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Angol ia francia államférfiai követelik 
a trianoni békeszerződés revízióját 

Irta: Dr. Tárta Béla. 
A trianoni békeszerződés torkunkba (oj

totta a tiltakozás .-za.at. Panaszkodnunk sem 
volt szabad, pórbaliprolt igazságunkért nem 
roll szabad szavunkat felemelni, — ha a 
dacos keserűség könnye megcsillant szemünk-
ben, — rabló szomszédaink — elükön Be-
nessel — azt harsogták London, Paris felé, 
• irredenták*, vagyunk. 

Ők tették népszerűvé ezt a rossz olaaz 
szót Magyarországgal kapcsolatban.—~—-•— 

Ml tűrjük keserű sorsunkat, viseljük a 
. megaláztatást, szenvedőnk a reánk szakadt 

nyomorúság malomkövei között, zokszó nél
kül, elfojtott könnyek.el. Ez az ország, mely 
egykor boldog hazája volt egy boldog nem

zetnek, csoókaságábau koldusszegénnyé zul-
lött, — koldusbotra jutott a nép ia társadalmi 
osztályra ••alo tekintet nélkül.. A magyar 
középosztály.nyomorúsága közismert szomorú 
valóság, a muokáso.-zjály nélkülözései, amun
kanélküliség miatti sinylódésema már elkép
zelhetetlenül me;döbbsntó._A kereskedelem 
pang, az ipar téilen-egre-kárhoztatott, a gaz
dasági élet vérkeringése megszűnt. 

Pusztulunk, veszünk. — de panaszkod
nunk, sirnunk nem szabad, — mert ha ki
nyitjuk a szánkat .irredenták* vagyunk. 
' A tavaszi szelló reménytelenségünk szo

morú telébe Örvendetes üzenetet hoz Nap
nyugat felöl. 

Amit nekünk nem volt szabad felpana
szolnunk: a trianoni béke tarthatatlanságát 
angol és francia államférfiak ismerik be és 
hangoztatják ma már. Es követelik a revíziót 

Baldwin nyíltan beismeri, bogy Európa 
politikai és gazdasági bajainak egyedüli oka 
a békeszerződés. Kijelentette, bogy Európa 
békéje akkor szűnt meg, amikor a wersailleai 
békeszerződést aláírták. 

Lloyd George, Anglia volt miniszterel
nöke, akinek a békeokmány megszerkesztésé
ben dóntó szerepe volt, — nem átalja beis
merni ma már, hogy Ot év tapasztalatai meg
győzték arról, hogy a békeszerződés elhibá
zott, annak következményei katasztrólálisak. 

Sydenham lord, Bombay és -Victoria 
volt kormányzója, az angol konzervatív párt 
egyik vezére Magyarország megcsonkítását 
példátlan ostobaságnak bélyegzi. A békeszer
ződés revíziója ma már nem békebontó irre
dentizmus, — mondja őszintén. 

Még Franciaországban is — ahol pedig 
aíig van politikus, akit ne a gőgös ellenszenv 
befolyásolna Magyarországgal szemben — 
akad egy vezető politikus Clemencan, Mille-
rand és Poincaré politikáinak egykori fana
tikus híve, aki nyíltan bevallja, hogy Magyar
ország a német törekvéseknek esett áldoza
tául s hogy nem^ érdemelte meg azt a kegyet
len sorsot, melyei a versaillesi béke hozott 
reá. Ha csak egy évvel későbbre tolódik -AT 
trianoni békeokmáhy "aláírása, Magyarország, 
sokkal-enyhébb békefeltételeket kapott volna. 

Súlyos és, igaz szavak ezek, melyek 
megbélyegzik, az antant politika bűnös mu
lasztásait Elismerik hát végre, hogy a béke
szerződés, revíziója a legsürgősebb általános 

f európai érdek, melyre minden nemzetnek 
j egyaránt törekednie kell. . . 

Ezekre a mértékadó kijelentésekrei tá-
j •maszkodva a Magyar Nemzeti Szövetség or-
' Szagos nagyválasztmánya rendkívüli ülésben 

határozatot hozott, melyben a kormány és 
az egész nemzet figyelmét f hívja arra, hogy 
az említett angol és francia államférfiak nyi
latkozatai alapján a velünk együtlérző és a 
velünk kOzös érdekű nemzetekkel öszzefngva 
kOVeteloünk kell a rajtunk elkövetett jogtalan-

i ságok orvoslását a békeszerződés revíziója 
utján. 

hogy a város- rendelkezik-e a villaiiyieleppel 
vagy megfordítva? 

Uj idők, uj emberek I , .» 
Most csak ennyit CeildömöU város ma

radi jelenségeiből i.Vftitx 

Közeledés. 

Celldömölki jelenségek. 
Ezy esztendő már eltelt hogy az apát

sági . birtokon -a házhelyeket kiosztották, már 
cca 40 ház készen is van, de a DömOlki ucca 
utteste még mindig nincs áthelyezve. A vá
rosban nagy a nyugtalanság a lakásínség 
miatt, az építtetők kezeiket tördelik lehetet
lenségükben, mivel nem tudnak építeni az 
nttest rendezetlensége miatt, futkosnak, meg
mozgatnak mindent, de hiába, csak biztatást 

ik. Elmúlik a szép tavasz, nyárs ismét 
lezárul a második esztendő is s a dömOlki 
országul még sem egyenesedik k l 

A város occáioak befasitása rendbén 
megtörtént s cetli szokás szerint ezzel el is 
van intézve a közegészségi ügy. Talán akik 
a munkát végezték, annak befejeztével ittak 
rá egy Iröccsöt, de azzal, hogy szegény fák 
egy kis nedvességet kapjanak, senki sem gon
dot tovább. Az állandó nagy szárazság talán" 
még kétségesebbé teszi megeredésüket, de az 
nem baj, elég ha a befáaitáa megtörtént A 
Kossuth I.ajos-ucca és Ferenc József ucca 
fordulatánál szemmel látható teljes száraz 
(át nem cserélték ki, pedig mellette dolgozták, 
sokkal szükségesebb volt * megmaradt fákat 
a .Havasi* vajgyár elótt ligetbe ültetni. ..... 

A szépészeti bizottság nagy dicséretet 
kapott két kerítés behelyezéséért s ennek 
ellenében teljesen beszüntette a további tevé
kenységet 

A Kemenesalja 14 ik számában Öröm
mel olvastam, bogy a szent sir az idén uj 
é s gazdag villany felszerelést kapott -s—tgy-
amennyiben áram lesz, fényárban fog úszni. 
Milyen előrelátó volt a tudósító, hogy felté
telhez kötötte a kivilágítást, mert így is igen 
elkeseredett érzést hagyott a jámbor hivők 
lelkében, hogy a felszerelés nem világított. 

Azt hiszem, a plébános ur, aki sem 
fáradságot, sem áldozatot nem kiméit a je
lentőségteljes nagy nap egyházi fényét óhaj 

A celldömölki játéktér ügyében megin
dított mozgalmunkat általánosságban a leg
nagyobb elismeréssel éa szeretettel Igyekez
nek az érdekeltek felkarolni " 

Ezen a téren végre annyi széthúzás 
ntán íme egyik hétlflt a másikig máé n é m j 
közeledés válik észrevehetővé. 

Zwcgé hajtásait nem akarom durva 
kézzel megbántani. Attól a kütöoléle szemé
lyes súrlódástól oly érzékennyé vált hangu
latból azonban égy látom — a megértőbbek 
— kezdenék lassanként visszatérni a való 
élet követette helyes, megértő útra. 

Már van visszhangja annak á felhívá
sunknak, bogy kOzOs jó szándékból eredő 
akarattal többet é r h e t ü n k el, mint a -szét
húzással. 

Már tudjuk, hogy az Összetartás hiánya 
"esetén csaF égy áldozat tórát ülhetjük meg 
— a sportét 

Már mondtuk, de'nem győzzük eléggé 
hangoztatni, hogyha Celldömölk fiai városunk 
színét s magát a sportért lelkesedő összes
séget semmibe véve, a széthúzás kopár tala
ján keresnek maguk részére virágot — ott 
legfeljebb árvalányhajat találnak — a neme
sebb virágok az Összetartás hnmáuszból fa
kadnak , :J : _^ l '_ 

Mindenki tudja, érzi, bogy a kérdés 
megoldatlanul sokáig nem heverhet a község 
elintézetlen ügyei közölt. Ahhoz, hogy az 
közmegelégedésre legyen megoldva, nem ele
gendő a jókívánság, ahhoz szakértelem, ahhoz 
pénz is kell. : - -

Ez az! Pénz! 
Ezen fordul meg minden! 
A kOzség képviselőtestületének, jóvoltá

ból tudjuk, hogy a játéktér részére kiválasz
tott terület az o. n. dögtemető lenne, a Japán 
kert háta mögött -

Ez a terület ez év októberéig bérbe 
vsn adva. 

Ha CelldOmOIk közönségének értelmi
sége egy kOzös, akarattól áthatva mellénk 
szegődne,- ugy szeretett képviselőnket meg-
kérnők, hogy egy szűkebb bizottságot veres
sen a testnevelési tanács elnöke elé, honnan, 
üres kézzel bizonyára nem eresztenének el. 

De eltekintve ettől, a kOzség s ennek 
totta emelni azzal, hogy a Krisztus.koporsojat. í fiar járjanak jó példával elöl a az áldozat-
villanyvilágítással szerellette lel; ez magával készség haszonnal is járna, ugy a közre, mint 
hozta azt is,hogy villanyáramot szolgáltassanak I az egyedre egyaránt. 

Munkaalkalmat teremtene. Sok család 
részére" a téli szükségletek beszerzéséhez nyúj
tana segítséget s e tekintetben m i n d e n n e m ű 
halogatás csak a k ö z n e k ártana. 

- - A játékteret körülvevő terítés a hirde-

kellő időben, annál ts inki.bb, mert napon 
ként déli 1 órától fogva szokott áram lenni. 
S ép most nem volt Talán csak nem szert, 
mert a felszerelést nem a villanytelep készí
tette?! Máshol a feltámadási körmenet idő
pontjában és. utvonalán az összes uccai lámpák 
is ki vannak világítva, pedig senki sem 
rendel uj felszerelést, hanem a város veze
tősége gondoskodik róla s itt két délutánra 
sem tudtak áramot szolgáltatni ? ! 

Mindezek után tisztelettel kérdezem 

tótablak sokaságával — kereskedőink érdekeit 
szolgálná —r kik ennek ellenében bizonyára 
nem .fukarkodnának némi hozzájárulástól. 

E cikk keretében nem kívánom felso
rolni mindazon mellékkörülményt amelyek 
pedig mindarról lesznek tanúságot, hogy egy 

Ha BUDAPESTRE jön, most olcsón vásárolhat PÜNKÖSDRE 
. _ ' _ _ * _ . n é l íérflrnhasaowteket 
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játéktér megvaiósitasa a széthúzó erők tömö
rítésével — Celldömölk előbaladásának csak 
előnyére — még pedig ugy erkölcsi, mim 
anyagi előnyére válna. — Előre! Elég volt a 
>Pátó PáT.-kodásból. r — - . . 

H Í R E K . 
R Í víziót I 

A világsajtó legaktuálisabb kérdése ma 
már a békeszerződés reviz,ójának kérdése. E 
probléma korul alakulnak, szövődnek a vi
lágpolitika kérdései, — mert ettől függ Európa 
jövőjének sorsa, ez a sarka, a luudamen iurna 
a" világbékének is. -

Az első nagy lépés megtörtént mát a 
békeszerződés revíziója feié, Ez az első lépés 
semmi más, mint azoknak a felelős állam
férfiaknak, — kik a békeokmány tétrehozása 
körül i ei ép t já tszot tak , — Őszinte beismerő 
nyilatkozatai, melyekkel a békeszerződést 
élhibázottnak jelentik ki s következményeit 
katasztrofálisaknak bélyegzik. 

Baldwin, Lfoyd George, Sydenhamlord, 
Nitti — de vezető francia államférfiak Is — 

Európa békéje akkor szűnt meg, mikor a 
békeukmanyi aláírlak, de a békeszerződés 
Sürgős revízióját a világbéke érdekeben a 
legégetőbb fontossága politikai kérdésnek 
mondják. , *\ -

Mi sem természetesebb, minthogy azok
nak a nemzeteknek, melyeket a békeokmány 

-tönkretették, megraboltak, feldarabol
tak s amelyek elfojtott keserűséggel tűrték" a 
reájuk zúdult reménytelen idők keserűségeit, 
— azoknak lelkében uj reménység csillaga 
gynl ki s várva várják sorsuk jobbra fordu
lását 

Elsősorban rólunk, magyarokról van 
szó. Hiszen ennek a csúfosan megcsonkított 
országnak, ennek a nyomorúságba dönlött 
árva nemzetnek minden baja, minden fajdalma 
a trianoni békeszerződésből származik. 

Amit eddig visszafojtott keserűségééi, 
gyászb iboru-t lelkűnkben éreztünk, ma már 
nyíltan kiönthetjük szivünkből s követelhetjük 

— a revíziót I : — 
' - Követelhetjük s köveléJnüok is kell, 

mert ez a nemzet életét jelenti! 
Vezető politikusaink, legkiválóbb állam-

férfiai k, tudósaink és íróink értékes nyilat
kozatai hangzottak el a fórumon és a sajtó
ban, a revízió sürgetésére, — olyan snlyos 
szavak, melyeket ellenségeink zajos tiltako
zása : em tudhat ma mar túlharsogni.'. 

- Apponyi Albert gróf, Berzericzy Albert, 
Hercz ig Ferenc, Aodrás^y Gyula gróf, Lukács-
György. Kass Albert báró s aktív politikusaink 
legkiválóbbjai az objektív igazságra támasz
kodva jelentik ki, hogy a magyar igazság 
győzelmének, a békeszerződés revíziójának 
ideje elérkezett 

A Magyar Nemzeti Szövetség, mely a 
magyar nemzet kívánságainak elsősorbanadott 
hangot a revízió követelésével, —nemes fel-" 
adatát lelkes buzgalommal, újult hittel, bizó 
rerríényséenel folytatja tovább a teljes győ
ze lemig . . . Dr, Varga Béla. 

Egyházi közgyűlés. A nemesdömölki 
ev. 3gyhazküzség a mai napon az istentisz-
ÍBÍOI Devegz«ie után közgyűlést tart a temp
lomi harangoknak megrendelése ügyében. A 
közgyűlésre az ev. egyháztagok ezúton is 
meghívatunk^ — Ma délután 5 órakor az ev. 

lag elfogadta az igazgatóság javaslatát, mely 
szerint 50 ezer darab 1000 korona n. e. 
részvény kiboesátása'altal az eddigi 50 millió 
K alaptőke, 100 millió koronára emeltetik lel. 

Lakpéazek. Az állami, vármegyei, ál-
lamvasnti tisztviselők és egyéb alkalmazotta
kat a májusi lakbérnegyedre megillető lakás
pénzek a következők: Az állami' III . , állam-
vasúti I . fi*Jl*»i n««lülyhan H4—134. 4—2 
113—124, 5—3 98—108, 6—4 88—98,7—6 
72-82, 8 - 6 56^-67, 9 - 7 41—52^10-8 
36—46, 11—9 31—11. Állami kezelő és 
egyéb altiszteknél 27—31. Allamvasnli segéd
tiszteknél, akiknek fizetése 85—120 K 35—41, 
70—80 81—87, 55—85 29 - 3 3 arany K. 
Állami és vasúti napidijasoknát és segéd
tiszti teendőkre alkalmazott napibére.eknél 
lü—16 arany K.'Állami napibéres szolgáknál 
és az államvasüti altiszti teendőkre alkalma
zott-napibéreseknél 10—10 arany'K; Az első 
s-ám azok lakberi t'iünteti fel, akiknek leg
feljebb két családi pótlekuk van, a második 
szám pedig a három, meg ennél több családi 
pótlékba:: részesűlteket illeti. 

Elhalasztott közgyűlés A Máv. Temet
kezési Segélyegylet ma délutánra összehívott 

templomban :sájlöuhnep^"glarTáTif,~ánWyen~ 
az egyház mindenkit szívesen lát_ 
—-, Áthelyezés. Az igazságügyminiszter 
Heimann József betétszerkesztő telekkönyv
vezetőt a szentesi kir. járásbirósághoz a ren
des állományba sorozása mellett áthelyezte. 
Heimann József Ot évig működött városunk
ban s a város telekkönyvi betóteit-is ő szer
kesztette, igy általános ismeretséget szerzett 
Előzékeny és udvarias .viselkedése folytán 
ugy kartársai, mint a közönség tiszteletben 
tartották ő t Itteni mOködésé'csütörtökön vég
ződik s a jövő hó elején hagyja el városun
kat Knanjuk. hogy uj állomáshelyén is ugy 
érezze magát, mint minálunk I . . 

.A Kemenesaljái Takarékpénztár Rész
vénytársaság folyó hó 19-én tartotta-meg 
rendkívüli K ö z g y ű l é s é t a részvényesek élénk 
érdeklődése mellett A közgyűlés egyhangu-

alése közbejött akádái|0k miatt elmaradt. 
Ezen gyűlést a Segélyegylet május hó 3 án 
délután 4 órakor a vasutas Otthonban tartja, 
melyre az egyesület tagjai ezúton is meg
hívatnak. 

Adomány. A Kemenesaljái Közgazda
sági Hitelbank a celldömölki Mav. Temetke
zési Segélyegyletnek 500 ezer koronát, a. 
Kemenesaljái Takarékpénztár 100 ezer koro
nát adományozott, mely szíves adományok
ért- hálás kí-szűnetet mond az elnökség 

Adófelszólamlási bizottság. A celldö
mölki jaras-területen m-galakilolt adófelszó
lamlási bizottság Vidos Dániel földbirtokos 
elnöklete és dr. Kovács István m. kir. pénz
ügyi titkár előadói közreműködése melleit 
folyó lm 18 án bevégezte működéséi. _A bi-
aotfeiág 11 tárgyalási napon felülvizsgálta a 
671 adózó fél. által az 1.023. évi jövedelem, 
vagyon es kereseti ado ellen beadott íelleb-. 
békéseket miáltal az .adVcóknak 90 százaléka 
mérséklést is nyert, ami na::yrészt annak. 
tulajdonítható, hogy Vidos uamel n lelebbe-
zflk anyagi viszonyait adózási szempontból is-j 
jól ismerve, az illetők igazat hathatós érvei
vel pártfogolta anélkül, iiogy ezáltal az állam 
érdeke károsodást szenvedet! volna. 

Eljegyzés. HajrbstGyula máv. ellenőr 
hétfőn tartotta eljetyzéset Mészáros Joláoka 
urleannyal, Mészáros János, a Gnfl-szálliala 
tulajdonosának'kedves leányával. 

Adomány. A Kemenesaljái Közgazdasági 
Hitelbank igazgatósása egy millió koronát: 
adományozott a leépítendő iparosok és -ke
reskedők. Otthona javára. Az adományért az 
ipartestület elnöksége köszönetet ruoüd. 

Halálozás Hertélendi H.-rtelendy Imre. 
nyug. huszarhadnagy, földbirtokos a mpil 
szombaton 71 éves koriban Felsőmesteriben 
elhunyt Hétfőn végbement temetésén nagy
számú előkelő rokonsága kísérte utolsó útjára. 
Az elhunytban Bárdossy Zoltán és neje nagy
bátyjukat gyászoljak.* 

Korházunkban május 1-től kezdve a 
nánL ápolási dijat a népjóléti miniszteriem 
3ö ezer Koronában állapította meg. 

Celldömölki Polgári Olvasókör talp-
raállitása Mint minden mas kultúregyesület, 

J IM . a celldömÓIkT Polgári Olvasókör is toak 

17. szám. 
tagokat és minden érdeklődőt, hogy ezea a 
gyűlésen jelenjenek meg: Ezntonkéri a veze
tőség azokat,'akiknél a-Polgár t Olvasókör 
könyveiből volna, tekintve a nemes kulturá
lis célt, szíveskedjenek azokat a Kór helyisé-
ségébe, vagy Kovács Kálmán vaskereskedőnél, 
Csuka István cipésznél, esetleg Simon Sándor 
városbirónál leadni. " 

Felhívás a közönséghez. Az* elmúlt 
vasárnapon megtartott labdarugó mérkőzésen 
a közönség egy része meg nem engedett mó
don betódult a pályára. Figyelmeztetjük, hogy 
ilyviselkedés mellett kitehetik magukat annak 
a kellemetlenségnek, hogy a celldömölki játék, 
térét á saját fiaink -em használhatják, illetve 
versenyek engedélyezését a Labdarugó Szö-

^retség-beszűnteti- -s-ezzch-torolja meg -a kö
zönség sportszeriHlon viselkedését. Töhb hig
gadtságot kérünk 1 ' 

A Magyarországi Keresztényszocialista 
vasutasok Gazdasági Egéesülete' »Voge« má
jus hó 3-án délután .3-órakor a Griff szálló 
nagytermében rendes evi nyűlést tart. Ezúton 
is meghívja a tagjait és az érdeklődőket. 
Tárgy: Évi beszámoló, pénztári és 'egyéb 
jelentések, tisztikar 'megválasztása. ."• 

Vasutasok hitelügye. Az oly sokat 
.T.jnrt, vasalás épiiésf hneiney végre 

tr o 

| 
a *« 
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.Voge' szövetségi 
mégis , 
lapból S 

I 
e 

remem a habom es forradalmak következtéd 
ben,-Tagiai-i í lszéledtck, a k L idehaza maradt, 
annak mvg más gondjai voltak és igy az 
Olvasókört'senki sem látogatta,. miáltal fel
oszlatás nélkül megszűnt létezni. Könyveinek 
nagy része a kommün alatt az ifjúmunkások 

"martaléka leit, ami még meg van, az is szá
nalmas állapotban, hiányosan áll rendelke
zésre. A mult évben ez az ulvasókör lelkes 
emberek indítványára újra megalakult 103 
taggal, ezek ma is meg vannak, de szaporu
lat nem történt* mert^a megválasztott veze
tőség nem volt abban a helyzetben,-hogy 
intenzivebben foglalkozhassak ezzel a kultu
rális, kérdéssel. Folyó hó 23-iki választmányi 
ülés elhatározta, hogy május 3-án délután 
helyiségében (Szőlő vendéglő) rendes évi gyű
lést tart és ezen a gyűlésen megtárgyalják a 
taipraállitás lehetőségét A vezetőség kéri a 

megszületik. A 
olvassuk, hogy a Máv. költségvetése elkészült 
és abban egy tekintélyes összeg van felvéve 
arra' a célra., hogy a földbirtokrendezes során 
házhelyhez jutott nincstelen vasutasokat ná- ' 
zaik felépítése céljából.kellemes visszafizetés 
mellett hitelhez juttassa. Az építési hitelek * 
visszafizetésére csupán a házbér lenne lekötve, 
és igy azok a vasutasok, akik ilyen hiteihez 
juthatnák, könnyűszerrel, minden megerőltetés 
nélkül juthatnak bele az őket megillető c-a— 
ládi otthonukba -és~ew=csapásTa_jneg fog 
szűnni nálunk az a rettenetes lakásnyomor, 
melyben ez az érdemes és sokat hányfvetett, 
a hab íru és forradalmak tüzében tönkrement, 
egyébkén! jobbsorsra é r d e m e s hazafias vas- . 
utas testület Városunkban mindenki tndja L 

mit köszönhet ennék a vasutas társadalom
nak azért a hazafias magatartásért; melyet a" , 
háborút követő zavaró- és forradalmas idők
ben követett . Tudjuk és emlékezünk jól, hogy 
a szennyuralom idején mi volt városunknak 
a hazafias vasutas társadalom, ep ezért a 
legoagyobb Öröm íy ' el behnünket fenti litr 
hallalara é s kivánjuk szívből, hogyha kilá- " - , 
táiba helyezett építési hitel minél- előbb i t t -
leeyrp és ezzel megoldassék városunkban.a 

'jelenlei* fennálló és elvi-elhetéílen lakásuyo-
mor. A vasntintézet okos politikát lolytat 
akkor, mikor nincstelen alkalmazottait ilyen 
módon vagyonhoz juttatja,mert nemc-ak hogy 

.megelénedett emberek't nevel mai'ánají, kikre 
a közvagyon kezelését nyugodt lelkiismerettel 
rábízhatja, de hazafias és országo-i célt szol
gái, inert ezeken az embereken azután még 
k e v é b é fog a hazafiaU-in náció izgatása. 

Egyházzenei hangverseny. Ma d. u. 
6 órakor az apátsági templomban a. helybeli 
Urleáuyok.Mária Kongregác ió ja -a templomi 
orgona javára egyházzenei műsoros hang
versenyt rendez. Belépődíj: ülőhely 15000, 
templomi állóhely—.10000, karzat 5000 K. A 
nivós műsor a következő: 1. Dubois Th.: 
Marclio Triomphale. OrgotTán játs.-a: Eckiiardt 
Antal, keszthelyi zenetanár és zeneszerző. 2. 
Bogisich: Fölvitetett magas .mennyországba. 
Ó-dicsőüit szép kincs. Énekli:" Simon Mi'Jós, 
győri állami főreáliskolai igazgatót tárogatón 
kiséri' Racz József, Szombajhely-egyhazme-
gyei áldózópap. orgon.au játszik Dhlár Gyula.—— 
3. Hegedű-sok). .'Előadja": Hermano László, . 
győri zeneiskola'? i g a z g a t á s . Willeke: imád
ság. Sciíobert: Ave MarááTCellón jálsza Holler ~ -
Konrád, ralavári bencés blébános, orgonán 
kiséri Eckhardt Antal. 5. Mozát: Requiem 
(kettős fuga). Orgonadarab Eckhardt Antal. 6. 
Bogisich; Boldogasszony Anyánk. Kinek első 
szent királyunk. Énekli Simon Miklós, !áro-~~ " 
gatón kiséri Rácz 'József, orgonán IJhlár. 7. 
Hegedü-solb: Hermaon László. 8. Liszt Es-
rencf>Praéludium és Fnga » j^^R^j iC€^»H«_^_ 
felett, orgonán előadja Eckhardt Antal. — A 
hangversenyre az érdeklődőket eznton is meg- -íj 
hrvja a Mária Kongregáció elnöksége. 

Kabaré. Az ev. Ifjúsági Egyesület Pün
kösd hétfős a Grifi-szálloda nagytermében -
Kabaré . estélyt rendez, amely, iránt 'máris 
nagy az érdeklődés. ; *• 
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A XIV. m kir. Osztálysors játék m| 
játékterve általános íeiiuue-i keit az egész 
országban, nemcsak azért mert a o y ereeie -
nyek szármát 28 ezerre emelte a magy. kir. 
pénzügyminisztérium, hanem mert a nyare-
tu.nyelnek az összege valóban szenzációs, 
szerencsés esetben 3 milliárd, azaz bárom 
milliárd korona nyerhető: 2 milliárd jutalom 
es 1 milliárd főnyeremény, azután 500 millió, 
400 millió, 300 millió, 200 millió, 100 millió 
stb. nyereményeket sorsolnak ki, összesen 27 
milliárd és 5 millió korona ősszegben. Tehát | 
biztos, hogy mindenki igyekszik sorsjegyet I 
szerezni, akinek pedig eddig volt sorsjegye, 1 

• az még inkább részt fog remii az uj Oaz-
ulysuiaialQkban. Sorsjegyet azonban siessen I 
venni, mart dacura annak, hogy ezentúl ifibb ' 
rs nagyobbak a nyeremények, a sorsjegyek ' 
tzálDB"nem lübb mint,a:.i'ióit A sorsjegyek i 
l'ivatalo; ára: ogc.-z 120 ezor, léi "60* ezer, 
negved 30 ezer K. Húzás május-13 an kez
dődik. 

H.-.:helyek árainak megállapítása. 
Községünkben kiosztott házhelyek' arainak 
meitallapitasa végett lolyó hó 29—30 lkán 
I I , H U N kir. jára-Un* ide érkezik és a gazda-
eágj szakénak meghallgatása mán a házha-
lyek arait inepállupiija. Hogy i hátinlyliez 
jutottakat ni"-1- p nu erje, 26-án délután 
3 órakor a Griff mozitermeben előzetes meg-
he :•• tartunk, hol minden házhelyhez 
jutott tartsa kötelességének megjelenni. 

A bizottság. 
Közgyűlés Komenesmihálylán. Kenia-

nesmihalyfa község kepviselőte.-tüíele ma d. 
u. : i órakor a községhazán közgyűlési tart a 
községi kovács félfogadása tárgyában. 

D) opitkezesi Vállalat. Gyökeres Ja 
nos. gmf Krdődy Sándor uradalmi' építésze 
Celldömölkön epitesi irodai nyitott Gyökeres-
Jáoos különben is ismert építész vidékünkön, 

restaurr.lta a sági uradalmat, több varos
ban-is sok szép és' niod-*rn épületet emelt 
A most nv-giudult építkezéseknél városunk
ban iá alkalma nyílik nagy szaktudását érvé* 

. eyesiient 
Elhányt községi kovács. Pocz.k Fe

renc, K1 menesmihalyfa köz.-egi kovácsa; aki 
50 évi" ielkiísnutrelesen tetj elegetezeq meg-
ezatásoák, eilmnyr. C- itörtökön temetti k a 

. .. falu nagy-res-ivételtf" mellett.. 
Vevője es vendége -"röek-et tártja szem 

előtt a ase^aeeésí fűszere:, .szállodás, vendég
lő , ha kizárólag HKOIKÜ-teie csemege hús
árat t j r l raktáron.. O.v i ,-a él mai szamuuk-
bau megjeleni birdeié t és kérjen árjegyzékei 

Mindennemű épitőanyagltető
tói talpig a legjntányosabban 
vásárolható Wittmann Andor 

építőanyag gyárában. 
A dómölki tűzoltók előadása. Hint 

mindig, most sem' csalodtaok útiban, hogy 
mar elévé jeleztük, hogy a Joliász .legéor, 
rzeeény juhász legény i/iit-véng magyar dal
játék a forró sikt r jegyében "log lezajlani. 
Örvendetes jelenség, hogy városunk e régi 
tesluiule uj luheieegekel fedezett tel ezen 
színdarab lejálstta^ra. Szépen leldiszitett. 
terem, gondos rendezői, serege fogadott ben
nünk, mikor a terembe leptünk. A legnagyobb 
c-emí, izgult arcos varuk a darab kezdetet. 
Kövid várakozás otan gördült lel a fúveöny, 

- • li-nyesen—kivHH*titoti rivalda,., művészi diszie-
tek a. legnagyobb csodátkpzást váltottak ki 
belőlünk. A-felvonások közötti rövid szünet 
e r a szorgalmas szereplők hozzátartozói nagy
ban hozzájárultak, hogy ezen előadás minél, 
gördülékenyebb és gyorsabb tempójú legyen. 
Tartalmát nem ismertetjük, hanem ahelyett 
foglalkozunk bővebben az egyes szereplőkkel. 
Először > A vetélytársak. cimO bohózat kerüli 
színre, melyben Gyürüsi Róza, Bnza Erzsi és 
Sasa Imre nagy halassal szerepeltek. Dtánna 
következett a .Juhász legény, szegény juhász 
legény . -datjácék. Baracshay—Mariska Juliska 
szerepében tökéletesen megfelelt a legszigo
rúbb követelményeknek, ugy játéka, tánca, 
beszéde tökéletes volt. Mikuláoé szerepében 
Déli Sári a közönség legnagyobb elismerését 
vívta ki. A címszerepben Barcza Sándor, a 
külvárosi tűzoltóság egyik . legbuzgóbb tagja 

lepett fel, énekét és játékát a legnagyobb 
önfegyelmezés jellemzi. Kiss Sándort pedig 
— Bobák Peler csizmadia — nem kell újból 
bemutatnunk, mert már fiatal kora óla úgy
szólván minden „ven ál szerzett egypár derűs, 
percet a hálás publikumnak. Nem maradt 
.mögötte Baracskay. liihály sem, aki Joka 
kondás szerepében hangolta jókedvre a néző
teret Legutóbbi szereplése óta szép fejlődest 
ért él. Sebestyén Lijos birója is megérdemli 
a dicséretet. Karakán király azinténSebestyén 
Lajos volt, k i ezen roppant fontos és nehéz 
szerepében elsőrangú alakítást nyújtott. Bokor 
Lajos kíabiep szerepében ügyesen ntpzeolt, 
ugy.szinten az apród szerepében is. Deli Ida, 
GjOrüH Róza, Goda Mari ka és Bokor Róza 
a .ibap-U-tor leányok ,., g!ti- szerepében 
Deli Ida uagy önlegyelmczetlrertről és fl.-.-z-
játekrol tettek tanúbizonyságot. Sass Imre, 
Somogyi Ferenc, Koleda Lajos, Németh Ist
ván és' Koled.i János a kis szerepekben tu
dásuk legjavát adtak. Jó volt még kis. szere
pében Bu-'.i Erzsébet is, ki egy udvarhölgyet 
alakítón ügyesen. Hálátlanok volnánk velük 
szemben, ha meg nem emlékeznénk arról a 
nagy önti -jelmezesről és szorgalomról, moly 
diadalra vitte ezt a roppant nehéz darabot. 
Nem sr ihml figyelmen kivrjl hagynunk a szép 
kosztümöket som, amelyek nagyban hozzájá
rultak a darab lényéhez. Otoljára hagytuk 
azt, kiről legelőször kellelt volna megemlé
keznünk, az agilis rendezőt. Viliire tanárt, ki 
sem időt, sem fáradságot nem kímélve hozta 
ki s legkitü ifibb élgsdasbeo ezen gyönyörű, 
daljátékot Meglátszik rajta, hogy kiforrott 
művész, kívánjuk a magunk részéről, hogy 
minél többször legyen alkalmunk nemes mü-
've tele elölt eli mérésünk zászlaját leni"! it
ta meghajtani. De nem szabad megfeledkez
nünk a kis karmesterről, Mcszárns Margitká
ról sem, ki Sgyes kíséretével sdta meg a 
keretet a -ikerhez, fjtanna láncvigainm ko-
Vettezett; mely a késő hajnali órákban i r t 
véget. Az Mosdás ngy erk0lo>ili'r, mint anya-
gilai; nagyon szépen sikerült. Közkívánatra 
ma*].is ,3.an az .előadá-t megismétlik. 

Hegérkeztek 
a bécsi újdonságok 

divatáruházába, 
melyeket as alább felsorolt jutányos 

árban árusiluhk:' 
Francia rpongc u|Jons'.g ir.tr. 

, 45—70 ezer K-íg. 
CreppeK tiiindi-n divat ízinbwn 32, 35 
Mosó voálok » » » .. 18 25 
Divatos mintás gronadin 20000 
Férfi ingek angol zcfirbőT 200 Ezer K. 
Pupiin s iyi-iiiingcl rende

lésre készítünk 240 czcrK. 

Kultúrház nagytermében műsoros propega da 
előadást rendez. Az előadás' kezdete e-te fel 
7 órakor. .Az estély mOsora: I . A konved-
zeoekar alkalmi nyitánya. 2. Kapi Béla ev. 
püspök, a kultúregyesület elnökének megnyitó 
beszéde. 3. .Tóth Kálmán tanár alkalmi sza
valata. 4. A belügyminiszteri kikűldöttn- k 
propaganda előadása vetített képekkel (»z 
olasz harctéren elesett hőseink temetőiről), 
b. A honvédzenekar alkalmi záró hanever-
i —ny .• :mi. A megjelenés egyezerű ruhában 
kéretik. 

Mennyi házbárt kell űzetni 1925. éri 
in :;u'- ho elsejeu ? Olvasóink kényelmére 
most is pontosan ö-szeállilotl táblázati - ki
mutatásban közöljük az 1925. május' • • •••n 
lizülendö lakbéreket járulekaikkal egvli . A 
l..klhTkirautalás a b. kebel! évi 80—löt*- K . ! 
terjedő lakbéreknek miitfelelö lakbérö Balgá
két foglalja magában 20—25—50 kon nav al 
emelkedő skála szerint; az eddigi 17000 es 
szorzószám marad a hazbérfizetésnel ra, A 
kiszámítási kulcsra vonatkozólag tudni k.-t a 
következőket: a lakberreiidelet megkül . 
tét alapbért és esedékes bért Az ala[ :• r SS 
1917. ev! november bő elsején ^stMeWea 
kikötve volt és arany korona értékOnk te
kintendő évi bérVegy negyedre eső rét. e. Az' 
alapbér 25 százaléka képezi a most m jus 
elsején fizetendő ti-zia lakbért Ugyanc-ak az 
alapbér 2 százalékát kell fizetni nálunk köz
üzemi pótlék cimén, a tiszta bér 25 szazak ka 
p ói • a kittc-tári haszonrészesedés. Tjzleti k-
ii ' I a kiszamilási mód ugyanaz mint a laki-
soknál, csak 25 sza/alék'helyett 50 százaié* 
kát kell fizetni az 1917. évi november hó 
elsején érvényben volt üzletbéreknek. A ki
számítást arany koronában eszkOzOltük, de 
feltüntetjük a fizetendő összeget papír K bán it, 
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1 20 

,1-60 
2'00 
240 
2-80 
H'20 
360 
400 
480 ' 
6 60 
6 00 
720 
800 

1 25 
250 
375 
500 
6 25 
7'60 
875 

10 00 
11-25 
13 50 
15t)0 
17-50 
18 75 
2250 
25 00 

; 665 
I 13 30 I 1995 
j 26 60 

33 25 
i 39 80 
f 46 65 
l 53 20 
: 5985 
I 66-50 

79-80 
! 9310 
' 99-75 
119 60 
133 00 

I 113.050 
] 226.100 

339.150 
I 452200 
] 665.250 
j 678.300 
I 791 350 
i 904.400 
1,017.450 
1,130.500 
,1,356 600 
1,682.700 

! 1,695,750 
2,034 900 
2,261 000 

A fővárosi napilapokban olvassuk, 
h-._) ^ i ' i :acs Hennk Fi n C'-L; impozáns j 
kiállítása a: árutmbta vasár ulelmiszerosz-
látyán r-' J.ivül.nasy feltöreti [:••:•.• : t Ez a 
viiags/iTt. elftnyosen ismeri oéf ;• üipi es • 
utánozhati'.lau gyártmányait h'íi.-la el a Nem-, 
zeuözi Ariin.inl.iva.-sarra es a UttOfiaték liz-zrei 
vaLósa«u..v meío-tromifl.ik ag ízlésesen cs.» 
magolt ^'-irimanyg)ka%.az I-nrilo p.tk->véi. az 
Eiifska ed siteit kávét, a Rosil fugekávét- és 
a Káthreinsf Kneipp malátakavét Különösen | 
nagy tet.-ré t keltett az uj. csomagolású do
bozos és tekercses aru "A Franek gyártmá
nyok csomagolá-án mlndenhlt ott látjuk a 
Világhírű védjegyet a .kávédarálót., amely 
évtizedek óta egyedüli parantiája.é kafesett 1 

gyártmányok valóilisiigáiiak. A Franck-céj; 
egyedUlvolt, amely Magyarországon megho- ' 
nositntta a cikória kultúrát és igy nemcsak 
egy jelentékeny ipari, hanem fontos mező
gazdasági tényező is. 

Propaganda előadás Szombathelyen 
Vasvármegye törvényhatóságának hádisirokat ' 
gondozó bizottsága, a hősi sirok állandós sir- l 
emlékkel való ellátása céljából létesitelt hadi-
airalap javára április 30-an Szombathelyen a 

WALTÉR raagántanfoly u 
Budapest, Vi l i . Ráktei-ul b\. 
K'ókrizil Ifi 
f.ikr.t. r r f ; i , 

99 F r a n e k 6 4 

Ezl a szócskát tnindia 
. hoszi kell fü;:nie akkor, .ITIÍ-

kpr &n>a valódi 

Franek kávépótlékot 
kívánja . . . Miért ? . . . Hogy 
mást ne kapjon ' 

Ogyeljen bevásárlásainál 
gyári védjegyünkre, a 
vedarálóra- ' 
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_ • 4. oldal. 
Aa 0. P. B. által Igénybevett házhe

lyek leiértekelete. Tudoaiasonk szerint az 
0, F. B. által igénybevett és házhelyeknek a 
nincstelen cetli lakosoknak kiosztott apálsáei 
földterületen a szakértői földbecslés mei tör. 
lent. A földbecslessel a 0. F. B által Vidos 
Dánlrt földbirtokos és Tóth intapnsztai intéző 
Li. -1 • t meg, akik lelkiismeretük és esküjük
höz mérten jártak el és így fognak majd az 
őket iiiegbizó 0. F. B. által folyó hó 30 ára 
kikb.dött bírónak nyilatkozni. Ony Vidos föld
birtok, w, mint ToUuntézöLaLjegjobb_^karaLi 
ta é s odaadó lelkiismeretességgel kezelik ezt. 
az i zárj nehéz és kényes Opyet es. tisztában 
vannak az 1'.20. évi XXXVI. törvénycikk 

'.-zeii-mérel. mely azért hozatott mee. hotiy 
a nincstelen honpolgárokat, kik a világháború 
fo'yamán egészségüket feláldozták a faarcte-

—réten , terüket hullatták a-mérhetetlen szen-
vedé-nk közt a hazáért, azokat most röghöz 
jutta-sa és me mentse, kiraeadja a lelketlen 
i/gatók kezeiből. Épen a törvény szellemét 
Eövatye, nekik és a földbirtok nrainak is tud-
nit-k kell, hogy ez a törvény a>. árak meg
állapítása terén is kötelező hazafiságot köve
tel fs elvárja, hogy ne kérjenek azoktól a 
n,: r. -•len szegényektől olyan árakat, melye
ket ők megfizetni nem tudnak. 

CtmOiSSM!}* 17. szarn. 

Megnyitottuk 
Celldömölkön Árpád és Rá-

köczi-ucca sarkán 

építési irodánkat.,, 
Kér)ük az igen tiszteit épitte-

tők szíves pártfogását 

Gyökeres és Hajnik 
építő-mesterek; 

í 
C 
< 
< 

< 

< 

( 
< A 

HROTLO hentes csemege 
gyártmányai a legjobbak I 

Prágai módra készült REX 
védjegyű gyógysonka, fi
nom felvágottak és itsemege 
bnsárnk legelőnyösebben is
mert készítője. Két évtized 
óta lennálló hentesáru gyá
rához bizalommal fordulhat. 

Kérjen árjegyzéket! 
B . R 0 T K Ó R Ó B E R T Budapest, 

VII. Roltenbiller ucca 68. 

Uí Jakatos műhely! | 
Hagy József épület és géplakatos Celldö

mölkön, Horváth Elek ucca 4. szám. .."j 
Elvállalok minden e szakmába vágó | 

munkát u. ni. épületek v a l l á s u l , gáler mnn- | 
kat, fazon ablakokat, takaréktüzheJyek kes,i- j 
tését stb. a lehetfl- legjobb anyagból, a leg-
jutányo-abb arak mellett. 

Gőzcsép.fl 'es az ö«s/es mezőgazdasági 
épek javításában nagy makurlatlal birok, 

azokat a legpontosabban elkészítem. 
Dj drótfono népemmel drótkerí tést bár-

muly méretben készítek. 
Kérem a n. é. közönség szíves pártfogását 

kiváló tisztelettel Hagy József 
' é p ü l e t e » g é p l a k a t o s . 

Ugyanitt egy fia tanoncul felvetetik. 

Kész lerfi és fin rahák I 

ANGOL RUHA ÁRUHÁZ 

Altaiaim Bernát 
Felsiet Pápa Kossuth La|es-a. S. 

Fiókfiiut Veszprém zaoczi i«r t 

Óriási választékban kapható 
a l egkényesebb lslést ls 

kielégítő 
Férfi öltöoyök 800.000 koronától 

feljebb, 
Fin öltönyök 280.000 K toj feljebb. 
Gummi kabátok 360000koronától. 
Férfi gyapjú szövetek 110.000 ko

ronától feljebb. 
Férfi felöltők, angol Burbery 
kelmékből. Női tavaszi kabátok a 
legújabb szabásban is az fisszes 

e szakmába vágd cikkeket. 

Mérték szerinti iriszak-ésáe ! 

Borotválkozók! 
Ha könnyen és jól akar borotválkozni, 
rigy köMörOllease borotváját, ollóját, ké
set, hajvágo gépét, G i le 11 a-pengéjét 
L4NCSARIC8 VENDEL mokíizörnsnél 
SZOMBATHELY, Brenner J ucca 1. 
Olcaabb Mint bárholI iratai a kivetkezik: 
1 borotvakOizörü'és csak 18_ez*r K 
1 hajvagócép » 15 ezer K tol 
I ollo > 5 ezer K lói 
1 Gilette-pemte. 500 K tói 
Azonkivü' r-.iiv válaiiték a l'gMriommbb acél
árukban, illaUzrre.ben, borotváltató esxkötok-
!• n. fékü- kefe- éj ftappanárukbin. Rendkl-

vl l ölese irban: 
SsaM olló »KézÍ€ a legrtnomibb Solinzeni 

irfarünany: 
B-ai B-n tO-aa 11-n it-a 

70.000 100.000 '.50.000 iOO.OOO zSO.OoO K 
1 I. rtodú baivizógep 0-áa éi 3-u 70 «ier K. 
1 > Solingení borotva tokban SO cier k 

Httsörlógépalkatrésiek állandóan it. 
raktáron I 

Vidéki meitreodelést azonnal teljesítem. 
Tisztelettel PoatM ejeaaltaleel 

LAKCSARICS VENDÉI. leáglOiveáll lenn. 

V o c * n n b ajánlott levélben Ci-
V Ö Ö I U U z V m ü n k r e m e g k ü U ö , , 

olasz vöröskereszt sorsjegyet á 220000, 
: sorsoltat á 140000, nyereményiegyet á 
• 42,000, szerb sorsjegyet á 80 000, nye-
I reményi-gyet á 30 000 k'-ért. Zálogleve

lek és állampapírok vétele és eladása 

JakobOTits Gyula és Társa 
Budapest V. Bálvány-ucca 16. 

Eladó 12 Hp Hvans nyers
olaj traktor 3 ekével, hozzá 
48 collos Harschal csépiével. 

Cini-a kiadóhivatalban 
; 

többfélék jutá
nyosán eladók. 

Ugyanott farkas kutyát elcserélnek 
príma fozteríer patkányozó kutyáért. 

Cim a kiadóhivatalban. 

] Méhkaptárak 

KOSZTOUTZ MÓR 
Öves- é s parcellán kereskedése 

Celldömölk Szentkáromság-tér. 
Loédiö, kávés, mokka*, üvegkeüzletek 

óriz.-i választékban, iuod.ru kivitelben 
AJpakka evőeszközök di-zd. bozbarj át 

darab-inként, • ' . " . • * ' . • • • 
Lámpák a legegyszerűbb'/!' •< lejdiszj. 

sebbektg. 
Tükrök és mindennemű üvegáruklKU 

állandóan uágy raktár. Hibás tükrök jaritj. 
s;it elvállalom. 

j ó munkát, kifo-
gástalan anyag, 

ból készítek ugy az uj Ovegezéseknél, rrüat 
javitas 

Építkezőknek 
nknal. 

Ne mulassza el üzletemet felkeresaL 
akol a legfigyelmesebben és legolcsóbban 
less kiszolgálva-

Zsoldos magántanfolyam 
Budapest VII. Dohány-ucca 84. szám 

. Telefon: i. 124-47. 
As ország legrégibb éa legismertebb 

előkészítő intézete. 
A legjobb sikerrel készít elő középis
kolai magánvizsgákra, érettségire vidé
kiekei is. Részletfizetési kedvezmény 

teljes anyagi felelősség. . \ 

HA FÁJ A GYOMRA 
használjon »VENTROVIN* gyomorkura 

balzsamot (törv. védve). 
Megszüoteti_a ha_s_és gyomntgörcsöt, idült 
gyomor és bélbántalmakai, székrekedést Fe
lülmúlhatatlan élvagygerjesztő. Számtalan hála 

és köszönőlevél. Egyednii készítő: 
GERO MIKLÓS .Ferenc József Gyógytár La
boratóriuma' Budapest VII. Bet" .a-ucca 14. 

Megrendelés postai utánvéttel tó.OOO K. 

Dr. Csillag J. szanatóriuma 
Gyér, Árpád ut 20. szám. Telefon 884 
Magán gyógyintézet, sebészeti, női és 
belgyógyászati betegek részére. Teljesen 
modern kórtermekkel 1 és 2 ágyas 
szobák Testegyenészeti osztály (Zander), 
Gyógytorna Hőfégkezelés. Ambuláns be
járó betegek részére is. Szabad orvosvá
lasztás. Közalkalmazottaknak 50°/ 0 ked* 

- vezmény. 

Galgóczy magántanfolyam 
Budapest, Mária Terézia-tér 3. Előkészít 

magáygvizsgákra, érettségire vidékieket is. 

Négy Iskás- háy Celldömölkön, őr
ből á l l ó szágut mentén el
adó. A vevő esetleg szántóföldet is 
Vettet a házzal. Cim a kiadóhivatalban. 

Elsőrangú 
fclsősziléziai 
príma minőségben már most megren
delhetők Csoknyay József tűzifa és 
szénkereskt-dőnél Celldömölk, Árpád u 8 

cséplési szenek 

Különbejáratu, csinosan bútorozott 
kiadó és azonnal elfoglal
ható. — Cím a kiadóban. 

H a h á z á t 

szoba 

javíttatni óhajtj 
_ugy keresse fel 

B i c z ó I s t v á n 
Lajos-nccában és bizza meg házának javításával, 
mert az általa végzett munka után háza 10 évig 
nem szorul javításra. Elvállal minden az építke
zésbe vágó javítást, valamint nj hazak építését 
olcsó ár mellett és azokat kifogástalanul végzi. 

r t - • wearre-j • uar- ** 
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