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KEMENESALJA 
Hegielea Etádén vasárnap reggel. 

Hirdetéi dija elére illetendő. 

P O L I T I I 1 I LAP. 
Pattié* i i r t i i iH éa t M t l 

D1NKOREVE NÁNDOR. 

Sierkes i tó iég é l kiadóhivatal : 
Diokgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön, 
ide intéz*.adok a szellemi reszt illető kSdeméoynk 

hirdetések és mindennem i péosilletékek. 

Fiatalkora bűnösök erkölcsi 
sfilyedésének okai. 

Itta: Papa Sásáét. 4 
Lássuk az okokat egyenkint Hivatás

szerű nevetés alatt .ériem az olyan nevelést, 
amikor a szülők bizonyos szabályoznak, meg
határozott irányelveknek megfelelően dereinek 
gyermekeiket es peréig munkájuknak ered
ményéről időről időre egy úgynevezett szülői 
ertekezletén^ beszámolnának 
nem tndna eredményt L i i t í M ' , 
felelő eljárással kellene a heiyes ueieiesre 
bírni. Ohio északamerikai államnaü Oerelaíid 
nevtl városában az iskolai hatóság szülők 
részére rendelt iskolát. állított, mely kü.Ou 
tanfolyamokban nem csfipans-«v~-^obli megél
hetés tekintetében igazítja útba az-apákat és 
anyákat, hanem együtte-en a nevelés mester
ségébe is beavatni igyekszik őket. Ilyen intéz
mény létesítése, bármily különösnek tessék, 

'nálunk is üdvös és hasznos volna. Világszerte 
már több helyen megalakult á .Szülők egye-
sűtete--, az .Anyák iskolája.. Az ilyen intéz* 
menyek lecneu-k hivatva a szülők köziti e-.-ve 
tenni azokat az ismereteket, melyek az oksze
rűbb nevelésnek előfeltételei. 

Ha minden szülő rendelkezne az ok
szerűbb nevelés tsaaiteeteiveL oeve'ői műnk i-
jauak bizonyara olyan magaslatára emelked
hetne hogy nemcsak sajal c^aladjanak.hanem 
egy egész nemzei boldogságának szolgálna 
nevelői' munkájával. 

Naaa lehet a i okszerűbb navalés aaao-
kajat az olyao • - : l 6-r • bizni, akikel társa
dalmi állasukból f.ilyfl élebarvatázaknak a lét
fenntartásra iramu'O gondjai elvonoak a ne
velés Biankájától I t kOiönÖsea a falusi édes
anyákra gondolni, akik a háztartás vezetésén 
kivüi a merőga:da«i?i murfcak végzésében 
is resztvpsznez es seny-e.enek gyermekeiket 
felügyelet nélkül hagyni. Neveié-; szemnint-
jábol továtrbá B'.ye erur* melló a hadi.)«ve-
gyek Helyzete, akiknek minden tdejei a rne;-
é lhetcsooi nehéz gondjai foglalnak le. Gyer
mekeiket vagy igen hianyosau, vacy etyál-
talábm n*m kép-sek nevelni, ami könnien 
érthető i-"és Urmészetes is, hiszen A a csa
ládfő, a kenyérkereső. Az ailaiu állal nekik 
nyújtott özvegyi segély oly csekély, hogy alig 
jöhet >zamitá«ba. Hogy ez-k az any.k is 
testileg és lelkileg ép és egészséges gyerme
kekel nevelhessenek a hazának, anyagilag 
inppmiet.ne. ke|i őket tenni. Ez az államnak 

nem akarnak, nem nevelnek okszerűén, he-
| lyesen. Itt azokra a szelőkre gondolok, akik-. 
; nek gyermekük teher, jobb szeretnék, ha 
| nem volna. Ilyen szülők vannak falon éa va-
I ro-on agyaránt 

Élt Romában egy uemeslelkO Özvegy 
I Cornelia, kinek két derék fia volt: a Cracchus 
I testvérek. A kitűnő anya kiváló gonddal 
I nevelte, gyermekeit. Egykor egy hin barátnője 
j látogatta meg-zz -özvegyet és kérkedve mu 
' tugatá meg uiki diuga ukaserem Kíváncsian 

szülő t kérte Corneliat, hogy ö is mutassa mag drá-
meg- I gasagnit. Cornelia megvárta, mig gyermekei 

' az i-kolabot hazaérkeztek s akkor átölelvén 
fia;:, ugy nfutaia be őket hivalkodó barátnő- ; 
jenek: . lm ásat az én legdrágább kiucseim.. , 
Corne'ia szeretetének legfőbb tárgya gyerme-
Kei voltak, hivalkodó barátnője pedig drága , 
ékszereiben kereste a boldogságot Hogy me- ; 
lyik voit boldogabb, künojű eljalálni. * 

Ketséttteten, hogy vannak sztilők'ma is, 
akik legdrágább kincsüknek gyermekeiket te- I 
kintik, de van sok szttlő, akik' nem gyerme- j 
keikben, hanem egészen máiban keresik bol- -
dog-águkat. Ag előbbiek gyermekeiket Isten I 
aldasauá;, az utóbbiak pedig — legvűak | 
őszinték és mondjuk ki — tehernek, átoknak, ; 
Istea atkának tekintik. Hogy milyen nevelés-
ben részesülnek az utóbbiak gyermekei, mon- l 
'.i.iom se-n 'sr-'t. I " említem meg azokat a '. 
varos, anyákat, akikéi a aaegéibétós gondjai 
nem vonnak el nevelői munkájuktól, mégis ! 
elhanyagolják • mnyelmil-égből gyermekeik . 
nevelécét csak azért,'hogy a társas état öro l 
maii élsazbaaaék. «yermaV:ikol pedig ilisMk- j 
leien, tudatlan kezekre bízzák. 

Hogy a mai anyák túlnyomó többség 
ben i' nyíre hanyagolja* el köteles-eveiket ] 
a esalád es a neveles kört... mar bizonj i! , . 
nem szorul. 

KszakamerKanak Illinois alti : 
I ' . " j : . törvényt hoztak annak meg ikada- . 
lyözasárá, hogy az úrnők cselédeikre 'bízzak • 
gyermekeiket,-ma.uk pedig a házi n kívül 
kere.-n-k sz»r.ikoza-i. A törvénykem> ,y bün
tetessél sajtja azokat az-atyákat, aki» gyer
mekeik nevelését elhanyagoljak? Ennek a , 
rendszabálynak es beavatkozásnak létjogosult- ' 
sácat nem rizsi áljuk, de -tény, hiuy ilyen . 
törvénynek nálunk is sürün alkalmazásra ' 
volna kilátása. 

Nem lehet célom, hogy a^evelesügy ' 
részletes tárgyalásába bocsátkozzam, viszuul 
nem nyújtanék egészet, ha elhallgatnám a 1 

feleletet erre a kérdésre: mit tegyünk az 

munkoprogrammjába lel kellene venni- a ne
velésügy problémáját is. Igy azok missziójába 
tobb tartalmat, tobb életet Öntenénk. A célt 
agy gondolom elérhetőnek, hogy a nevelésügy 
barátai éa hozzáértői a annak hivatott lak
torai értekezésekkel és (elolvasásokkal adná- ' 
nak irányt a nevelésügy problémájának. A 
nevelésügy kérdésének a fent emiitett intéz
mények munkaprogrammjába való felvétele 
azok iddigi munkájának értékéből mit sem 
vnnna la aőt »rl fokp-pá éa igy mégis alka-

igen fontos és sürgős szociális leladalái lfiz% 1 az iAszerfl,-inten»iveiih nevelés érdekében 
kell hogy tartozzék, meri erkölcsi és hazafias 
kötelessége is azok hatramaradottjainak exis-
teociajáról gondoskodni, akik életűket és vé
rüket vitték és tették le a haza oltárára. Ez 
kötelessége az államnak nemcsak azért, mert 
ezzel a köznevelés szempontjából oly fontos 
nemzeti közérdeket védi, hsoem a nemzet 
mártírjai iránt érzett bálaadóját is lerojja. 
Az állam .legye lehetővé, hogy at anyák, 
akik a jövő nemzedék és a nemzet jövendő 
sorsának letéteményesei — élhessenek nevelői 
hivatásuknak s necsak a szó szelídebb, de 
annak a legszorosabb értelmében vett .nevelő 
anyák, lehessenek és legyenek. 

Nem lehet az okszerű nevelés munkáját 
az olyan szülőkre bizni, ̂ k ik ha tudnának is, 

i .— — .—• —.—..o a-Me-, 
lom nyílnék nemaaak aa egyéni, hanem a 
nem. e.tnevelés earmejéoek. megra ..-utasára is. 
Csak igy láthatnánk ovnizeti, egyházi éa tár
sadalmi közéletünk erkölcsi tisztaságát és 
nemzeti létünk biztusitas-at, cenk igy varhat
juk hazánk és u> mzetfink megujbodását. Mert 
ne (elejtsük el: i.miiyen a osalad, az iskola 
és a társadalom, olyan az ifju-.-ig, amilyen 
az ifjúság, olyan a jövendő. 

" Ezekben'kívántam a tiata korú bonösok • 
erkö.csi sűlyedésének oksi' isn - 1 >toi, azzal 
a törekvéssel, hogy munkámmal a nevelés
ügy eszméjét céljához közelebb vigyem. Hogy 
okfejtéseim megfelelnek « a reális tényeknek, 
hogy az eszközök iu«g,vaiasztásabao r iv.-en 
jártam e el és a kitűzött célt m ,,u' iben 
közelitettem meg, nem én vagyok hivatva 
annak a megállapítására, hanem elsősorban 
az. ak't az itten tisztelt tanító egyesület hi
vatalos bírálómul kijelölt, továbbá a umlo 
egyesületnek itt jelenlevő tagjai, igen tisztelt 
kartársaim. Csak annyit vagyok bátor meg
jegyezni, hogyha sikerűi áz érdeke.t szülőket 
as oe.ierü, üatanzivnbb nevelés ügyének nM-zr 
nyerni, ha áz iskola, a társadalom a család
dal összefog e nemes célo munkában, én 
hiszem, hok-y az ifjúságot sikerűi a jövőnek 
mecm leni és egy szebb, bodogabb Magyar-, 
országra támaaztnni. Dgy legyen! (Vége.) 

Hol és hogyan kezdjük a javítás munkáját ? 
Az okszerű, intenzivebb n -velés; a javítás i 
munkaját mindenhol kezdhetjük és végezhet- ' 
jük, ahol mód van rá és alkalom kínálkozik 
a nevelésügy kérdésével való beható foglal-
koz.a.-ra. Ami pedig az okszerű, intenzivebb 
nevelés munkájának a szülők kezében való ' 
meghagyását illeti, aggodalom nélkül csak | 
agy tehetjük, ha előbb a szülőket neveljük! •: 

Az okszerű, intenzivebb neveles kérdé- , 
sével való foglalkozásra, illetőleg a szülők | 
neveléséra, a szükséges ismeretek nyújtására ' 
bő alkalmat nyújtanának a különféle erköl
csi intézmények, mint pl. az ifjúsági egyesü
letek, a nőegyletek, a Magyar Asszonyok í 
Nemzeti Szövetsége stb. Ezen intézmények 

Mint m. cserkész segéd-tiszt 
- Amerikában. 

ilrooklrn New tork 9... 
Most egy éve annak, hogy mint a sop

roni ev. tamtóképző-intézet IV. evf. növen
déke és mint az intézet kebelében alakult 61 
sz. P.vfTy cserkész ősapáinak bárom évea tagja 
értesültem, hogy Mechla József tanárom éa 
caapatparaocinokom egy oagy külföldi útra 
készült, a cserkészet taaulmányozasa céljából. 
Látva a cserkészet terén kifejtett, önfeláldozó 
munkásságának eredményéi, azaz elhatározás 
érlelődött meg bennem, .hogy én is társ le
szek — mint tanító — a liliomos es rkész-
zászló diadalra, juttatásáért vívandó küzde
lemben, munkában. 

Sok álmatlan éjszakát töltöttem el 
gondolatokba merülve a szerény 39-es számú 
diákazobámban, mikor megtudtam, hogy pa-
ranesookom a cserkészet tanulmányozása cél
jából — az EgyesBK Államokba, New-Yorkba 
készül. ^ •_. ' • 

Ataor.kal... más földrész a tengeren tol, 
aliköltség... tanítói képesítő vizsga... Paranos-
nokom s ezOJeim beleegyezése a hasonló gon
dolatok járták át agyamat 
_ _ y Hozzájárult székhez — megvallom őszin
tén — egy nyugtalanító érsss hatotta át 
szivemet, elhagyni hazámat... megválni a 

Figyelem! Angol Ruha Áruház! 
ALTMÁNN BERNÁT PÁPA, Kossuth Lajos-utoa 9. szám. 
utazzon Pápára, férfi- és fin rnna szükségletét beszerezni. 

Szabásban, minfiségben, árban legversenyképesebb 
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ti Égfe «*•*•" _ fest, tisztit. 
szülői háxlül — barátaimtól, ismerőseimtől i Ebből láthatjuk, hogy mennyire büszkék és 
ki tudja mennyi időre? vagy tán örökre is? hiúak a franciák arra a győzelemre, amelyet 

Leküzdöttem mindezen aggodalmakat, 1 nem a magák erejéből vivtak ki. Körülötte 
magam előtt láttam a lövőt s azt a nemei • álluk sorban az ellenségtől elfoglalt ágyuk, 
magasztos célt, melyet idsgsoben is hűsége- .. 

szolgálhatok s már gyűjtöttem naplómba 
az adatokat. 

Hintán parancsnokom is meggyőződött, 
hogy férfias elszántsággal óhajtom segíteni 
szegény hazánk felépítésének szolgálatában 
álló cserkész munkáját, megszerezte részemre 
is • • Magyar Cserkesz Szövetség« utján az 
.Amerikai Cserkesz Szövetséginek meghiró 
levelét. 

Szükségesnek tartom itt megemlíteni, 
hogy""parancsnokom—külföldi'" tauuUuáu|ait-
fslajánlotta a .Magyar Cserkész Szövetség
nek s mindent privát ambícióból tesz s min
den kisdást mags szenved, illetve térit' meg 
s én mindezeket magamévá tettem . 

Az izzadtsággal megszerzett tanító; ok
levelemre lermészelesiin a tengeren tul nem 
sokat építhetek — ezt előre,látva.— a nyár 
folyamán műhelybe jártam praktizálni. Ké-

—•—szültem a cserkesz-segédtiszti vizsgára, míg 
az angol nyelv - tanulását már januárban 
megkezdtem. - , 

Igy felkészülve a nagy utrz, elérkezett 
november ííS-ika. indulásunk i.apja, amikor 
búcsúznom kellett hazamtól, a szülői háztól, 
a baráti körtől. - • 

Elbúcsúztunk I Még agy utolsó buesupsó-
kot intettem s vonalunk nagy sebességgel 
hagyta el a győri pályaudvart 

_ . Hegyehaloin volt az első s egyúttal az 
utolsó magyarországi aliomas, bot megállt 
vonatunk. Itt leszálltunk, hogy mégagyszer 
érintsük hazánk földjét 

Wienen át éjjel ntsztuuk s igy reggeli* 
már a gyönyörű Salzksmmsrgut-bán ébred
tünk fel. 

A vadregényes Ion folyó völgye szám
talan színekben .- alakulatban tárta elénk a 
természet bölcs, művészies aiEutását. A hegyek 
teleiét fátyolként borította a bo, a liiás hegy
oldalakon a víznek romboló hatását mutató 
fehér sávok nyúltak le a völgybe, hol a bár
sonyos frií zöld fűben a kristálytiszta, kü
lönböző színekben játszó Inn folyó vize tombolt. 

Majd egy vöigykatlauba értünk, hol az 
istenien gyönyörű Innsbruck feküdt. Körülötte 
oria-i begyek, :n-1yeki.es oldalain,alagutakon 
keresztfi! bujkáltak a .kis hegyi macskák, 
ahogy nevezik a kis villamos vasutat Eltűn
tek s a méla csendet csak s hegyoldalakon 
legelésző gulyák kolompjai zavarták diasonáns 
hangjukkal. _ 

Hirtelen eltűnt szeműnk elől a napfény 
— a 15 percei- Arlberu-alagutba jutottunk. 
Hy táltozztos s.Iestö.i szépségű vidéken ha-̂  
ladva este érkeztünk Buckába, a svájci ha
tárállomásra, honnan vámvizsgalat után mind
járt indultunk. Sajnos, hogy nem láthattuk 
Zflriehet. hová pár órával később érkeztünk. 

Reggel Baselbe, a francia határállomásra 
érkeztünk. Innen kezdve sik, unalmas vidéken 
haladíank, míg fel nem tűntek a világváros 
Paris hatalmas tornyai és épületei. 

Meg felóráig robogott a gyors s beér
tünk az óriási pályaudvarra, hol nagybácsim 
fogadott bennünket Egy hétig voltunk Paris
ban, mialatt bejárluk legszebb s legnevezete
sebb helyeit Igy nagy snto forgalom közt 
mentünk a Place de la Concord térre, hol a 
hatalmas Kleopátra tűjének nevezett Obeliszk 
áll, amelyet Napóleon hozott magával Egjp-

Parsnesnok aram tuzérszama megpillantotta 
a sok ágyú -kőzött s mi ágyninkst is. 

Dobogó .-zivvel, elszorult lélekzettel néz
tük, amint kimerülten ott álltak, ds mégis 
buszkén az ég felé álló csövekkel. . . mintha 
csak zzt mondanák: .És t i magyarok tűn
tek e z t l í . Tjgf. Wéber Oyula, tsniló 
(Folyt köv.) cserkész segédtiszt 

Fehér rózsák . . . 
—Fsltái lúzsák »IOU6nk a* asztalán,—> 

gyönyörködök bennük; édes kis húgom. 
Kezecskéd ha simogatja szirmukat, 
Nem érzik meg közeli halálukat. ... . 

Szép emlék i rózsa s ksdVa* üz«n«t, 
Elandalg rajtuk sz emlékezet; 
Sokszor padig a kegye et Virága, 
fla kiv'iss.zük szeretteink sirjárá.-... 

óh, szép fehér rózsák itt" az asztalon 1 
Csókold őket szeretedéi kis húgom. 
Mily kedVcssn.mosolyognak most reánk... 
Fölékesítettük Velük lányszobánk. 

Amig szemünk rajuk Visszamosolyog, 
Ott künn a csillagok százezre ragyog. -. 
Mielőtt" az éjnek leple tovaszáll : 
Eszembe jut egy szép fehér rózsaszál ! 

CSAJBÓK WiDlKI 

kiadott igazolványt is. 3. A folyamodónak és 
szülőinek vagyoni viszonyát a szülők polgárt 
állását vagy foglalkozását feltüntető, közsé
gekben a járási főszolgabíró által láttamozáai 
záradékkal állatott helyhatósági bizonyítványt, 
amelyben azt is igazolni kell. hogy folyamodó 
képes a tanfolyam tanulmányi ideje alatt ma
gát fenntartani és a költségeset viselni. 4. 
A folyamodónak az alapiskolai bizonyítvány 
kiállítása napjától előéletét erkölcsi feddhet-
lenségél igazoló, községekben a járási fősről-
gabiró által láttamozási záradékkal ellátott 
helyhatósági bizonyítványt 5. Törvényhatósági, 
vagy járási, illetőleg városi tissti orvosi bizo
nyítványt arról, hogy folyamodó egészsége*, -
fertőző betegségben nem szenved és a taofq,-
iyami előadások * Tredníényés hállgálasírs " 
képes, valamint a községi jegyzői hivatás • 
betöltésével járó tennivalók elvégzésén alkal
mas. A kérvényhez melieklendő- okmányokat 
ereden kiállításban kell csatolni. A tanfolya
mokon a Beiratkozás szeptember hó 10-én, 
az eő-dások sz-jptember 15 étí-k-zdődnek. 

H I R V, K. 

Hároméves less ezután • közigazga
tási tanfolyam 

A belügyminiszter a községi közigazga
tási tauioyainoknn a teieilmanyi időt az 1924. 
íako.ai 'évtől u".i . haroin közvetlen 
egymásután következő félévi időtartamban 
(szemeszter) áltapltotta meg A '.anlo-yarnokon 
az aliam súlyos gudasági helyzete miatt a 
hallgatok semmiféle aliami kedvezményben 
nsm részesülnek. A hallgatói: kötelesek a 
tanfolyammal egybekötött intérná'.usban lakni 
és a lak.'., (ütés,.jriiágitás. takariias, valamint 
a aMsi . tas költségeit megteríteni. A térí tés 
összege az első és második félévi időszakra 
együtt 80 arany Korona, ezt az Összeget a 
tanfolyamra beiratkozáskor vgy összegben a 
tanfolyam iea-eonján*:l rneutiretni. Élei-
mezesükről a hallgatók saját . (naguk gondos
kodnak. A hallgató az internátusba lépéskor 
magával hozai tartozik a megfelelő ruházaton 
kivfll egy párnát égy. paplant, vagy pokróc-
takarót felrart gombokzal, két parnaHuHtöt 
két paplanlepedől. A tandíj az egész tanul
manyi időre 30 arany korona, ezt az össze-, 
get három egyenlő résziéiben az egyes félévi 
időszakok kezdetekor kell megfizetni A tan
folyamok székhelye Eger -és Szombathely. 
Egerben 40, Szombathelyen 120 hal lgatószá
mára van hely. A felvételre iraoynió folya
modvány a folyamodó á l t a l ' sajatkezüleg irt 
éa bélyeggel ellátott kérvényben a belügymi
niszterhez címzett 1824. évi július hó 15 
napjáig annak a vármegyének főisr.ánjához 
kell benyújtani, vagy postán ajánlóit levélben 
megküldeni, akinek hatósága területén a fo
lyamodó jegyzői irodai gyakorlatát folytatta, 
vagy betöltötte. A felvétel felett a belugymi-

tomból. Az Eiffel torony mint délceg, büszke I niszter határoz, 
szörnyeteg nyúlik a felbök közé négy hatat- t A kérvényhez a következő okmányokat 
mas lábon állva Itt láttnk s gyönyörű Fro- i kell mellékelni: 1. Iskolai képzettséget igazoló 
eaderot is. és Magyarország területén nyert iskolai bizo-
• • . A hatalmas Hotel des Invalidee gazda- ! nyitvány. 2. Községi (kör) jegyzői irodában 
gon diaritott kápolnájában fai-srlk gyönyörű j eltöltött gyakorlatotJjjazoks bóMjjjjtványaiiely 
márvány sarkophag koporsóban Napóleon I a járási főszolgabíró által láttamozási zára-
földi maradványa, melynek közelségétől néma I dékkal látandó el. Csatolni kell egyúttal a 
gondolkodásba mélyedtem, ugyancsak ebben i gyakorlat teljés hitelö igazolása céljából a 
a. múzeumban van elhelyezve az a vasúti • jegyzői irodába belépés, illetőleg kilépés a l k a l -
koc-i. amelyben a németek letették a fegyvert mával az illetékes járási főszolgabíró . által 

A miniszterelnök szabadságon. Gróf 
Bethlen István miniszterelnök ma kezdi meg 
négy hetes szabadságát,, amelyet birtokán és 
Ba'atonfOldvarou fog tölteni A miuiscterelnö-
köt szabadságideje alatt Vass József miniszter 
fogja' helyettesíteni. 

Hymen. Dr. Glati Eraő Budsp..st, folyó 
hó 12-én'eljegyezte Molnár Irmost Ninczkről. 
(Minden, külön értesítés 'helyett)^ 

Hosszabb munkaidő a hlvalalakbaa. 
A .-zanálási törvényre vunatkozólag, a lét-
szainapasztással kapc-olatban a kormány 
rendelettel kívánja rundezni i hivatalos "rak 
h.-ti számát és pedig a~főiskolai végzettséget 
kivaiió hivataloknál "heti 42 óra i - a töbhinél 
heu 48 órában. -

Villamos-telep Kenyériben Amily Ör
vendetesen fogadtuk a hirt, hogy vjilamoe-' 
telep létesői K.ujér iben a Rábán es az elő
készületek is javában fuiylak, üogy a lelép 
minél előbb üzembe helyeztessék, ugy ..lany
hul: most minden, megakadva a Rába vizi 
erejének felszabadításán. Evégből a Keme
nesalja es a Rábaköz ó3 községének.küldött
sége Cziráky György groí es Griger Miklós 
• • •'•-eieyiliesi képviselők vezetése mellett 
tisztelgett a földmiveiésügyi é i kereskedelem
ügyi miniszterek elölt, akiknek hozzájárulását 
kenek a Rába vizi erejének leiszabadi tatá
hoz és közhasznú értékesítéséhez, amelyet 
egy szövetkezet hajlana végre. Ez a szövet
kezet már több mint 5000 tagot számlál és 
még április hóban kérelmezte a földmjvslés-
Ugyi miniszterinmbau a vízhasználat engedé
lyezését, amelyben kifejtette, hogy a 68 község 
házait olcsó villanyvilágítással óhajtja ellátni. 
A kérvény bemutatása óta már három hónap 
elmúlt és még mostan sincsen döntés, hogy 
kérelmük teljesíthető-e, ezen az erdekeit köz
ségek njabb küldöttségeket menesztenek a 
minisztériumokba, hogy az engedélyt minél 
előbb mégkapják é s az építkezést megkezd
hessék. -

A magyar köztisztviselők fogyasztási 
szövetkezete értesiti mindazon köztisztviselők 
és nyugdijasokat, akik 1924. év május és 
június havi zsír, cukor és só jegyeiket még 
be nem váltották, hogy azokat most már csak 
a köztisztviselők budapesti központjánál szé
kelő pénzügyminisztériumi kirendeltséghez 
intéseit kérvényre nyert engedély alapján 
válthatják be lolyó hó 31-ig. Ezen időn tul a 
jegyek érvénytelenek, azok helyett az igény-. 
jegnanltah pánztéritést sem fognak kapni A 
köztizzkvlBelök fogy. szövetkezete. 

Football mérkőzés. A czelldömöiki 
Törekvés Sport Egylet ma délután 5 órakor 
a sportpályán a pápai Football Clubbal mér
kőzést tart. 

http://Wfc.lv
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a fizet nem veszi be, a fagy
nak ellentáll, nem szükséges 
lesárosni, pontosan záródik, 
erős tetőszerkezetet nem Igényel, 
kitűnő minőségben olcsó ár mellett 

- . H Ó F O G Ó V A L í t i m t í i 

P Ö B N R - E N T E Y és B 0 C K cementárügyára Kemenesiaagasiban. 
STelepIésfjbánya: Kemenesmagasi éa TVnSezk községek között levő Öreg hegyben. Kitűnő kacsint. 

Az ingatlanok árverési tilalma. A 
háború kitörésekor elrendelt, moratóriummal 
kapcsolatos rendelkezések kOzfll hatályban 
maradtak azok a_ rendelkezések, amelyek — 
némely kivételt nem tekintve — att .i.iban 
eltiltották az ingatlanok bírói árverését. Ezek 
a rendelkezések a mai gazdasági viszonyok 
mellett nemcsak a jelzálogos hitelezőnek, 
hanem az adósnak is hátrányosak voltak és 
.a„hitel — kOIOnOsen a mezőgazdasági hitel 
'— "^iészsécés fejlődéáéllel Útját itt*UHiat.Ezérl 

Fizetésképtelenség. Luazlig Márton 
soproni mészáros és marhakereskedő 500 
milliós fizetésképtelenséget jelentelt be. Bu
kását marnaspeknlació ea az állalárak leg
utóbbi esése idézte elő. 

megegyezés a viltsagfóldekben. Ko
rányi és nagyatádi Szabó miniszterek a vált-
sáitf.-ld".- kérdésében megegyezlek. Eszerint a 
váltságtöldek haszonbére minden 10 K ka
taszteri jövedelem után 109, rokkantaknak 

145, 133, 120, 113, 108, 106, 100, 97. V 
130, 120, 113. 108, 106, 100,97. IL észtályu 
segédtisztek: 1 1. 95. 90, 86. 70, 72, 68, 9. 
76, 72, 68, 64, 60, I I . 100, 97, 95, 90, 85, 
76, III . *. 103, 97, 95, 90. 8. 103, 97, 95, 
90, 85, 76, 3. 95, 90, 85, 76, 72, 08, 4.106, 
100, 97, 5. 95, 90, 85, 76, 72, 68, IV. 1. 96, 
90, 85, 76, 72, 68. 2. 106, 100, 97. 96. 90, 

J . 100, 97, 95, 90, 85, 76, 72, 68, V. 95,90, 
85, 76, 72, 68 arany korona. C táblázat. I . 

az igazságögyminiszter a tilalom megszünte
tését határozta el, erre vonatkozó rendelete 
a Budapesti KozlOuy legközelebbi szamában 
jelenik meg. ; 

meglopott főpincér. Labiis Alajos, a 
Domokos szálloda lőptncérének május 9-én 
elveszett 2 mil'ió korona készpénze zsebéből. 
Kereste*a hazkörül és mindeii.it megkérde
zett, nem e—tatáita^-ae-,; a --pénzt, azoabaú-
eenki sem tudóit á pénzről. Csütörtökön vá
ratlanul fordnat ailof be, ugyanis Benta 
Józset 10 éves unimc vfin, ki a károsulttal 
együtt van -alkalmazásban, nagy bevásárláso
kat tett, szinte szórta a pénzt s ezzel a 
gyanúi magára vonta. Labiis feljel •nielie a 
c-endflr»éguél. ahol rövid tagadás ut.t.i beis
merte a tettét,, hogy ő lopta-el a pénzt. Át
adtál*. a"fiat«lknruak bíró-agának. 

Beiejestók az. asztalt javítást Otte,-
tünk aszf ilt-javiiásat a vállalkozó a néfen 
befejezte. A lalongo gödr'iS ugyan" etüntek. 
de údvls lest volná a b-süppedé.cke.t ís f̂cfi-
önteni, nehogy esőzések alkalmával ez ott 
tóvá gyülemlett vizén kelljen jaz o; yik oldal-
ról a másikra átgázolni. * 

Az Ev. Ifjúsági egyesület jöi - oóuap 
Í 7 é n szándékozik műsoros estélyit s ezzel 
kapcsolatban ezidei táncmuiai-ágát a Korooa 
kerthelyiségeben megtartani. Ainiafértesülünk, 
a Virágfakada-s című egyfelvonásos vígjáték 
előadásara készülnek az. egyesület tagjai. E 
vígjátékon kívül maganjeituetek, enek, zene 
és taocszamok szerepelnék műsoron. Eízel az 
egvesülei -zidei müköde-ét be is zárja, hogy 
a jövő évbso ojntt -erővé, kezdődjék az -e*J» 
-ületi élet s az intenzív eeyesületi munka. Az 
eiyesület könyvtárosa ezúton kéri a tagokat, 
akiknél még könyv van künn. hogy azokat a 
szerdai napon okvetlen hozzaii be, mert ellen
eseiben a könyvtár hasznalatától elliltatnak. 

Kevés a lürdéveedég. Amint halijuk, 
a balatoni fürdőket nagyon kevesen látogát-
ják,^aminek_oka J I Z ^ bogy "a_-fOrdőtelepek 
fakossájtá oly magas bert kér a rakásért éa 
élelmezésért, hogy azt, különösén azok, akik 
a fürdésre és * ödülélésre csakugyan rá vannak 
szorulva, képtelenek megfizetni. 

Kézműves kamarák lelállitáis. A kis 
iparosok körébeu erös mozgalom indult meg 
kézműves kamarák i;lái lUisa erdekében, mi
vel a kereskedelmi és iparkamarák nézetűk 
szerint nem képviselik és védik kellően a 
kisiparosok érdekeit 

Az idei gabonatermés nem elégíti ki 
a gazdák kívánalmait A többször jelentkező 
kOd ugy összezsugorította a gabonaszemeket, 
hogy a próbaeséplésnél alig adtak kereszten
ként 30 kg. szemet 

B s m s t é s a tanítóknak. Azok a B) 
listára helyezett érdemes tanítók, akiket erre 
a kitüntetésre s tanfelügyelőség felterjeszt, 
miniszteri elismerést kapnak. 

75 kft C'ltá, nHiiv.l.tasi a ennek liusziiuól-
szőröse, maximuma 25, rokkanuxoal 2 oiin., 
minimum 70, illette 60 kg. búza. 

Vadászjegy éa Iegyverigazolvany ille
téke. A pénzüiymirjiszt-r augusztus 4)ó. l-;öl 
a vadászjegv illetékét- a következőleg -állapí
totta meg: I . Az egész vadászati évre kiállí
tóit vadaSzjej-y illetéke 24 arany korona. 2. 
A 30 napnál nem hosszabb időtartamra ki-
állUnti va#-Fgje«y- illetéke 5^ arany: -korona. 
3. A vadászterületek. tulajdonosainak vagy 
bérlőinek s-Wgáiatátatf*511ó yadászcselédek, 
valamint a vadak gondozásával es a vadász
területek ő-iéséve! megbízott alkalmazottak 
részére az egész vadászati évre kiállított 
vadászjegy illetéke 2 arany korona. A fegy-
veneazolvány illeték- ezen felöl minden va
dászatra alkalmas iofegyver után 5 arauy 
korona, 

Kirabolt vonat. A Csemovicz—galaczi 
szenie.vvonatot egy rablóbanda a nyílt pályán 
megtámadta és kifosztotta. 

ösztöndijak hadiárvak es hadirok
kantak gyermekeinek. Hadiarvak «s hadi
rokkantak gyermeket,^ ha* középfoka vagy 
főiskolákon tanulnak vagy szabályszerű taöonc-
szerzödessel iellogadott kereskedő vagy iparos
tanoncok, tanulmányi idejűk alatt ösztöndíjat 
nyerhetnek. A tanulóknak tanulmányi előrae-
neteliikb- o jo előmenetelt kell lanusitamok. 
(Tanoucok tanonciskolái b.zonyitouinyal iga
zoljak ezt) Az ösztöndíj nagyságát ezután 
kibocsátandó rendélel fogja megállapítani. Az 
ösztöndíj elnyerésere vonatkozó kérvényeket 
a népjóléti és munkaügyi minisztériumnál 
Jtell 1924.—-eptember . l5Jg . benyújtani. _A 
kérvényez belyegmentesek. 

A külföldi k t l eséa elhelyezésé teljesen 
•"sikerült Különösen Anglíiibau kétszeresen 

túljegyezték, de a többi államok is készség-
.gel jegyezte*, mert bizalommal es jóindulat
tal vannak hazánk .ránt Most már a mi 
feladatunk, hogy ezt el ne veszítsük és váll

öveivé munkálkodjunk hazánk ujjáteremtésén 

any 
él a 
glal-

tő 
i—6 

Ha jól akar laRni, 
ugy Wittmatin Andor építőanyag gyárába 
menjen vasarolni, mert ott tetőtől alapig 
minder építő anyagot a legjobb minőségben 

és nagyou előnyösen árusítanak. 
A Máv tisztviselők és egyéb alkal

mazottak iUetméayeinek megállapitass 
arany koronában. A táblázat Tisztviselők: 
I . 600, I I . 490, 440, 111. 370, 330, IV. 300, 
280, 260. V. 230.210,190, V I 170, 160, 
150, V I I 140, 130, ,120, Vm, 110, 105, 100, 
IX. 95, 90, 85 arany korona. B . táblázat L 
osztályú segédtisztek: L 1 163, 1*5; 133,126, 
120, 113, 108, 105, 100, 97, 2.120,113,108, 
105, 100, 3 . 97, 65, 70, 85, 80, H. 1. 155, 
145, 133, 2. 145, 133, 126, 116, 108, 103, 
DL 1. 155. 145, 133, 120, 108, 2. 145, 133, 
126,120, 113.108,105.100,97. IV. 155 r 

j^,tnv, sttzasaete ' M, Éfll 1&, tg 1- 95. 90. 
88, 86, 2.90, 88, 86, 80, HL 1.95.90,85.70, 
60, 60, •>. 88, 85, 80. 3. 85. 80, 76. 4. 86, 
80, 5. 85, 80, 76, IV. 1. 95, 90, 86,. 76, 68, 
60, 2. 95, 90, 85, 80, 76, 3. 95. 90, 4. 86, 
80, 5. 85, 80, 76, 6. 85, 80, 76, V. 76, 72, 
68 arany korona. I I . osztályú altisztek; I . 72, 
68, 64, 60, 56, 53, I I . 1. 80.. 76, 72, 2 76, 
72, 68, 647 00*, H L 1. 76, 72; 68, 64, "GO; 2. 
72, 68, 64, 60, 3. 76, 72, 68, 64, 60, 56,53, 
4. 72, 68, 64. 60, 50, 53, IV. 1. 72, 6.H. 64, 
60, 56, 53, 2 72, 68, 64, 60, 56, 53. 3, 76.. 
72, 68, 64, 60, 56, 53, 4. 72, 68, 64, 60,56, 
53, 5 64, 60, 6. 56, 53, 50, 47. V. 64, 60, 
56, 53 arany korona. D táblázat Gyakorno
kok; műszaki gyakornok 85, fogalmazó ja-
koruok 85, hivatalnok gyakornok 75 
korona E láblázat. Havi és iiapidijanok 
B táblazatu (segédtiszti) UModőkbefl 

--.-.ot- napibéresek (.sajédtis-*ü_jeifliteii_ 
évben 87—81, 2—3 é.*ben* 81—75. 
75—69, 7—9 69—66,tO*-i266r-63,ll'—15 
63—60, 16—19 60—57, 19 . övtől 57—54 
arany kuroua. E táblázat C táblázata (.-. i-zti) 
teendődben foglalkoztatott napibére-jek ( s.-rt -
jelölték); 1 sö évben 44. 2—3 46, 4— ü 48, 

[ 7 — 9 50, 10—12 52. 13—15 54.16—18 56, 
r 19 évtől 58 arany korona. 

Feltámadt az Osztrigás Mici. i•'. .lak 
Sari a gazdasácban. Szenzációs riport stámol 
be a Színházi Elet e heti számában arról, 
hogy gazdálkodik a birtokob Fedak Síri, az 
Antónia Tonioénije. Incze Sándor h- lapja 
csupa nagyszerű kép és érdekesség éten a 
héten. Beöthy László, Bárdos Artúr, Kalndi 
Jenő, Kassai Vidor nyilatkozatai és cikkei. 
Karinthy Frigyes vicclapja teszik élénkké • 
számot, melynek szenzációja a darai re .-
let: Osztrigás Mici teljes szövege. G izdag 
mozi, sport, nyaralás és divatmellé lettet 
együtt az uj szam ara 8000 korona, negyed
évi előfizetés 80 ezer korona, ftaadóluvalal 
Budapest, Erzsébei-körut 29. 

Borjn a kaiban. Keinenessömj Innen 
egyik gazda udvarán amint a gulyás a mar-
hriknt itallá, "ayik tehén egy-féléve" borjula 
10 méteres kútba lökött Az ottlevők, akik az-

| esetet látták, biztosak voltak abban, hogy a 
borjú esés közben agyontörte magát annál 
nagyobb volt meglepetésük, midőn li rákon 
lementek a kútba es kötelekkel kibe iák a 
borjut annak semmi bája nem látszó::, ha
nem vígan futott anyja után az' istállója. 

Tánciskola megnyitás. Mérő József 
budapesti tánctanár, akinek" a fővárosban 
három elsörendO tánciskolája van, augusztus 
hó elején megnyitja CzelldömölkOn tánctan
folyamát Mérő tánctanárt tánckedvelői-iknek 
nem kell bemutatuunk, régi ismerősünk né
künk, tobb tanfolyamot rendezett 6 már ná
lunk és akik a táncmOvészetet az ő iskolá
jában tanulták, csak kellemesen gondolnak 

! vissza arra as időre. A tananyagba az ösz-
szes modern táncok felréve vannak. Mérő 

I 
Kemenesaljái Takarékpénztár Részvénytársaság Czelldömölk. 
Sáfll-ntca 29 zzam 
Telefon: 7. szám. 

Foglalkozik mindennemű bankszerű üzletekkel. Tőzsdei megbízásokat legelőnyösebben 
teljesit. Elfogad félmilliótól felfelé betéteket heti kosztkamatra és kölcsönöket nyújt 

váltókra é s egyéb értéktárgyakra. ^ • 
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tánctanár néhány hete jött csak meg Paris
ból, ahol a legnjsbb taucokal elsajátította és 
azokat nálnnk tanítani fojjs. A tsnlolyamra 
jelentkezni lebek szerkeszUuégűnkben. 

• • 

B listái hivatalnak vidékre benósOl-
bet Bórebb ertezités nyerhető s kiadóhiva
talban, avagy öxv. Lasányiné címre küldendő 
levél a kiadóhivatalba. 

Tanti ayagdijlgényes alkalmaistt, 
ki esetleg pár év a l i t l nyugdíjba óhajtana 
menni, megismerkedhet 26 éves kath. varró
nővel, . kinek vidéki varosban egy szép haza 
és kertje van —r és 5 éves fiacskája. Lehet 
az illető esetleg Özvegy ember is. altiszti 
ranggal. Levelek a kiadóhivatalba kéretnek 
Ocv. Gáspároé címre. 

Földbirtokos leányát, kinek néhány 
száz millió érték0 földbirtok, szóló és ház 
rész jut, óhajtanám megismertetni házasság 
céljából kath. vasúti irodai segédtiszttel, eset
leg mozdonyvezetóvel. Levelek a kiadóhiva
talba kéretnek •Földbirtokos leánya* jeligére. 

NjyÉFt-

Kerti zeneestély! 
A nagyérdemű szórakozni vágyó 

közönség b. tudomására hozom, hogy 
Korona - szállodám kertbelyüégében 
Btiaáen kedd, csütorték, szombat este 

zenehangversenyt 
tartok Kis Flóri újonnan alakalt első-
rendü cigányzenekarénak közreműködé
se mellett. Kellemesaaép kerthelyiség! 

A legjobb somlói, badacsonyi és 
Sághegyi borok. Frissen* csapolt sOr! 

CsórendO hideg és meleg ételeim, 
valamint a figyelmes és pontos kiszol
gálás révén óhajtok igentisztelt vendé
geimnek kedves estéket szerezni. 

Kiváló tisztelettel . 
N é m e t h I m r e 

Korona-szállodás. . 

1024. evi június hó 1-tól. 
Szombathely MAI CzeJldOmölkre érkezik 

gy, ' i . . onat 

szem. lyvonat 

gyors eher személyszall 
Cteli Pápa kflzOtt kőzi. teher-személy 
Gyór íelOl CzelldOmOlkre érkezik 

17-08 indul 1718 
815 » 827 
0-10 . 026 I 
4 26 • 4-34 ) 
9.22 . 9 32 • 

1512 » 16-02 | 
530 

gyors, onat 11-39 indul 11-4U 

szoc lyvonat 
20-30 

431 
20-11 
1528 
9-27 

vegy i 
gyors éber személyszall. 
Czel d imölkről Székesfehérvárra indul 

> megnyitás napjától 

Szét 
mélv 

Cze: 

Zal. 
V 0 I . ; 

20-40 
527 

20-19 
15 56 
9-50 

15-40 
9-35 
4-65 

-fehérvárról CzelldOmOlkre- érkezik sze-
onat 14-55 

1933 
1057 
17-3Q 
1250 
510 

jerszegról CzelldOmOlkre érkezik vegyes-
755 

. (VL 28-tó IX. 8 lg) 15 32 
1950 
300 

1545 
900 

18 30 

A mersei határban, Czeiidömölkhöz kö
zel misfél hold első mit.őségü 

s z á n t ó f ö l d 
azonnal olcsón eladó. B5vebb értesítés 
nyerhető Hasz Józsefnél Czelldömölkön, 

Kórház-utca 2. száni alatt 

Olcsón eladó 2 járgány teljes 
felszereléssel, 2 cséplövel, 1 
körfűrésszel és 1 szórórosta. 

Megtekintheti 

Heiner Kálmánnál Alsóságon. 

•—- _r — -88. sTém. 

Építtetők figyelmébe I 
A D. é. építtető közönség szíves 

figyelmét bátor vagyok felhívni arra, 
hogy nj házakat bármilyen anyagból 
jutányos árak mellett építek. Tervezé
sekéi és költségvetést, valamint javítási 
munkákat olcsón végzek. 

Szíves pártfogási kérve, 
kiváló tisztelettel 

Btczó István 
kömives-iparos 

Czelldömölk, Kossuth Lajos-utca H . 

Házhelytnlajdonosoknak 
azonnal és jutányosán szállítok, esetleg 

h i t e l b e n i s 
beton kutcsöveket, kutkávákat, vasbe
ton kerítésoszlopokat, cementlapokat, 
h n m y n i i cement és agyag fedélcserepet 
stb. Útbaigazítást adok a házhelyek 
bekerítését illető anyagok mikénti és 
jutányosabb beszerzéséré: 

Csoknvay Jone l 

Színdarabok 
a legnagyobb vá lasztékban kaphatók 
Dinkgreve Nándor papirkeréskedésében. 

9 á z 
gazdasági célra-kiválóan alkalmas, istál
lókkal, kocsiszínnel es taEarmányos 

kerttel azonnal olcsón e ladó. 
Cim a kiadóban. 

•' megnyitás napjától 
Omölkről Zalaegerszegre indul 
- (VL 28-tól IX. 8ig) 

C- i i j i I ír". Sopmuba indul 
» » 

Su; iiból CzelldOmOlkre érkezik 

Pályázati hirdetmény. 
A czelldömölki róm. kath. hitközség 

képviselőtestülete pályázatot hirdet . 

k á n t o r t a n i t ó i 
és tanítói állásra. 

Kánjortanitojavadjrtma: 3 szobás laka-
CQiil khelyisegekkel. A vallás é s k ö z o k t . mf~ 
nísztertör megállapított 25 írtékegység mint 
t é i a a tanítói illetmény, 10 i | bura, 1U q 
IFze, 4 q árpa, (2 m tűzifa es stólailleték 
m at tisztán kantori illetmény. Javadalmi 
jegyzőkönyv a közigazgatási bizottság jóvá
hagyását várja. Tanitójavadalma: a törvényes 
kt>zjöénzillel menyeken kivűl lakbér. 

Kántoriamtól állásra pályázhatnak a 
tanítói éa kántori oklevéllel biró férfiak, akik 
a ehoralis és figurális zenében és énekben 
egyaránt jártasak, énekkarok vezetésére vál
lalkoznak. 

Mindkét lérttáUáS kérvényéhez levél-
boriték és válaszbélyegen kívül csatolandó: 
oklevél, keresztlevél, házasságlevél, saját plé
bánosa által kiállított működési és erkölcsi 
bizonyítvány kommün alatti viselkedéssel. 
Kántorpróba augusztus 7-én d. e. 10 érakor 
az apátsági templomban. Határidő1 jnliua Sl. 
Az állások szeptember 1-én elfoglalandók. 

pályázok koltségmegtéritésre nem számit
hatnak. 

CzelldOmOlk, 1924. július 6. 
Horváth. Károly ár. 

0. S. E plébános. 

D i v a t k ü l ö n l e g e s s é g i és sportcikkek 
üzlete P á p á n , Fö-ntca 21. (Kiss Tivadar-féle házban). 

Raktáron tartok nagy választékban: 
Hőt divatcikkeket, 
u. ra. késs pongyola opal.greafcdin, nyers
selyem, fehér éa szines divatbluz. Snoin 
fehérnemű, egyes garnitúra, vaíro.ikalap, 
ffltdócipó es sapka, toilelte cikkek tb. síb 

Uri divatcikkeket, 
u. m. freuch, zefja^raye « ' •' r - ; 
fehert-tmü, ny-.kkendő 'n'ii:id.:i tnin . 
ségben, szalma, vászon es divatk.napok, 
sporUapkak-, sp:>rtmet!ény, .sétabot. bőröv. 

KÖtszövött cikkeket. 
u. m. női, (•rfi, eyerinekharisnya es zokni: 
ksztiű. reformnadrag, fürdőkosztom, kötött 
tlivatmellény, jumpsr. kabát és "tricoaru stb. 

Sportcikkeket, 
u. ra b'otball külső és belsőrész. cipő, 
lerdvédŐ, sípcsontvédő, sportlabszar és 
dre.-=zek, -z.-goa íulocipó, athleiikai fel
szerelések, súlyzók. Sandow készülék és 
tornacipők stb. 

Hivatkozva feltétlen divato- és jóminőségti cikkeimre, valamint szolid araimra, 
bátor vagyok cégemet jóindulatukba ajánlani és szíves pártfogasukat kérni. 

.Kiváló tisztelettel S í f t r n V i l r r m c Pápa. F6-ntea21.sziatalatt 
O l ü H l V l l L Ű O b (Klis Tivadar léle hixbin). 

A (Nemzeti) Magyar Áruházban 

Z l e h o v s z k y D e z s ő n é l 
az olcsósági hullám még mindig tart. 

Árainkat még mindig lefelé szállítjuk. 
Felhívom a vevőközönség b. figyelmét, hogy mielőtt rőfös, rövid 

és mindennemű divatárukban szükségletét fedezné, okvetlen, saját érde
kében üzletünkben versenyárainkat megtekinteni szíveskedjék. 

•• • Olcsóságról, szolid és pontos kiszolgálásról mindenkit biztosítunk. 

sz íves pártfogást kér Zlehovszky Bezső 
a (Nemzeti) Magyar Araház 

Járásbíróság! épület. C 1 1 M á 6 • o 11 5j 

Gallér és mindennemű tisztítást és festést vállal nnk. 


