XXI. éfftlyia.

•egjelen minden vasárnap reggel.
Előfizetési ár: negyedévre 20.00Q K , félévre 40.000
K, egész érre 80.000 K .

Hirdetés ái)i éltre fizetendő.
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tir.
F & I S s m e r t i t n és kiadó:

D1NKQREVE H A N D O R .

Szerkesztőség és kiadéhlvatsl:
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldümölkpu,
ide intézoűJók a szellemi részt üietű közlemények
hirdetések és mindennemű pénzilletékek. .

Gyurátz Ferenc t
_A sopronmegyei Alsóbllkön félrehúzódva állott a bogárhátú
haz, amelynek előrebukó eresze alól. apró ablakszemek pislogtak ki
a széles, nagy uccara. A ház mohos szalmafedelére egy öreg akácfa
hallatta rá május régén a hervadó fehér virágot, október, régén
meg a dércsípte, sárga levelet. A tenyérnyi udvar kapuján egy a
munkában törődött, fáradt kezű házaspár járt k i és be, hajnali
harangszó hívására: fel a munkára, esti szürkület leszálltakór: imád
ságra . . . A Gyuratz-család v o l t . . . amelynek hajlékába a jó Isten
egy drága ajándékot tett le 1841. tavaszán egy kiesi gyermek ké
pében. Ki gondolt akkor arra, hogy abban a'kis jövevényben nem
csak a büki Gyurátz-családot, hanem az egész dunántúli evangélikus
egyházkerületet, as egész evangélikus egyetemes egyházat, sót aa
egész Magyarországot megáldotta az Isten I . . . Az emberek mit
sem sejtre, közönyösen Jártak el továbbra is a hág előtt, dehngy
gondoltak arra, bogy a szalmafödél alatt egy magasra Ívelő élet-

mg *#w>,mt.
módja .gyermekalmait; dehogy is
gondolták arra, hogy az alacsony
sorsa édesanya százezrek leendő
lőpásztora mellett virrasztja át az
éjszakát 1 . . . Talán csak az öreg
akácra hozott bódítóbb illatú vinyári napjain . , .
Igy indult el Gyurátz Ferenc,
ami megboldogult, nagy püspöküuk
a ti agy életútra . . . alacsony kör
ből, szegényes hajlékból, észrevét
lenül. Senkinek sem volt sejtelme
a jövendő nagyságról.
De alig suhant tova néhány
esztendő, már észre-kellett venni!
Minden szerénysége dacára egyszeresák reá irányultak a tekinte
tek. Csodálatba ejti falusi tanítóját,
aki észreveszi, bogy az .iskola
veteményes kertjében, egy nem
mindennapi virág növekedik; föl
diéi, tanulótársai ngy néznek reá,
mint a borókafenyő a jegenyére
és valami jóleső büszkeséggel moqdogatják a soproni líceum udva
rán: Gyuratz a mienk 1 . . . Ma
guknak k ö v e t e l i k
már a
fiatal diákgyeraket is, akivel ki
tüntetés szamba megy egy falóban
születni és élni. Az első szárny
csapásuk is sasra vallottak és
Gyurátz Ferenc csakugyan emel
kedett mindig magasabbra
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A szülői ház imádságos le
vegője álltatta lelkét a a pálya
választásnál nem iá kellett keresni
az utat, lelkének alapítványa ve
zette,' vonta a világ legtOvisesebb,
de mégis legszebb élethivatása: a papi pálya. felé. A hallei egye
temről visszatérve, 186?-beo_— a megbékélés nagy esztendejében
— érinti vállát a Lntherkontös fekete szövete és elhangzik ajaká
ról, a szivéből, a lelkéből a lelkészi eskü szava, az ő.-i soproni
templom magas boltivei alatt.
',.,„ .,.
....
, í
Áldott működésének apróbb állomásai után (Kővágódrs, Be
led), a reformáció egyik gyújtópontja, a papai gyülekezet,,kéri szol
gálatát es 1872 ben mar a pápai evangélikus szivekre hull a Gyu
rátz e kénéit gazdag magvetése . . . De ekkor mar n.-m a tanuló
' "rj hanem az egyházkerület dicsekszik vele .-. a bib'i.ii ,Jó.:.-ef
szerint öregebb .bátyjainak,? .kévéj s,zjyesen. meehajoln-jk
v

I

előtte . . . 1886 ben Karsay Sándornak, as ősz hajú főpászlornak
remegő kezéből átveszi. a vezéri pálcát és elfoglalja a minden
külső disz nélküli, de mégis méltóságos püspöki széket a dunántúli
evangélikus egyházkerületben.
Oh! milyen áldott is volt a működései Tekintsünk azét; ée,
ha az emberek hallgatnának, nagy darab lóidon megszólalnak a
kövek ! Kiáltó szavára a roskadozó temploma gyülekezetek szent
munkába fognak és közel-távol megújulnak az Isten lázadás haj
lékai. Kéiő standra összedobbannak a szivek és csodás áldozat
készséggel emelik fel a kőszegi evangélikus leányiskola falait. Bit- .
tatására alakulnak a Nőegyletek, bogy legyenek a szeretet tüzének
élesztői s az evangélium könyszáritó hatalmának megmutatói.
A külső alkotások nehéz munkája kosben a lelkéből imádsá
gok gyöngyöznek (el, annyi sebre enyhülés harmati I >A hit oltára*
a .Lelki vtsér; óh mennyi hajlékba vihette be as imádság bé
kés csendességét?... .^oerMÍajd-'
6o7« vasárnaponként hány oltárnál
hull áhítat a gyülekezetek sere
gére, énekeinek , szárnyalása, hány
csüggedő testvért emelt
slt már "fel
uj bizodalom kősziklájára ? . Felejtsük-e, hogy ff rajzolta.
•;X»-'>-s**:. a i
• OuíTíat! Adolf- h ő s i e s alakját
és 0 magvaraztn el.alkonj nló élete
bölcsességével •Ajsd< igazi felada
•
tat,
.^\fiU^];(is~2pm^^^i~-^.Mélyreható ismerete, lenkütr-gon- -'
dplkozása « szinte bevéazett Jfc
kéletességfi műveltsége, kötelességtudasauak. mély-é.v, apostoli ihlelett.-éaü va.'l.-isos hite, . .ezek azok,
a , tu.iíjdons'agok, amelyek . benne
egyesniusk, mint Igazi .keresztyén
és tipikusan magyar, férfias jel
lemben.*!
.
.
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A theologiai fakultás legelsóben is neki nynjija.* doktori
címet; a Ferenc József-rend lovag
jai közé számlálja; a.II. osztálya
vaskorona, rend magas kitünteté
sének tulajdonosa;: a IfoVendiházr
nak méltó tagja e s , , . mégis volt
benne valami a nagy hun király
nak, Atillának fenséges egyszerű
ségéből, akiről régi irások hirdetik,
bogy mindig íakupábol ivott, még
ha vendégei arany' serlegeket kocinti.ltek is össze I Méltóságában
is,híve maradt a puritán egyszerűségnek, amelynek láttára mér
lyebben hajolt meg előtte az Ön
zetlen tisztelók tábora, mintha
bihprköntóst hordozott volna válf akopors ój á t sem szabad ot I gyöngy
virággal, babérággal bontani. ^
Nem tudom elfelejteni azokat a jóságos szemeket, amelyek
kis diak koromban, szeretettél végigsimogatlak, nem felejtem azokat
a halk, atyai, szavakat, amelyek — a cél felé tartva — engem is
biztattak, engem is inegálilnltak, Gynrátz Ferencet í>anki sem léc
lejtheti, aki csak egy-z. r s erezte jó szivének melegét... Nem
felejtheti a.magyar e-.-.-igé ikus egyház, amelyért .élt, imádkozotté
dolgozott és nem Wejili- li a magyar hasa, amelynek építő lelkű
M M lailn i i IÍI n'"i'i'i .. - '
........'r.
• - •»;
Sirjá besüppedhet, .keresztjót belepheli finom mohszAlak erdeje.'
de p-ldaja < li'iiiüiik ragyog, .intése reléuí hangzik, a..lelke öröksekünk . . G m a u a mienk ! . . .
Hagy Mikié a. •»

i Foglalkozik mind^n.nenjfl bankszO.rO, üzletekkel, Tőzsdéi raegbüciSofat legelSnyösebhén.
teljesít. Efogsd félmilliótól MOdí. le . l- k e l h-fi AosztMmatra és kölcsönöket nyújt - |
.
•
váltókra ÓS ,_yéb étiéi.íárgyakra.
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a válaaitéi javaslatot
képviselőházban nagy érdektelenség
melleit tárgyaljak az egész országot érdeklő
éa .nagyhorderejű képvieelőválaattói javaslatot
Saját meggyőződésünk után beszélőnk, araikor
ezzel a problémával loglalkoznnk éa saját
magunk győződtünk meg arról, hogy a l
házban bizony-bizony igen gyéren Ölnek a
nagyságos honatyák. A kisgazdapárton látjuk
aokorópatkai Szabó I-tran kisgazdát és még
egy csitmdt társát Ogy látják, hogy csak a
kisgazdák a legjobb bejárók a t Házban, de
biz igaz is tehet, mert sajnosán kell megál
lapítani, hogy a kormánypárti hónalj ak sem
igen tülekednek az Mesterembe. Hogy a kor
mánypárti képviselők nincsenek nagyobb
számban azt megértjük, de hol marad ilyen
kor az általános.titkos választójogot követelő
es a bordó tetejéről- habos szájjal úvfl.tő
szociális gazdaságból lakadó jólétet hirdető,
magukat jól tápláló, a népekkel tOkót és
gerslit i-t- tő, népeket megváltó nemzetközt
vörflshad. Ezeknek a jó uraknak Ores a he
lyük, összesen Ttét Try'enfaj1a~ti(>«StVa. mura 1-7
kőzik, ncz be néhányszor a t. Házba, de
eszükbe sincs az, amit a választóik előtt
fogadták, hogy azt be is tartsák.
1

is 12 deci liter bort ivott meg a- korcsmá
néaefc k.2 r. 10 T.) A nagyobbik harang ba- ban s mi 'el öngyilkossági szándékáról araszerzési árának fedezését a celldömölki anya- ütést senkinek satn teli, igy feltehető, hogy
gyOlekezet hívei szép áldozatkészséggel teljesen zavart elmeállapotában követte el tettét
magokra vállalták, a második harang beszer
Adomány. -A Kemenesaljái Takarék
zési árat p-dig az egyházközség kötelékébe pénztár az ev. Nőegyletnek 100 ezer koronát
tartozó leanygyBlekezetek fogják aránylagosan adományozott, mely szíves adományért hálás
'beszolgáltatni. A kél uj harang már június
kőszeneiét nyilvánítja a Nőegylet elnöksége
hő első [elében megérkezik és elhelyeztetik a
Ujeágirók Almanaehja. A Magyarorbemesdömöiki ariikularis gyülekezet templo
1
mának tornyában, hogy attól'fogva^ercuyel- azági Ojságirók egyesülete elhatározta, hogy
vOkoek messzebangzó szavával összeg) Ojtsák I ezidén ismét kiadja Almanáehját, mely azelőtt
majd a híveknek seregét lelki épülésre és az ! évente mindenkor a magyar könyvpiac esselö Istennek dicséretére, 'akinek bestédéi! menye volt Az utolsó Almanach 1917 ben
j jelent meg, mikor is az Újságírók Egyesületa
toka, semmiképen el nem múlnak:
• jubileumot Olt Az idei Almanach ősszel keElhunyt tanuló. A kegyetlen halál ismét í rül a könyvpiacra és annak megteremtésében
áldozatot követelt váro-unk ifjúsága sorából, ; Szíi!Iősi Z-igmond szerkesztő vezetésével a
amely áldozat -annál.szomorúbb éa megha- . mai'.yar iró és újságíró világ ienkivaióbb repiúbb veszteség a családra, mert' egyetlen j rezentánsai vesznek részt . ^
syermekök volt, akibeu életOt reménységét
ós szemefényét veszítenék el. Másfel évvel
ezelőtt még az állami polgári fiúiskola III ik
Figyelem!
Gazdák I
osztályában vigan ugrándozott szabad idejé Hölgyek!
ben tanulótársaival es az ifjn. szelíd lelkületű
Szeplő, májfoltok él napsütés
é s jó magaviseletű tanuló hétfőn éjjel már elleni k r é m e k , d e k á n k é n t kimérve
a gyilkos kor áldozata lett, amiből a legna
gyobb szülői áldozatkészség sem tudta kimen ö s s z e s parföm é s kölnivíz különlegessé-teni. Mayer István és neje, városunk köztisz i-gek; fürdősapkák, bokaíormáló gu
teletben allo kereskedő családjának gyermeké mi pólya; az ö s s z e s h á z t a r t á s i cikkek:
volt az elhunyt ifja, akit 15 éves koráig ' légyfogók, naftalin, rovarporok, ruhagyengédségben és azaretetben neveltek fel és
mikor most a legnagyobb örömük tellett i festékek és kalaplakkok st.b. Cséplés1

1

Jó néhány hónapja történt az. hogy
forradalmi hangot kezdtek pengetni ez- k az
igen tisztelt vörOs honatyák, de a képviselő
házi elnök erélyes fellépése beléjük folytotta vn.ua benne és öreg napjaikban segítségükre - hez mentőszekrények brlügyimniszteri
a szót és, azóta nem mennek, ba* a t. Házba, 'leheteti volna, akkor k- lelt elveszíteni. Te j rendeletek szerint felszerélve; állattannem dolgoznak az ország boldogitásao, do metése kedden délután volt, koporsóját a porok é s . m e z ő g a z d a s á g i
vegyszerek..
azért elsején szépen felsorakoznak a pénztár virágok özöoe takarta és a város osztatlan
előtt és fizetésüket dehogy is engedik ' el, részvéte kisérte utolsó útjára. A temetésen Kaphatók Celldömölkön a Szent György
drogériában.
mert szerintük tisztességen munkaért ti-ztes- az állami polgári ficiskola tanteslOlete és
séges fizetés jár. .Vagyis mindenkinek kell tanuiótársai ie|jes_számmal vettek részt és a
annyit keresni, hogy abból tisztességesen temetőben Kemenesi József intézeti igazgató
megé!hf3«en, vagy csak nem engedik magu vezetésével kedves tauulútársuktót gyaszéoekA közigazgatási bizottság üléséből
kat a burzsoáziától kizsákmányolni.
i kifolyólag felírnak a Mbemlekek Országotkel búcsúztak el.
Bizottságához,
mivelhogy beigazolást nyert,
Most azzal vannak elfoglalva az igen
Érdekes *«i*ifrf«*« A dunántúli ev. hogy a dOmOlki templomrom Árpád-kori
tisztet vörös honatyák, bogy segiUeuek Vázsotiyi Vilmosnak, a uagy demokratának egyházkeriü-t megboldogult nagynevű p ü s p ö k e ; . maradvány, ezt a fenntartandó műemlékek
megszerezni a fővárosi bizottsági tagok több Gyorátz Ferenc, soproni diák korában a gróf j közé sfrolják.
ségét, A nagy demokrata ugy válogatta össze Csaky fiuk uevelője volt Elválasnk után
Közegészsegi állapotnak az elntali
a jelölteket, hogy az általuk jelölt 120 bi sokáig n e m találkozott a nevelő neveltjeivel negyedben. Kanyaró előfordult Celldömölkön,
zottsági tag közül 102 zsidó vallású. Mi tisz Más irányba sodorta őket az élet Am egy I roncsoló torok lob Janosházao, Kissomlyóo,
teljük a mi hazafias zsidóinkat, de saját szer mégis összetalálkoztak — a főrendiház ! vörheny Celldömölkön, Alsóságon, hasihagymaguknak ártanak akkor, mikor egy keresz ban! Az egyik fiu, gról Csáky, mint váci I máz' Kemenesmagasibau.
tény fővárosban ilyen merész jelölést elinal püspök, már a főrendek között volt, amidőn
Radio Celldömölkén. Pénteken és szomnak. Ezt még a nemzetközi azociálismus Gyorátz, mint ev. pOspök előszOr jelent meg
| baton mutatta be Meller igazgató Celidíimöljegyében sem volna szabad megtenni, á de a házban. És ekkor a gróf püspök felemel
mokratizmust hirdető Vázsonyi restéről pedig kedeti helyérő, elibe sietett Gyuratznak és j kOo a -Korona-szálloda nagytermében radio
épen nem volt várható. Mi azt izenjűk ezek melegen köszöntötte rég nem látott egykori készülékét. A hangverseny előtt a vállalat
' mérnökei ismertették a radio lényegét éa a
nek a jó uraknak, csak -tovább is igy . . . . .
nevelőjét, más egy h á z b e l i püspök társát a j különféle radio gépek szerkezetét Nagyszámú
főrendek kOzöttv Érdekes találkozás. Két I közönség élvezte ezt a népszerOvé vall talállélekre vet világosságot-'
1 mányi és örüli, bogy London, Pária, Berlin

H I R E K.

Megyegyülós. Vasvármegye törvény
hatósága holnap délelőtt a vármegye nagy
termében közgyűlést tart
•_
._Harangrendelés. A nemesdömölki ág.
hitv. evang. egyházközség híveinek azon ré
gebbi, közös vágyakozása, hogy a világháború
idején a haza megmentése érdekéből készsé
gesen átadott barom harangjuk • helyett uj
harangokat Öntessenek, rövid idő alatt meg
valósul. Az egyházközség ugyanis a • civitas
fideiissima* kitüntető jelzővel ékeskedő Sop
ron szab. kir. városban' több mint egy évszá
zad óta fennálló Seltenhofer Frigyrs Fiai
barangOotő gyárban két uj harangot rendelt,
amelyek kOzOl az egyik 560 kg. ércsulyban
fog készOlni és az életkönyvéből vett eme
feliratot fogja viselni: >lta as Urnák szavát
halljátok, azért még ne keményítsétek a ti
sziveteket.* (95 Zsoltár 7. 8. v.) .Aki
mindvégig áhítatos marad, at id vetül. <
(Máté ev. 24 r. 13 v.) A másik 315
kg. ércsulyra tervezett harangra az élet- könyvének ezen igéi fognak fel vésetni: -Az
ég és föld elmúlnak, de nz én beszédim
semmiképen el nem múlnak.< (Máté ev. 24
r. 35 v.) 'Légy hív mindhalálig és néked
adom at életnek korondját.' (János jele-

> * FeUödunántuli Mezőgazdasági Ka zenebangyersenyeit hallhatta, még pedig oly
mara ezúton is értesíti a kamarai tagokat, |*tisztán, miatha abban a-teremben lett volna,
úgyszintén az érdeklődő birtokosokat, és gaz I ahol • a zenekar játszott A megjelentek a leg
dákat, hogy folyó hó .24 én tartja V-ik ren nagyobb tetszéssel' é i megelégedéssel távoz
des közgyűlését.
*
ta-. Meller igazgató készüléket holnap már
^
Bucsn lSSákian. Ma deiulan ismét né a sárváriaknak mutatja be,,
pes lesz a Ság-felé vezető országot, amelyen
régi szokás szerint a celldömölkiek rándul
nak Jii Izsákfára, ahol ezen a napon tartják
a bucsut Vadászy Pál vendéglős már eleve
gondoskodott, hogy vendégei a legkitűnőbben
érezhessék magukat A legjobb borait szolgátja fel és hogy a bor jobban csússzon,
olyan ozsonna és vacsora van összeállítva,
ami a békebeli izsákfai buesukat juttatja
eszünkbe. A fiatalság, itt kedvére kitáncol
hatja magát a legjobb cigányzene mellett Ha
az idő kedvező lesz, ugy ezt a szép és jóhirO kirándulóhelyei nagyon sokan fogják
felkeresni, hogy a mai napot kellemesen tölt
sék el.
Felakasztotta magát. Németh János
77 éves várkeszői lakos szerdán délután Kiss
Lajos istállójának a mestergerendájára fel
akasztotta magát és meghalt A megejtett
orvosrendőri vizsgálat során megállapítást
nyert, hogy az öreg iszákos és összeférhetetlen természetű ember volt, aki kedden este

Ellopott kerékpár. Egy ügyes kerék
pározó c-ntörtök ön délelőtt elkarikázott Szalóky Zsigmond helybeli kőfaragó kerékpárjá
val, aki gépét a Bárány vendéglő ajtajába
helyezte és midőn néhány perc múlva azt
kereste, már. nyoma veszett Kéri mindazo- .
kat, akik a tolvaj nyomára tudnának vezetni,
jelentsék azt a csendőrségen vagy szerkesz
tőségünkben, ahol jutalomban részeseinek.
Megdobálják az autókat. Az állandó
választmány előkészítő gyűlésén Gyömórey
György felszólalt azirányban, bogy faluhelyen
mindgyakrabban előfordul, hogy éretlen su
hancok-az autókat megdobálják. Ezt a fel
szólalást megerősítette az alispán is, mert
Cell körOl az ő autóját is megdobálták.
Gyömörey kéri, hogy az ilyen dobálódzókkal,
vagy szüleikkel nagyon szigorúan bánjanak
el, hogy ez még ne ismétlődhessék, Kérte
még az egyik celli ut megjavítását is. Az
alispán mindkét ügynek kedvező elintézését
ígérte.

Ha BUDAPESTRE jön, most olcsón vásárolhat PÜNKÖSDRE

STERN

J Ő Z S E E í i ' ^ r í ^

Budapest, IV. Kálvin-tér 1, szám.

Kizárólag elsőrendű minőségben.

JEi

KEMENESALJA
éi a tag aevs éa tagsági szánta. Az átvett
Orsságos vásár. Holnap Celldömölkön
országos vasár tar lati k. üli" re látható, hogy
a vásár nagyforgalma lesz.
láncmultUág. A vönöcki rom. kath
ifjoság Aldozocsűtörtököo tartja bucsu-táncmulatságát özv. Baráth Károlyné veodéglőjébeo harmónium alapja javára. "Kezdete dél
után 3 órakor. 1

Élénk feltűnést kell Béta Láizlö cég
egyes cikkeknek reklám áron való árusításá
val, ami rendkívül örvendetes a fogyasztókra,
tekintve a mai nehéz viszonyokat. Ajánlatos
a ség arait figyelemmel kisérni.
l

Megérkeztek
a bécsi újdonságok

;

WEILER**^
divatáruházába,
melyeket az alább felsorolt jutányos
árban árusítunk:
Fraocia eponge újdonság .ntr.
46r-70 ezer K-íg.
Creppek mindeo divat színben 32—35
Mosó voálok >
.» • »
182 0—0 025
0
Divatos mintás grenadin
j. j
Férfiingek angol zefirből 200 ezer * • '
Puplin selyeminget rendé- lésre készítünk
240 ezer K.

borítékról a pénztárkezelőnő elismervényt tar- |
tozik adni. Ezsii elismervény mindaddig megőrzsndő, mig as osztalék kifizetésre nem
kerfll. •
'•"" '• '
Minthogy as osztalék kifizetése csak a
szelvények központi átvizsgálása ntán törté
nik meg, kérjük tagtársainkat hogy a be
nyújtást követő eéhány hét múlva szívesked
jenek a kifizetési' iránt az árudában érdeklődni.
Továbbá értesítjük t, tagjainkat, hogy
ugyancsak a folyó évi április hó 26 á n : tar
tott közgyűlés határozata alapján minden.
tagunknak egy-egy befizetett üzletrész után i
az üzletrészek számának megfelelően ugyan- ,
annyi ingyen üzletrészt Írunk jóvá
Az ingyenes jóváírás azonban csak 20'
üzletrészig terjed. Tehát akinek 20 üzletrész- '
nél többje van, annak is csak 20 üzletrészt \
írunk jiiva.^
Az üzletrész jóváírásáról szóló nyugtat- j
ványt az árndák utján fogjuk tagjaink kö- ,
zütt kiosztani, miután a posta utján való
végrehajtás aránytalanul nagy költséggel járna.
Minthogy a jóváírás technikai keresz
tülvitele hosszabb időt fog igénybe- venni,
arra kérjük t. tagjainkat, hogy áz árudák
utján rüvideseo kezeikhez juttatott nyugtatványt szíveskedjenek ideiglenesen a tagsági
kónyvbe beragasztani. Az ingyenes-üzletrészek
jóváírását a tagsági könyvecskében későbbi
időben fogjuk végrehajtani, amikor a nyuglátványt vissza fogjuk venni.
Budapest, 1925. évi május-hó 7 én.

Az igazgatóság.

Minden leány pályázhat a Pünkösdi
királyod címre éa rangra, ha beküldi - fény
képét a Színházi Élethez, melynek nj számaMáv. Alkalmazottá Fogyasztási Szövet részletesen közli a szenzációs pályázat min
l a n t á i o t kliteiaéifil
- den fettételeit. A hét eseményeiről kiváló
/
A Magyar Államvasutak Alkalmazottai cikkek és színes, érdekes riportok számolnak
Fogyasztási Szövetkezete felhívja a C/rá— be. Kálmán Jenő illusztrált novellája, Szenes
sarló közönség figyelmét, jelenlegi előnyös Béla Csudaszép Magda regényének folytatása,
aroo forgalomba hozott, alant felsorolt áruira, Pásztor Árpád nagyszerű darabjának a Magazon megjegyzéssel, hogy árudájukban , 4 ' neticnek teljes szövege mint darabmellék let
denki vásárolhat Minden árujuk elsőrendű. A Két vicclap. Nagy és érdekes vidék, sport,
vevők pontos, előzékeny kiszolgálásbán része auto. zene, divat, képzőmüvé-zet, iparmüvésülnek, rendeléseiket esetről-esetre házhoz i szét, tíyaralási rovat. A tartalmas mezirovalszállítja.
ban pedig Váró Andor regényének lolvtata-a
a
a
Kocka, süveg,
porcukor.
^,l'mkristály
V,,^,Tésa'S"o'
' Ltsz képei, a Színházi Élet főbb tartalmát Egy
tek Rizs 1. reiudO, fényezett Japán. Rizs 2-es, ,
élűfizetés
ko
Kávék: Maraguyp, Gyöngy, Santos, Pörkölt 80 ezer korona. Kiadóhivatal Budapest Er
Cacao hollandi elsőrendű. Lencse. Borsó sárga. zsébet-körút 29.
'
Bab. Köleskása, Aszalt szilva Szilvaiz. Gyü- j
Alapítvány a cserkésiek javára. A
mölcsiz vegyes. Príma minőségű borok, elsőDélmagyarországi Közművelődési Egyesület
rendű rnmok .es pálinkák. Mosószappanok stb. •
Szeged "és a Ganz és Tár.-a Danubius r _ L
• i Mivel fent megjelölt áruk árait nem |
10—10. millió koronás alapítványukat tettek
közöljük, szem előtt tartva az esetleg beálló i
a cserkészet fejlesztésére. A fenti intézetek
árolcsóbbodást, t. vevőközőnségünket'.'felkér- |
alapítványaik révén a Magyar Cserkész Szö
jük olcsó árainkról, valamint áruink jó mi- {
vetség örökös tagjai leltek.
nőségéről yöződjön meg személyesen, mivel
Magyarországot msghivták a május
azok a celldömölki árupiac legolcsóbb arái
26 iki népaiövetségi tanácskoiásra. Mün
és legolcsóbb árui.
chenből jeléntik: A >Bayerische Kurir. írja,
Egyben közöljük t tagjainkkal, igazga hogy középeurópa gazdasági újjáépítéséről
tóságunk folyó évi április hó 26-án megtar május 26-án tart ülést Géniben s Népszövet
tott közgyűlésének a vásárlási visszatérítésre ség A Népszövetségi Tanács felhívta Magyar
vonatkozó határozatát, kérve a. t tagokat, országot, hogy erre a tárgyalásra küldje ki
hogy szelvényeiket, valamint a szelvényeik képiselőjét
kimutatását saját érdekükben mielőbb adják
Egy bécsi egyetemi tanár a magyarát a celldömölki áruda vezetőségének.
japán rokonságról Most tért vissza Japán
HIRDETMÉNY.
ból Melisch bécsi egyetemi tanár, aki a
Értesítjük L tagjainkat, hogy a f. évi Wiener Allgemeine Zeitungban hosszabb
április hó 26-án megtartott közgyűlés hatá nyilatkozatot tett japáni tapasztalatairól. Ilin
rozata alapján szövetkezetünk tagjai sz 1924. ket kűlöuösen az a kijelentése érdekel, hogy
évben arudainkbán vásárolt szabadforgalmi, szerinte a japánok nagy rokonszenvvel visel
eousumáruk értéke után (jóléti és bizományi tetnek a magtárok iránt és ókét vérrokonok
. áruk - kizárásával) 3 százalék azss. bárom nak tekintik. Melisch professzornak feltűnt a
százalék visszatérítésben részesülnek.
nagy hasonlatosság, a japánok éa a magyarok
Az osztalék visszatérítésben szövetke között I
zetünknek csak azon tagjai részesülnek, akik
1924. évben már tagok voltak. Az 1924. évben
_ g-l
W 9 hónapos és 1
belépett tagok csak' az 1915. évi vásárlás
JCallcLllvI
2 es n ő s t é n y
után fognak kedvezményben részesülni.
Felkérjük az osztalék visszatérítést igénylő
t tagjainkat, hogy az 1924. évben eszközölt
szabadforgalmi, consom áruk bevásárlásáról
szóló pénztári szelvényeiket összegyűjtve és Szent György drogéria Celldömölk.
összegszerű jegyzékbe foglalva az áruda pénz
204 négyszögöl területű
táránál nyújtsák be. A pénztári szelvények
becsomagolásához kérjenek sz árudában egy
külön e célra szolgáló borítékot, melyben a • I r t t s f s I M P A j r
tési feltételek
szelvények a jegyzékkel együtt eshelyezeodők.
mellett
eladó.
Cím
a
kiadóhivatalban.
Ezen boríték leragasztandó és a leragasztás
helyén a tag sajátkezű aláirásával látandó él, I 7f\ncmrát
javit t Ijes
hangol
•SS
A borítékba csak olyan vásárlási szel- | . . f " S * - * * megelégedésre Vadász
vényeket lehet betenni, amelyre rá van ve Jenő zongorahangoló. — Előjegyzések e lap
kiadóhivatalába kéretnek.
zetve: .1924. évi visszatérítés- "
M

^
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Figyeljen a minőségre!.

- ElOnyösen csak így vá
sárolhat 1 . .
Használatban
a legolcsóbbnak mindig csak

a valódi > F r a a e k k i v i p ó t l é k ' bizonyult és pe
dig k i t ű n ő
minőségénél
-fogva!
Ügyeljen bevásárlásainál
gyári védjegyünkre, a »ká-

Té4araléra«.

1'
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok a rokonok, jóbarátok,
ismerősök, valamint a tisztelendő nővé
rek, kik korán elköltözött drága gyer
mekünk hosszú, nehéz betegsége alatt
az ápolás súlyát velünk keresztén;
irgalmas lélekkel megosztani segítették,
akik ravatalát oly szép virágokkal hal
mozták el és akik a temetési végtisz
tességen megjelenlek vallás külömbség
nélkül, különösen a volt diáktársai, kik
kedves tanáraik élén testületileg jöttek
el búcsúzni tőle — fogadják gyászoló
szivünk hálás köszönetét.

tf&S*

1

I

Bayer István és neje.

Köszönetnyilvánítás.
Istenben boldogult féleségem,
illetve édesanyánk

/

l á t h é Eleknó

temetésén akik megjelentek, rész
vétükkel bennünk felkerestek, nagy
bánatunkban vigasztaltak, fogadják
megtört szivünk hálás köszönetét.

A gyásioló Malii.

Szabászat, rajztaniolyam!
Celldömölkön három hetes szabászán
rajztanfolyamot nyitok. Könnyű tanítási mód
szeremmel s hölgyek ezen tanfolyam elvég
zése után képesek bármily divatos ruhát
elkészíteni.
Aki tud már várni és nem akar raj
zolni, az egyedül iá elbírja "készíteni ruháit a
divatlap utáni szabásmintámmal.
Ruhák elkészítését jutányos áron vál
lalom. Levélbeli megkeresések

Baiti Ilonka sxabéai Pipa,
8zemilcmai-ucca 0. címre küldendők.

éV

fajtiszta farkaskutya

,

, ,

u

1

A világ legjobb cipőkrémje I

20

iéü.erflésHarakall

Budapest V1T.

Telefon

&

P i s a S e u s t t Ules-a. 9.
Tesiprém I J k i a z l t é r 1
Órlial választékban kapható
a l e g k é a y e s e b b lilést U
kielégítő

FUztst

VILMOS

O TT

fén

TMpmestar
hrfltérihét,

it, VIL Rákóczi-nt 74. (agyai
ott van a régi Mona Ltsa műterem is.)
A legmérsékeltebb árakért művészi fény
képet kap. Budapest ül. Zsigmond ff. 36

Férfi öltönyök 800.000 koronától
feljebb.
Fin Öltönyök380.000 K tói feljebb.
Gnmmi.kabátok 360.000 koronától.
Férfi gyapja szövetek 110.000 ko
ronától feljebb.
Férfi felöltők, angol és Burbery
kelmékből. Női tavaszi kabátok a
legújabb szabásbán és az összes
e szakmába vágó cikkekot.

SZOMBATHELY Kossnth Lajos-n. 19.
Készáru üilet Óperint-ncca 7.
Készít és raktáron tart minden e szak
vágó munkákat, mint pl. Villamos
(álló lámpát 2 mt. magasságban selyem
ernyővel, valamint asztalra és éjjeli
szekrényre lámpát, facsillárokat, virág,
könyv ée szobor állványt, szalon asz
talt, laggöoy.kc^tpi^éagyerty^tartót,
zongoraszéket, álló és fali fogast, konyha
' fatargyakat, kuglibabát és golyót, lignum
sanktnra fából, hordócsapot, fadobozt
(kasettai szijknrongnt fából,., gyermek
kocsit, Turul labdaverő fát, Ping Pong
(asztali tennisz),gydrü - hinta, mindenféle
gyermekjáték fából celnloidból,székülések
stb. stb. Az Országos IparegyesOlettől
ozflzt éremmel kitüntetve.

ílfci o l r
UL2*M%M>ff

Fióküzlst

la „és dlezmo esztergályos _

I

Ha élethű, művészi fényképet akar
keresse fel a 3 évtized 'óta'' fennálló és
országosan előnyösen ismeri

Altmann Bernát

.
elfckészil
A legjobb sikerrel készít elő középis
kolai magánvizsgákra, érettségire vidé
kiekei is. Részletfizetési kedvezmény,
teljes anyagi felelősség.

f UTH

lapniilf

AMG0L RUHA ÁRÜHÁS

Sselvény
Ezen szelvény felmutatója a napi
árból 26 százalék engedményt kap

01 s k a y fényképész mesternél,
Budapest R á k ócz i- u t 74. Fiók:
B u d á ti, III. Zsigmond-ucca 36.

Mérték szerinti nrisrabóság I

Megnyitottuk

Jó karban levő

s értesd I

azonnal

Celldömölkön. Árpád és Rákóczi-ucca sarkán

eladó.

1

1

Cim

megtudható

a

kiadóhivatalban.

építési irodánkat.
Kérjük az igen tisztelt építte
tők szíves pártfogását. "

Dr. Csillag J. szanatóriuma
Győr, Árpád-ut 20. szám. Telefon 884.

| Magán gyógyintézet, sebészeti, női és
belgyógyászati betegek részére-. Teljesen
moderp kórtermekkel -1 és 2 ágyas
üveg- és porcellán kereskedése
Celldömölki UJrtkirtauii-iir..
szobák. Testegyenészeti osztály (Zander),
Ebédlő, kávés, mokkás, üvegkészletek GyógytornaHőlégkezelés. Ambuláns be
óriási választékbau, modern kivitelben.,.
járó betegek részére is. Szabad orvosvá
Alpakka evőeszközök díszdobozban éa
lasztás. Közalkalmazottaknak 50% keddarabonként.
_, • vezmény.
Lámpák á legegyszerűbbtől a legdísze

Gyökeres és Majnik

KÖSZTÖLWZ MÖB

lt

sebbekig.
S
TOkrOk . és. m i n d a m . e m ü üvegárukból
állandóan nagy r a k t á r . H i b á s tükrök j á r t t á -

H
JL J j |
alkatrészeket és kéJ e i d i U l U
szülékeket ne vásá
roljon addig, amíg Araim olcsóságáról
i p i t k r Z Ő k ü B k g l Ö l n y ^ meg nem győződik. Az összes villany
ból készítek ngy az nj üvegezéseknél, m i n t szerelési anyagokát a legolcsóbban szál
JITItalOKMl,
: •.
lítom. Vidéki vevőknek rádió anyagok
"
He atslastta el üzletemet felkeresni, nál éa készülékeknél 10 százalék uta
akol a^legUgvetoeaakben ét
zási költség megtérítés.

Borotválkozik!
Ha könnyen éa jól a k á r borotválkozni,
ngy kOszOrflltesse borotváját,ollóját, ké
s é t hajvágó gépévé 1,1 a*te -pengéjét

JCS VENDEL mflkóizörainél
, Brenner .
•tat kartell Árslra . kl
1
1
1
t

borotvaköszörOlés csak 12 ezer K
hajvágógép .
15 ezer K • tói
oltó
>
5 ezer K tói
Gilette-penge.
500 K-tót

Azonkívül nagy válantek a legfinomabb acél
árukban, iUateser*«ben, borotválkozó eszkStBkben, (ani- kefe- 6a atappanárukban. Baadklv i l élesé árban:
Szabó olló . K 4 z i < a legfinomabb Solingeni
gyártmány:
fraa
»-ea -IQ-ee
11-ei
U-sa
70.000 100.000 150.000 KÓ0.000 280.000 K
1 t rendű bajváfóftp O-áa éa 3-aa 70 ezer K.
1
•»
Solingeni borotva tokban 80 aaer K.

Hnsörlógépalkatrészek állandóan
raktáron I
Vidéki megrendelést azonnal teljesítem.
Ttaalaiettel
Poitoi kiszóljalak!
LAJICSABICS VENDEL. 1 céj 20 evs áll lenn.

WALTÉR magántanfelyam
Budapest, VHI. Rákóczi-ut 51. szám.
Előkészít középiskolai összevont raagánvizsgakra, érettségire, vidékieket is. Tisztviselők

rt

1

Négy lakás- h í 7
Celldömölkön, őr
ből i l l ó
szágut mentén el
adó. A vevő esetleg szántóföldet is
vehet a házzal. Cim a kiadóhivatalban.
Galgóczy

magántaiifolyam

Budapest, Mária Terézia-tér 3. Előkészít
magán vizsgákra, érettségire vidékieket is.
Czelldör.iölkbn, a Sági-uccában

egy házT*^ral és kerttel, üzlethelyiségnek kiválóan
alkalmka, azonnal eladó: Címet meg
mondja a kiadóhivatal,,.. •.

ucca 63/a. Telefon': J. 40—49.

**

épitő-mesterek

.

z ngy keresse fel

Biezo István ^SSMV^t
laSmnlkiTii,

a

KoSSUth

Lajos-uccában és bizza meg házának javításával,
mert az általa végzett mnnka után háza 10 évig
nem szorul javításra. Elvállal minden az építke
zésbe vágó javítást, valamint nj házak építését
olcsó ár mellett és azokat kifogástalanul végzi

PERMETEZZÜN K

SQL B A B R A L

a Farbenfábrikea vorm. Fnedr. Biyer & Co. leverkaseni gyárnak
az egész v i l á g o n képviselt szerével.
A L K A L M A S : gyümölcsfákon, szőlőkben és kertészetben fellépő kárttevők
ellen. GYÁRTJA: Kransi Boskovlts Eoyesült Ipartelepek R. T. Budapest,
VIII. Orömvötgy ucca 8. FORGALOMBA HOZZA: a Magyar Növénymentő K
T. Budapest, VII. D..hány-ucca 20. KAPHATÓ: a Hangya Fogy. Szöv. összes

fiókjaiban, a Magyar Mezőgazdák Országos Szövetségében e s . a szakmába
vágö összeg-kereskedésekben.

nek nagy k e d v e z m é n y .

aeati sasYveyaBitaiíbea. OtlietemOk.
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