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Hirdetések d i ja előre f izetendő 

A kisipar a jövő 

gazdasági rendber 
I r ta ; Bornemissza Géza Iparügyi miniszter 

A kézTürességet, a kisipari ter 
melést mai alakjában és mai munka 
t e r ü l e t é n nem lthet fenntartani, hanerr 
k e r e s n ü n k kell céltudatosan a közérde 
és a nemzeti érdek figydembevételéve 
egy uj egyensu'yí állapotot a nagyipiri 
termelés és kézműves termelés között 

Ebből a szempontból a kézrrű 
vességet két f'csoportra oszthatjuk 
Al egyik csoportba tartoznak azok az 
iparok, amelyek a technika és a ka 
pitalista termelési r e n d e t folytan 
mindinkább veszítenek jelentőségek 
bői, mert olyan tömngfogyasztási 
cikkeket állítanak elő, amelyeket 
nagyipar olcsóbban tud a piacra hozni 
Ezeknek helyét a nagyipar fogj \ foko 
zatosn elfoglalni elveszi eddigi 
vevőiket, ki szorítja őket a városból 
községebbe, ahol talán a nagyípir 
terjeszkedése nem rentábilis, vagy 
egyszerű javítási munkálatok végzésére 
íogja ezeket az iparágakat szorítani 
Ebben a kategóriában, azonban sokan 
lesznek olyan iparosok, akik a tech 
nika vívmányainak, a gépeVnek fel 
használásával üzemüket fejl^zten 
tudják, fokozatosan, a középip3ro<ok 
so raban lépnek és megteremtik nálunk 
is a meglehetősen nélkü özö't kö'.ép 
ipiros réteget. Az én meggyőződésen 
az h >gy a gyáripari tömegtermelés 
előnyeivel szemben nen szabad le 
kicsinyelni azokat az erkölcsi erőke 
sem, amelyek a kis- és különösen i 
középipari vállalatokban, a munkaadő 
es nunkás között közvetlen kapcsolat 
revén jelentkeznek. Ha a munkás nem 
mindig a futószalag mellett ül, hanem 
munkájának gyümölcséi is látja és 
l t j a azt az odaadást, amivel gazdija 
a vállalat sorsa iránt viseltetik és azi 
.'t küzködést, amelyet a vállalat veze 
tője a nyersanyag beszerzésétől kezdve 
az áru értékesítéséig, a munka minden 
íizisában kifejt, akkor sokkal odaadóbb 
lélekkel vesz részt a munkában és 
értékesebb támasza és oszlopa lesz 
annak az üzemnek, mint az a gyári 
munkás, akinek minden szenélyi kap 
csolata megszűnt a gyár vezetőségével, 
vagy tulajdonosával. 

De találunk a kisiparban másik 
olyan munkaterületet is, ahol a nagy-
ipar átalakító hatása nem fog váltó 
zasokat előidézni, sőt ahol befolyása 
sem lesz. Ez a terület az úgynevezett 
fffipar, helyhez kötött ipar, helyi 
nyersanyagot kidolgozó, helyi szük 
sfcgleteket kielégítő ipar területe, de 
k i önösen azoké az iparágaké, amelyek 
nem iparcikkedet gyártanak, hanem 
bizonyos egyéni szolgáltatásokat vé 
géznek, mint például a fodrász. Ezen 
a munkaterü e'en a nagyiparnak, a 
gyáriparnak az átalakító hatása egyál 
•alában nem jön számításba. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy az 
iparilag fejlett országokban egészen 
uj munkaterületek és f'jlődési lehető 
segek nyílnak a kézművesek számára. 

A fejlettebb nyugati ipu i országokba 
t a már a kéíirfivesek jórésze nem 
Közvetlenül a megrendelőnek dolgozik 
hanem átvesz a gyáripar termelés 
processzusából egyes fázisokat, ame 
yekben nagyobb kézügyesség és 
nagyobb szakértelem szükséges, aho 
T.inős^gi munkára v.in szükség és ig 
ulajdonképpen a kézművesnek a gyár 

ipar a megrendelője Végeztem hizánk 
ián erre vonatkozólag kísérleteket, de 
sajnos, nálunk még nem megy 
i dolog. 

H i nézzük a kézművesipar jövő 
helyzetét, megállapith ujuk, hogy ennek 
a kéztr.űvesíparnak igenis van jövőj 
i jövő társadílmi és gazdisági rend 
kialakulásában ! Keresnünk kell atoka 
iz eszközöket, amelyek lehetővé teszi* 
aogy ez a réteg megerősödjék és jövő 
feladatainak ellatására képe? legyen 
Szükség van eire e törekvésre, nen 
csak techniakai és gazdasági me£ 
fontolásokból, I nnen ne nzetp jlitikai 
okokból is. Itt tö')b mint ltiO.OOO 
önálló egzisztenciáról van szó. Ennek 
í nagy tömegnek megerősítése és 
egzisztenciájának f.nntartása a polgári 
társadalom nagyfokú érdeke. Ezt 
nagy tábort nem lökhetjük ki a pro 
'etár sorba, a társadtlmi rend ve-
szélyére. 

E'aből a szempontból nézve is 
foglalkozni kell ezzel a problémával 
Mert ha technikusok és közgazdászok 
rideg ítélete szerint a kisipar halálra 
volna is Ítélve, akkor is foglalkozni 
kellene ennek a folyamatnak lassubbi-
tásával, mert a társad ílmi rend veszéiye 
nélkül nem engedhetünk máról-hol 
napra 160 000 önálló kisegzisztenci í» 
kipusztulni. A kisiparnak megvannik 
és meglesznek a jövő gazd isági rend 
ben is a jogos munkaterületei, nekünk 
csak az a köe'ességünk, hogy meg-
eremtsük törvényes és közigazgatás 
alapját annak, hogy a kisiparos társa 
dalom megfelelő felkészültséggel ezeket 

jövő munkaterületeket birtokába is 
vehesse. Ezt a célt szolgálja az ipar 
közigazgatás kérdéseinek szabályozá 
sáról a felsőházban elfogadott törvény 
javaslat is. 

A városi zenekar 4 0 éves jubileuma. 
Városunk mindennapi életenek 

szürkeségét már számtalanszor színe-
itette be valamely alakuhtnak, vagy 

egyéneknek a köz érdeket szolgáló, 
előmozdító, támogató évtizedes köz 
iasznu működéséről való ünnepélyes 
megemlékezés. Minden ily természetű 
esemény uj ibb és ujabb bizonyítéka 
városunk jólkifejlődMt kulturális szin 
vonalának. 

jelen soraink is egy ilyen készülő 
ubileumi ünnepségre hívja fel a város 
özönségének figyelmét. A város fúvós 

'.enekara 40 éves megalakulásának 
vfordjlója alkalmából megünnepelni 

óhajtja népszerű karnagyának, Kováts 
erenc városi karmesternek 40 éves 

nfl<ödési jubileumát. 
Kováts Ferenc és a vezetése alatt 

illó zenekar annyira összetartozandó 
fogalommá mélyült már városunkban, 

amit az is bizonyít, hogy külön nem 
is képz.elhe ő a karmester és a zenekar. 

4 > év! Tehát 1890-ban, a magyar 
nllleniu n évében indu t útjára e ne nes 
gondolat, amely hatalmas lendületei 
Vapott az első ezeréves magyír mult 
Ünnepin, hogy a második ezerév elején 
i iövőbe vetett rendithetetlen hittel 
igyekezzék hivatásának eleget tenni. 

Küzdelmes évtizedeket, f elejthetet-
'en emlékeket, szorgalmas tanulást, 
folytonos fejlődést, sikert és ö-ömet 
jelentelt az el mult 4 ) év. És ina, miíor 
i jubileuni megemlékezés előtt á lnak 
ur»y a vezetők, mint a mű cödő tagok, 
kérjük az illetékesíket, — amennyire 
lehetséges — tegyék azt a nipot a 
város közönségének is ünnepivé, hisz 
nem mindennapos d) lng 4 ) éves 
karmesteri és zenekari ju'aíl-un. 

(Jj cserkészcsapat 
avatása Kőszegen. 

Megalakult az iparosifjak csapata 
Vasárnap délután a kőszegi r. k 

;lemi iskoh tágas udvarán az id.*«en 
cserkészcsapatok és nagy 
számú érd'klődö közönség jelenléte-
den tette le a 353 sz. Caernel htván 
nevét viselő kőszegi ip íroscserkész-
csapit a fogadilmat Klein AMhu' 
szövetségi kikü'dttt kezébe. 

Több, mint egy évi előkészület, 
csend.'S. jó munka ered nényéröl tellek 
tanú ságot az iparosfiat ílság legjobbj i i 
i kellemesen neglepett közönség előtt 
melynek soraiban a Oernel család >n 
kívül ott voltak a po'giri és katonai 
ntóságok vezetői az egyiázak és 
elekezetek küldöttei, az ípirtestület 

vezetősége, a kősregi társad i lon 
ninden rétege. 

A csapatot Biuer Ö J ö i káplán 
nditványára és az ő par incsnoksága 
nellett Kincs István pápai prelátus 
ipátplébános, vitéz Nt»y Miklós d'. 
polgármester, Ná írer Mityás r. kat. 
gyházköíségi elnök, W a d n i y e r Ká 

-oly az O. M. Bink ny. vezértitkára, 
ír. Freyberger Jenő v. t főügyész, 
Schelwer György br. tengerész kapitány 
<alcher György épitö nester alapító ta. 
Kiképzését a polgáriiskolából már 
kikerült és az ipiri pályán elhelyez 
kedett cserkészek segítségével G idoros 
Mihály végezte. Helyet elősiör a 
Kőszegi Ker. Munkásegylet ad>tt en-
nek a lelkes if|uságnak. anely később 

város által az elemi iskola céljaira 
megvett épületben nv jrt elhelyezést 

Vasárnap, f hó 26-án végre elér-
kezett a csapit sok akadily és 
kitartó . jó munka* után az avatáshaz 
melyet a fiu< is, szüleik és az egész 

iparostársadilom, anely a maga 
gyikorlati megbecsülését ismerte fel 
iiinak és utódiinak cserkésszé ava 
ásában, olyan nehezei várt es annyi 

hálával fogadott. 

A : avatótiszt a fiuk kérelmére 
rámutatott a cserkészfogad ilo n jelen-
őségére és felolvistatta a cserkészek 
10 p írancso'atát. Uiánni dr Freyber-

ger j en i mondta el az ünnepi beszédei 
Ramutatott arra a tényte, hogy 

lem mindenki lehet gazdag, tudós, 
nires ember, de mindenkiből lehel 
ellem, amelynek jó iskolája a cser-
késiélet, de érte kemény maikával 
nindenkinek magának kell megküz-
deni. Azt az országveszejtő generációt, 
me'ynek lelkéből kiveszett, elsorvadt 
iz akarat, anely a jellemtelenséget 
)kos alkalmazkodásnak, az elvnga-
Jást reálpolitikának, az irigységet 
igazságszeretetnek, az érzékenynedést 
ön negbecsülésnek, a kemény munkát 
tehetetlenségnek szereti nevezni, f 4 
kell váltani annik az i f jusá'mk, 
ímelynek teste-lelke keméiy, mint az 
icél, egyenes, mint az igazság, f énye*, 
nint a napsugár és tiszta, mint a 
iegyi forrás. 

H izát, társad ilmat építeni, meg-
ilapozni csak jellenekkel lehet. Aki 
cserkész, az vakarjt le a lelke képi-
ből azt a sok kontármunkát, m íltcrt, 
átfestést, a nikkel a mi i emler elron-
•otta embertestvérein az alkotó Isién 
képét és hasonlatosságát. Vártornyokat 
építsenek magukból és nem a vártor-
n/ok tetején forgó siélkakasalcat. 
Tand'janak raej nemet nnnd in t , 
imikor a cserkésztörvények megsze-
gésére kerill meg őket a mii züllött 
élet, anikor szembe kell szállani az 
árral. Soha nagyobb felad it még nem 
várt fiatalságra, mint a miira. Vissza-
szerezni az egész hazát, visszaállítini 
inn igukban és a vezetéiikre bizot-
tik'jan at egész férfit. 

Kövessék azt a férfit, akinek 
nemes nevét a csapat viseli, alti egész 
életén át jó munkát végzett, nert 
ílvonultan is cnlád|J k l ré iea szeré-
nyen is kinőtt a vá^os. s$t az orsiá-j 
hitárain tul, mertigati férfijei!em volt, 
élekben is mindig cserkész vjlt 

A nagyon mély hatást keltett 
beszéd után Sághy Istv.n, az ipirteí-
tület elnöke fejezte ki egyréut háláját 
iz ipirostársadilo n nevében ai ali-
p tók és vezetők iránt, a miga részé-
ről is lelkesen btudüo'ta aE ifiakat, 
hogy az ünnepi beszéd gondo atait 
lói emlékezetükbe véssék. A nsrga 
rés léről is a legmesszebb menő támo-
atást helyezte a cserkészek ré$<ére 

kilátásba. 

Az ünnepies fogad ilomtétel után 
megjelent közönség előtt, mi|d a 

H5si Kapu előtt disemenetben vonult 
az uj cserkészcsapat, ahol koszorút 

ielyezeft el. A panpás diszmenettel, 
melyen a vendég csapatok is részt 
vettek, még nem fejeződött be a szép 
nap. 

Este az Andilgönál táborfüi volt 
melyen jobbnál jobb számokká 
szórakoztatták a közel 1030 főnyi 
közönséget, amely végig kitartó t a 
kitűnően sikerüli tábortűz mellett, 
ihoinan fáklyásmenettel tért vissza 
otthonába az njonnin f lavatott icl-
szegi Ciernel Is ván cs rkészcsapa». 

Ten i s z l abdák , tenisz cipók leg-

olcsóbb beszerzési forrása a Freyberger 

Sándor cég. 

Egyes szám ára 12 fillér. 
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Kőszee és Vidéke 1936. auuu>7tus 2 

Vái konyi Fidel dr. 
a bidapesti Pezmányegyetem lelkésze 

A tudapesti Pázmány Peter Tudó 
•íárytgyeiem 1935 ben ünnepeld 
ftnrallrsárak 310 ik évfoduóját . í 
jnbilt utrjral k; pcí o'aiban az irdiivár > 
kei fiit íi tgyedm tanácsa elé. hogy 
szeivezzen az egytitni ifju.'ág Itík 
gondozásának érdekében lelkészi állast 
Ezt az irdtví.nyt a tanács el is fo 
gadta. A hit tdomanyi kar javaslat, 
alapján Várkonyi Fitíél dr. cisztercit? 
rtrdi áidoié papot, az egyetemi ifjúság 
Cnjetltn b. laijat hívták íreg az ujon 
ran szervezett állásta. A zirci apá-
jóváhagyó beleegytzese után Várkony 
Fidél dr. ezt a rr.e^huást el is fogí dta 

Az egyetemi Itlktsz Kőszeger 
született 18^-bar Ginrázíumi tanú'-
máryait Kőszegtn ts Scprorban vé 
gezte. Gin ráz umí tanúin áryai utár 
belépett a cisztercita rtrdbe. I M I 
augusztus 6-án szerleltek p^ppa 
ElCször a szí késit hervári gimnázium-
ban n ókfdőtt mini hmanár, majc 
1914-ben a rei.di hittudományi fő 
iskolán lanár és a növerdekek lelki 
igazgatója lett. 19l0 ban ziici plébános 
és a ktrülel e;pertse lelt, 1922-btr 
azonban újra a rendi növtrdekek 
lelki igazgató a ts ff iskolai tanár. I 
működött ig, midőn apáija zirc 
plébánossá és rer.di esperesse nevez 
ki. Fáradhatatlan munkája o'y nagy 
volt, hegy mirden helen egyszer fel 
utazott Budapestre, hogy szivéhez 
nőtt menzáját — amelynek vezetésé 
1925-ben velie át — igazgassa. Midőr 
fiail felejteni nem tudta és vissza 
ht 1>ezéset kerte Budapestre, elöljárói 
visszahelyezlek, ahol segédlelkészi 
ir.inistj.Ftn a bud; pesti lágymányosi 
cisztercita plébánián n űködött 2 évig 

A Pázmány Péter Tudomány 
egyetem rré-han k<rorázta meg V;r-
koryi Fidel sokoldalú és gazdag 
munkásságát, amelyet az egyetemi 
ifusag érdekében kifejteit, mikoi 
1935-ban a hittudományi kar bekebe 
ieztlt doktoria avatta, mrsl pedig a 
jövő in'e ligenciájanak elsó hivatalos 
lelkipásztori lisztével bizta meg. 

Szeptemberben megkezdődik 
az öregsegi biztosítás. 

Az öregségi és rokkantsági 

biztosítás járadékai. 
A magyar szociálpolitika szép 

tetrber havában nagyfontosságú 
határállomáshoz ér. Szeptember elsejé 
vei ugyaris megnyilik az elméleti és 
gyakorlati lehetősege annak, hogy a 
jogosultak Öregségi járadékot kapja 
nak. Az 1928. XL. t. c., vagyis az 
öregseg, rokkantság, özvegység és 
árvasag biztositasatól szóló törvény 
aiapjan az Országos Tarsadalombiz 
tositó Intezet ugyanis bizonyos törvé 
nyes előfeltételek fennforgása esetén 
járadékot ad az öregeknek, a rokkan-
taknak, az özvegyeknek es árváknak 

A törvény erielmében öreg az. 
aki a 65. életévet betöltölte. Az a 
biztosított személy, aki a 65. éleiévé) 
betöltötte, öregsegi járadékot kap, ha 
4.1) heten keresztül állott biztosításra 
kötelezett munkaviszonyban, vagy 
Ónként biztositott volt. 

Az Öregsegi törvény 1929 január 
1 en iépeil eleibe. 1929 január 1-töi 
1930 szeptember l-ig szaladhatod le 
elsóizbtn az a 4(X) het, amely a? 
öiegstgi járadék nélkülözhetetlen elő-
ftlitieie. lermeszttcs dolog, hogy a 
410 beles biztosítás! jogviszonnyal 
ii>36 sztpitnber 1-en nagyon sokan 
nem fegrak rendelkezni, t z az idő 
taitc m csak azoknak fog rendelkezisrt 
áilni, .kik 1929 |aiuai 1. óla szaka 
dathnu dolgoz<ak. Amint azután a? 
idő el( tehai< d, pengnek az évek és 

hónapok, mind többen és többer 
les;ntk olyanok, akik a 400 hetes 
biztosítási n unkaviszonnyal rendel 
keinek es mind többen és többer 
lesznek olyanok, akiknél <ilÜ hétne 
több rrunkaviszonyuk lesz. 

A 65. életév betöltése előtt senk 
stm kaphat öregségi járadékot. ll.ábr 
van tehát val; kinek akár 500 bt fizetett 
heie is, öregsegi járadékot semilyer 
körű menyek közt nem kaphat. 

Ha valaki 40<> hét biztosilássa 
rendelkezik, be kell várni azt az időt 
amig 65 éves lesz. Akár dolgoiik 
akár nem dolgozik a közbeeső időbér 
a biztosított, nihelyt a 65. életéve 
elérte és a 4(0 hete megvan, öregsép 
jaradekra jogos uli. Viszont hiába 65 
eves valaki, ha nincs 400 biz ositás 
he te öregségi járadékot nem kaphat 
dolgoznia kell tovább, akár 70 éve 
koráig, hogy a 4C0 hete meglegyer 
és igéryjogosult lehessen az öregség 
járadékra. A 65 éves életkor és a 4C 
hetes biztositasi n unkaviszory közöt 
o'yan szoros a kapeolat, mint a tud* 
es a lelegzet közöi', egyik sir.es í 
másik nélkül. 

Azok a biztosítottak, akik a 05 
évet el nem értek, de megrokkantak 
bizonyos feltételek fennforgása esetét 
tokkantsági járadékot kapnak Általábar 
a nagyközönség körében szörnyt 
tájékozatlanság uraiké dik a társadalom 
biztcsi«ás lehetisegei kőiül. Ezren és 
ezren tájékozatlanságukban veszn 
hagyják a járandóságaikat, az OTI-t 
szidjak, de pénzüket azt otthagyjak 
Nagyon kexesen tudják p l , hogy < 
nők férjhezmenelelük, külföldi n un 
kástk külföldre távozásuk esetén vég 
kielégítést kaphatnak. Sok sok ezer 
pengőre rug az OTI kasszájában igy 
megmatídt penztknek összege. 

Az öiegségi jéndekkal kapcsa 
latosan is pl. nem eiég az, ha valak 
<5 éves, az stm elég, ha valakinek 
4C0 hetes t iz'osi'ott, \árakozási idej-
van, az öregségi járadékot kérnie kell 

Amint kérnie kell a táppénzt, a 
baleseti kártalanítást, épp u^y kérni, 
kell akár az öregségi akár a rokkant 
sági járadékot szobán vagy Írásban 
de ketnie kell. Megbérulhat valaki 
teljesen, lehet olyan idős, nint Matu 
zsalem, de ha nem kér, hát nem i-
kap 

Az öregségi járadék nincs előzetes 
orvosi vizsgálathoz kötve. Az öregségi 
láradek nincs rokkantsághoz kötve. 

Az a biztosított, aki 65. életévé 
betöltötte és 400 hetes biztosítási 
n unkaviszonyt szerzett, öregségi jira-
dékra igényjogosult minden esetben 
akár beteg akár nem, akár munka 
képes akár nem, akár dolgozik 65 éve 
korában és keres annyit mint egy 
bankdirektor, akar nem dolgozik sem 
nut, vagyis a járadékra való jogosult 
sága felieden. 

Akik öregségi járadékra igényi 
tartanak, azt szóval vagy Írásban 
személyesen vagy megbízott utján is 
bejelenthetik. A bejelenlesre az 
kerületi pénztár igényjogosult, melynek 
kerületén legutoljára a biztositott dol-
gozott. A bejelentésnek fel kell tüntetnit 
a részletes személyi adatokat (nacio 
nálé) és csatolnia kell hozzá a szüle 
lési bizonyítványt. 

Felh iv juk háziasszony olvasóink 
figyelmét lapunkban megjelent buda 
pesti Bélgyár szenzációs készítményért 
a Paiadicsom Belkupakra, amely kö-
tözés, ragasztás nélkül rögtön oly 
legmentesen zár, hogy nem kell dunsz-
tolni. Minden eddigi módszernél biz-
tosabb és olcsóbb. Kereskedőknek, kik 
a terjesztéssel városunkban foglalkozni 
kívánnak, engedményt nyujl a gyártó 
cég. 

Bormérés. Ki tűnő vörös-
bort mér Maitz Imre Ferlsák-utca 12. 
szám alatt. 

Közel hatezer ember kísérelt meg 
öngyilkosságot 1935-ben. 

A Statisztikai Havi Közieményer 
jelentese szeiint 1935 ben 5820 ön 
gyilkossági kísérlet történt Magyaror 
szágon. Az 5820 öngyilkosságból 1965 
<ehat körülbelül egyharmada, Buda 
pestre esett. 

Az élt'uatak 51 százaléka férfi 
százaléka nö volt. Tekintettel arra 

^ogy a népszán lálasi ada'ok szerin 
a férfiak es nők aránya majdnen 
eppen fordi ottja az életuntak arányá 
nak: a lakosságnak 9 százalék 
férfi és 51 1 százaléka nő, az öngyil 
kosságok aránya szerint a féifiak haj 
lamosabbak arra, hogy eldobják ma 
gukiól az életet. 

Az öngyilkosok között a népes 
ségben elfoglalt arányuknál valamivé 
kisebb százalékban szerepelnek 
katolikusok: 63.1 százalékkal," a gö 
rögkatolikusok 1 5 százalékkal, a? 
evangélikusok: 5 5 százalékkal a 
a görögkeletiek 0.4 százalékkal, de a 
országos aránynál nagyobb az öngyil 
kosságok aránya a reformátusoknál 
23 százalek, va'amint az izraelitakná 
6.3 százalék. 

Az 5820 öngyilkos közül 43 8 
százalek a nőtlenek és hajadono 
közül, 45 2 százalék a házasok közül 
112 százalék az özvegyek közül 2. 
szazalék a törvényesen elváltak közű 
került ki. 

A 14 éves és azon aluli öngyil-
kosok aránya 0 8 százalék volt. I 
15—19 évesek 8.5 százalékkal szere 
pelrek. 20—24 éves kor közöd 20.7 
százalék akart a halálba menekülni 
Ez az utóbbi százalék annál is meg 
döbbentőbb, mert hiszen a statisztika 
adatok szerint az ország népességé 
nek csak 9.7 százaléka esik a 20—24 
eves korhatárok közé. 

Az öngyilkosok közül 69.8 szá 
zalek teljesen egészséges volt, 18 6 
százalék beteges, 116 százalék pedi,. 
beteg volt. 

77 8 százalék a teljesen vagyon 
alanok közül került ki, közel 20 

százalék rendezett anyagi viszonyok 
közöd élt s mintegy 4 százaléka a 
vagyonos osztályhoz tartozott. 

A legtöbben, az öngyilkosok 40 
százaléka, a mérget választották 
nagy uira, 7 4 száz lék a vitbe ugród 
3 5 százalék gázzal mérgezie mej. 
nagát, 2 százalék emeletről vetette lt 
magát. A többi kés vagy revolver 
utján próbált megválri az élettől. 

A szerelmi bánat 14*8 százalékban 
szerepelt az öngyilkosság oka gyanánt 
143 százaléknál családi viszály és 
myagi zavarok voltak az előidézi 
okok. 11 százalék a nyomor és kereset 
nélküliség miatt akart az élet lerhtitő 
szabadulni. 9 5 százalék a gyógyít 
aatatlan betegségtől akart véglegesen 
r egszabadulni, 9 3 százalék kisebb 
nagyobb betegség elől akart a halálba 
nenekülni. Az éleiuntság « 6 százalék-
ban szerepeli ok gyanánt. 

Az öngyilkosok száma az év 
*özepe felé növekedett. Mágusban 9 6 
uniusban 10*2, juliusban 9 7 százalék 
volt az arány. Legkevesebb öngyil 
Kosság januárban és februárban volt: 
ö, illetve 6-s százalék. 

64 9 százalék hétköznap, 18 6 
százalék vasárnap, vagy ünnepnapo 
követő napon jött rá arra, hogy nem 
birja lóvább az életet. 

Halállal 2830 kísérlet végződölt. 
823 esetben sulyos következményekkel 
art a könnyelműség, 2970-en minden 

komolyabb következmény nélkül usz 
ák meg a nagy kiséiletet. 

Tenn isz labdók összesfajtái, S a 
zenger, Dtmlop, Continental, Tretorn 
Pirelli és lenniszcipők besztrztsi 
orrása a Freyberger Sándor cég Főtéri 

üzlete. 

Az idö mutatja, mi az igazsag, 
Ha visszaemlékezünk életünk 

folyamára, számos olyan dolog ut 
eszünkbe, ami hirtelen feliünt, an ilu-z 
napy reményeket füztünk, de amilytn 
hi't.len jött. o yan hirtelen el is tünt. 
Ugyanezt tapasztalhatjuk a mezőca -
daságban is. Hmy olynn varázsszut, 
hány olyan cscdigépet gyártottak ts 
ajánlottak, aminek ma már a m'.ct 
sem tudjuk. A gazdáknak közisnurt 
konzervatizmusa jó védekezés az ily n 
n.uló találmányok ellen, sok felesleg s 
kiadástól óvja meg őket. 

Ezzel szemben azonban vann.ik 
nem kis számban olyan találmányok, 
olyan szerek és eljárácok is, amelyik 
kiflllotl.^k a legszigorúbb biraló, az 
idő kritikáját is. Igy ma már több m<nt 
fel évszázada annak, hogy a legelső 
rrütrágyát, a s z u p e r f o s z f á t . > i 
V\aiyarországon először alkalmaztak 
és azóta is — eltekintve egyes, háború 
vagy válság okozla visszatséstől - a 
szupet foszfát fogyasztás állandóan 
emelkedik, nemcsak külföldön, hamm 
hazánkban is. Az egész világon év nte 
több mint 115 millió métermázsa 
szuperfoszfátot szórnak el, ami annak 
a bizonyitéka, hogy a szuperfoszf t< t 
az egész világon megbecsülik, mert 
ismerik annak termésfokozó hatását. 
Magyarorszagon is a szuporfoszfal az, 
amely mondhatnánk Hazánk mind.n 
•alaján egyformán beválik, hasznalja 
nagybirtokos, kisbiitokos egyaránt, 
sajnos azonban, még igen messze 
vagyunk attól, hogy a kü !fö!d hatalrr s 
mütrágyafogyasztasát még csak meg 
is közelítsük. 

Az idei jó termés lehetővé tes i, 
hocy a magyar mezőgazdiság jobban 
felkarolja a mű'ragyázásr, az elmu! 
évek visszatsese is indokolja, ho, y 
megadjuk a tatainak azt a fontos n 
vényi tápanyagot, nmit a kalászosokkal 
evente nagymennyiségben kivonurk 
és ami a buzakivitel révén a magyar 
nezőgazdaság részére véglegesen el-
veszett. 

Herceg Esterházy husara-, szappan-
és ételizesitögyár, Kapuvar 

helyi és 
körzetképviselőket 

keres. 
Jó összeköttetésekkel rendelkező urak 
ajánlatát fenti cimre kérjük. 

Kőszeget is belevonták 

az OTI tanoncnyaraltatási 

akciójába. 
Az Országos Társadalombiztosi ó 

Intézet az Öregségi ágazat terhére 
üdvös ujitást vezetett be. A tizenhet 
even aluli gyenge fizikumu tanoncokat 
vasárnaponként autóbuszkirándu t-
sokra viszi, amelynek összes költségeit 
fedezi. 

A szombathelyi kerületi pénztár 
pénteki választmányi ülésén elhatároz-
ták, hogy Kőszegről megfelelő szá :iu 
jelentkező esetén már jövő vasárn p, 
augusztus 9-én megrendezik az eisö 
kirándulást OTI tisztviselő felügyelete-
vei. Ugyancsak felterjesztéssel él a 
ker. választmány azOTIigazgatóságboz: 
módosítsák ezen akciót olyanformán, 
hogy 3 tanoncokat ne csak vasárn p, 
Hanem esetenként egy-egy heti tanul-
mányi kirándulásra küldhessék. Ezt 
elügyelet melletti szabad táborozással 
ikarjak megoldani A nyaraltatási ak*. ó 
nódositása természetesen csak a jCvfl 
évben valósitható meg. 

Fentiekkel kapcsolatban felhívjak 
a munkaadókat, akiknél 17 éven aluli 
gyenge fizikumu tanonc van alkal-
mazásban, küldjék el őket 3-án, héit n 
és 4 én, kedden délelőtt Weszely Be a 
dr. OTI orvoshoz felülvizsgálatra. 

Ealatcrra, Bécsbe, Máriacellbe, Tarcsára és bárhová való autóutazásra jelentkezzek a HANGYABAN. 
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i órára : Nyugattól kelet felé terjedő 
lassú javulás, a szél gyengülése. A 

imérséklet kissé emelkedik. 

J a k a b - b ú c i ú K ő s z e g e n . A kő 

szí. Benedekrendi templom védő 

,.. rvjének búcsúján a nagymisét 

, , házi énekkai l özremüködtsével é 

pkbánia papságának segédletéve 

Ki cs István p^pai praelalus, íipáiplé 

b nos celebralta. A bucsu összeeset 

gimn. igazgatódnak a bucsuiava 

Kőszegtől . Az eltávozó igazgatót 

a rendház ebédlőjében a papság részé 

ről Kincs István, a ret d részérő 

Csernak Szaniszló h. igazgató, 

-őszééi társadalom részéről dr Frey 

b e í g é r Jenő a kőszegi bencés diák 

- velség elnök búcsúztatta. A búcsúzó 

rektor meghatott válasza után az t 

ig.izgató, Saly Arnulf dr. adott prog 

ran ot. A nyilvános ünneplest elkerüli 

távozó igazgatótól és a szövetség 

jtCszőjétől, Sulyok Efrémtől a lisziikat 

lehetett csak bucsut a diákszövetség 

tagjainak őszinte sajnálatára. 

E l b ú c s ú z t a k a s zeged i n y a r a l ó k 

Karácsonyi Gu idó plébános vezetésevei 

Kőszegen nyaraló szegedi kolónia 

csütörtökön este tucsuzott a váró 

es .1 hitközség vezetőségétől, valamint 

a város közönségé ől. A szegedi 

nyaralok most már evről-évre vissza 

térő ftcskéi Kőszegnek. Több éven 

kéresztül népesítették már be nyáror 

az ürességtől kongó kato'ikus elemi 

isro' it. Nemcsak a szegediek szerették 

mei, K ő s z t g . t több évi itt nyaralásuk 

alkalmából, hanem a város közönsége 

is s;ivébe zárta már a szegcdi nyaraló 

kolóniát s annak vezetőjét, Karácsony 

GuV.) p lébánost . A szegedi nyaralok 

péntek n uiaztak el Kőszegről. Csüiör 

Mkön ste a most már „hae\ományos 

s i " váit l amp ionos ballag* s keretében 
veitekbucsut.Szerenáddal köszöntöttek 

vitéz Nagy Miklós dr. polgármestert 

K;ncs István papai prelátust, Vastagh 

Zoltán dr. rendőrkapitányt (mint régi 

szegedi ismerősi) és Nagy Gyúló 

igazgató, kerületi iskolalátogatót, utana 

pedig a város Főtérén rendezlek 

larrpionos ballagást s búcsúzlak 

várostól, amely jövőre újra vissza 

vár j t őket. 

A f ö l d m l v e l é s ü g y i m in isz ter 

k i kü l dö t t j e a t ö r z s g y ü m ö l c s ö s b e n 

A töldmivelésügyi minisztérium kikül 

döti tisztviselője a héten vitéz Nagy 

Miklós dr. polgármester társaságabar 

fi ü.vizsgálta, illetve ellenőrizte a kő-

szegi törzsgyümölcsöst A miniszter 

kiküldött mindent rendben talált. 

A k ő s zeg i e v a n g . Nőegyesü l e 
ma, vasarnap tartja szokásos nyár 
mulatságát a Bálházban. A rru'alság 
programját közöltük mult heti szán unk-
b n. Belepődij 1 P, családjegy (három 
személyig) 2 P, diák- és katonajegy 
50 I ilér. 

Fron tha rcosok i Szerdán, 5-én 
eslt 7 ,9 órakor a Bálház kistermében 

bajtársi értekezletet tartunk. Megjelenés 

bajtársi kötelesseg. Elnökség. 

Paradicsomtermelök figyelmébe. 
Mindazon paradicsomtermelők, akik 

te -nesüket Ausztriában óhajtják étté 

kt iteni, Baky András külkereskedelmi 

hivnali felügyelőnél (Chernel utca 2 ) 

beviteli engedélyeket kaphatnak. A 
be vittli engedély nélkül a parfcdicso 

mut Ausztriába szállítani nem lehet. 

A k ő s z eg i s z ő l ő m ű v e s e k figyel-

mébe l A szerdai térzene műsoranak 

f olsó száma „A kőszegi kapasok 

ir dulója", amelyet A. Kamarad bécsi 

koirponista szerzett. 

S z a n d á l o k és igen praktikus 
t Htós nyári cipő kapható a Freyberger 
Sándor cégnél 1 

Horthy István tábornok 

az idei távlovaglásról. 

Horthy István nyűg. lovassági 

ábornokkal az AZ EST munkatársa 

beszélgetést fo'ytatott katymáti birto-

kán. A 78 évis tábornok az idei 

lovas utrOl a következőket mondotta: 

— Az idti távlovaglás volt a 

legszebb az eddigi tizenegy közül. A? 

ország leggyönyörűbb vidékein men 

tünk keresztül és az idén volt a leg 

több kü földi a csapatban. Mindenü' 

1 legszívesebben fogadlak bennünket. 

Azt tartom, hogy ez a távlovaglás ^ 

legjobb alkalom arra, hogy a résztvevő 

\ ülföldiek szemtől- szembe megismerjék 

a megyarmpet annak bt csületességet 

,óságat és vendégszeretetét. 

A magyar gyiimölcsbetiozatalrol 
es kivitelről 

éidekes statisztikát állított össze 

Statisztikai Tudósító. 

1930- 3 1 - 3 2 - 3 3 - 3 4 - 3 5 - b e n 

behozatal mennyisége és érieke, illetvt 

a kivi'el mennyisége és eriéke a kö 

vetkező vo l t : b9 391 q 5 579 452 P 

— 479.374 q 15 193 158 P — 62 048 

q 829 018 P — 281 3*2 q 761095 

P — 50.484 q 2,019 519 P — 398.55 

q 7,834284 P — 13 9.Í4 q 9j4 017 P 
— 29(1.0-18 q 6,77(1 6til P - 40 37 c 

l ,702X00 P — 184.475 q 5,720 000 P 

A behozatal mennyisege a felső 

rolt hat évben állandóan hullámzott 

Mélypontján, 1932-ben majdnem 

ki lerctd részere csökkmt az 1930-a 

behozatalnak, 1935 ben pedig köt ül 

belül a fele volt az 1930-as behoza 

ialnak. Az érték tekintetében még 

nagyobb volt a hullámzás. Az 1932 e 

Dehozatal érteke körülbelül hett d^é^zt 

volt az 1930-asnak, az 1935-ös p dk 

kevesebb mint harmadrészé az 193( 

évi értéknt k. A kivitel majdnem állán 

dó csőkkenést mutat 1930 óla. 1935 

ben majdnem egyharmadára szállt alá 

A behozatal legnagyobb tétele téli 

4ma volt. 

Itt feltétlenül rá kell mutatnunk 

arra, hQgy a gyümölcstermelesi szak 

emberek megállapítást szeiint Vas 

vármegye.d; különösen Kőszeg klimáj 

valósággal predesztinálva van a téli 

alma termesztésére s a statisztikábó 

a gyümö'cstern e'ők btláthatjak, hogy 

korlátlan p>acot találnánk ebből 

cikkből belföldön. 

T é r z e n é k . Ezúttal három térzene 

műsoiát közöljük, mert a szokásos 

szombati térzene e héten hétfőn lesz 

A hé t f ó i (aug. 3 ) térzene műsora 

1. A. Kamarad: Jenő főherceg induló 

2 Donizetti : Aria a „Liebestrank'-ból 

3 Péter: Aranytündérek, keringő. 4 

Tof l : Az első vallomás, dal. 5 Lehár 

Egyveleg a „Víg özvegy'-ből. tí. Ru 

sz inko: Ttxas song, intermezző. 7 

Kováts F.: Szentgyörgyi Czeke induló 

A s zerda i 5 ) térzene műsora: 

1 Schmidt: Az I . vadászok indulója, 

2. Meyerbeer: Részek a „Hugenották" 

ból. 3. f'lies: Rajnai lányka, dal. 4 

Ábrahám: Honvédbanda, foxtrot. 5 

Robrecht: Nagy keringőegyveleg. 6 

Viticze: Szép vagy, gyönyörű vagy . . . 

dal. 7. Kamarad: A kőszegi kapások 

indulója. A s z o m b a t i (aug. 8 ) térzene 

műsora: 1. Zitt : „Viribus unitis4 in-

duló 2. Szcepanszky: Találka a 

takarodónál, nyitány. 3. Stolc: Mű 

vészélet, keringő. 4 Kováts F : Kőszegi 

J. ünnepi indu!ó. 5. Erkel: Bordal a 

Bánk bán- ból. 6 Kiiment: Dallam 

csokor, egyveleg. 7 Unger: Kőszegi 

rontharcosok indulója. A térzenék 

kezdete 8 45 kor. 

A szegedi Dnnepi j á tékokra 

aug 15 re jegyek a Kőszegi Takarék 

pénztárban ilőjegyezhetők. 

A kőszegi ipartestület 

elöljáróság! ülése. 
A kőszegi ipartestület előljáiósága 

^u l t szerdán tartotta ju' us havi üle 

sé». Sághy István elnök bejelentette 

hogy az iparossegéd és tanoncokbó 

megszervezett 353. számú Chernel 

István cserkészcsapat mult vasárnap 

tartotta fogadalomteteli ünnepségét, 

mely alkalommal az ipartestület nevé 

ben köszöntötte és buzdította a cser 

készcsapat tagj it. — Vázolta azt a? 

erköicsne.nesilő munkát, mely a cser-

késznevtléssel jár, javaslatára az elől-

jáióság írásban is üdvözli és köszöneté-

fejezi ki Bauer Ödön káplán és Í 

•zervezőtestülei tagjainak. 

Tárgyalta az iparkamarai tagvá 

lasztás ügyét, sérelmesnek találta hogy 

a 8 mandátumból Szombathely varot 

iparossága 5 mandátumot tartott meg 

magának, Kőszegnek csak 1 póttag 

ságot juttatott, megelegtdéssel vette 

ludomásul, hogv az kőszegi össze;^ 

iparosok tartózkodtak a szavazástói 

és s zo i d á i . a k voltak, elhatározta 

azt is, hogy a Vasmegyei Ipartestületei' 

Szövetségéből kilép. — Az Ipartestületek 

Országos Szövetsége által szeptembei 

ti 7-én Kaposvárott tartandó országom 

kongresszusán Sághy István elnök által 

képviselteti magát. — Tudomásul vette, 

hogy a lakatosok szakosztályba tömö-

rült! k, elnökké Prenner Pált, alelnökkt 

Geiöly Károlyt, jegyzőjévé Kendik 

Ernőt választották meg. 

A II. negyedevi penztárforgalorr-

ról ; a tagváltozásról szóló jelentést 

meiy szerint: Kollarxh Sándor ven 

deglős, Sodics Ferenc cipész. Dévényi 

Ilona nőiszabó, Rtndweg Ferenc ács 

ipar, Draskovits Lipót a kőmüvesipai 

gvakoilására tparigazolványt, il let v 

eng«delyt nyertek. — Lakner János s 

Schrcter Beh a vendéglős, Tóth 

János a kantinos, Strider Istvánné H 

m'iszabó, Ktsper Mihály a tetőfedő 

pirat beszüntette; tudomásul vetít 

ovábbá, hogy a megrendelt 2 párn izot 

karosszék leszállittatott, uj lanonclajst 

rom, segednyilvánt irtás és postakönyv 

beszereztetett. Egyéb kisebb folyóügyek 

elintézése utái. az üles végétért. 

Az Andalgó vendéglő 

Se líra mmel-
kvartettje 

üözüivánatra 
vendégszereplését meghosszabbította / 

További szives pártfoqást kér 

„Gumi Franci11 

• és Fazekas Gábor 
vendéglős. 

1 f i l l é r 
üvegtnkint a 

" P A R A D I C S O M B É L K U P A K -

amely kötözés, ragasztás, nélkül rögtön 
oly légmentesen tapad, hogy nem kell 

D U N S Z T O L N I 

Kapható Kőszeg minden füszerüz letében. 

üvártja : Kienast es tííiuerlein, Budapest 
Qvár : IX. Soroksári ut 108. 
Központi iroda: Szvetenay-utca 21 

Másodszor v irágzott az akác, 
második virágzás fürtjei éppen 

olyan fejlettek és illatosak, mint az 

elsők. Az akácfák második virágzása 

a néphit szerint hosszú és meleg őszt 

elez. 

A budapest i leánygimnaz is ták 
befejezték kőszegi nyara lásukat 
A budapesti deáktéri ág. ev. leány 

gimnázium növendékei, akik közel egy 

aónapig nyaraltak Kőszegen a leány 

iceumban, befejezték kőszegi tartóz-

kodásukat és visszautaztak Budapestre. 

Anyakönyvi hirek az elmúlt 
hétrő l . Születések : Pieiszinger Ferenc 

—Krölzl Már ia : Magda r.k., Hegyvári 

ózsef—Markovits Karol in: József r k., 

Németh Imre—Zsoldos Mar ia : Mária 

.k., született. Házasságkötés: Randvveg 

ózsef—Randweg Annával, Seper Fe 

enc—Kováts Henriettával kötött há 

zasságot. Halálozás: Szigetközy István 

b éves r. k. 

Magyar és német nyelvet beszélő 

főzni tudó, gyermekszerető 

mindenes leányt 
eresek. — C i m : U n g v á r i J e n ő n é , 

B u d a p e s t X., Bánya-utca 21. szám. 

Kőszeg és az autó-camping. 
Btszamol unk arról a mozgalomról, 

amelynek célja: a Királyi Magyar 

Automobil C 'ub Kőszeget is vegye fel 

piogrammjába s az Irottkőig kiépülő 

szeipentin u'on rendezzen hegyi ver-

senyeket. A felterjesztésre érkezett 

valaszt annak ideién részletesen kö-

zöltük. A KMAC kedvező választ 

adott. Az ut még nem készült el tel-

iesen, annak a progtammbt való fel-

vétele tehát még nem idöszeifí, de 

tekintettel Kőszeg szép környékére 

autós kirándulásokat rendeznek Kő-

szegre. 

Sátori B-ndek Ernő a KMAC 

titkára ktdden Kőszegen járt, ahol 

vitéz Nagy Miklós dr. polgármesterrel 

együtt bejárták azo'<at a helyeket, 

unelyek ilyen kirándulási célra leg-

jobban megfelelnek : a Stáyerházak és 

\i Rő'i-völgy környékét. A KV\AC 

elgondolása szeiint ugyanis Kőszeget 

is belekapcsolják az úgynevezett au ó-

c imp i n ; akcióba, melynek lényege: az 

au ósok nem szállodában, h tnem a 

szabad természet ölen sátrakban, vagy 

a 1 autóhozkapcsoit pótkocsikban (öltik 

\z éjszaká'. Ez az au'Ó3 vándorlás 

e őször Amerikában terjedi el, majd 

Angliában, később Nérntt- és Francia-

országban is tért hódított. A legutóbbi 

időben az akcióba a budi-pesti autó-

sokat is bevon á'<. 

A Királyi Mtjzvar Automobil Club 

1937 ben igyekezik intenzivebben k fej • 

I zteni az autókirándulásoknak ezt a 

válfaját, s 

ugyanakkor Kőszeget is be-

kapcsolják a kirándulások utvonalába. 

A club tilkára 

ugyanis a legnagyobb 

elismeréssel nyilatkozott az egész 

városról, valamint az újonnan kiépített 

•T űuiról s annak a reményének adott 

kifejezést: Kőszeg egyik legkeresettebb 

kirándulóhelye lesz az autós-camping 

kirándulóknak. 

T ü z l á r m a . Csütörtökön délután 

6 óra tájban felskt a tűzoltók sziré-

nája. Percek alatt terjedt el a hir, 

hogy a város külterületén, Weöres 

Aladár bércséplő-telepén keletkezett a 

üz. A hiresztelelés azonban szeren-

csére csak vaklárma volt. A helyszínre 

kivonult tűzoltóságnak semmi dolga 

nem akadt, sőt a cséplőszereivény a 

mindössze egy percig tartó munka-

szünet után ismét teljes üzemben állott, 

rrikor a tűzőrség megjelent. A ható-

sági biztonsági előírásnak megfelelő 

elszerelés segítségével pillanatok alatt 

elfojtották az egyetlen megpörkölődött 

zabkévéből feltörő füstöt. Weöres 

Aladár cséplő vállalata 37 év óta áll 

üzemben s mindeddig egyetlen baleset 

nem fordult elő. Éppen ezért nem is 

ételezhető fel a szakmabeli, egyetemi 

[épzettségü, régi adófizető polgárról, 

logy a védelmi biztonsági intézkedé-

seket figyelmen kivül hagyta volna. 

KSE já tékos értekezlet. A KSE 
ma, vasárnap délelőtt 10 órakor 

klubhelyiségében (Kováts vendéglő) 

értekezletet tart. Az értekezlet tárgyát 

a Kőszegi Sport Egyletnek a bajnok-

ságba való benevezése képezi. 

f •/> 

• , ' \ 

• '•'•>..* - JL 
• •" ' r . 

. , • r 
c • ** * « 



4. Kőszeg és Vidéke 1936. augusztus 2 . 

Milyen lesz a Liszt Ferenc 
emlékére veri p é n z ? A p nzugy 
miniszter ret deletet adott k', amelyben 
szabályozza a Liszt Ferenc emiékét 
megörökítő kétpengős ezüstérmek kü 
alakját. Eszerint az érne egyik lapjan 
Liszt Ferenc domborművű arckepe-
van, amely jobbra néz E lap körira'a 
Liszt Ferenc a ragy magyar /t*n<'köl ő 
emlékére 1 Hl 1 — 1 Sf> Az arckép alatt 
az érme szelével páthuzamos ívben 
apró hetükkel a tervező mű/ész neve 
Berán L van feltüntetve. Az érme 
másik lapján a magyar cimer a Szent 
Koronával lá'htló cs.r- és babérág 
közölt. A cimer f lett köriv alakban 
ez á l : Magyar Királyság. A cimet 
alatt szinten köriv alakban az érték 
jelzés olvasható: 2 pengő. A cser 
és babérágat öss.e;ötő szalagcso'<o 
alatt a m. kir. állani pénzverő jelzese 
htható: BP. A verési évszám 1936 a 
cimer ket oldalán megosztva var 
feltüntetve. Mind a ket lap peremi 
sima es k sse eme'kedett s azon belü 
gyöngysor fut végig. Ai érme sima 
széle bemeiyiteti ékítménnyel var 
ellátva. 

Nyári reklám szappan- és cipő-
vásár a Freib^rgcr Sándor-cég főtéri 
üzletiben. Ilyen soha vissza n?m 
térő rendkívül olcsó árakon s?hol 
sem vásárolhat. Nézze meg a kira 
Katókat, az ott feltüntetett árak 
jobban beszelnek minden reklám 
helyett, fl nyári vásár minden Qipő-
vásárlója értékes reklámajándékot 
Kap. 

A Középiskolát Végzettek Egy 
éves Kereskedelmi Szaktanfolva 
mán (Badapest, VIII. Vas-u. 9/11.) a 
beiratások naponként d. e. 9—2-ig 
Célja, hogy férfiaknak és nőknek 
akik középiskolai érettségi vizsgálatot 
tettek, vagy tanítóképzőt végeztek 
egy ev alatt alapos keieskedelmi 
szakképzést nyújtson, amellyel kep*s 
kedel mi gyakorlati kenyérkereseti pá 
Ivára léphetnek. Beiratási dij 25 — P 
Évi tandíj a tanulmányi előmenetel 
és a vagyoni viszony szerint: 62, 124 
186, 248 P. 

Éleslövészet. 1936 évi augusztus 
hó 17, 18, 19, 2 , 27, 24, szeptember 
hó 2, 3. és 4-én 6 órától 12 óráig 
Kőszegdoroszló észak, Cak község 
Ciki erd\ I ányhegy (Zeigerberg) 
Pogányi borpincek, Gulner malomtó1 

nyugatra lévő forrás közötti területen 
élaslövészet írsz. A Kőszeg—Kőszeg 
szerdahelyi ut is le lesz zárva. Ar 
érdekelt lakosságot a kőszegi állomás 
pr.raiic-vnoksá^ ezúton is figyelmezteti 
hogy a jelzett időben és veszélyeztetett 
területen a saját erdekében senki ne 
tartózkodjék és hogy a helyenként 
felállított biztonsági őrök utasításainak 
mindenki vonakodás nélkül elegei 
tegyen. 

Amatőr alkalmi boxmeccs a 
kőszegi sportpályán. A KSE nép 
tombolájának lefolyását egy n Osoton 
kivü i szám is tarkította, amelynek 
n gy nézőközönsége akadt a várakozó 
közönség körében. Egv kőszegi iparos 
segéd barátai körében várta a tom 
bola kezdetét, amikor a nagyszámú 
vidéki, főleg szombathelyi érdeklőd 
körében észrevette ré,;i haragosát, 
aki ellen már évek óta ádáz haragot 
táplál. Hírei kedve rögtön fellángolt 
és harsány csatakiáltással támadt rá 
egy pofonnal az ellenfélre, aki azonban 
nem volt rest, boxállást vett fel és a 
vérmes iparossegédnek oly szakszerű 
ütést mért a homlokára és orrára, 
hogy az vérző arccal porbaomlott és 
feladta a további küzd-Imet. A mentők 
első segélyben részesítették. Állapota 
nem su'yos. 

Mindenféle szappanszükség 
letét legolcsóbban, cipőt legjobban 
az összes Shell gyártmányokat leg-
jutányosabban a Freyberger Sándoi 
cég főtéri üzletében vásárolhat. 

Véres bicskapárbaj 

a nagygencsi búcsún. 

A vasárnapi J ik db buc^u alkal 
mából Nagyget csen negy vendéglő 
ben szolt a zene. A Király féle ven 
d 'glőben p dig a f.onth ircoso'< tar 
tottak táncmulatságot. A negyedik 
/endéglő, a Harváth-féle, valóságos 
csatatér képét mutatta este 9 óra táj 
>an. Itt ugyanis a Szombathelyről és 
P«renyéről résztvevő munkások köiöti 
szóváltás keletkezett, amelynek foly 
atásakent olyan parázs háborúzás kez-
dődött, amelyben nemcsak a boros és 
szódásüvegek röpködtek, hanem elő 
került a bicska is, és egyéb ütleg 
'liányában még a széklábat is hasz 
nálták. 

A verekedés alig néhány percig 
tartott. Mire a csendőrök a helyszínére 
érkeztek, már jóformán vérfürdő voll 
a vendéglő, amely valóságos ostrom 
utáni állapotot mutatott. 

A verekedésben megsebesültek: 
Lakner József fényképészsegéd, Pikler 
Lijos k^mivessegéd, Kelemen István 
napszámos és Pinczer József tégla 
*yári munkás, szombathelyi lakosok 
ovábbá Bodorkós Lajos és Bodorkós 
stván perenyei munkások. 

A szombaíhelyi serülteket, akikei 
Szerdahelyi Elek dr. körorvos része-
itett elsősegélyben a mentők a kór-

tlázba szállították. LaVner és Kelemen 
sérülései súlyosak. A perenyeiek sérü 
ései kevésbé veszélyesek. 

A csendőrség erelyes nyomozásba 
kezdett, hogy bíróság elé állítsa a 
garázda mulatozókat. A mulatságnak 
természetesen folytatása nem volt A 
/endeglőt a csendőrség azonnal le 
áratta. 

Laptársunk, a Sopronvármegye 
kiválóan sikerült autocar társasutazá-
okat ind tott el a Grossglocknerra 

Ve'encébe és a Dolomitokba. A 
„SopronvármegyL-" utazásai népszerű 
észvételi dijak mellett tehetők meg. 
nodern, kényelmes kocsin, elsőrendi 
ellátással és szá'lással. Kérjen pros 
pektust az alant f Isorolt utazásokról : 

Utazás a Satzkammergut-ban. Augusztus 

-7-ig. ö nap. Készvételi dij P 98 — 
Az osztrák Alpokon át. Augusztus 

5— 12-ig. 8 nap Részvételi dij P 185 — 
Dolomitok- Velence- G.udató- Déltirol-

Salzburg Augusztus 14 25-ig. 12 nap. Rész-
vételi dij P 340— 

Utazás Dél-Dalmáciában. Au*. 23- szept. 
8-ig 15 nap. Részvételi dij P 3rt5*-

L'tazAs a Dolomitokban és Déltirolban. 
Aug. 26—31-ig fl nap. Részvételi dij P l&S 

Utazás a Karintia-i tavak körül. Aug. 
31- szept. 3-ig. 4 nap Részvételi dij P 88 

Utazás a Salzkammergutba Szeptember 
-5-ig. 5 nap. Részvételi dij P 98 — 

— A részvételi dijak Soprontól Sop-
ronig értendók — Érdeklődni lehet kiadó-
íivatalunkban. 

Sport. 
K E gyüzeloiB a SzombathalyiFG faléit 
KSE Agyter i tőgyár—SzFC 3 : 0 (2:0 

A vasárnap megtartott mérkőzés 
ímelynek során a KSE csapila í 
szombathe'yi FC vei mérte össze erejét 
ujabb bizonyítéka annak, hogy Kő 
szegen igenis érdemes a sportra ál-
dozni, annak ügyeivel törődni, a KSE 
lelenlegi gárdája méltó utódja annak 
íz együttesnek, amely valamikor az 
elsőosztályu bajnokságban küzdött. A 
KSE Agyteritőgyár az utóbbi időben 
sorra aratta győzelmeit olyan csapatok 
felett, amelyeit elsmert névvel birnak 
Győzelmei sorozatára koszoiut tett a. 
a győzelem, amelyet vasarnap aratott 
i Szombathelyi FC nagynevű csapata 
felett. 

Djlután V,6 órakor kezdődölt a 
nérkőzés, amelynek első félidejében 
a KSE lelkes játékával fölénybe került 
Támadást támadás után in'ézett a 
szombathelyi kapu ellen. A lelkes 
litéknak meg is volt az eredménye 
A KSE az első félidőben 2 gólt éri 
el. A második félidőben az SzFC 
íyomult előre s meglehetősen leszori 
'ották a keményen küzdő kőszegi 
fiukat. Sürün ostromolták Galla k„pu-
át, amelyet azonban Galla — aki 
/asárnap nagyszerű formát játszott — 
szerencsésen megvédett. Végül is KSE 
szerzett ugy ujabb gólt, amivel aztán 
beállította a végered nényt. Góllövők : 
Majoros, Kántor és Keszei. 

A KSE együtteséből Gdla és 
Wehofer emelkedtek ki jó játékukkal 
i szombathelyi csnpat legjobb embere 
a középfedezet Scherman.i volt. 

A mérkőzés el Ml a szombathelyi 
ereskedelmi válogatottja játszott a 

<öszegi leventék ellen. A játékot a 
szombathelyi kereskedelmisták nyerték 
6 :2 nrányban. 

lyomtatványait 
olcsón, 
Í z l é s e s e n 

és gyorsan 

Rónainál kaphatja. 
< w » w w v w > w v w v s ^ w v w w v * 

rtenyer^s- és kifutófiu 
ki a városban nagy ismeretséggel 
rendelkezik, f e l v é t e t i k 

Dietz Jenő péKüzletében 
Kőszeg, V.aro^az-u'ca 2. 

Pianino 
bécsi gyártmány, jó karban 

érdeklődni lehet Schwarzéknál 
Pallis-utca 25. s / am alatt . 

KSE Nemezgyár—Csepregl SE 
4 : 3 (3:1). A KSE Nemezgyár vasár-
lap Csepregen vendégszerepelt. Még 
pedig sikerrel. A Csepr-'gi Sport Egyle* 
csapatát 4 :3 arányban maga alá gyűrte. 
Góllövők: Szendrő, S-pos és Molnár 
2i. A csepregiek a háron gól közüi 
<ettőt tizenegyesből értek el. 

A Kapuvár i SE vendégjá téka . 
A KSE Agyteritőgyár ma vasárnap 
délután 5 órai kezdettel barátságos 
mérkőzés keretében a Kapuvári Sport 
ígylet csapatát lá'ja vendégül. A helyi 
<özőnség érdeklődéssel tekint a mai 
mérkőzés elé, annál is inkább, mert a 
kapuvári csapatot még nem igen volt 
alkalma a kőszegi futballpályán látni 
További a KSE Agyteritőgyár csapa 
ának örvendetesen eredményes sze-

replése szinte belevarázsolja a mind 
nkabb szaporodó nézőseregbe az 
elmaradhatatlan sportélvezetei. Elő 
mérkőzés délután 3 órakor a Diák 
válogatott—KSE ijusági csapatai közt. 

A ba jnoksági küzdelmekben 
ismét résztvesz a KSE. A Kőszegi 
Sport Egylet felvette a tárgyalásokat 
a győri alosztállyal és ősszel benevez 
i kerületi bajnokságok küzdelmeibe. 
A KSE vezetőségének akciója tovább 
olyik aziránt, hogy a legnagyobb 
áldozatok árán is oly nivóra emelje 
\ KSE futballsportját. amelyre az a 
város jelentőségét t.-kintve, méltán 
számot tarthat. Ez a törekvés vezette 
akkor is, amikor a győri alosztálynak 
bejelentette a kős/egi futball csapat 
indulását a bajnokságok őszi forduló 
ián. Ami a KSE v- zeiöségén és a 
csapat formáján íru' k, az a legszebb 
reményekre jogosít t>- rmunkét, azonban 
\ közönség jóindulMa amelyet a csapat 
anyagi támogatásban kell, hogy ki 
fejezésre juttasson, fogja eldönteni, 
íogy a KSE ezen örvendetes akciója 
eredménnyel jár e. 

Hivatalos rovat, 
Közhirréteszem, hogy a város 

tulajdonát képező gyümöcsfák l'Hfji 
évi gy ümö'cslermésenek nyilános árve-
résen való eladása szokásos módon 
1936 évi agusztus hó 2-án, vasárr i p 

delu án a helyszínen fog megtörténni; 
az áivtrés délntán 2 órakor kezd'dik 
a vasúti hid mellett; bővebb felv, á-
gosiiás a városgazdanái nyerhető. 

Közhírré teszem, hogy Kőszeg 
mtgyei városban szórványosan soru-s-
pestis lépett fel. A legszigorúbb n 
Irendele n, hogy mindenki tartozik 

ser léseinek megbetegedését ható á-
gomnál azonnal bejelenteni, illetv? a 
Kényszervágásukra a városi állator-
vostól en^edelyt kérni. Akinek ud.a-
rá )an a sertéspestis megállapít »st 
ayert, tartozik a szakközegem a ;i| 
adott záiia;i és f rtStlenitési utasítá-
sokat a törvényes következmények 
:erhe mellett a legpontosabban bet r-
tani. Elrendelem egyúttal, hogy serte-s-
kereskedőknek, miskáro'ókn ak és mé-
szárosoknak a lezárt ud/arokba belepni 
hatósági engedély nélkül tilos. 

vitéz dr. Nagy Miklós 

polgármester. 

<inél vásárolhatnak 

kedvezményesen a 

M a g y a r s á g előfizetői? 
A klíring-akciónkban szereplő cégek névsora : 
Cinész : Odonits István. Kossuth Lajos-u. 3. 
5 o). Cuk r ás zda : KleiningerJózsef. Királ\-

ut I . szám (9*/t)> — Kesnűves és 
műkös zö r ű s : Ács Béla, Várkör 35. (5»n). 
Könyv, papír és í rószer : *3 Emericanu w 
rodalmi es nyomdai r.t., Várkör 13 (ö0/,,). 
Könyvnyomda : Rónai Frigyes, VárkV 3> 
(3'Vo) Rád i ó és v i l l amosság i v á l l a l a t : 
Kratochwill Oyflző, Varkör 33. (ó"',,). Szál-
oda és étterem ; Jurisich szálloda és étte-

rem. Király-ut l.i. (5 —10). — Uri szabó : 
Schumeht István, Király-ut 17. (3o/0). 
Jveg és porce l l án : Kratochwill Károly 
Várkör 35. (" o) Varrógép képviselet ! 
Odonils István, Singer varrógép képviselete 
Kossuth Lajos-utca 3. (I' o). Vaskereskedes: 
Kirchknopf Mihály, Várkör 35 (2'V0> durva 
aruk és lőszerek kivételevei) 

Fenti cégek h Magyarság kliringszelvé-
nyeit a feltüntetett száralék aránjában kcsz-
)enz gyanánt fogadják el. 

Rendelje meg a Magyarságot, a klíring-
akciós szelvényrendszerrel ingyen jur a 
legjobb es leemágvarabb fővárosi napilaphoz 
Forduljanak kiadóhivatalunkhoz Budapest VI. 
Aradi-u. 8. 

Máriacellbe 
Grázba 
Balatonra 
/agy bármely más hosszú kirándu'ásra 

autóiurát 
/állal garancia és olcsó árak melUtt 

Plechl, Bálház. 

Árverések: 
Augusztus 4 é i V,9 kor Pallis u. 11. 

4 en V, 11 kor Várkör 9. 
. 5 én 8 órakor Király ut 14-

szám alatt eladatnak bútorok. 

Köszönetnyi lván í tás . 

Mindazoknak, kik szeretet' 
férjem, néhai 

Lauringer Alajos 

elhunyta alkalmával részvétüke 
kifejezték, akik örök nyugvó 
helyére kisértek és akik virágokat, 
valamint koszorúkat adományoz-
tak, ezuion mond hálás köszönetet 

ö zv . Laur inger Ala josné és a 

gyászo ló Lauringer-család. 

— Nyomatolt Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kös/ejen. 
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