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Ballag már a vén diák...

Alig pár hete becsukódtak az is
mellékhelyi- kolák kapni s hossza évek nehéz fára
dozása, apró vergődései után a türel
n n a l
metlen ifjúság njabb raja elindult az
életbe. Kezébe kapván ki az érettségi
idó.
jét, ki az oklevelét, rálépett a nagy
il is adó.
útra, hogy megkeresse azt a helyet,
ahol megállapodhat, tanyát, esetleg ál
.atalban
landó fészket verhet magának. A bal
lagó vén diákok serege örömmel éne
luTEL
kelte el a régi bucsunótát: Isten veletek
cimborák, bursut vett .a falaktól, ame
lyek hosszú évekig megvédték minden
bajtól,-minden gondtól, szigorúan kor
látok közé zárva minden útját, meg
szabván minden idejét! Most telve re
ménységgel fűi ve a fiatal évek lobogó
lelkesedésétől, kitódult a kaptárból,
yaudvartól.
magához szorítva a nehezen megszer
ndezésü elsözett bizonyítványt, mely belépőjegyül
szolgál az élet nagy versenyterére. Az
Dda, 152 szoba
iskola kapuja bezárult s lassan elhalt a
zzel, központi
búcsúzó nóta: Ballag már a vén diák...
Az ifjúság reménykedve elindul s
elsőrendű
nem is sejti, mi vár rá a nagy uton.
sitiméi*
Reménykedve indul el, mint ahogyan
reménykedve indult el minden sereg,
pedig az nt sobaBem volt könnyű, so
hasem volt akadálymentes, mindig akad
i részesülnek.
tak az útnak megfáradottjai és meg
törtjei, akik sohasem értek célhoz. Min*
dig voltak szerencsésebbek, akiket titkos
erők lendítettek előre, akiknek a szá
mára könnyebb volt az az ot, mint
tató
másoknak, akik hamarabb értek el
odáig,, hova a másiknak eljutni csak
olcsók
nehezen -adatolt meg. De azért mentek
i tökéletesek előre csüggedés nélkül, mert tudták,
előbb vagy utóbb, könnyebben
élvezetesek hogy
va.y nehezebben mégis csak eljutnak
oda, ahol megvethetik a lábukat. Meny
zakszerü
n y i v e t nehezebb most a helyzet. Az ut
jszletüzlet. tele van vándorral, reménykedő fiatal
vándorral, akiknek még fülébe cseng a
bucsuének, úgyhogy hivő bizakodásukat
látva meghatódik az ember s megnyílik
az ajka, bogy szerencsés révbejutást
:tekban
kívánjon valamennyinek.
S akkor belebotlik az ember szeme
Nándor
egy rövid újsághírbe. Száz pénzügyőri
lldömölkön.
ideiglenes állásra ezer ember adta be
a pályázatát, köztük 114 egyetemi hall
netrepd I P . gató és 600 érettségizett fiatalember.
Száz karéj kenyérért ezer kéz nyul ki,
tehát csak minden tizedik kaphat belőle
Árpad-acca 7. egy darabot. S ezek közül is 700 olyan
'szobás lakással ember lesi azt a kenyeret, aki más
lyiségekkel azon- i munkát szánt magának, aki más, na
szerkesztőségé- gyobb reményekkel,- több várakozással
lépett ki azon a kapnn, amelyen az
ifjúság raja évenkint elindul. Mi lesz a.
pályázat eredménye? Lesz száz csüg
gedt kedvű, letört ember, aki* fáradsága
jutalmául nem ezt a kenyeret várta és
lesz 900 elkeseredett, akinek még eb
ből a kenyérWI sem jutott egy darabka,
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Felelés szerkesztő és kiadó: ,

DIN KORÉVE NÁNDOR.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: *
Dinkgreve Nándor, könyvnyomdája CelldómOlkOg
ide intézendök a szellemi részt illető közlem tyek
hirdetések és mindenne mt) pénzillelékek

Ezek a rövid njságbirek mint va
lami erős reflektor, agy világítanak rá
arra az útra, amelyre az ifjúság az
iskola kapuján kilépve rálép. Sohase
volt az az ut tövisektől mentes, csaló
dásoktól vedelt, de ennyire szomorú,
ennyire keserves sem volt soha, mint
a mai napokban.' S ba legalább re
mélni lehelne, hogy megváltozik a hely
zet, megjavulnak a viszonyok s remény
kedő ifjúságra nem vár mindig ez'a
szomorú, kétségbeejtő jövő I De sajnos
nem lehet. Amíg az egész nemzet a
szenvedések útját járja, azon kell járnia
az ifjúságnak is. Amelyik ifjúság majd
kiverekszi a nemzet boldogulását, az a
maga számára is megteremtette a bol
dogabb jövőt.
E. E.

Uj uton.

európai legyőzött államoknak bizakodást
és reményt nyújt arra, hogy a gazda
sági válság mélységéből rövidesen ha
nem is nagyon, de egy keveset emel
kedni fognak. Ez a reménysugár az a
csodálatos bátorsága szózat, melyet
Hoower az Egyesült Államok elnöke
intézett az egész világ -népeihez, külö
nösen pedig a győztes európai államok
hoz azéét, hogy a nemzetközi háborús
tartozások törlesztését ez év július 1-től
a jövő év június 30-ig függesszék fel.
A világtörténelem utolsó évtizedeiben
ennek a nemes cselekedetnek nincs
párja. Há alaprugóit nézzük, azonban
azt kell megállapítani, bogy nem csupán
megértő sziv diktálta, hanem mélyen
gyökerező oka az, hogy megérett immár
az idő arra, hogy a gazdasági válasz
falakat le kuli rombolni a győzők éa
legyőzöttek között. Ugyanis nemcsak
mi, hanem elsősorban a hatalmas Né
metbirodalom oly gazdasági krízis előtt
áll, ha nem segítünk rajt, az ő bukása,
minden túlzás nélkül lehet állítani, maga
után rántaná a mélységbe a világ gaz
dasági életének stabilitását a hogy mik
lennének következményei, azt a legna
gyobb és legtekintélyesebb nemcetközi
gazdászok és' bankárok sem tudnák
megjósolni. De hogy féltek ettől az óriási
bakáétól és annak beláthatatlan követ
kezményeitől, bizonyítja a leggazdagabb
és leghatalmasabb gazdasági erőforrá
sokkal rendelkező birodalom vezérférfiának a szózata, mely a gazdasági ne
hézségekből uj ulra vezeti az egész
világ' gazdálkodását.

A gabonás magyar mező felől ke
serves panasz száll felénk: kevés volt
az eső, bőséges a forró napsugár és
igy silány lesz az idei termés. Nem
egyes vidékeknek, nemcsak a Keme
nesaljának, hanem az egyetemes ma
gyar földnek a panasza ez. így tehát
még mindig ott tartónk, hogy a magyar
gazda megnehezült sorsa a rCgioótát
járja: éjszakából, uj éjszakába, nehéz,
gondterhes életből, uj gondokkal és
nehézségekkel megrakott éleibe halad.
A kérges tenyerű magyar gazda hom
lokán ismét több lesz az életbarázda,
inert' kifizetései, adókötelezettségei nem
csökkentek és gabonája jóval kevesebb
a tavalyinál s az ára pedig nem biztos,
hogy a kormány állal lervezett magas
A fizetési halasztás, melyet a középságot eléri. Ha őszintén akarjuk 'iieg- európai állam kaptak azáltal, hogy a
állapitani n súlyos betegségben sínylődő hitelező államok követeléseiket részle
mezőgazdaság mai állapotát, mindén tekre tagolva csak egy év elmultával 10
túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a mély éven belül kell megfixeloiök, uj levegőt
ségben inkább mélyebbre sülyedtönk, a és bizalmat ád azoknak az államoknak,
világ beteg gazdasági élete még semmit melyeket a gazdasági és politikai össze
sem javult, hanem áradata elsodródott omlás veszélye fenyeget.
a legmesszebb menő vidékre is, ahol
Ha a feltétlen bizalom orrá lesz
csak a Teremtő kegyelméből ember minden nehézségekkel küzdő államon,
formálja és alakítja az életet njjá a a munkanélküliek milliós tábora apadni
tegnap romjai felett. "
fog, mert a tőke nem riad vissza vál
Minthogy azonban a pusztulás éj lalkozástól, tehát lesz munkaalkalom,
szakája sohasem volt örök s s gazdasági lese fogyasztás és ezáltal megkezdődik
válság a történelem folyamán, ha reá uj uton a világ mezőgazdasági, megúj
nehezült is bizonyos ideig az emberi hodása. Ha pedig ez bekövetkezik, a
ségre és ha meg is bénitolta az élet mi boros, kicsi egünkre is felszállnak a
fejlődését, több kevesebb idő után eltűnt, jólét madarai.
Dr. Stabő Kálmán.
hogy a megkötözött élet annál nagyobb
erővel törhessen előre. Minthogy a tör
ténelem megrontatja az erők helyes
működését, hinnünk kell, hogy a ter
mészet eme törvényszerűsége a közel ki privátvevöknél jól be van
jövőben ismét érvényesülni fog, mert ha
nem pusztulásba visz bennünket az el vezetve szövött faredönyök el
jövendő kenyértelen_és munkátlan tél
és pusztulásba visz milliókat és millió adására, m a g a s J u t a l é k
kat ebben a kicsinyeskedő Európában.
m e l l e t t felvétetik.
A sötét jövendő képét egy bálvány
reménysugár világítja meg, amely az RedOnyűzem, Kispest, Kisfalndyn. 11
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g»be aj kOoyrtártzekrényt és nj kályhát sze
rez be. Fl) llliyar as egyesületben:
Az egye
sület rendezett sakk és ping-pong versenyt,
á z egyesület tagjai közül nyolc egyezer sem
hiányzott az összejövetelekről s 20 azon tagok
száma, akik háromnál kevesebbszar hiányos
uk. A tavaszi celldömölki fin kunlerenoiati az
egyesületnek 80 tagja vett részt.

A .Balatoni vándordíj, dalversenyrendezőbizottsága az eredetileg jooms 28- -89 re
A
A hid a legszebb, legdrágább szimbólum. lenvezeit .Balatoni vándordíj* országos datyorsvooai
losverseoyének
napját
a
közbejött
képviselő
Két partot ölel össze acéikarja
pookiot Bu
választások miatt aug. 15—IS ban állapította
S tartja erősen, bér ha xugó Vízár,
múlva a
meg a már eddig is nagyszámban jelentke
Bőszüt erővel tépi, z<tm, marja. .
Hkai repülj |
zettek örömére az elszállásolás a Siófok—
vilmatelepi (enyveserdőkbeu elhelyezett ké
oap alatt
De jaj, ha a hid megváltozik egyszer I
Leány
Egyesüld.
Az A ELE 1930. évi
nyelmes katooai sátrakban történik, míg a
Mve, amlft,
november
hó
16-án
kezdte
meg
első
műkő
Ölelő karból fenyegető járom.
hölgyek és idősebb veodégek a községbéli la
A tc hidad a szomorúság hidja,
kásokban kapnak helyet A tobbezer főnyi da dési évét" 44 taggal. Az egyesület munka prog- A Nauü'lus
rammja teljesen azonos a fink monkaprog- alatt, a Zer
losnak
és kísérőiknek esopán a község belte
{Meséknek kertje, bua magyar Komarom.
ruletén való elhelyezése különben is lehetet rammjával. Heti Összejövetelét a LE mindig igvekszik at
len volna & legnagyobb fürdőidényben. Jelent csütörtökön tartolta Az egyesület az év fo tanár léggőn,
A te hidadra acélpókhálóul,
kezési illeték, amely egyszersmind az Összes lyamán 20 Összejövetelt tartott. Ezen össze oél magasabbá
Tüskés drótoknak szörnyű rácait húzták.
ünnepségekre való belépésre jogosít, szemé- jöveteleken imádkozott 80 leány 39 szer,
késszé a v*-*-S a közepénél farkasszemet néznek,
lyenkint l'öO P. Hajókirándulás 1 P. Kétszeri szóló éneket éneke t 10 leány 22 szer, sza
fts még némán a lábhozejtett puskák.
strandfürdés 1 P. Szállás 8 napra 2 pengő valt 26 leány 64-szer, előadást tartott 12 csillagvizsgálók
személyenkínt. Tekinte'ftel arra, hogy ezen leány 18 szor. összesen a működési ér fo gazdag fantázüt
Tudom, hogy egyszer egyik őr megindul... időben a féláru utazásra jogosító vasúti jegyek lyamán 143 szereplési alkalom volt, melyben való eljutásról
Pókháló foszlik, szögesdrót elernyed.
| már nem szerezhetők be, a DáiuskörOk a 33 I; az egyesületnek minden tagja szerepelt Töb? antennája
Megindul az őr, a hid szive dobban,
i százalékos kedvezményes hétvégi (week end) ben többször is. Aa egyesületet az év folya Ausztrália
mán megszemlélte az egyházmegye elalksége,
S ez a dobbanás a partra kiterjed.
i jegyeket vehetik igénybe. Azo< a dalkörök, a oemesdömölki gyülekezet felügyelője éa a és bizakodva
amelyek eddig bármi oknál fogva bem jelent
Bethánia Egyesület titkára. Látogatását beje
Tudom, hogy egyszer egyik őr megindul... kezhettek, jelentkezésüket jnlios 20 ig benyújt lentette a MOLESz nek titkárt. At egyesület nincsen lelt
hatják Siófoki Dalkör, Siófok cimre.
De ak
FenyVes hegyormok lesik. Várják hívják... | "
Egyesületi helyiségebe padokat
Vasvári dalosünnep. Az Országos Ma bestenései:
a
repülőgépek,
S nekem nem kell majd a szemem leiütni, gyar Dalosszövetség szombathelyi kerülete az vett, beszerezte a nemrég kiadott KIE szavaló
közelebb
idei dalversenyét, helyesebben dalosünnepé- könyvet. Minden tag részére kisbibliát és Lut
Vonatról látva boa Komárom hidjai.
lyét Vasváron rendezte meg. Ezen a dalos- her rozsát szerzett be. Többen vettek énekes nem a ne
Dr Remport Elek.
akadály, de a
ünnepélyén résztvett a Celldömölki Vasutasok könyvet is. Az egyesületben állandó irattér
működik. At egyesület jövő tervei: Az irigység áth
| ooa 60 tagból álló, többszörösen kitüntetett jesztö
dalárdája is Lodván Sind.r karnagy vezeté ősz folyamán be fogja szerezni a nemrég
Az
H 1 R E K.
] sével. A vasotts dalárdánk vasvari szereplé megjelent bibliai lexikont, továbbá a télen kednek.
vonzza,
sével ismét tanújelét adla elsőrendű művészi saját kebelében egy sütő fóző-varró haztar-'
Ujmisés áldás. Ma vasárnap a 8 órai értékének. A versenyen történt biztos feliépé
tási tanfolyamot rendez. Az egyesület tagjai lebb fekvő 0"
és a 'nagymise után Sámson Edgár, pannon? i sével, felkészültségével megszerezte magának közül 6 tag egyszer sem hiány-szolt az ösz- nak nyoinhalmi faiskolai tanár, njmi-es áldást o-zt. A a nagyközönség zajos tetszésnyilvánítását, va szejOvetelekről, 25 azon tagok száma, akik akarják m
fiatal bencést Győrött menteitek és Péter . lamint a bíráló bizottság teljes megelégedését, háromnál kevesebbszer hiányoztak. A tagok
venni. A m
Pálkor mondotta Kiskamoudou ujmiaéjét.
sőt kitüntetését. Amennyiben vasutas dalár száma az év folyamán kettővel szaporodott tágad bennünk
Végrehajtják a varmegyei létszámcsök dánkat besorozta a műda'cs< partba. Derék Az egy-sület a tavaszi szotnbathelyi leanyemberi szív
kentést. A belügyminiszter leiratot intézett a vasutas dalardaoktól mar annyira mégszók uk konferencián 20 taggal vett részt.
Megyesület.
Az AENE-uek az 1930 31 próbálunk
varmegyékhez, hogy a lör.eny altai előirt a sorozatos sikereket, hogy szinte biztosra
Vármegyei létszámcsökkentést hajtsak végre. várjuk-a győzelmet Eddig nem is csalódtunk, i ér a 26 működési éve. Az egyesületnek ez zúgja, egy
A rendelet szerint Vasvármegye tisztviselői biznnk Isten segítségében, hogy talán a jövő évben 50 latja volt Jótékonykodásra külön szomszéd
karának es egyéb alkalmazottainak nj létszáma ben sem. Csak előre ezen az uton, mert a böző címeken 250 p nget fordított A Leány sírása előtti
a következő le>z; a vármegyén egy alispán, göröngyök már.megtörtek, a jobb, simább egyesület összejövetelem egy taggal mindig dnsok könyö_
. egy főjegyző, két másndfOjegyző, Ot aljegyző, ntoo pedig könnyebb a közlekedés.' A három képviseltette magát A szombathelyi leánykon
két fogalmazó és gyakornok, egy főügyész, óra hosszáig tartó fárasztó verseny után va- ferencián kü döltséggel vett részt Júvó tervei: miféle antenna,
egy árvaszéki elnök, négy árvaszéki ülnök, lameuoyi dalárda megkapta a maga jutalmat. ' Oj orgona beszerzésére orgonaalapot létesít de azt az eg
egy főorvos, egy főleVéltáros, egy 'irodaigaz- ! Vasutas dalárdánk egy erkölcsi győzelemmel Leány Egyesülethez hasonlóan Összejöveteleket rendeltetett,
gató, 18 irodai turtviselö és 5 dijnok. A já- és egy díszes ezüst seri2gg--l tért haza Vas tart havonként egyszer.
_ messe tenni
rásokbi.i hét löszulgabiro, nyolc szolgabíró, várról. A befejezett verseny után daiárdánk a
A Szociális Testvérek szegvári kur- i számára. A
Ot fogalmazó és gyakornok, hét irodai tiszt- j zászló koszorúslányának Hermann Mancika zusai: az első július 19—26 ig, a másik aug. ;
tekintetünk
viselő, nyolc dunok. A normálstátns Telall
urleáoynak szerenadot adott.
Itt említjük 2—8-ig. Az előadások a következő tárgykö- 1
aával létszámcsökkenés alá kerül egy másod- meg a Nagysimonyi Evang. Dalkort, amely tökből valók lesznek: A szociális munka in- j Szabad-e bál
főjegyzői, egy árvaszéki ülnöki, négy szolga ugyancsak sikerrel szerepelt a dalversenyen ditó okai. A társadálom mai képe. A város hogy az ura'
bírói, hét irodai tisztviselői és négy altiszti és ezüst serleget kapott. A dalárdát Ludván problémái. A falu problémái. Mit akar a ra mákkal halad
állás, továbbá a háztartási alapból javadalma- | Sándor karnagy vezette. Koszorúslánya Auer
dikális szocializmus és a kommunizmus. Szov.-.ott tizenhárom dijnoki alias, Összesen harminc back Annuska volt, akinek a dalárda szere- jetoroszorszag. Mit akar a keresztény szocia
állás. Ezzel szemben a fogalmazói (gyakor - náddal kedveskedett.
lizmus. Külőuféle mozgalmak, egyesületek. Mit
noki) állásoknál és a dijookoknál szaporodás
Eljegyzés. Vadászy Kálmáo festőmester akar a nőmozgalom és miért van szükség a
lesz. A normálstátns négy nj fogalmazói (gya
nők polilikar"munkájára? Az egyén.feladata.
kornoki) ée négy dijnoki állást ír elő, össze 1 eljegyezte Smedák Ferenc helybeli festömes- | A szociális munka' lelkülete. Együttélés az
sen nyolcat. A járásorvosokra vonatkozólag ter kedves leányát, Teru kai. Egyházzal. Hivatás: a családalapításra és a
kOIOn rendeletben intézkedik majd a belügy
Az alsósági ev. gyülekezet egyeeüle- szerzetes életre. ^Utolsó oap kirándnlás a
miniszter. A létszámcsökkentés, illetve az egyes I téliek rövid története. Ifjúsági
Egyesület Tiszához.) Tudnivalók. Lakás, és ellátás napi
állások átszervezésének pontos és egyöntetű I \fiu\. Az alsósági - LIK 1930. november 1-én 2 pengő. A Társaság néhány kedvezményes
keresztülvitele érdekébén a miniszter a követ j kezdte meg 11 (tizenegyedik) működési évét helyet tart fenn szegény-sorsú résztvevők szá
kezőképen rendelkezik: Azokat az állásokat, 65 taggal. Az egyesület meukája a vallásos mára. Mindenki hozzon magával pokrócot,
amelyeket a normálstátns nem érint, üresedés f Í ! í í \ t ! ? '
^"'a' ^''
"nélyítése, |
törülközőt, fürdőruhát,
eseten be lehet tölteni. Azoknál aa állasoknál, továbbá önképzés volt Minden
Minden mánkat a ta- \ asztalkendőt Megkeresések és jelentkezések á
amelyeknél az uj normálstátns megállapítá gnk végeztek .vezetők irányítása mellett. Prngsával kapcsolatos átszervezés következtében rammos összejöveteleit minden héten szom knrzus vezetőjéhez: dr. Küonle Theodóra
a létszám az eddigi állapothoz képest emel baton tartotta. A hét többi napjain könyvtár, testvérhez intézendök válaszbélyeg csatolásá
kedést matat, a többletként jelentkező állások olvasási óra és játék. Az összejöveteleken val. Cim Szegvár, Csoográdmegye.
Nagy tüz volt a tárvári müselyemgyára létszámcsökkentésnek az országos státus énekeltek (egyházi és hazafias énekek), imád
alapján hat éven belül történő teljes végre koztak, bibliát olvastak, szavaltak (vallásos éa bsa. Folyó hó 7-én éjjel tüz OtOtt ki a sár azonnal
hajtásáig csakis a belügyminiszternek a tár hazafias versek), minden összejövetelen egy vári műselyemgyárban és elhamvasztotta a
cája hitelkeretei kőzött adható előzetes enge tag önálló előadást tartott s végül kOzös já gyárnak agy jelentékeny részét A tüzesetet Bővebbet a
délyével tölthetők be. A létszámcsökkentést tékban szórakoztak. Az egyesületet év folya folyó hó 8 án vizsgálták felül illetékes szak
eT_í"
kizárólag természetes apadás utján kell ke mán 22 összejövetelt tartott. Ezen összejöve közegek és a tüz keletkezésének okéi a fel
halmozott
gyúlékony
anyagok
öogynladásában
resztül-vinni. Idő előtti nyugdíjazással, vagy teleken imádkozott 24 fin összesen 41 szer,
rendelkezési állományba helyezéssel az állások szóló éneket énekelt 8 fiu 19 szer, szavalt 28 jelölte meg. Ezzel szemben Sárváron tartja
betöltését, kivéve a csak felfogadás alapjáu fiu 66 szor, előadást tartott 10 fin 16 azor, magát az a hir, hogy gyújtogatás történt A
létszám felett alkalmazott szolgák állását, nem előadást tartott 2 vezető 4-szer. Összesen a csendőrség ebben az irányban is kiterjesztette
lehet beszüntetni. A miniszter rendelete ezután működési év folyamát 146 szereplési alkalom a legszigorúbb vizsgálatot
a kővetkezőket mondja; — Értesítem végül a volt, melyben az egyesületnek majdnem min
K
Hadlárva ösztöndíjra a népjóléti mi
vármegye közönségét, hogy mint a célszerű den tagja szerepelt Az egyesületet ez év fo nisztérium pályázatot hirdet Az arra igény
műlak
közigazgatás, mint a takarékossági elv meg lyamán megszemlélte a Bethánia Egyesület jogosultak pályázati kérvényüket folyó évi
kívánja, hogy az egyei kisebb járások és titkára, levélben üdvözölte ae egyházmegye október hó l-ig terjeszthetik elő a népjóléti
esetleg nélkülözhető kirendeltségek egyeaittee- esperese. At egyesület beszerzései:
Előfizetett minisztériumhoz. A pályázathoz szükséges
senek és így arányosabb közigazgatási-egysé egy évre az Ébresztőre, beszerezte a KJE leltétölek a .főszolgabírói hivatalban meg
gek jöjjenek létre. Ennek a rendeletnek az játékos-.könyvet, 30 tag részéré kisbibliát ée tudhatók.
:
Celldömölk
—értelmében való létazámneökkeotéeeel kapcso Latber rózsát ezerrett be. Többen vettek éne •
ltban emlegetik, hogy beszüntetik a kőszegi keakönyvet is. Harmóniámat megjavíttatta.
Hajas Dénes osOogei ev. tanítót a VII. fize
•Szolgabíróságot
; jt '• - • - 7 . ••»"'• At egyesület jövő tervei : Egyesületi helyisé- tést
-oaztályha-lépl«ttH elő
Cim •
^^B^rOl
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Szsssisigse. Dezső Lajos celldömölki
Elgázolta s szekér folyó bó 5 én CsOg- I
Számos nöi bajnál s ki
I repülőgép . * adóügyi jegyző jnlius hó 8-tól 4 heti szabad léo tartott buoeo .alkalmával az ott nyaraló rsse JAzssf. keserűvíz használata vé
gyorsvonat
ságon
van,
Leitner
Tivadar
aegédjegyzS
pedig
Szép Háttá pesterzsébeti lakos 9 évei kis nagy megkönnyebbülést szerez.
I indul «1 naaugnsztna hó 8-tól 8 heti szabadságra me,y. leányát, akit sulyoa belső sérüléseivel s oeliponkin! Rn
A ndzil-ezigetek caodasoktora. ,
¡11 fe öt ó r a
*
«
Az
ortzigoi
iparművészeti
akadémia
dömölki korházba szállítottak, ahol dr. Szummúlva « B ^ j g l
Savában egy érdekes fehéremya. Két ame- négy napos elővizsgalat utao felvette ifj. Reich rák Zoltán kórházi főorvos azonnal megope zsi-arigeteken,
bér él, akit s vademberek ' csodadoktornak
rikai repülő , \
t
8 és fél Imre featö-mestert A fiatal embernek festői rált, azonban aérfilése annyira súlyos volt, I neveztek el. Ez a .Csodadoktor, magyar
I nap alatt ke
|ldet, lehetővé képességei nem ismeretlenek, mert már as hogy műtét közben meghalt Mivel vétkes | származású. Péntek Zsigmondnak hívják és
! Mve, amííei
í tartottunk. iskolában nagy feltűnést keltett festői ügyes gondatlanság esete forog fenn, a veszprémi húsz évvel ezelőtt került el harnrói. Péntek
kir. törvényszék a boncolást elrendelte éa a
A Naulilaa
a jégpáncél sége és rátermettsége. Már több festménye gázoló fogattnlajdooos ellen az eljárást meg Zsigmond kereskedő, de mivel meg ma U
jelent-meg a piacon. A Szent Benedek-rend
» ' » « , a Zep
előfizetője Tolnai Világlapjának, mlndmbej
magasságban helybeli kolostorában most készített falfest indította.
é r t Ezért is tud segíteni a. bajbajutott benigyekszik az
elérni, Priard ményei elragadóan sikereitek és szépek. Re
Ipiríoazolványt nyert Faiser Lajos já szülötteken. Nemrégiben Tolnai Világlapja tt
t a n á r léggőiu,. itezer méter- méljük, hogy az akadémia elvégzése után vá
nosházai lakos lüszer és csemegékereskedésra, fillérről 24 fillérre szállította le a lap á r á t '
n é ' magasában] I, hogy kifür- rosnak is ékeskedni log egy .kiváló festőmű mig Horváth József rábakecskédi lakos aszta
Felhívás s kertészekhez A .Hagyás
késszé a vAjh* ul. Hatalmas vésszel.
los iparát beszüntette.
Kertészek Országos Gazdasági Szövetségi i
csillagvizsgálúk L ;ai keresnek,
önálló városi hivatal létesítését hatá
Halálozás. Kodoszi Horváth Vendel 77 felkér) a kertészetiül aj donosokat, bogy aki a
gazdag fantáziául :éd bolygókra rozta el Tasvár község képviselőtestülete, mely éves korában szerdán reggel Alsópalyon meg kérdőivet még kitöltve nem küldte be:-at
határozatot a belügyminiszter megsemmisí
való eljutásról
ak. A rádió tette, mert nem látja szükségesnek a városi halt Pénteken temették a lakosság osztatlan haladéktalanul küldje be a Szövetség Elnök
részvétele mellett Az elhunytban Tokay János ségéhez (Budapest IX Lónyai o. 7). Azon ker
antennája
k Amerika é s adóhivatal felállítását.
helybeli csendőr alhadnagy apósát gyászolja. tészetek, amelyek eseu utolsó (elhívásnak —
Ausztrália
nti r b ü s z k é n
Belefúlt a llbausztatóba. Sűfe Sándor
Az alsósági ev. iskolánál Jooa Géza legkésőbb augusztus elsejéig — eleget nem
t á bizakodva
bogy ejőtte l t éves kemenesmagaai fin a falu melletti halálával megüresedett IL száma tanítói állásra tesznek, a Szövetség által megszerzendő köliibausztatóba hétfőn délelőtt fürdés közben a sági év. gyülekezet vasárnap tartott köz I csOnbeo semmi körülmények között sem rónincsen lette
I szesfllbetnek.
De aki _ ni szállnak is belefúlt. Holttestére játszótársai délutáu akad g y ű l é s é n Nagy István eddigi HL osztályú Uni
tok rá.
tot átminősítette, egyben elhatározta, hogy az
Az a] termés rendelet (boletta) roegjea npülőgépek,
leket hozták
Gyújtogat a mozdony. Folyó hó 6 án igy Oresedésb-n levő I I I . sorszámú tanítói 1 lent a Molnárok Lapja e heti szamában és
közelebb
tz embereket, Celldömölk és Boba között a mozdony fel- állást nótaoitoval tölti be. | darabonként 40 fillérért kapható (leveibélyegnem a nei
égőben nincs gyújtotta Schlésinger Gyula alsósági bérlő
Elhunyt tanító. Kemenesi Lajos r. k. \ ben is beküldhető) Budapest VL Podmaniczkyakadály, de a
Ízt a gyűlölet, árpaláblajat, melyből kb. 3400 négyszögöt nyög. (ólamul Szeatáváufán kedden" "délután i utca J L
*
.'
75 evés korában' meghalt Holttestét beszen
Köszönet a köszöntöknek. Nagy megirigység áihá
ti falai emel- leégett.
Kitüntetés. A m. kir. kereskedelemügyi teles után- Draiujfaiuba szállították s ott he | lepeléat szerzett olvasóinak á ' Délibáb, ezentúl
kednek. As
élettelensége
lyezték
örök
nyugalomra,
tanítványai
között,
I
nem
64,
hanem 96 oldal terjedelembea jele
miniszter id. Meszler Mihályt, a jánosházai
vonzza,
[kel, de köze- ipartestületnél 45 éren, at teljesített szolgála ahol 43 évig működött — - i .
nik meg, ára pedig változatlanul 24 fillér
iebb fekvő
|s vérző lakói- tának jutalmazásaként érdem éremmel és
A mav. állomásfonokség értesíti a n. j maradt A népszerű színházi képeslapot es
nak nyomor
,-edését nem elismerő oklevéllel tűntette kL A kitOutetéát é. utazó közönséget, hogy folyó hó 11-től | alkalommal sok ezren valósággal elárasztották
' köszönetükkel és elismerésükkel. Ezeknek ezéq
akarják me
terelik észre- Tarányi Ferenc Vasvarmegye főispánja július kezdődőleg Celldömölk—Pápa viszonylatban
| a helyen mond hálás köszönetet a Délibáb.
venni. A m é _ tgas űrbe fel- 14 én este 7 órakor fogja átadni Jáoosházán kiadásra kerülő hétvégi menettérti jegyek
megfelelő ünnepség keretében, amelyén a já gyorsvonaton is kiadásra kerülnek. Amennyi ragad bennünk
líság, de az rási főszolgabíró is részt fog venni.
| ben valaki személyvonattal utazna és gyorsemberi sziv
mélyére nem ;
Vén diákok bálja
Uj- tűzoltó főparancsnok. Vasvármegye i vonattal térne vissza Papáról, ngy módjában
próbálunk
idiö fülünkbe törvényhatósága a lemondás folytán megOre j van a szeoiéiypénztarnal a különbözetet min|
Alsóságon
augusztus hóban.
zúgja, egy l á m j [sajkáját, de a ; sertett csöngei tűzoltó főparanosuokí állásra I den pótdíj nélkül ráfizetni Ezen különbözet
szomszéd házba lanasza vagy , Fhszar Karoly ottani lakost nevezte ki. Egy egy harmadosztályú jegynél 70 fillér, másod
• Elkésett c«ok.< Darnay Kálmán évrőlosztályon 60 fillér, ha pedig valaki személysírása előtt stttai lünk. A kol- ben a volt főparancsnoknak Bárdossy János
nak körei két évtizedeo át teljesített buzgó vonalú másodosztályú jegyével gyors harma ) évre megjelenő, nagy irodalmi sikert elért
du?ok könyi _
tö/.vetiti aem- , munkálkodásáért elismeréséi és köszönetéi dikon térne vissza, akkor 40 fillér a különbö tudományon regéuyeiuek sorozata ismét egyzet. Ez a különbözét a vonalban való fizetés | gyei szaporodik. Pantheon Irodalmi Intézet
miféle antenna. ikat k e r e s ü n k , | nyilvánította.
• kiadásában díszes régi képekkel ékesített lanél az összegek kétszerese.
, de azt az etj
la s z á m u n k r a j
' nulságos regéoy most korült sajtó alá. »EIkéGyomor, bél és anyagcserebeteg
* | rendelletett,
Iszunk
kellé- ségeknél a természetes .Ferenc Józsel<
' sett csók. regényében Kisfaludy Sándor ifju' messe tenni
' sagáoak éa aggkoráoak szerelmeit félszázados
Vén diákok bálja'
-•in mások j keserűvíz az emésztőszervek működését
' levéltárai kutatások alapján irta meg a szerző,
" i számára. A
Vágyódunk, de j b s t h s t ó s a n előmozdítja s igy megköny- Alsóságon augusztus hóban.
i A tanulságosan szórakoztató 300 oldalas kötet,
• } tektotttflafc-al
fel az égig, j nyiti, hogy a tápláló anyagok a vérbe
a sterelmi álmodozásokból ki nem fogyó nagy
• í Szabad-e bit
szkélkednünk,
"Aliisif—eger
aljai
utat
koitöok szerelmi kileogeseiuek történetet
kerüljenek. Orvosi szakvélemények hang'
bogy az emb
bérföldes csíz- súlyozzák, bogy a Ferenc József r i x Régi óhaja az egeraljai lakosságnak, hogy
a táblabíró világ lélekderilő eseményeivel
m á k k a l halad
celli piacra megfelelő, jó utal kapjon. Emiatt
R. E.
különösen ülő életmódnál igen hasz sokat próbálkoztak illetékes helyeken, de nem örökíti meg. Darnay ujabb történeti regényé
nek értékét fokozva, hogy a szerelmi törté
nos gyomor é s bélszabályozó szer. A sok eredménnyel. Több ízben szó esett már netek hátterében, korfestő képét adja a
Ferenc József keserűvíz gyógyszertá erről a ce lí képviselőtestületben iá de a ter- Habsburg behatás Josefinitmus korának.' Tör
rakban, drogériákban és füszerüzlotek- i vezgetésnél, óhajtásoknál tovább nem jutottak téneti kutatások alapján először örökítve meg
' soha. Most azt ha tjük, hogy Alsóság község a kalapos király elhunyta utan a császárvá
ben k a p h a t ó .
foglalkozik a meglevő tagúinak a kiépítésével rosból hazahozott szentkoronánk ünnepségeit
minden
4 leérni- - A Az 1931. évi Budapesti Távbeszélő Be i és a marcalhidak forgalomképessé teleiével, Pozsonyba i , a koronázó székes városban. A
irol
tűrendes névsor kiadása. Az 1931. évi má melyhez Egeralja és a többi községek is csat Pantheon Irodalmi Intézet eznttal az alfölddel
Dr. M I K L É l l J D A P E S T ,
jus havi kiadasn budapesti betűrendes távbe lakoznának.
is fokozottabb mértékben meg akarja ismer
it 6.
szélő névsor megjelent A névsorokat a buda
tetni Darnay nagysikeiű történeti regéuyeit Aa
úgyszintén I J H risboKarat ét
Pormentes
és
a
nagy
nyári
pesti 4s Budapesttől 0—15 km-es körééiben
Szeged legelterjedtebb .Délmagyarország, c.
(et is.
lerő távbeszélő központok előfizetői díjtalanul melegben bűvös less a lakása, ha pad napilapjában három hónapon at egész terje
lóját
linóleum-pótlóval
(Chepahum)
bo
kapják. Az egyéb vidéki központokhoz bekap
delmében leközli az .Elkéselt csok.-ot, mely
Teljesen kSl3 szobás csolt előfizetők, minthogy díjtalanul csakis a rítja be. Kapható különféle m i n t á k b a n ősszel kerül Bodapesteo díszes kiadásra. Szeged
vidéki távbeszélő névsorra van igényűk, a bu 1 méter szélességben, métere 70 fillér napilapja juoios 2 án kezdte meg a regény
közlését, 'valószínű a tanulságos regény hatáss
dapesti névsort 6 pengőért szerezheük be.
Dinkgreve N á n d o r papirkereskedéaében kellette fel a szegedi Ferenc József egyetem
Mivel Zugló, Lágymányos es Budátok távbe
Celldömölkön.
bölcsészet hallgatóinak ujabb érdeklődését,
szélő központok automata üzeművé történt
átaiakitáea-folytán július 6 tói kezdődőleg az
Hirtelen halál. Hermann Gyula 51 eves hogy Sümegre ránduljanak a múzeum kin
kiadtköltözhetö. oda bekapcsolt előfizetők távbeszélő állomásá máv. főkalauz hétfőn délelőtt vonatának Vesz cseinek a megtekintésére. Az egyetem nagy
azonnal kii
szama megváltozik, hogy a tömeges prémbe indulása előtt, amint felakart lépni a azámu leány és fin bölcsész hallgatói az el
Bővebbet a fatelepen. nak
számváltozás a vidékről Budapestre irányuló kezelókocsiba, a lépcsőről hanyatt visszaesett. múlt napokban érkeztek Sümegre a nagyhírű
távolsági forgalomban -zavart ne okozzon, min A személyzet rögtön segítségére sietett, Bar- tudós Kogutovitz Károly dr. egyetemi tanár
den előfizető saját érdekében szerezze be at dosi Gyula állomásfőnök ós Ertl János főtiszt és dr. Schilling Gábor egyetemi oy. tanár
nj budapesti névsort illetve rendelje meg azt az első segélynyújtásban - részesítették, de vezetésevei és egész napot töltöttek az 1000
ennek dacára magához nem tért és aa előhí éves Sümeg történeti nevezetességeinek meg
a helybeli postahivatal ntján.
tekintésével és az állami Darnay múzeum
Nem várt gyors aratás. A beköszöntött vott máv. orvoe a kórházba való szalmásat gazdag történeti gyűjteményeinek tanulmányo
rendelte el, mire hordágyon elvitték, de mi
abnormális meleg időjárás korin megeresz
előtt a kórházba vihették volna, meghalt. Ha zásával.
tette a gabonákat, -igy az aratást slrgőssé lálát szívszélhűdés okozta. Neje és 8 gyer
tette. Sajnos, magával hozta a gabonaszemek meke siratják. — A holttestet elszállították
műlakatoffcmölkön.
Ki sz Ismeretlen Szerző? A Színházi
élsatnjulá. át, a gabona értéktelenedését A Veszprémbe.
Elet e heti számában szenzációs leleplezd
gabonaneműek az idén sok ocsút szolgáltatnak
riportot
kötőt at Ismeretlen Szerzőről, akiről
Ha Budapestre utazik, első alja legyen
a gazdának, akire pedig de ralérne egy jobb,
bten áldása.'
a fényesén átalakított éa kibővített Hungária végre most megtudta a közönség, hogy ki
Az e heti Szinháti Elet vezércikket
Papírszalvéták nyári mulat fürdőbe (Budapest VII. Dohány-u. 44.) menni. csoda.
Móricz • Zsigmond irla. Elínor Glynn . c kke:
Celldömölkönfffy-utcában
Ott
már
reggel
5
órakor
nyitnak
i
s
140
ságra a legnagyobb" választékban DinkMegszólalt a néma sfinx. Hunyady Sándor as
N á n d o r papifkereskedésében kap pengőért nemcsak megfurödhet, hsnsm jól elhunyt Kuncz Aladárról irt oikkei. Harminc
fok- árnyékban. Angelo gyönyörű fény képsorameg la reggelIzkeL
-^r~'
hatók Celldömölkön.
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módosítása, az-ember kezébe egy ujabb szer
aata. Emud Taraia cikke az országos színész- Sághegy bronzkori telepeseinek ípari.mun- számnemet adott; az orsót Az orsó haszná
naprűl. Farkas Elemér leányának eljegyzési kásságat
. „
—latával az ember már nagyobb mennyiségben
regénye. Szenzációs nj képek a Balaton Tün
.
xn.
és kevesebb idő, kevesebb fizikai nehézséggel
dére pályázóiról. Incze Sándor az első Bnda
"T-A kerámia.
dolgozta fel fonállá, a most már direkt rost
pesten készült magyar filmről, a Kékbalvaay- A Sághegy telepének bronzkori .rétegé
jaira oszlatott fű és növényszárakat.
ról irt cikket. H i t szabad az urilányuak, irta bői gyűjteményeinkbe került változatosnagyDe nemcsak a fonál előállításiban ke
Porzsolt Kálmán. Forró Pál megírta Radó ságu és megmunkálású edények, orsófők, háló
reste és találta meg. az Ember az újszerűsé
Mária grófi házasságának történetéi. A Szín és szövőszék nehezékek tárják elénk a telep
get, hanem a fonál gyakorlati rendé telesében
házi Elet nagy csónak- versen yenek első neve bronzkori lakójának a kerámiáját A Sághegy
is. Most már készített belőle a ruházat összezettjei. Farkas Imre az uridivat reformjáról Neolithikas rétegéből is került hozzánk kerá
I varrásához, a kornak nagyon is megfelelő
irt cikket. Rengeteg érdekes cikk, novella, ri miai lelet, de csak olyan mennyiségben, hogy
varróanyagot, erősebb, tartósabb kötőszert: a
port és gyOnyOrü mélynyomása képek vannak oem tartottam célszerűnek a külön kőkori
zsineget, majd pedig kötelet ia
még a Színházi Elet uj számában, amely 3 tárgyalását
r"..
A kötelet használta a "teherszállításnál,
felvonásos színdarabot, kotta, 32 oldalas
A Sághegy kerámiáját legtartalmasabb I ágakból és fahéjból készült kunyhója OsszetaGyermekújság es Kézimunka-mellékletet ad. ban a bronzkor képviseli.
Egyes szám ára 1 pengő, negyedévi előfize " " " A , réteg feltárásakor uapíényre került kolására, sőt az első vízi jármű: a tutaj kétési dij 10 P. Kiadóhivatal Budapest, Aradi- edények nagyon változatosak: vannak köztük i szitásénál is nélkülözhetetlen lehetett.
A zsineg használata pedig egy másik
utca 8. szám. Minden előfizető díjtalanul kapja ivópoharak, bögrék; korsók, fazekak, tálak,
meg a legújabb .ajándékregényt, amelynek köcsögök es nagyméretű gabonatartó edények, életszükséglet; a halászat eszközei között tette
I
magát
nélkülözhetetlenné. Ugyanis megkötődött
címe >A szerelmes ördög*.
A gyűjteményemben őrzök két kolosszális belőie, a fonál fejlődésének nagyszerű téjuji;
,
gmmmmaatsa^aasaaBaaBBBBBBaBaagaa
méretű gabona tartályt Az egyiknek mérete: 1 tása: a halászháló. És pedig minden valósze57 om. magas és 168 cm. a kerülete. Kiásá I rüség szerint valamelyik ijj-pengető ősvadász
Zongorázok figyelmébe! sakor 51 darabból került elő. A másik szintén i kezében.
—-X
darabokból összeállított gabona tartály és pedig
Talán ez is a véletlen útmutatásával, de
Lipoyniczky S z e v é r
.csak. '354 darabból. A magassága 111 cm. ; minden bizonnyal az emberi elme nagyszerű
zongorakészilé-mesler Budapestről Cell a kerülete pedig 232 cm. Színük hamuszürke találékony közbejátszásával születhetett
dömölkre érkezett és ez alkalommal és díszítve ia vannak.
A halászháló kötésének [eltalálása már
A kisebbiknek két u. n. bütyökből és
bemutatja legújabb szerkezetű zongoráit, részleges bepontozasokból áll. az ornamenti hatalmas lépéssel'vitte közelebb az embert a
fonál" fejlődésének végállomásához: a szövet
•melyek olcsón, esetleg 30 havi rész- kája. A nagyobbik gabooatartálynak is van :szövés alfájához.""~T
— - ; . .. „ . . J
két nagy éa több apró bűtyökje. 'Esőknek a- —
áiliázfcodásáuák ^rgya^ásákor
A—kflki
bűtykötoek talán inkább gyakorlati rendelte már említettem, hogy az Ember a -fonál fel
tése lehetett mint ornamentális. Ugyanis ezek dolgozása, illetve bálóvá kötése -közben jött
R égibb zongorákat becserél!
a bütykök az edények oldalain, középütt van rá, bogy ha a fonalat úgy mint a halászhálót,
nak. Ebből következtetni lehet arra, bogy idáig, de nem oly ritkán, Hanem szorosan egymás
Hangolást, bórözéseket
illetve a bütyökig a földbe helyezték. Ez annál hoz köti, illetve szövi, egy olyan ruházkodásra
. felelősséggel vállal. Vidéki, meghívásra is inkább valószerűbb,-mert -az edényeknek alkalmas maienat áap" kezébe, melyet p r i m i
otromba nagyságukkal szemben oly keskeny tiv feldolgozása és minősége dacára is már
.,
készséggel megjelenik.
méretű talpazatok ván, bogy ez az edények
Bejelentéseket e lap szerkesztőségébe kér. egyensúlyát csak a legminimálisabb mértékben szövetként kell elismernie az egész emberi
ségnek. Sőt, a maivá fejlett texlíl-ipárnak ez
biztosíthatja. Tehát, a gabonatartályokon tevő volt az a pár bizonytalan lépése, melyet a
bütykök nem ékitményik, hanem gyakorlati a Ma embere — kezdet kezdetének nevez.
szerepűk. A nagyobbik edényt közepén felül,
C S A R N O K .
Tehát a kőkorban, illetve a kőkor végén
másfél cm, széles, plasztikus szalag öleli át, mar ismerte az ember a szövetet és a szövet
sűrűn bepontozott ornamentikával.
előállítási
módozatait A kökort követő, bronz
A Sághegy története.
Ezeket a kolosszális méretű edényeket korban pedig mar külön utat igényelt magá
Irta: Wéber Gyula.
a Sághegy telepén lakó, bronzkori ősember nak, mint iparág: a fejlődésben.
j , ... .
hasznaila.a kalászból sujkoiással kicsépelt ga
- (Folytatás.)
A sághegyi őstelep feltárt bronzkori ré
Az ékszerek : 1. á torques, vagy nyakék, bonamagvak elraktározására. Azonban nem tegéből oly nagy tömegben kerülnék elő: a
a sághegyi őetelepről gyűjteményembe kerüit, csak a gabonamagvak nedvességtől való meg szövőipar bronzkori tartozékai: orsófők, szöbronzkori, ékaxernemek kflzt van két lorqnea. óvására, hanem a gabonamagvakból kézimal- vőszéknebezéket, slb.-hogy-bátran- állithatjuk,
" Az egyik sodronylanc és bárom nagy lemez moo őrölt lisztjük, sőt zsir, hus és gyümölcs bogy á Bronzkorban egyik legkilorrottabb
félék felraktározására is használta.,
csüngő díszíti.
iparág volt: a textilipar s a textíliák..
A Ságbegy bronzkori rétegéből gyűjte
A másik sodronytekercs, sok apró bog
(Folyt, köv.)
ményeinkbe került edények kőzött még - nem
lárokkai. .
: 2. A függő, ebből az ékszernemből a fordul elő a korongolás. A telep lakója, tehát
sághegyi ősu lépről csak egy pár került a ebben a korban csak kézzel formálhatta és
gyűjteményembe. A fülbe kapcsoló rész egy készithelte edényeit
Köszönetnyilvánítás.
karikából all, ebből egy oi cm. hosszú lánc
ereszkedik, majd ezt a végén pontozott orna
Mindazon jó.rokonok és
,
A Sághegy szövő ipara.
mentika, u bronz lemezc-Ongfl fejezi be.
ismerösöa, akik forrón szere
Fennmaradt emlékek bizonyítják, hogy
3 A karperec, a gyűjteményeinkbe ke
tett férjem, illetve édesatyánk
rültek kőzött legtöbb példány öntött de Van a szövőipar a kőkor végén telte meg első
vert rézből is. Majdnem mindegyik ízléses ro bizonytalan lépéseit. A kőkor ruházata tár
Joós Géza
gyalásával már- emiitettem, hogy az ősember
vátkákkal van díszítve.
4. A gyűrű, a gyűjteményembe került hogyan jött ra a" szovőmeslerség fortélyaira.
temetésén megjelentek, rava
Most tovább megyek. Az Ember mar n
gyűrűk közölt van három darab sodrony te
talára koszorút helyeztek, nagy
kercses példány is, kellő dupla és egy szimpla. régibb kőkorbao, vagyis a Palaeolithicumban
bánatunkban vigasztaltak, fo
Erős a gyanúm, hogy ezek nem a Sághegyen is használta a bőrszijjak helyett, vagy mellett:
gadják bánatos szivünk hálás
készültek, mivelhogy egyedülállók az eddigiek a sásfélékot és növényindákat kötözőszerül. Es
köszönetét.
között. Hanem a szomszédos őstelepről került pedig kötegyverei, szerszamai nyélreerösitésémint ipari cikk, kereskedelem utján a Ság nél, durva bőrruházata összetűzésénél vagy
Alsóság. 1931. július 8.
begy lakóihoz. Ugyanis a szomszéd őstelep, akasztásánál — minden előkészítés, illetve
Joós Oézáné
illetve a Velemszidi bronzkori ipartelep megmunkálás nélkül. De később rájött — bi
leitárásával nagyon sok öntőforma és felrak zonyára most is a véletlen útmutatásával,
éa gyermekei.
tározott kész iparcikkek: legyverek; szerszá ennek a legprimitívebb kötőszernek a módo
mok és szépnél szebb ékszerek kerültek nap- sítására. Eddig az Ember a hajlékony fűféléket"
ényre, bizonyítékául annak, hogy ott valami és oövényszárakat használta fel kOtözőszerForgalmas helyen
oek, jobb, tartósabb anyag hiányában. Ez a
kor virágzó .nagyipar, volt
A feltárt ttlepről előkerült ékszerek kö primitív kötőanyag, a használatban kiszáradás
zött van tönb hasonló,sőt ugyanolyan ékszer ntán vagy eltöredezett, vagy feloszlott rostjaira.
tárgy, mint á" Sághegyről előkerültek. Azon Ekkor a véletlen, vagy a mindenben jobbat,
ban nem kell azt hinnünk, hogy a Sághegyen Célszerűbbet kereső Ember, reflexszerűen vagy
P bérlettel e l a d ó .
leK bronzkori fegyverek, szerszámok és ék öntudatosan, ezeket a kopástól feloszlott nö 9 0 0
szerek mind kereskedelem utján kerültek a vényrostokat — megsodorta.
Gm a kiadóhivatalban.
sághegyi telep lakóihoz, mert a telep bronz
Igy született meg, mint kabáthoz a gomb
kori rétege is tartalmaz olyau tárgyakat me — azuvelbez_a^fonál
— —
_
lyek mint positívum bizonyítják, hogy a Ság
Azonban még aot, sok ezer ér elkopott így jóházDOi vaio ügyes fiút
begy telepén is készültek azokból a leletek az Idő kerekén, mire a fonálból szövet lett
ből, melyek gyűjteményeinkbe kerültek. Dr.
Most már az Ember ismerte a növéoyi
Holéczy Zoltán gyűjteményében levő, bronz rostokból sodort fonalat felhasználta ugyan
feldolgozásához szükséges ércöntő kanál és arra a céljaira, mint elődjét, de már nagyobb
felvesz D o m o k o s I g n á c
az én gyűjteményemhez tartozó öntőformák térbőségben és megfelelőbben.
és tégelyek, megcáfolhatatlanul bizonyítják, a
A fonál sodrása, illetve sodrásának a
vendéglős Celldömölkön,
naBBSB—
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