gazdaértekeziet,
amire a járás összes. községeiből
öreg beismeri, 'hogy a kutyája a hűséges se rület felügyelője dicsérő oklevéllel tüntette ki.
gítőtársa, akkor nem egykönnyen válna meg Szabó Jenő főoktató már többir.beo kapott eljöttek a vezető emberek és azok a gazdák
szóbeli dicséretet azért az ódaadó, hazafias akik hajlandók lesznek a sertéshizlalási be
tőle. Próbára teszem.
munkájáért mellyel hozzájárult a levente in vezetni.
_ V"--— Nem adna el a kutyáját?
tézmény fejlesztéséhez. A most kapott dekré-— Nem én I
A gyűlésre nagyszámban jöttek el a
lum egyik látható jele annak a hazafias mun
.> — Adok érte nyolcvan pengőt.
környék földesurát és -gazdái. A gyűlésen dr.
\..._..-« — Tudom én istálom, hogy nyolcvan kának,.melynek további folytatása a Levente Ormady János kormány-főtanácsos, a Felsópengőt nem ér, de amig a birkanyáj megvan, intézmény j a v á t előnyét szolgálja
dunántuli Mezőgazdasági Kamara elnöke is
addig a kutyára akkora szükségem van, mint
Öngyilkosság Rábakecakéden. Rumi Jó mertette a sertésvágóhíd célját és azt az
a rnindenuapi kenyérre.
zsef 72 érés földmives, rabakecBkédi lakos előnyt, mely a gazdák érdekeit szolgálja ebben
hétlőn délelőtt 11 órakor az istállóban fel az egész mozgalomban. ígéretet tett arra
— •
•
A napok gyorsan szaladnak, pláne, ha akasztottá magát A szomszédok akadtak rá. nézve, hogy a gazdák érdekében lépéseket
az ember munkában tölti azokat. Eiislelejtet de már csak a beállolt halált konstatálhatták, tesz, hogy fajsertéseket kapjanak, vagy erre
tem már az öreg juhásszal folytatott be Az keserítette el az életét, hogy teljesen egye- hitelt engedélyezzen nekik a löldmivelésügyi
szélgetést.
dűl volt Az orroareudörl vizsgálatot Gstfir kormány. Ilyen értelemben szólalt fel Vidos
Egy éjjel azonban irtózatos kutyavonítás Vinoe tb. főszolgabíró és dr. Németh Sándor Dániel és többen. A gyűlés választott egy 150
riasztott fel, majd a harang is kongott
oslffyasszonylai körorvos ejtették meg.
tagból álló nagybizottságot és egy kisebb körii
— Mi ez? — Rettenek lel,de amint az
TQz MersevitOR. Hétfőn délben tűz ütött bizottságot, mely bizottságnak lenne a feladata
álmot kidörzsöltem a szemeimből, a tűzjelző ki Mersevát községben s leégett Joó Imrének az érintkezést falvegye a sertéseket átvevő
kürt hangját tisztán hallottam. Hamarosan szalmakazalja. A tűz tovaterjedését sikerült vállalattal és a kormánnyal.
robogott a fecskendő, tódult a falu fölriasztott idejében lokalizálni. Éjjel fél 1 órakor ismét
A nagybizottság és kisbizottság elnökévé
lakossága. — De hová? — Erre is megkap tüz ütött ki a községben, ekkor Csóka Imre
Ostffy Lajos dr. ny. főispánt egyhangúlag vá
tam | . i l i . T l á mhanrt emberek adták iq- pajtája gyuladt ki, de a nyomban kivonult
lasztották meg. A nagybizottság tagjai a kö
vább a hírt. Eg a birka akol, a -Magyar tűzoltóság a tüzet idejében elfojtotta, azonban
vetkezők: Alsómeateri Bárdossy Zoltán és a
akolja«.
a nagy fűst miatt nevezettnek négy darab bíró, Alsóság Sohlózinger Gyula, Csajbók Ernő
A tűzoltók már nem sokat érték, a pad marhája bennfuladt A meraeváti Onfegyelme- és Bíró Kálmán, Boba Fóth Kálmán, Szeleslás nélküli akol beszakadt, a füst megfolytotta zett tűzoltóság nagy dicséretet érdemel, hogy tey Sámuel, László Dezső. Borgáta Tóth Jó
a birkákat Bennégett a kutya is.
. • *~ éberségével a tüz további terjedését megaka zsef. Csönge Sárródy Károly. Celldömölk Djtz
dályozta.
András, Saller Gyula Duka dukai Takáoh Fea
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94. énekkel és Mesterházy Erzsébet imádsá
gával az Összejövetel véget ért. Az évzáto
összejövetelen jelen volt Molitórisz János
| esperes, dnkai Takách Ferenc egyházmegyei
I (elOgyelö, koltai Vidos Dániel nemesdomölki
gyOletezéti felügyelő és érdeklődő hivek nagy
számban. Az összejövetel végeztével llolitórisz
I János e-peres.szép szavakkal emlékezeti meg
I az egyesOlet eredményes munkásságáról s
1 buzdította a tagókat, hogy a jövőben ha
sonló szorgalommal és buzgósággal munkál
kodjanak. Az összejövetel belejezése után az
egyesOlet tagjai közös játékban szórakoztak.
Az évzárón minden szereplő tag szép siker
rel szerepelt. Azonban külön ki kell emelni
Remport Ilona évzáró beszédét, melyet teljes
egészében köziünk :
1

Redves Leányok I

*

A mult hétnek az egyik utóján az asctat mellett ültem és azon gondolkoztam, hogy
ezen, ez évben utolsó OsatéiOvetelttukOo miről
is beszéljek. Az asztalon egy köuyv fetüdt
Címe: A Szentiras szociális tanításai. Kintilottam. S ahol kiriyiti.ii, an.n » i»pnn t-kin
. tetem odaesett, ahol ezek a sorok álltak: A
QöJeknek_gyüniölCiai^Meretei,-öröm^bakiWs.Hi,-f
Azután betettem a könyvet. Gondolkodtam:
nem érek én rá olvasni, majd máskor. De
hiába.akartam másra gondolni, nem tudtam.
Újra és újra ezekhez a szavakhoz térlek visz_sza gondolataim. Mintha megigézett volna_et
; a pár s z ó ! MerTT.ulajdonsepe.il pfir-MO
mégis benne vau minden. Benne van nemcsak
egy egész életnek a boldogsága, hanem benne
vau egy egész egyesületnek-a jövője is. Mert
—amely-egyesületben ez a hiiTum; a szeretet, }
, az öröm és a békesség nincs meg, az szóta-ulik. láosv-auiikor á. m t egyesületünk e.*0
évzáró összejövetelét tartja, gondoljunk vissza
mindnyájan erre a rövid időre és viasgaljuk
meg önmagunkat, hngy milyen fl:amm«l, milyeu szeretettel mentünk az ös-zejövetelekre
és. mennyire igyekeztünk ott egynássál békes
ségben lenni. Miiyen örömni-i és milyeu szel rulettel olvastuk a Szentírást és hallgattuk
t annak magyarázatát. Mert hiszen mindnyájan
tudjuk, hogy nemcsak örümi és,—»igadoznijötlüiik itt össze, hanem hogy tanuljunk ea
' megértsük a Krisztus tanítását és ezáltal valI laai ismereteinket kibővilsök. Ha az előbb
említett három jótulajdousag nem volt meg
mibennünk, akkor hiábavaló volt"* nekünk az
összejövetel látogatása, hiábavaló a Szentiras
hallgatása. Az életben is csak az lehet igazán
boldog, akiben megvan a mások iránti sze
retet, aki tud örülni a máapk Örömének is és
aki igyekszik mindenkivel békességben elni.
Azért tegyük felre a büszkeséget és tőlOnk
telhetően igyekezzünk annak az isteni paran
csolatnak eleget tenni: .Szeresd felebarátodat,
mint magadaW. Tudom, hogy nehéz, de kö
vessük a Krisztus példáját, aki még ellensé
geinek is meg tudott bocsátani éa akkor nem
lesz lehetetlen. Mert nemcsak egyesületünk
nek, nemcsak egyházunknak, hanem a mi
• szegény megcsonkított hazánknak is békes' seben é'ő népre van szüksége, nem pedrg
felfuvalkodott, gőgös, büszke civakodokra.
Azért e drága igéket véssük jól szivünkbe és
ne felejtsük el soha, hogy cselekedeteinkről
ismernek meg bennünket. Matassunk jó pél
dát. Legyünk buzgók éa hivek vallásunkhoz,
mint azon első keresztyén nők, akik inkább
elváltak pogány férjeiktől, de vallásokhoz hüt
lenek nem lettek, mint azok a mártírok, akik
inkább megháltak, de esküjüket meg nem
tagadták. Midőn az első évtől búcsúzunk, mi
előtt bezárnánk annak kapuit, kérem a lá
nyokat, hogy a jövőben is szeretettel, sőt ha
lehet még nagyobb szeretettel viseltessenek
egyesületünk iraot. Ne (éledjük, bogy ez aa év
volt a kezdet és mindenben a kezdet a leg
nehezebb, a többi már könnyebb lesz. Ne
csüggedjünk tehát, hanem a jövőben még na
gyobb szorgalommal folytassak megkezdett
unkánkat Pál apostollal_atondom néktek:
Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg;
mert amit vet az ember, azt aratandja is.
Mert aki vet az 0 testének, a testből arat
veszedelmet; aki pedig vet a léleknek, a lé
lekből arat örök életet A jótéteményben pedig
mag ne reátörjetek; mert -a maga idejében
aratank, ha el nem lankadnak. Annak okáért
mig időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel,
kiváltképen pedig a mi hitünk cselédeivel. €
(Pál lev..Gal. VL r. 7—10 vara.)
^.
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Táncmulatság Alsóságon. Az alsósági
r. k. Legényegylet pűnköjd hétfőn azinielőadassál egybekötött táncmulatságot rendez
Oönye Károly vendéglőjében. Szinre kerül »Az
erdők királya* és 'Kisgazda a trónon.. Kez
dete este lel 8 órakor. Helyárak L hely 1 P,
II. hely 80 tiiler, állóhely 50 fillér. A mulat
ság az__előjelekből ítélve jól fog sikerülni,
mert a rendezőség mindent elkövet, hogy a
megjelenő közönség kitűnően erezze magái,
Gönye Kájoiy' veud«glős pedig Ízletes ételei
vel es legjobb "boraival fogja a hangulatot
fokozni.
~\
Tornabemutató A soproni leventeok
tatói tanfolyam tiallgalói (tanítójelöltek) ma
délután 2 órakor a cei.dömölki Sportpályán
torna bemutatótyrendetuek. Bemutatásra kerül
a legújabb Dan gimnasztika, talaj torna, nyújtó,
kortatgyakorlatok, 'sulydpbas, diszkós, rúdon- i
rás, távol- és magasugrás, síkfutás és stafétafuta*. A sport iránt erd klődőkoek nagy latiságm, nyújt a bemuutó, amelyre aa
ülőliely megváltása 50 fillér, állóhely 20 fillér.
Leventéknek ingyenéi \ bemenet. Rossz idő
es-i-n a buiuuutot a polgári fiúiskola loruaterméboo tartják meg.
" " ^ g y ő r t W r k i á i f i t a s nagy likéitel vég
ződött A FelsOdunanluli Mezőgazdasági Ka
mara keb-teben működő Győr,Mos<>n,Pozsony,
Sopron, Vas, Veszprémvarmegyék egyesített
hegyközségi tanácsa majos 10 én GyőrOtt a
Lloyd termeibén megnyitott borkiállítást a
nagy érdeklődésre való tekintettel május 14 lg
meghosszabbította. A kiállítással kapcsolatos
volt a hegyközségi tanács igazgatóvalaszlmáuyi és közgyűlése, am-.ynek tárgysorozatában
a BOtO es bortermelés, valamim az értékesí
tés aktuans kérdései terültek megvitatásra.
Hozuer Tiuold tgyvezetö elnök megnyitó be
szédében ismertette a kormánynak azon ter
veit amelyek a szőlősgazdákat a mostani femeuk»srtetó -vafreak-hivatva.
many a.lai ftvezett 50 hl. boruak azesszé
vaió feldo gozasa azonban csak ' átmeneti
intézkedés és nem lehet ennek rendszeressé
tételére számítani. Éppen azért felhívja a nagy
szambán megjelent szőlősgazdák figyelmét,
hogytermetesoket szervezzék at~és nagyobb
mértékben karoljak föl a Csemegeszőlő ter
melését mert ennek korlátlan értékesítési
lehetősége tan.Borexportank ugyanis a legna
gyobb enfsstite-ek mellett sem fokozható
szamottevő mértekben. Dr. Ormandy János
kamarái igazgató a hegykö-ségi törvény nagy
jelentőseget méltatva szükségesnek mondotta
annak gyakorlati végrehajtását is, mert csak
igy remélhető -szőlőtermelésünk
racionális
alapokra való fektetése éa az értékesítés cél
irányos keresztülvitele. Dr. Gerlits Etek cell
dömölki járási főszolgabíró a házaló borkeres
kedés viazassagait ismertette és annak szükségességét hangoztatta, hogy a pénzügyőrök
utasítást kapjanak a házaló borkereskedők
elleoőrzésére. Szalay Ottó davecsori szőlőbir
tokos, a hegyközségi tanács alelnöke rámuta
tott arra a viszasságra, amely ujabban abban
észlelhető, hogy a szőlőkben levő épületeket
ha azok lakhatok, hazadoval sújtja. Kéri ennek
a viszás állapotnak a megszüntetéséi. A köz
gyűlést követő borbiralaton a neszmélyi, sop
roni, somlói, móri és balatoni borvidékek
borai kerültek bemutatásra, összesen 160 ter
melő rontatta be különböző évjárata borait
A bemutatott borok között számos eladó
tétel volt ea a nagy számban megjelent ke
reskedők az eladásra bejelentett borok nagy
részét meg is vásárolta.
[ Reáliskolai internátus. A sümegi áll.
reáliskolával kapcsolatos internátus a jövő
Iskolai évre felvesz I—VIII. osztálya növen
dékeket. Az internátus reáliskolai tanárok fel
ügyelete alatt működik. Olcsó árak; jú tana
lóknak külön kedvezmény. Kívánságra pros
pektost kaid a reáliskola igazgatósága.
Halálozás. Nagysimonyiban mali hétfőn
meghalt Nagy János gazdálkodó, aki arról
volt nevezetes, hogy ő volt a falu legöregebb
embere. -94 évet tiport le ezen a földgolyón.
Szenvedi nőknél a természetes .Ferenc
JÓzaef< keserűvíz könnyű, erőlködés nélkül
való bélkittróiéstidéa elő s ezáltal sok esetben
rendkívül jótékony hatással van a beteg
szervekre.
. - •
Olcsó, ds Jó mohar és vSróskOlsa ve
tőmag rendelhető a Győrött székelő Felsődanántali Mezőgazdasági Kamara alján. A mohar
r

a bábolnai m. kir. lllami minta uradalomból
származó elsőrendű vetőmag. Ars ab Gyúr
kamarai mágliaztiló telep 1-50 P a- vevők
zsákjában, a pénz előzetes beküldése vagy
utánvételezése mellett A kamara pó.tatakarékpénitári csekkszámlának szama 52.241. A
kamarahoz beérkezett jelentések szerint a
vidéken a nagy keresletre való tekintettel a
moharmag ára 84—20 P-re emelkedett, —
ezzel szemben a bábolnai állami uradalomból
származó elsőrendű moharmag 18.50 P-Oeárá
l- leutósen olcsónak mondható és igy az akció
a gazdákra nézve előnyös. Ugyancsak ab Győr
Kamarai Magtisztítón,-lep vörös vetőmagköles
métermázsanként 10 P ért rendelhető stintén
utánvét mellett, a vevő zsákjában, — a ki
szállítási önköltség hozzáazámitasa mellett
A csehek fegyverszállításai. Mig a v i 
lághatalmasai azon törik a lejüket, hogyan
lehetne a további vérontást megszüntetni,
vagy legalább iá mérsékelni a háborús vesze
delmeket, addig » rneh fegytergyárakhan ol
vad az acél, a réz, a bronz és formába öntik'a fegyverek százezreit, az ágyuk ezreit, a löredékek millióit Az egyik jol értesült német
lap egész pontos kimutatást kOzöl arról, hogy
1036 ban hova, kinek és mennyi fegyvert,
repülőgépet szállított a cseh hadiipar. A ki
mutatás sok mindent ölel fel, melyből csak a
nagyobb szállításokat vettük ki. Igy Szerbia
részére 300.000 puskát, 0000 golyószórót.
3000 'géppuskát, 200.000. kézigránátot, 800
ágyat, köztük 30.3 cm es -kaliberüeket, 20
páncélautomobilt és több mint egy millió
lövedék > tüzérségi lőszert Románia részére
65.000 puskát, 10000 géppuskát, 30000 go
yószórőt^OQ-agynt 200000 tüzérségi löve
déket 500000 gázálarcul, 10 katonai repülő
gépet. Lengyelország restére körülbelül 600
agyút 10000 golyószórót 20_ katonai repülő
gépet Finnország, Észtország és. Lettország
több mint 500 ágyút, 10.000 gol
s/orot, 16 katonai repülőgépet Svájc részére
12 agyút és különböző hadianyagot Görög
ország részére 40.000 pusaal, 300 ágyat,
275.000 tüzérségi lövedéket, 12 katonai repü
lőgépet. Törökország részér* körülbelül 150
ágyat 50.000 puskát es nagymennyiségű 10szert Perzsia részére 100000 paskát, 6X100
golyószórót Kína részére 200.000 puskát.
Mexikó részére 11500 golyószórót Argentína
részére 120 agyút és különböző hadianyagot
Csehország ezenkívül hadianyagot szállított
Spanyolországnak, Salvadornak, Szovjetorosz
országnak, sőt Bulgáriának • ia.
2187 a vármegyei tisztviselők létszáma.
A belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyet
értésben rendeletet adott ki, amely megálla
pítja a vármegyei tisztviselők és egyéb alkal
mazottak nj létszámát A rendelet az ország
huszonöt vármegyéjében 2187 főben állapítja
meg a megyei tisztviselők és -egyéb alkalma
zottak összlétszámát beleértve az alispánokatis. A megoszlás vármegyék szerint a követ
kező Abauj-Torna 60, Bacs-Bodrog 64, Ba
ranya 92, Békés 87," Bihar 75, Borsod Gömör
Kishont 00. Csanád, Arad és Torontál 68,
Csongrád 50, Fejér 76, Győr, Mosón, Pozsony
70, Hajdo 52, Hevéé 86, Jasznagykunszolnok
00, Komárom, Esztergom 68, Nógrád, Hont
80, Pest Pilis Solt Kiskun 217, Somogy 114;
Sopron 64, Szabolcs-Dog 108, Szatmár, Dgoosa, Béreg 61, Tolna 85, Vas 00, Veszprém
78, Zala 123, Zemplén 70.
_. -,
1

Az Izsákfal bucsu ma tartatik meg. Ha
az idő la kedvező lesz, ugy Celldömölkről és
a környékről sokan fognak Izsákfára kirán
dulni, hogy egy kellemes délutánt tölthessenek
el Vadászy vendéglőjében, aki vendégeit es
alkalommal különösen nagy fe'készültséggel
várja. Színdarab előadása után a fiatalság
táncra peidülhet és az izsákfai búcsúban kedkimnlathatja magát
Szinéaznök portré-kiállítása. A Színházi
Elet legújabb szamában érdekes kiállítást ren
dez: kOzli a híres pesti színésznők éa színé
szek portréit, amelyeket a Iegkitüoőbb magyar
képzőművészet festetlek. Inoze Sándor cikke
a magyar színházi világ nagy halottjáról,
Beöthy Lászlóról. Az Andrássy-nti Színház éa
S Terézkörnti Színpad tagjainak izgalmas
sportmérkőzése. A karikatara rajzolás iskolája.
A legnagyobb sikerű dalok gyűjteménye. Ve
rebes Ernő feleségül veszuArne Borg meny
asszonyát Képes beszámoló a Király díjról
Nagy turistariport a vasárnapi csikóváraljai
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ugvmint a kalapács, az ék, a véső direkt és az
indirekt gyalu. Az 'előbbi, illetve a direkt gya zödtehér
* Nyilt-íéi.
Erovatbanközöltekért felelősséget nem vállal a Szerk . lut nyélbe ékeivé csak mint gyalut használták, H - M '
míg az utóbbit, vagyis az indirekt gyalut nyél
Nyilatkozat.
nélkül mint vésőt,- kaparót és kést helyette
sítve is használhatták.
B a P c
a- Z o 11 á n
Ezeket a Sághegyről való kő eszközöket,
ny. honvéd haszár ezredes, magyar- miután elosztottuk két tárgynemre, most so
Mi
roljuk
fel rang és sorrendbe. A Sághegyén"
2.6 millió métermázsa gabonát és lisz- gencsi földbirtokos urat fejkérték, hogy lelt kőbalták ha alakra, nagyságra többé ke
i
let vesz át Ausztria Magyarországtól. A a celldömölki választókerületben a kép vésbé el is t'érnek egymástól, de az anyag
Steii
Magyar-osztrák kontingentálja szerződés szám
viselőjelöltséget fogadja el.
feldolgozás technikájának a fejlettsége a Ság
adatait illetően pécsi jelentés szerint Ausztria
hegyen lelt kőbáltákon jól megegyezik.ugyanis
A jelöltséget elfogadta !
cca 2.6 millió métermázsa magyar kenyérga
"Ezt azért tartom helyesen közölni, ezek a kőbalták mindegyike nyéi-lyokkal,
bonát éa lisztet Tesz ál, amely kontingesnek
harmadrésze liszt alakjában kerül kivitelre. A mivel olyan hangok hangzottak el, mintha finoman csiszolt éllel vagy tompa fokkal van
ellátva, aszerint, hogy mire használták: azt Két
megállapított hitelkedvezmények ennek az ex nevezett nem lépne fel.
amelyiknek az ele a mai baltákéhoz hasonlóan
portmennyiségnek áralakulását fogják megha
ékszerű élbe lut, csak mint fegyvert használ
Bárdossy Zoltán
tározni. További magyar exportáruk, amelyek
ták. Azt pedig, amelyiké tompa, eszközei és
a kontingens keretében Ausztriában elhelye
.
alsómesterii földbirtokos.
más dolgai készítésénél mint kalapácsot, de
zést találnak elsősorban hústermékek és zsí
alkalomadtán ezt is mint az előbbit, fegy
rok lesznek, mivel a szárnyasok, gyümölcs és
verül is használták.
főzelék kivitele nem a kontingens keretében
— Tehát az ős Ember a kőbaltát tápláléka Bödy
fog lebonyolódni, mért ezek az áruk a hitelKöszönetnyilvánítás.
kompenzációs rendszerbe való belefoglalásra
megszerzésere, családja,- Illetve otthona, faji
n«m aikabnaaak
• —_—:—_
és
természetbeli ellenségeitől való megvédésére,
Mindazon jó rokonok, ismerőmint fegyvert használta.
sök
és
jóbarátok,
akik'
Istenben
Az üzleti titok. Sokan gyakran kérdezik
A szerszámok, 1) az ék, alakját már a
boldogult, felejthetetlen foleségem,
azt, hogy Tolnai Világlapja, amely a legna
neve is leírja. Méretei különbözők, aszerint,
illetve édesanyám temetésén meg
gyobb példányszámban megjelenő magyar ké
hogy milyen célra használták. A nagyobbakat
peslap, miért ad egy 60 fillér értékű újságot
jelentek, ravatalára koszorúi vagy
a kö é s a fa repesztésére, a-kisebbeket pedig
24 fillérért Miért fizet rá ez a hatalmas lapvirágot tettek, részvétüket nyilvá
' a csont hasításához, vagyis eszközzé való fel
vállalat minden újságolvasóra? Tolnai Világ
dolgozásához használták.
nították, különösen pedig a Máv.
iapja üzleti titka ez: minden-lappéldány elő
2} A véső vagy kaparó, méretei szintén
Temetkezési Segélyegylet, hogy tes
állítása jóval többe kerül, mint amennyit
különbözők.Azt, amelyiket nyélbe ékelték kie
tületileg zászló alatt kivonult, a
olvasóitól kap, de a nagy különbözetet meg
sebb, amelyiket pedig nyél nélkül használtak R e i
fizetik a hirdetők. Ez a magyarázata annak,
Mozdonyvezetők egyesülete és a
az nagyobb. Rendeltetése aokléle.-Használhatbogy a-iap olvasói egy pompás képeslapot
fütőházi alkalmazottak, hogy utolsó
ták" raQfJXJgaocj jjjLiar eszközeik feldólgózáolcsón kapnak, hogy a hirdetők nagy vevő
sánál, fa tálak, vajuk, csónakok stb. kiméútjára elkísérték, fogadják bánatos
közönséghez jutnak és hogy Tolnai Világlapja
lyitésére.
.
szivünk bálás köszönetét.
sem fizet rá.
~~^"
..
—"T5)~A" gyalu,^nyélbe ékelve balta, lánd
, Korai jégkárokat jelentenek. Az ország
zsa,
szigouy
nyel
és
nyílvesszők
simára
gyaHorváth István
két
több _ vármegyéjéből futottak be jelentések
lulasahoz, nyél nélkül pedig faragó, vágó és
\ — — — > — é s leánykaja.
korai jégkárokról. Ezek a jelentések a jégbizkaparó szerszám gyanánt használták.
tositás idejében való feladása mellett szólnak,
A sághsgy 1 ős telep kőkori lakója is ugy
mert a jelenlegi súlyos gazdásági viszonyok
készítette fegyvereit és szerszámait, mint a
között egy esetleg bekövetkező súlyos jégkár
C S A R N O K .
többi ósteiepek egykorú lakói. A feldolgozandó
a 'gazdát "koldusbotra juttathatja. Mivel az
anyagbői ütögetéssel kinagyolta, majd boatok
állam pénzügyi helyzete is nehéz, a jégkáro
kővel dörzsölte, csiszolta olyan alakú és nemű
A Sághegy története.
sultak kormány támogatásra alig számilhaluak,
szerszámmá vagy fegyverré, amilyen az ő szám
kölcsönhöz jutni pedig nehéz s ha esetleg
Irta: V é b e r G y u l a .
ízlésének és az elgondolásának, vagyis a tárgy és a Í
sikerül is, kamatterhei és fellételei a mező
• .
(Folytatás.)
gyakorlati rendeltetésének legjobban megfelelt nal i
gazdaságra nézve elviselhetetlenek. Méltányolva
Már az anyagával is, de szokatlanul
ben
a gazdákOzöuség nehéz helyzetét, a Gazdák nagy méretével éa súlyával valósággal kidom
IV.
Biztosító Szövetkezete a folyó évben is — borodik az összes eddig lelt kőbalták közül.
A
Sághegy
Kö-korí
agancs
éa
csont
kéz
mint kartellen kívül álló, Magyarország leg Alakja mindkét végén tompán összefutó ele
művessége.
nagyobb biztosító intézménye — megadja van, közepén át van lurvi, iletve nyél-lyukkal
ugyanazokat a kedvezményeket, melyeket az van ellátva, kidolgozása otromba nagyságával
A sághegyi ős-telep csiszolt kőkori réte
előző évben nyújtott és minden pótdíj nélkül szemben elég szabályos és finom.
géből riapféoyre került agancs és csontból
megtéríti az 5 százalékon aluli károkat is.
Ez a nagyméretű kőbalta anyagáért azért faragott, illetve csiszolt fegyverek és szerszá
Sláger pályázat A Délibáb színházi ké ritka,-sőt egyedüli az eddigiek közölt, mert mok képviselik dr. Holéczy Zoltán és az én nagy
peslap pályazatot hirdet modern zeneszámokra. ez a kőzet, illetve a bazalt melyből készült, gyűjteményemben, a csiszolt kőkori ős-Ember
Az első díj 200, a második 100, a harmadik nagyon szilárd összetétele miatt feldolgozásra, eszközanyag neműi közt a kiegészítő részt, ségekkel
pedig 50 pengő A nyertes slagerszámokat a illetőleg fúrásra es csiszolásra az akkori tech vagyis a csont kézművességet Ebből a nemű
legnagyobb gramofongyár lemezre' veszi fel. nikai lehetőség szeriül majdnem teljesen al anyagból, amelyből a kőkori- ősünk készítette
.Részleteket a Délibáb uj száma .közöl. A nép kalmatlan volt. Ezért az ős-Ember, mint az eszközeit, vagyis az agancs és a csontból ma
szerű színházi képeslap uj száma - 64 oldal eddigi leletek bizonyítják, mellőzte ezt a nemű mar csak dísztárgyakat készítenek. De a késői
terjedelemben és gazdag tartalommal jelent kőzetet a feldolgozandó anyagnemül közül. vagy csiszoit kőkori Ős-Embernek ez volt az
Gt>
meg. Egy szám ára 24 fillér.
És pedig háromfele okból; Először azért mert egyik legfőbb eszköz-anyagneme, sőt csak ez
volt
I
megmunkálása az . aoyag szilárdsága miatt
E korban a kőbalták és kőszerszámok
roppant nehéz és ugyanez okból nagyon sok
Szerkesztői üzenetek.
időt igéuyeltMásodszor: rövid használati idő vezető szerepe dacára is ebből az anyagból
készítette
a fent leirt kőeszközökkel rendelte
tartama,
vagyis
nagyon
törékenysége
miatt.
A. N. Kétféle névtelen levélíró típus van.
Az egyik becsületes jószándéku, aki nem Harmadszor pedig: symetrikus. szépérzéke ki tésének a legjobban megfelelő, eszközeit és
akarja elárulni a nevel, de igen sok bűntett elégítése szempontjából a Neolithikus ős- ezekkel az eszközökkel rakta le az alapot,
ről, ferde cselekedetektől rántja le a leplet Ember szívesebben használta fel eszközei' amelyet minden utána jövő nemzedék fejlesz
Sok súlyos bont derítettek ki a hatóságok a anyagául a mély-fekete diorilot és a szép vi tett épített tovább, hogy az a nép, amely
névtelen feljelentések alapján. Ezek a névtelen lágos zöld szinti szerpentin követ, mint a majd érofegyverekkel lép a küzdelem a az
Élet szinterére, minél' nagyobb lendülettel ha
levélírók becsületes jószándéku emberek. — színtelen, szürke bazaltot
Más azonban az ön esete. Aki névtelenül,
Fegyverei é s szerszámai anyag megva- ladjon a történelem előtti idők hajnalhasadása
Hit
s
a kultúra ragyogó napjának a kibontakozása,
pláne nyilt lapon másnak a becsületébe gá logatásánál nemcsak azért ragaszkodott a fent
—
,— rendbebozztih
zol, minden emberi érzésbő , becsületből k i  emiitett nemű, kőzetekhez, mert. ezek feldol a felragyogása felé . , . — — —
vetkőzött elvetemült lélek. Rendszerint csak gozásánál kielégíthette szépérzékét és érvényre
Tehát a Neolithikus ős-Ember fegyverei velőjének a
adni,
erkölcsét vesztett neuraszténiás beteg nők juttathatta azt, ami jellemzi minden eszközét: és szerszámai anyagában ugyan a kő játsza
a művészi :
ezek- I a vezető szerepet, de a csont éa az agancs- 1 '
Vargha
nyugodt, addig jár a korsó a kútra,, mig egy nek az emiitett kőzeteknek az anyaga puhább fegyverek és szerszámok technikai fejlettebbszer beletörik és a végén mégis csak kitudó és e tulajdonságánál fogva mégmuoká hatóbb sége és a gyakorlati rendeltetésének térbősége és Késywhv
Józsefkor*
dik, mikor az illető nem is sejti, akkor azután és a használati időtartama is hosszabb, mert áz összes aoyagnemek közt a legelső helyet
igényli.
- s. _. tanácsért •'
a bíróság elveszi a kedvét Minél nagyobb a kevésbe volt oly törékeny mint a bazalt '
Tehát az Ős-Ember inkább ezeket a
sértés, annál nagyobb lesz a büntetése. Őrizze
A sághegyi ős-telepről származó, dr. KönyvvizsS
meg a kapott bec>ületsértő kéziratot, melyre szebb és tartósabb anyagé, kőzeteket használta Holéczy Zoltán éa az éli gyfljteméuyemben
és dolgozta fel eszközének. A sághegyi ős-telep levő agancs és csont eszközök tömegével Vállal: I
majd még szükség lehet
kőkori rétegéből gyűjteményembe került csi szemben a kőbalták és kőszerszámok számá rendbeli''
szolt kő-eszközök két tárgynemre oszlanak: nak kisebbsége bizonyít az agancs és a csont peres el~
1) a fegyverek, ide tartoznak a nyél-lyukas eszközök előállítási, használati és fejlődési
Hirdessen a Kemenesaljában. és nyélbe ékelt kőbalták. 2) A szerszámok. elsőbbrendüsége mellett Lapunk s"
(F. köv.)
turista életről. Képek a legújabb sporteseményskről. A Sziuhazl Klet uj száma folytatja az
Ismeretién Szerző Néma primadonna cimü
regényét, ezenkívül rengeteg érdekes cikket
i s képet közöl. Háromfelvonásoa színdarab,
kotta, 38 oldalas gyermekújság és kézimunkamelléklet teszi gazdaggá a. Színházi Elet uj
számát.
*
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