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A románok lelőttek egy kaposvári leventét.
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A kormány 
telepítési program ja.

A telepítéssel kapcsolatban egyre 
sűrűbben jelennek meg különböző 
lapokban olyan közlemények, ame
lyek alkalmasak lehetnek arra. 
hogy ezt a valóban közérdekű kér
dést nemkívánatos mellékvágányra 
tereljék. így például a telepítést 
kissé túlzott buzgalommal szokták 
kapcsolatba hozni a pénzintézetek 
által alapítandó úgynevezett Bír. 
tokkózponttal. Legújabban meg ép
pen olyan szellemű híradást olvas
hattunk. liogy a telepítés egyik fő
célja mobilizálni azt a 82 ezer kát. 
holdat, amely ma különböző pénz
intézetek tulajdonában van azért, 
mert az adós gazdák ellen elrendelt 
árverések alkalmával, más vevő hi
ányában, kénytelenek voltak maguk 
megvásárolni. Részletesen tárgyal
ják ezek a közlemények azt, hogy 
fogja ezt a földtömeget a Birtoki 
központ a telepités során érté kés i- 
teni. sőt már fix árakról is olvas
hattunk, amelyekéi ugyancsak a 
tankérdekeltségek ál lapítottak meg.

Az ilyen és hasonló híresztelések 
csak arra alkalmasak, hogy lovat 
adjanak a felelőtlen kritikusok alá, 
akik már ma is azt suttogják, hogy 
a telepítéssel a kormány a banko-i 
kon kíván segíteni, amelyeknek a 
nyakában maradt a meghitelezett 
föld. Hiszékeny em lxreknck bizo
nyos keserű izl hagy a szájukban 
az ilyen híresztelés, amelynek azon- 
nek azonban természetesen csak az 
az egyetlen magyarázata, hogy a 
pénzintézetek szeretnék, ha akár a 
telepités révén, akár másképpen 
megszabadulhatnának a nyakukon 
maradt 82 ezer kát hold földbir
toktól.

Nagyon tévednek azonban azok 
a kritikusok, akik azt hiszik, hogy 
a bankok eme jámbor óhajtásának 
hangoztatása támadási felületül 
szolgálhat a kormány telepítési ter
vei ellen. Aki ugyanis a Nemzeti, 
Mimkatervnck a telepítésre vonat
kozó pontjait elovasla és figyelein- 

, mel kisérte, a kormány felelős té 
mezőinek erről a kérdésről elhang
zóit nyilatkozatait, az nem kőtél 
krdhetik abban, liogy a kormány 
telepítési programmja független ál
tól a ténytől,'hogy ina a bankok lu 
lajdonában mennyi föld van és hogy 
egyáltalában van-e főid a bankok 
tulajdonában, amelyektől szaba 
dúlni szeretnének. A telepítés nem 
a mai földtulajdonosokra tekint el
sősorban, hanem azokra a tömegek
re. amelyekei földhöz kivan jut
tatni. A kormány telepítési elgon
dolása is ugyanez: — nem az 
fontos, hogy a telepités céljaira ki

től vesz igénybe földel, hanem az, 
hogy a föld, amely rendelkezésre 
áll, alkalmas-e építési célokra, vagy 
sem. Ha alkalmas, igénybe fogja 
venni a kormány akkor is, ha törté
netesen egy bank ajánlja fel, ha 
ipedig nem alkalmas, nem fogja 
igénybe venni, bárki legyen az. aki 
felajánlja.

Nem jó  szolgálatot tesznek az 
ügynek azok, akik a telepités kér
désével kapcsolatban más egyéb o- 
lyan kérdéseket igyekeznek akár 
üzleti, akár más érdekből előtérbe

tolni, amelyek az ideálisan elgon
dolt telepítéssel össze nem függe
nek. Egyébként is ismeretes, hogy 
ma a pénzintézetek tulajdonában 
több elszórtan fekvő kis birtok is 
van, tehál olyan birtoktestek, ame
lyek telepítésnél figyelembe nem 
vehetők. Ha pedig van a bankok 
tulajdonában olyan ingatlan, amely 
telepitésre alkalmas, egészen bizo
nyos, hogy azt, ha az akció meg
indul, minden hangos reklám nél
kül is igénybe fogják venni — nem 
a kormánv. hanem az érdekeltek.

Hot losxnak a Kaposvár!Hét 
egyes kiállításai.

Az ntazAil Igazolványt a vasúti pénztárak árusítják.
A  szeptember 23—30. közti Ka

posvári Hét egyes kiállítási helyeit 
megállapította a rendezőbizottság. 
Az egyházulűvészeli kiállítás a 
Nagy boldogasszony Egyházközség 
Zárda-utcai székházának nagyter
mében lesz, a mezőgazdasági, ter
mény, gyümölcs, virág, házinyul, 
fajgalamb. kanári, baromfikiállitás 

polgári fiúiskolában és a mel
lette levő kiállítási csarnokban (az 
erre célra átalakított városi kisla
kásokban) lesz. a méhészeti kiállí
tás ugyancsak a polgári fiúiskolá
ban lesz, a somogyi népművészeti 
és iparművészei i anyagot a refor
mátus gyülekezeti házban mutatják 
be A rádió- és amatőr fényképkiál- 
Utás a városházán lesz.

A kereskedők külön kirakatver- 
seimyel emelik a Kaposvári Hét 
látványosságát. érdekességéi.

Az 50 százalékos utazási igazol
ványokat a vasúti pénztárak fogják 
árusítani s nem kell azt külön Ka
posvárról, vágj’ előre megvásárolni. 
Figyelmeztetjük a közönséget, hogy 
az 50 százalékos vasúti kedvez
ményi a fenti időben bárki, bárme
lyik somogyi vasútállomáson igény
be veheti. A jegyváltásnál kapott 
igazolványt a városháza épületében 
elhelyezett Városi Idegenforgalmi 
Iroda bélyegzi le s azért di jat nem 
kell fizetni. A  megváltott vasúti 
jeggyel csak az utazhat vissza in
gyen lakóhelyére, aki jegyét lebé
lyegezteti.

A román csendőrök 
agyonlőttek egy kaposvári

leventét.
A fiatal Bilánszky Béla tragédiája.

A román csendőrök újabb felhá
borító gyilkosságáról érkezett szo
morú tiir Kaposvárra. A híradás 
szerint román csendőrök agyonlőt
tek égj’ kaposvári leventét, aki szü
lei látogatására ment haza Székely
földre.

Bilánszky Béla 4 éve. liogy el
hagyta Székelyföldéi és átjött a 
csonkaországba. Az akkor 10 éves 
fiú kitanulta a szerclőmesteiééget 
s a volt Antal-garázsban ka]mit ál
lást. majd cégváltozás után is olt 
maradt a garázsban. Biláxiszky apja 
jómódú ember Ősik megyében, sep- 
rügjrára. földbirtoka van. Az édes
apja gyakran hívta haza a fiát, 
meri a román hatóságok állandóan

zaklatták a fia miatt.
A fiatal Bilánszky azonban nem 

akart hazamenni Jól érezte magát 
Kaposváron. Tagja volt a leventevá- 
Iogatottnak, amely ben jobb hátvédet 
játszott A hónap elején el jött érte 
az apja és könyörgöH neki. hogy 
menjen haza. mert miatta állandó
an molesztálják a románok. A fia 
engedett az apja kérésének és ha
zautazott az édesapjával.

Úgy látszik, hogy nem tudla meg
szokni a román uralmai s vissza- 
vágvolt Ka|tosvárra legalább is er
re vall az, hogy éppen akkor lőt
ték agyon a román csendőrök, mi
kor Biliarkeresztiesiiél át akarta lép
ni a batári

mai nap eseményei.
G öm bös miniszterelnök

esküvője.
üömbös Gj'ula magj-ar miniszter

elnök csütörtökön délután Nagyté
tényijén feleségül vette jákíai Göm
bös Gyuiánét, szül. Reichaid Mar
git asszonj’t. A polgári esküvőt M a -  
rostonyi László főjegjzö, az egyhá
zi esküvőt HajjaL Sándor evangó-i 
likus püspök végezte. Tanuk vol
tak; Darányi Kálmán miniszterel
nökségi •államtitkár és Sdraiiyavi 
szky Sándor képviselő. A minisz
terelnök első feleségét vette felesé
gül, akitől három gyermeke, a 18 
éves Ernő, a 16 éves Dóra és a 15 
éves Gyula születelt.

Felfüggesztették állásától a
debreceni polgármestert.
A belügyminiszter ezelőtt negyed

évvel elrendelte Debrecen város va
gyonkezelésének a felülvizsgálatát. 
A vizsgálat szenzációs eredménnyel 
végződött, amennyiben Yásáry Ist
ván íjolgármester ellen megindult 
a fegyelmi eljárás, meri megállapí
tották. hogy a Vásáry-család ha
szonbérleti ügyében lett feljelenté
sek nem alaptalanok és ebben az 
ügj-ben több 100.000 .pengős káro
sodás éri a várost. A borfogyasztási 
és vigalmi adónál sem védték meg 
a város érdekei!, úgyszintén a vil
lamos vasul építésénél sem. A vá
rosi takarékpénztárnál is szabálj’- 
talanság történi, mert a tisztviselők 
személji hitelt vettek igénybe- A 
iicl ügy miniszter fegyelmi eljárást 
indított a polgármesteren kiírni 
Zöld József és Varga Elemér h. pol
gármesterek, Veres Géza tanácsnok, 
Borsos József műszaki tanácsnok 
és Ári Lajos főszámvevő ellen. A 
belügyminiszter egirben a fegyelmi 
vizsgálat befejezéséig Vásári' Ist
ván polgármesteri felfüggesztette az 
állásától. Az ügyben igy niilatko
zott Vásáry polgármester: — A bel
ügyminiszter ur személyesen közöl
te velem a fegyelmi eljárás meg
indítását és azt. hogy annak befe- 
jeztéig felfüggeszt az állásomtól. 
Nyugodtan várom a vizsgálat befe
jezését. mert hozzám semmiféle in- 
korrekl dolog nem fér.

A z  osztály so rs já té k  m a i  
h ozása .

Az osztálysorsjáték mai búzásán 
200.0ÍXJ P-l nyert a 38300. 20.000 
pengői az 5947. 5000 pengőt a 22776, 

72253, 4000 pengői a 2179. 3000 
[angol a 65374, 2000 pengőt a 15025, 
a 44688, 1000 pengőt a 25354, a 
30079, a 31938. a 38444, a 47797 
számú sorsjegj-.
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Jó eredménnyel jártak 
a fonyódl ásatások,

Mit találtak étidig a kutatások során.
A fonyódi ásatások, amelyekről 

több alkalommal irtunk, teljes ered
ménnyel járnak s megérdemlik a 
vármegye által rájuk lőrdilnlt anyai
gi támogatást.

Az ásatások során eddig egész 
sereg árpádkorabeli tárgy került 
elő. Két csaknem egészen éj), kézi 
őrlőmalmot találtak, amelyben még 
benne volt néhány szem búza. árpa 
és köles Találtak azután egy fül
bevalót, cserépedény töredékeket,
amelyek szintén a lelet árpád kora
beli származását bizonyították.

Több halászba lónehezék, kiégetett 
faburkolat, szarvas- és madárcsont, 
kosszarv került felszínre, természe
tesen nagyobbrészt megkövesedett 
állapotban. Találtak azonkívül egy 
ma mái' ismeretlen mezőgazdasági 
szerszámalkatrészt, amelyet nem is 
tudtak épségben kiemelni a föld
ből. csupán a mintáját rekonstru
álták. Nem is tudták napokon ke
resztül megállapítani, hogy mi le
het ez az eszköz, amikor egy 70 
éves környékbeli tanító jött meg
nézni az ásatásokat és kijelentet
te. hogy tudja, mire használták ezt 
a mezőgazdasági szerszámot és a 
nevét is ismeri. Csikóitvónak. egyes 
helyeken pedig csikóiénak nevez
ték ezt a néhány darab fából össze
állított tárgyat és a régi faeke és 
rúd közé illesztették mai lánc he
lyett. Régi szótárakban azután meg 
is találták ezt az elnevezést

A lelőhelyen talált tárgyakat l>e- 
vitték a Sirály-szállóba, ahol az 
egyik teremben felállított asztalo

kon és székeken helyezték el. ma
gyarázó Írásokkal ellátva. “

A cserépedények még az Árpád
kor előtti népi kerámiák, amelyek 
igen értékesek. A cölöpökön pri
mitív vésések láthatók és maga a 
ház. is egyszerűen összerótt épít
mény.

Meg kell még említenünk, hogy 
az ásatások két héten át folytak 5 
munkással, kikhez lelkes ingyen se
gédkezük is csatlakoztak, mint: Ha
csak György villatulajdonos, aki az 
ásatáshoz sátort asztalt, ernyőt és 
egyéb apróbb szükségleteket is köl
csönzött s amellett egész nap dol
gozott: Bacsák György leánya: br. 
Czechné. Dózsa Farkas szobrász és 
többen. Az ásatást igen sok nyara
ló tekintette meg. Az ásatás veze
tésével a Nemzeti Múzeum Gallus 
István dl', ősrégészt bízta meg. aki 
a munkákat dr. Marton Lajos Nem-i 
zeli múzeumi főigazgató irányítá
sa mellett végeztette Dr. Márton 
1 napon. Gönczi Ferenc kaposvári 
muzeumigazgató 3 na]wm át volt 
jelen az ásatásoknál. Ez utóbbi fő
leg néprajzi vonatkozásban vizs
gálta az épületmaradványokat s a 
többi talált tárgyakat Az ásatás he 
Ive Fonyód község u. n. Kertváros 
részétől délre eső kertaljai dűlő
ben volt. Alacsony fekvésű, tőzeges 
hely.

A fonyódl ásatásokból eredő le
letek főleg általános tudományos 
szempontból lehetnek nagyon fon
tosak. mert e korból faház marad
ványaira még. nem akadtak Ma
gyarországban .

Gyilkos cigányokkal
tartott font összeköttetést 
a kárai járlatlevól-kezolő.

Megírtuk, hogy Geiger József ká
rai járlatkezflő ellen a kaposvári 
kir. törvényszék vizsgálóbirá ja el
fogatóparancsot adott ki. meri ci
gányoknak 10 pengőért hamis jár- 
latleveleket adott el.

A csendőrség által elfogott vesze
delmes cigánybanda tagjai: Kolom
pár János. Górnán József. Kolom
pár- András. Kolompár József. Hor
váth István, Jakab Yida és JaAxib 
László bűnügyében a csendőrség a 
nyomozást még mindig folytatja. Az 
eddigi nyomozás során is sok bűn
cselekmény elkövetését ismerték be 
a cigányok

A cigányok Majs és Föherceglak 
községek közöli elhúzódó jugoszláv 
határon átmentek és 11(33—1934. év
ben <S darab lovai loptak és hoztak 
át Jugoszláviából. A csendőrség a 
lopott lovak közül kettői Kiskani- 
zsán, egyet pedig Balatonszárszón 
megtalált. A többi lovat kereskedők
nek adták el a cigányok és ezek 
kézről-kézre kerültek és így felta
lálhatok nem voltak.

Megkönnyítette a lopott lovak 
eladását a:, hoyy Geiyer József 
kárai lakos járlatkezelő a ci
gányoknak szabályszerűen ki
állított hamis jártától készített, 
amely jártatokkal a cigányok 
a jóhiszemű vevőket megté
vesztették- így a lopott lovakat 
a rendes napi áron értékesít

hették.
A kóborcigányok a lólopásokon 

kívül még az alábbi bűncselekmé

nyeket követték el:
1933. aug. 17-re virradóra Kop- 

pánvszántó községben a postahiva
talba betörtek. ahonnan pénzt akar
tak lopni, de észrevették őket és eb 
menekül lek.

1934. ápr. 26-án Alsómedgyes- 
pusztán az. intéző irodahelyiségébe 
betörtek. Onnan a pénztárszekrényt 
akarták kivinni, de itt is niegzai 
várták őkel és elmenekültek

A kóborcigányok az ország terü
letén különböző községekben és 
pusztákon baromfit, füstölt sertés
húst. zsirl. kenyeret és bort lop
tak.

Kolompár József a Magyarorszá
gon elkövetett bűncselekményeken 
kívül 1929. évben

Csehszlovákiában egy gyilkos
ságot is követett el, melyet a 

nyomozás során beismert.
A cigányok bünlajstromának ösz- 

szeállitása céljából a csendőrség a 
nyomozást még tovább folytatja.

ZEISS-PUMKTAL  a

tök é le tes  
szemüveg.
Kizárólag kapható:

A C Z É L  D E Z S Ő
„H A TTY Ú  DROGÉRIA" É S

7 F I C C  U T S Z E R É S Z E T I  
w j n k t a l  S ZA K Ü ZLE T É B E N
K aposvár, F ő -u tca  18. szám.

Fegyvere
lépett és az elsült fegyver 
m egölte a liszói tanítót

Megdöbbentő szerencsétlenség ál
dozata lett Háttér István 37 éves 
liszói kántorlanitö. aki közel 10 
éven ál volt a község köztisztelet
ben álló Lanitója és 2 hónappal ez
előtt nősült A fiatal pár Nemesvi- 
den töltötte a vakációt.

Egy kis kompánia onnét indult 
el szerdán reggel vadászatra So- 
mogyfajszra. F.ste. amikor hazatér
jek a vadászatról és a Somogyfa jszi 
szállásuk előtt megálltak, a libán a

pillanatban, amikor Ilaller István 
Leié]>ett a kocsiról, a lába beleakadt 
a serétre töltött vadászfegyver szí
jába. Eközben a fegyver elsült és 
a tanító véresen esett össze. A seré
tek közvetlen közelről a szerencsét
len ember oldalába fúródtak, össze
roncsolták a szivet, a tüdőt, tlaller 
István egy órai eszméletlen halál
tusa után meghalt. A csendőrség 
megindította a nyomozást.

történt
20 és W év előtt 7

1914. augusztus 25.
A németek a szerb harctéren 

egyesültek az osztrák-magyar had
sereggel. Katonáink alig fékezhetek 
s legkedvesebb harcmodoruk a szu- 
ronyroham. A hadi sajtószál
lás jelentése dicsérőLeg emlékezik 
meg lovasságunkról és a honvédségi 
ről. amely alakulatok bámulatos hői 
siességet tanúsítanak. — Gönczi Fe
renc tanfelügyelő köriratot intézett 
az összes somogyi iskolákhoz, mely
ben közli, hogy a kultuszminiszter 
az ismétlő iskolákban a tanítási a 
háborús idő tartamára felfüggesz
tette. — Kovács->Sebestyén Gyulai 
polgármester felkérésére Kucskovics 
Lajos alispán felterjesztést intézett, 
a kormányhoz, hogy a kaposvári 
felsőkereskedelmi iskola Barceloná
ban rekedt igazgatójának, Ráday 
Gyulának kiszabadulása érdekében 
legye meg a diplomáciai lépéseket.

1924. augusztus 25.
Lumpitig József műépítész elké

szítette a Pécsi-ulcai templom költ
ségvetését.. amely szerint a Pécsi
utcai templom felépítése 218.765 
aranykoronába, vagyis 717.475.000 
papirkoronába kerülne. — Somogy 
vármegye községei kétmilliárd vető- 
maghitelt kaptak, amely azonban 
kevésnek bizonyult. — A pénzügyi 
kormány javaslatot tesz a minisz
tertanácsnak. hogy szeptember hó
napra is marad jon meg a 17.000-es 
szorzás zám.

/PO R I

Nagyszerű zenés vígjáték:

Párisi csirkefogó
chevalier

legmulatságosabb vigjátéka. 
Sok móka, tánc, kacagás. 

Elsőrangú kisérő-müsor.
Fél 7 órakor télhelyárakkal.

CIÁNOZAS
JÓ TÁ LLÁ S S A L

I llVipO OVIII A okl- vegyészmérnökLUaAIio bTULA

Vasárnap kezdődik 
az amatőr-szezon.
A délnyugati szövetség megejtet

te az őszi sorsolásokat, amely sze
rint az amatőr szezon már most va
sárnap megkezdődik Az őszi sor
solás:

Aug. 26. PAG — TSE. SBTC -  
KTSE. NSE -  KPAC.

Szept. 2: PAG — PEAC- DVAC -  
PVSK. NTE — DPAC, KPAC -  
TSE. SBTC -  NZTE!. NSE — 
jíTSE.

Szept 8: PEAC — NSE.
Szept 9: PVSK — NTE. DPAC 
PAG. NZTE — KPAC. KTSE -  

DVAC, TSE — SBTC.
Szept. 16: PÁC -- NZTE. DPAC 
KTSE. DVAC -  PEAC. NTE 

TSE. KPAC — PVSK, SBTC -  
NSE.

Szepl. 23: PVSK — SBTC, DVAC 
PÁC. NZTE -  PEAC, KTSE 

KPAC, TS E -D PA C . NSE ZTE 
Szept. 30: PEAC — KPAC. DPAC 
DVAC. NTE — NZTE, KTSE -  

PVSK. SBTC — PÁC. NSE — TSE. 
Okl. 7: Szövetségi nap.
Ok1. 14: PEAC — PVSK. PÁC -  

KTSE. NTE -  DVAC. KPAC -  
DPAC. TSE -  NZTE.

Okt. 21: PF.AC — NTE, DPAC — 
PVSK. DVAC — TSE. NZTE 
KTSE. KPAC -  SBTC, NSE -  
PÁC.

Okt. 28: PVSK — PÁC, PEAC 
DPAC. DVAC — KPAC, SBTC — 

NTE, NSE — NZTE.
Nov. 4: Szövetségi nap.
Nov 11: PVSK — NSE. PAG -  

KPC. DPAC — SBTC, NZTE -  
DVAC. KTSE — NTE. TSE -  
PEAC.

Nov. 18: PVSK — NZTE. DPAC 
NSE. NTE PÁC. KTSE -  

PEAC. SBTC — DVAC.
Nov. 25: PEAC — SBTC, DVAC 

- NSE. NZTE — DPAC, KPAC -  
NTE, TSE — PVSK.

Az elől ál lók a pályaválasztók.

M egérkeztek
és bemutathatom a legújabb tipusu, Ízléses kivitelű, olcsó

RÁDIÓKAT
Szívesen szolgálok mindennemű felvilágosítással:

r  1 3  I I A C  D Í V  K A P O S V Á R ,  F Ő - U .  2 4 .  
I i n O I  V 0  I  A l l  T E L E F O N :  * Ö T  5 5 8 .

PHILIPS,
Standard

rendszerű
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-  Uszóverseny és;v!zlpoló- 

nérkOzés a Strandfürdő
ben. Vasárnap, 26-án a Keszthely—
líaiwsvár bajnoki verseny alkalmá
val a strand összes jegykcdvczmé-í 
nyei ('fürdőbérletek, tisztelet jegyek 
és 8 AC-iga zol vány ok ) érvénytele
nek-Blokk jegyek noha azon fel
van tüntetve, hogy uszóversenyek 
napján érvénytelenek —  személyen
kénti 30 fillér ráfizetés mellett ér
vén y e s e k . Egyébként a strand va
sárnapi jegyárai maradnak érvény
űn, Nézőjegyek — melyek fürdés 
re érvénytelenek és csak a verse 
nyék tartamára szólnak - szemé- 
lyenkint 30 f. Itt em lítjük meg, 
hogy a vasárnapi versenyek a für
dőzési lehetőséget egyáltalában nem 
befolyásolják, igy tehát vasárnap 
is korlátlanul lehet fürdő zab.

HiReK
n a p t á r .

Aug. 25.
Szombat. R. kato
likus: Lajos kir 
Protest.: Lajos
Izr.: Elül hó 14 
Nap kelts 5 óra 
08 perc, nyugta 18 
óra 55 perc. Hold 
kelte 19 ó. 01 p 
nyugta 5 ó. 46 p

A telepítés
kérdésében mindenki *öntsön 
tisztei vizet o pohárba és senki 
se igyekezzék ezt a kérdést 
még s ziiletésénck pillanata elölt 
elgáncsolni, vagy olyan m ellék
vágányra tolni, amely csak fé l
reértésekre ad alkalmai. A te
lepítés semmi esetrre sem azért 
szükséges, tehát semmi esetre 
sem azért fog megindulni, hogy 
a pénzintézetek szabadulni tud
janak a földtől, amely he tőké
jük bejaggott, hanem egyedül 
és kizárólag azért, hogy az ön
álló kisbirtokos porták száma 
növekedjék és hogy földhöz le
hessen juttatn i mindazokat a 
földmivelö tömegeket, amelyek
nek földhöz ju t tatása közérdek. 
Ezzel nem azt akarjuk monda
ni, hogy a bankoknak földben 
fekvő tökéit nem volna szintén 
kívánatos szabaddá tenni. Söl. 
ez nagyon is kívánatos volna, 
mert felettébb egészségtelen ál
lapot az, hogy rria részvénytár
saságok kezén van 83 ezer k 
hold föld , amelynek pedig az 
volna a hivatása, hogy sokszáz 
gazdacsaládnak adjon megélhe
tést és munkaalkalmai. Tele
pítés utján azonban a bankok 
tökéi csak akkor szabadit hatót. 
fel, ha a föld. amelyen feksze
nek, valóban megfelel annak a 
nagy nemzeti célnak, amelynek 
a telepítés hivatali szolgálni.

— Mit tárgyal a szeptem
ber 3-lkl Tárosi közgyűlés?
Dr Kapdsváry György irolgármes- 
ter szept 3-ára tűzbe ki a költség
vetést tárgyaló közgyűlést, amelyen 
tárgyalja a képviselőtestület a köz
üzemek 1935. évi költségvetését, a 
földművelésügyi minisztériummal a 
ízen ti ni re i mezőgazdasági szakisko
la áttelepítése ügyében kötendő 
szerződést, az uj képviselőtestületi 
tagok: Király József állomásfőnök. 
Fischer Jakab szabómester és W ill- 
tntmn János háztulajdonos be hívá
sát.

Báró Welssenbach Iván 
előadása a vármegyei tiszt
viselők tatai kongresszusán.
Szepl 5-én és fi-án tart ja a várme
gyei tisztviselők országos egyesü
lete Tatatóvároson ezévi kongresz- 
szusát A program a .következő: dr. 
E rdélyi Lóránt, Pest megye alis
pánjának elnöki megnyitója. F. Sza
bó Géza. tizennégy nemes várme
gye tb. főjegyzőjének jelentése. Dr. 
Csergő Károly. Csongrad vármegye 
alispánjának előadása az 1929 évi 
XXX. törvénycikkről. A táj védel
méről l)i- Weissenbach Iván, So
mogy vármegye főjegyzője, a gyám
ügyi reformról Símig Gyula, Pest 
vármegye árvaszéki elnöke tart elő
adási. Délután a Gyöngyös István 
Irodalmi Társaság tarl ünnepséget.
\ kongresszusra Somogyból is töb
ben tatára utaznak a főjegyző elő
adásának meghallgatása végett.

— Anyakünyvezetöhelyet 
tesl m egbízatás. A belügymi
niszter hozzájárult ahhoz, hogy dr. 
Kaposvári/ György polgármester 
Németh Miklóst teljes jogú anya- 
könvvezetőhelyeltessé nevezte ki.
— Az andocsl kegytemplom 

mise- és llt Aularend le. Az
andocsi kegytemplomban nem bu- 
csujáró hétköznapokon és vasár
nap három szentmise tartatik. Hét
köznap az első szentmise reggel 
6 órakor s az utolsó egynegyed 
órakor. Vasárnap reggel 6. 8. 10 
órakor. Az utolsó mise előtt szent- 
Iveszéd. Vasárnap d. u. fél 3 óra
kor litánia, ugyancsak minden va
sárnap és ünnepnap előtti este fél 
8 órakor litánia.

— Névmagyarosítások. Pán 
lovics Lajos és Katalin tanulók Har
gitai. Kollár János polg. leányisko
lái altiszt Kőhalmi, Melaga Pál 
liszt helyettes Mágori. Wilcsek Jó
zsef vizvezetékszerelő Világi, Mu- 
sitz István. Sándor és Ferenc ta
nulók Márton hegyi. Romanov Ist 
ván és György tanulók Réti névre 
változtatták belügyminiszleri enge
déllyel a családi nevüket.

— Az Iparos Szék ülést 
ttartott. A kaposvári Ipartestület 
kebelében alakult Iparos Székteg-

| nap este Orgel János elnöklete alatt 
ülést tartott. A  Szék ülnökei ezút
tal Barócsay Béla borbély és Szé
kely Sándor szabó voltak. Az ügye
ket Vájt hó Jenő ipl. jegyző adta 
elő. mig a tárgyalásra került ügyek 
jogi vonatkozásait BnbócSai Gyula 
dr. "ügyész ismertette. A panaszok 
amelyek elbírálásra kerültek, rész
ben a tisztességtelen verseny, rész
ben a kontárkodás és egyéb ipari 
kihágás körébe tartoznak. Az egyes 
panaszokban az Iparosszék nem tu
dott ítéletet hozni, mert azokat 
lnzonyitás kiegészítése érdekében el 
kellett halasztani, másokat viszont 
a panaszlottak meg nem jelenése 
miatt kellett más terminusra ki 
tűzni.

— Pécs népjóléti bízott 
sága Fonyódon. Pécs népjóléti
bizottsága tegnap reggel Fonyódra 
utazott, hogy ott szemlét tartson 
városi üdülőtelepen. A  bizottsággal 
együtt utazott Kalenda Lóránt mű 
szaki főtanácsos is. A' bizottság első
sorban a nyaraló kibővítésének.le 
bet őségéiről tárgyalt, majd a tele 
péti fúrandó kútra és a szükségessé 
vált part biztosi tó munkákra vonat 
közükig ejtette meg a helvszini rizs 
sálatok *
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Nagyszerű zenés vígjáték :

áris i csirkefogó
CHEVALIER
legmulatságosabb vigjátéka. 
Sok móka, tánc, kacagás.

Elsőrangú kísérő-műsor.
Fél 7 órakor félbelyárakkal.

Betörtek a balatonsze- 
mesl templomba. A balaíon-
szemesi csendőrőrsön fel jelentették, 
liogy f. hó 20-ra virradó éjjel is
meretlen tettes felteszi tette a szemc- 
si r. kai. templom sekrestyéjének 
ajtaját és a templomban elhelye
zeti Szent Antal- és templom-per
selyek tartalmát elralwtta. kb. 25 
pengő értékben. A gyanú Tardi Fe
renc ottani napszámosra irányult, 
aki beismerte, hogy egy lopott ko
csitengelyből készült feszitővassal a 
sekrestye ajtaját íelfeszitette s a 
két persely tartalmát elrabolta. Vé
dőimül csak ittas állapotára hivat
kozott. Tardit bekísérték a Lengyel
tóti kir járásbírósághoz, ahol csü
törtökön hallgatta ki Kiss József 
kir. jb. elnök, aki elrendelte a ka
posvári kir. törvényszéki fogházba 
való bekisérését. Tardi igy tehát a 
kaposvári kir. törvényszék elé ke 
rül s bűnéért bizonyára súlyos bün
tetéssel fog lakolni az., aki elvete
mültségében a legszentebb helyről, 
— a templomból rabolt.

Majdnem agyontapostak: 
a lovak egy kaposszentbe- 
nedekl gazdát. Tólli János ka-
l>osszentbenedeki gazda a kaposvár- 
szigetvári országút mellett szántott 
s fiatal lovai valamitől megijed
tek és hirtelen visszafordulva, az 
eke és talyiga közé ugrottak. Sze
rencsére arra haladt egy a kapos
vári piacról hazatérő kocsi, mely
nek utasai odaszaladtak, a lova
kat kiszabadhatták veszélyes hely
zetükből s igy a gazda i jedtségén 
s a lovak lábán esett kevés horzso- 
áson kívül más baj nem lett. A 

gazda sem vesztette el lélekjelenlé
tét. mert odaugrott lovai elé s kan
tárnál fogva tartotta őket mig se
gítségére mentek.

— Nagyarányú tekever
seny Zádorban. A zádori teke
verseny, amely Király János ottani 
vendéglőjében a múlt hó 8-án kez
dődött, már eddig is szép eredményt 
mutathat fel. Az eddigi dobók szá
ma már 1030. Az uj motoros ke
rékpárra érvényes dobással eddig 
Sértő János (somogyvjszlói) 11 ba
liával vezet. A második dijra 10 
liabával Gere Gyula (Ciframalom). 
A harmadikra 9 babával Gemer Jó
zsef (Drávakeresztur,. Bauer János 
(Szülök), Makk József és Zsoldos 
Ferenc zádoriak vezetnek

— Harmadszor virágzik a 
labdarózsa. Patkó József kapos-
szentbenedeki tanító kertjében le
vő labdarózsa ez évben harmad
szor virágzik. A virágok szépek, 
bár nem oly nagyok, mint az első 
és második virágzás volt.

— RAdló-müsor. Szombaton,
• augusztus 2ö-én. 6.45: Torna. Majd: 
Hanglemezek. 9.45: Hírek. 10: Fel
olvasás. 11.10: Nemzetközi vizjel- 
zőszolgálat. 12: Déli harangszó az 
egyetemi templomból, időjárásje
lentés. 12.05: Hangverseny. 12.“Q: 
Hírek. 13.20: Pontos időjelzés, idő
járás- és vízállás jelentés. 13.30: 
Hangverseny. 14.40: Hírek, élelmi
szerárak, piaci árak, árfolyam hírek. 
16: A Rádióélel ifjúsági órája 16 
óra 45: Pontos időjelzés, időjárás je
lentés, hírek 17: Dalárdák. 18: Alit 
üzen a rádió? 18.35: Hanglemezek. 
'19.25: Előadás 20: Openettrészlebek 
21.20: Hirek, lóverseny ered menyek. 
21.40: Cigányzene. 22.10: Időjárás- 
jelentés. 22.50: Szalonzene.
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legmulatságosabb vigjátéka. 
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Elsőrangú kísérő-műsor.
Fél 7 órakor félhelyárakkal.

— Orvosi hír. Dr. E n d e r s z
Frigyes közkórházi főorvos, ideg
orvos rendelőjét Ezredév-utca 20. 
szám álól Tattián Gyula-utca 20 
szám alá helyezte át.

— Megalakul az Ipartestü
leti munkaügyi bizottság.
Ipartestületünk azon tagjait, akik 
segédeket is alkalmaznak, tisztelet
tel felkérjük arra, hogy bejelentett, 
esetleg ideiglenesen nem foglalkoz
tatott segédeik figyelmét szívesked
jenek felhívni a f. hó 26-án. vasár
nap d. u. 3 órakor az Iparosszék* 
házban tartandó ülésre, amelynek 
tárgya az ipartestületi munkaügyi 
bizottság 8 rendes és 8 póttagjának, 
továbbá a békéltetési bizottság 40 
tagjának az iparos segédek sorából 
való megválasztása. Elnökség.

—  A SzlnhAzl Élet aj száma
uj rovatot ad Adám aminek Ez 
az »Adóim rovat a férfi rovatta. 
Szerkesztő: Tarkeövy István, aki az 
»Ádám;-ot az angol és az ameri
kai férfi-világlapok mintájára al
ti tolta össze. A társasági életei élő 
közönség és a sportemberek is meg
találják az őket érdeklő közlemé
nyeket és képeket az Ádám«-ban. 
Aki ezt a rovatot olvassa, az rö
vid időn belül megtanul jói öltöz
ködni. Nagy hasznát fogják látni 
ennek a rovatnak a férfiak.

— Időjóilát. Kiadatott 1934. évi 
augusztus hó 24-én, déli 12 órakor. 
Nyugati szél, sok helyen zivatar, a 
hőség csökkenése várható.

— A kaposvári hetlplacl
árak. A ma tartott kaposvári heti
piacon az egyes áruk az alábbi árakat 
érték e l: bab — 16, mák lit — 68, dió
1 kg. l -00, fokhagyma — 20, vörös
hagyma — 08, zöldség — '16, saláta
2 darab — 10, kelkáposzta — 10,
burgonya 300—350, karfiol — 00. 
Tej —■14, tejfel 50 —60, túró — 20 
vaj 2-40—2 60, tojás — 04—05, pen
gő. Gyümölcs: Alma kg. — -08—10, 
körte kg. —-15—25, szőlő kg.
25—30. Baromfiak: Tyuk P20—P40, 
csirke 0 60—120, pulyka 2-50— 2-80, 
kacsa sovány T00—T30, kacsa hízott
2-50—2 80, sovány liba 180—2 00, 
kövér 4 00—5-00 pengő.

— A kaposvári termény* 
piac árai. Búza 14‘40— 14 60, rozs 
10-50— 11-20, árpa 10 50—11-20, zab 
8-00—8 50, szemesteng. 12 00—12-50, 
csövestengeri 4 50—5 00, széna (laza)
3 50—4-00, alomszalma 160, zsupp- 
szalma —-30 P.

— Találtak egy női kalapot.
Igazolt tulajdonosa a rendőrkapíJ 
tányságon (4. sz. ajtó a hivatalos 
órák alatt átveheti.

— Elfogott csaló. S c h e r e r
Konrád csavargó szabó megjelent 
Balatonkilitiben Tabi Imrénél, aki 
több öltöny ruhát adott át Scherer-f 
nek. aki a ruhákkal megszökött. A’ 
csendőrség elfogta a csaló szabót 
és bekísérte a kaposvári kir. töri 
vényszéki fogházba.

— Gumiharisnya mérték sze
rint nagy választékban kapható 
Práger József Korona Illatszertár, 
Kaposvár, Korona-szálló épület.

— Az „Igmándl“ vízben
ősgyógyerő rejlik, Mesterséges pót
lás nem sikerült eddig.

— Cséplésl forgalmi adó- 
ktinyvek állandóan kaphatók az 
Uj-Somogy Nyomda Rt.-nál Kapos
vár, Kontrássy-utca 6. Tel. 128.
a M a a w v M W M s w w M M a e M v

Valuta-Jegyzések.
Zürich, aug. 24 (Zárlat.) Pária 

10-20 London 15 31, Newyork 301 75, 
Brflsael 7192, Milánó 26 29, Madrid 
4197, Amszterdam 20760, Berlin 
119-70, Wien 56 90, Prága 1272, 
Varsó 57-90, Belgrád 7 00, Bukarest 
305
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Sonkasüldőket 
Hízott sertéseket

legmagasabb napi áron
-----11 --- ----

vásárolok!

8a*2ui2S£t Siklósi József
sertéskereskedő, Kaposvár, Fő-n. 66. Tel.: 322.

flfinos többé bábom.
(N ove lla  a köze ljövőrő l.)

Irta : S z ila ssy  L a jo s . 4

A szokatlan látvány az volt hogy 
a naptól elfordult föld. fényfosz-. 
lőtt és legfeljebb e Hold reflexé-j 
tői közvetve megvilágított önámyé- 
ka, amit közönségesen sötétnek ne- 
vezürik. a legborultabb időben sem 
volt olyan többé, mint azelőtt. Mint
ha a sötétségnek a legfeketébb része 
elveszett volna; valami, az ibolya és 
rózsaszín között játszó, szemüdítö 
színben borult le az est; ilyen volt 
az éjszaka és elevenebb az illat. A 
csillagok fényesebben ragyogtak. A 
lámpákra csak ott volt szükség, 
ahol olvasni akartak, mert mást 
mindent el lehetett végezni ebben 
a lila világításban. A tudósok össze
dugták a fejüket és azt állapították 
meg, hogy a földforgás nyilvánvaló 
irányváltozása következtében egy az 
északi fénynek nevezett, a Nap é- 
rintő vonala bizonyos fixpontjáról 
szétverődő * sugárnyaláb effekti vitá
sába kerültünk és nem más ez a 
jelenség, mint ugyanaz, ami eddig 
az északi sarkon és déli sarkon ál
landóan lejátszódott.

Ezt az állítást megcáfolták a ki
küldött tudósítók rádiogrammjai, a- 
kik közölték, hogy az északi fény- 
teljességében ott és úgy ragyog, 
mint azelőtt Az astrologusok né- 
hánya akkor azt a merész állítást 
kockáztatta meg. hogy valamelyik' 
Nap-hatásu. de eddig tulnagy tá
volságú csillag került hozzánk kö
zelebb és annak, már erőtlenebb fé
nyéből kap földünk árnyékoldala. 
Arra a kérdésre, hogy melyik hát 
az a csillag/ Egyik égbőlt-böngész 
sem tudott választ adni és egymást 
cáfolták meg azzal, hogy ha köze
lebb jött volna valamelyik csillag, 
úgy annak alaknagyobbodását, réte- 
geződése jobb kirajzolódását, avagy 
ha a Nap tulajdonságaival bír, lé
nye gyüjtődését e sok, milliószoros 
nagyitón át észre kellene venni, 
már pedig minden égitest ugyanott, 
ugyanolyan, mint volt napokkal ez
előtt. A csodák folytatódtak. Az asz- 
szonyok rémülten vették észre, hogy 
arany keretbe foglalt gyémántjaik 
nem ragyognak és az a ragyogó

órás, ékszerész és
lá tsze ré sz  

Kaposvár, Korona-u. 1,
legolcsóbban
vásárolhat.

ó ra , ékszer és szem üveg ja v ításoka t 
a legolcsóbban és legjobban készít.
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arany keret megfeketedett vashoz 
hasonlatos.

A bankok safe-depositjaiban őr
zött .ékszerész-kirakatokban hival
kodott, uralkodók képmását dom
borított, pénzekbe öntött, minden, 
minden aranya a világnak megfe- 
ketedetL, gyémántjai meghomályo- 
sodtak Az állatkertek fenevadainak 
etetői azt vették észre, hogy a leg
vérengzőbb tigris, oroszlán, leopárd, 
hiéna úgy megszelídült, hogy szinte 
farkcsóválva szalad etetője elé és 
csak immel-ámmal nyúl a caíatos, 
máskor kéjetegve felfalt húshoz. A 
csodákat fokozták ilyen apró. más
kor jelentéktelen epizódok, hogy a 
magát légmentesen bezáró, gázcsa
pot nyitva hagyott cselédleány nem 
halt meg, pedig rengeteg gáz öm
lött a szobába.

Az öngyilkosságra készült keres
kedő-segéd fegyvere nem sült eb 
pedig öt próbalövése, két nappal 
ezelőtt nagyon jó volt.

(Folytatjuk.)

Somogy vármegye alispánjától. 
S. 3150/8—1934. sz.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Somogy vármegye alispánja nyil

vános zárt írásbeli verseny tárgya-* 
lást hirdet 1935. év január hó 1-től 
december hó 31-ig terjedő időre a 
kaposvári közkórház részére szük
séges :

1 Ágynemű, ruhanemű és fehér
nemű

2. Nyomtatvány, papír és iroda
szerek.

3. Hús. zsir, szalonna.
4. Fűszer, gyarmatáru stb.
5. Tej.
*> Kenyér és péksütemény.
7. Liszt.
S. Műjég.
9. Lábbeli.
10. Kárpitosmunkák.

11. Asztalosmunkák.
12. Koporsók
13. Szén.
14. Fodrászhnmkák.
15. Fuvaros.
1(5. Közönséges vasbulor.
17. Gyógyszerek
18. Vegyszerek (gyógyszerészi 

munkát nem igénylők).
19. Kötszerek, gummiáruk. stb. 

szállítására, illetve munkálatokra.
Csak szabályszerűen kiállított, 

aláirt, pecséttel lezárt, sértetleu bo
rítékba helyezett és közvetlenül, v 
posta utján beadott ajánlatok vétet
nek tárgyalás alá.

Az ajánlatot Somogy vármegye 
Alispánjának. Kaposvár. Ajánlat a 
3150/8—1934. sz. Versenytárgyalási 
Hirdetményben kiirt és az I— 19 
pontig feltüntetett munkálatok, il
letve anyagok .szállítására felírás
sal kel] ellátni.

Az ajánlatokai a kórház gondnoki 
hivatalában 1934. év szeptember hó 
29-én d. e. 9 óráig kell benyújtani.

Ugyanezen időpontig kell a szál
lítási feltételekben megjelelő)! té

teleknél az ajánlati végösszeg 1 o/0- 
ának megfelelő s a kaposvári m. 
kir. állampénztárnál letétbe helye 
zett. bánatpénz letételéi igazoló le
teli nyugtát a kórház gondnoki hi
vatalában benyújtani. A letéti nyug
ta az ajánlathoz csatolandó. A le
téti nyugtán a hirdetmény ügyszá
múra hivatkozni kell.

Készpénz az ajánlathoz, nem csa 
tolható.

Az ajánlatok a vármegyeház, jobb
oldali kistermében 1934. év szept. 
hó 29-én déli 12 órakor bon tatnak 
fel, amikor az ajánlattevők, vagy 
azok igazolt képviselői jelen te
hetnek.

A későn érkezeti, vagy a kikötött 
feltételeknek meg nem felelő aján
latok nem vétetnek figyelembe.

A feltételek és az ajánlati minta 
1931. év aug. hó 23-tól kezdve a 
kórház, gondnoki hivatalában a hi
vatalos órák alatt átvehetők.

Az. ajánlattevők a végleges döntés 
megtörténtéig kötelezettségben ma
radnak.

Az ajánlatot csak külön-kiilön, az 
egyes pontokban feltüntetett mun
kálatokra. illetve szállításokra lehet 
Le mii.

A kórházi bizoltság fenntart ja azt 
a jogát, hogy a beérkezelt ajánlatok 
közölt, árra való tekintet nélkül, 
választhasson.

Kaposvár, 1934. évi a tg. hó lf-én

Amerikai rendszerű 
autogén - hegesztés /

Alumínium és az összes fémek hegesztője!
Motor- és hengerfejek, palackok, törött 
géprészek, blockok, szelepüléec*, alu
mínium karterek, fogaskerekek fuj fo
kozása is), tengelytörések és kopások, 
központi fűtőtestek, kazinrepedések. 

kimarósok a  helyszínen is.
Ne dob ja  e l  tö rö tt tárgyalt, kttltfatt* 
•en  az a lum ín ium ból valókat,

le lT llá goa ltá it  nem  k é r
Tisztelettel:

Zvitkovics Lajos
Kapoavár, D eák-tér I .

míg

A  m arcali kir. járásbíróság, 
m int te lekkön yv i hatóság. 

Tk . 4021/1934. szám.
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Alispán helyett:
Br. Weissenbuch ívűn 

vmi főjegyző.

APRÓ HIRDETÉSEK
Majdnem  a j „ R o y  a  I“ -Írógép ,
úri bőrgarnitúra, argam an (3x4) sző
nyeg, ebédlőbutor, cserépkályha stb. el
költözés m iatt sürgősen eladó. Po lgár 
Zárda-utca 27. T e le fon : 197. Iul06

Angol n ő i- s z a lo n o m a t  m eg
nyitottam . K é s z í t e k  kosztümöket, 
felöltőt, télikabátot, lovag ló- és egyéb  
sportkosztümöket a legm agasabb ig é 
nyeket is kielégítően. M ezey Erzsébet 
angol nőiszabó, Rákóczi-tér 2. (A  szín
házzal szem ben.) D ivatlap jaim  és szö
vete im  minden időben vé te lk én yszer 
nélkül m egtekinthetők. 10104

K a posvá ri Takarékpén ztár Gazdasági 
és Ipari Bank R.-T. végrehajtatónak 
Barcsanics Istvánná szül. Vörös itona 
végreha jtást szenvedő elten indított 
végreh a jtá s i ügyében  a tkvi hatóság a 
végreha jtás i á rverést 2000 P  tőkeköv. 
és  já r. behajtása végett a m arcali kir. 
jb iróság  területén levő, N ik la  községben 
fek vő  s a n ik la i 328. sz. tjkvben A . ; f  
2. sor 61/a. 2. hrsz. ingatlanra 1744 p  
k ik iáltási árban elrendelte.

A z  á rverést 1934. évi szeptember hó 
11. n a p já n a k  d. e. 9 ó r a k o r  n ik la 
községházánál fog ják  m egtartani.

A z  á rverés a lá  kerü lő Ingatlan a 
a k ik iáltási á r fe lénél a lacsonyabb 
áron nem  adható el.

A z  á rv ere ln i szándékozók kötelesek 
bánatpénzü l a  k ik iá ltás ár 10%-át kész
pénzben, v a g y  az 1881: LX . te. 42. 
g-ában m eghatározott árfo lyam m al szá
m ított óvad ékk ép es  értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenn i, h ogy  a  bánatpénz
nek e lő leges b író i letétbe helyezéséről 
kiá llított le té t i e lism ervén yt a kikül
döttnek átadni és a z  á rverés i fe ltéte
leket a lá írn i (1881: LX . te. 147., 150., 
170. §-ok ; 1908 : X II. te. 21. §.).

A z, ak i a z  in ga tlanért a  kikiáltási 
árnál m agasabb íg ére te t tett, ha töb
bet ígérn i senki sem akar, köteles 
nyom ban a k ik iá ltás i ár százaléka 
szerin t m egá llap íto tt bánatpénzt az ál
tala ígért á r u gyan an n y i százalékáig 
k iegész íten i (1908 :X L I .  25. §.)

Marcali, 1934. m ájus 14.

D r. Z ö ld  s. k. önkf. jegy ző .

A  k iadm ány hiteléül: 
K e r té s z

telekkcnyvvezető.10105

^  VÁROSI M O ZG O  4®-,
Augusztus 24-től, péntektől. Augusztus 26-ig, vasárnapig.

A  szezon legm ulatságosabb zenés v lg já té k a !

Maurice Chevalier és Anna Dvorak
szenzációs e g y ü tte s é v e l!

Párisi csirkefogé.
Fompás zenés v íg já té k  9 felvonásban.

Kiegészítésül:
Bimbó hurcoikodik. - Vincent Legez zene

kara. -  Világhírű sportnagyságok.
Előadások kezd ete : Pénteken  és szom baton fé l 7 és fél 9 órakor. 

Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
________ Kőznapokon  az e lső  előadás fé lhelyárakkal.

Jegyeb Bíró Adolf és Fia oégnól válthatók,

Nyomatott az Uj-Somogy, Nyomda és Lapkiadó Részvénytársaság könyvnyomdájában, Kaposvár, Kontrássy-u. 6.
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Or. THÚRY ZSIGMOND.
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Zichy Mihály képei a Kaposvári Héten.

m ezőgazdaság
fellendülése felé.

Kállay íöldmivelésügyi miniszter 
a cselekvés és nem a beszéd embe-1 
re. Amikor mégis megszólal, min
dig vagy valamely eredményt je
lent be, vagy pedig valamely közeli 
tervét és jövendő munkáját ismer
teti. Most is, amikor legutóbb be
számolt választóinak a magyar köz
élet legutóbbi alakulásáról, eredmé
nyekre mutatott rá és további alko
tásokat jelentett be. Egyáltalán nem 
fest rózsás színekkel. Figyelmezteti 
a gazdaközönséget a még mindig 
fennálló igen nagy nehézségekre. 
Két évi működésének eredménye | 
öt magát sem elégíti ki. Szivének j 
óhajtása, liogy elégedettebb magya-j 
rókát kevesebb adósságot és köny- 
nyebb megélhetést szeretne látni, 
még mindig nein valósult meg és 
dicsérőleg elismeri a magyar nép 
hallatlan tűrését, amely még min
dig nem ért véget. Termékeink érté
kesítése még mindig nagy küzdel
münkkel jár és való igaz, hogy egy 
szem gabona, egy darab állat sem 
hagyja el az országot ugv, hogy ki
vitelét ne ellenszolgáltatások fejé
ben kellene kiverekednünk. De a 
midőn elismeri és megállapítja a 
nehézségeket, egyben joggal hivat
kozik arra, hogy a gazda érdekén 
ben igenis történtek hasznos intéz
kedések.

Kerestünk és találtunk szövetsé
geseket, akik hajlandók és képe
sek gabonánkat lényegesen jobb ár
ban átvenni. Kiküszöböltük azt az 
állandó, évről-évre visszatérő vesze
delmet, liogy aratás után a pénzre- 
szorult gaazdák tömegesen hozták 
piacra termésüket és ezzel az ára
kat nyomják. Ma célszerű rendek 
kezes folytán a gazda ismeri azt a 
minimális árat, amelyet az egész 
éven át megkap búzájáért és amely
nél kevesebbet nem, csak többet 
kaphat, ha vár az értékesítéssel, 
úgy, hogy most már nem kell sietni 
az eladással.

Kétségtelen eredmény gyanánt 
hivatkozott továbbá a főldmivelés- 
lügyi miniszter arra is, hogy a gaz
daadósságok eddigi rendezése a gaz- 
da adósságle rhén lényegesen köny- 
nyitett. Nincs túlzás abban a kije
lentésében, hogy egész Európában 
nincsen seliolsem olyan olcsó ka
matláb, mint aminőt ma a magyar 
gazda fizet. Hogy m ily nagy mér-* 
lékben javította meg u gazdaadóssát 
gok rendezése már eddig is az adós 
gazdák anyagi helyzetét, az kiderül 
abból, hogy a beérkezett jelentések 
szerint a védett adósok nyolcvan

százaléka igen pontosan teljesiti a 
fizetési kötelezettségét, sőt már a- 
kadt nagyszámú olyan gazda is, 
aki önmaga kérte a védettség'meg
szüntetését abból a célból, hogy is
mét hitelképessé válljon  és gazda
ságának folytatásához megszerez
hesse a szükséges hitelt. A pénzinté
zetek az ilyen gazdákkal szem
ben csakugyan készséggel tanusi ta

vidé kékén tényleg megindulliatott 
ismét a hitelforgalom.

Ha mindezeket látjuk, úgy való
nak kell elfogadnunk azt az állítási, 
hogy a mezőgazdaság helyzetében 
valamelyes könnyebbülés és javulás 
tényleg beállott és most már meg-* 
vaa a remény arra, hogy nehéz 
munkával, s z ív ó s  akarással a ma
gyar mezőgazdaság ki fog láboLni a

nak e lő zé ke ínséget és különböző I válságból s jobb napoknak néz elé.

A KaposvárI Virágos Hét.
Irta: Fonal Vilmos, a Kaposvári Keresk Egyesületének elnöke.

Közeledik a -Kaposvári Virágos 
IIét«, már alig három hét választ 
el bennünket tőle. Mi. kaposváriak 
szivünk ügyévé fogadjuk ezt a He
tet*, valamennyien rajta leszünk, 
hogy ezekben a napokban érkező 
megyebeliek, vidékiek, saját orszá
guk, a szép, nagy *>Somogyország* 
szivében, a virágos Kaposváron, me
leg testvéri szeretetne találjanak, kö
zöttünk otthonosan, jól érezzék ma
gukat, kedves emlékek fűződjenek 
a Kaposvári Héthez, tartós, kelle
mes benyomásokkal térjenek ott
honukba, honnan visszavágnod j a, 
nak Kaposvárra, mely a megyénk 
szive és lelke.

Siposs Kálmán gazd. tanácsos 
irányítása mellett élénk és alapos 
munka folyik, hogy az ünnepi hét 
programmja vonzó és eredeti le
gyen. Ezen a héten városunknak 
propagandát csináljunk, melyből 
minden kaposvári vegye ki a részét. 
Meg kell győzni minden látogatón
kat, hogy a gazdag és változatos 
program mtól eltekintve is, Kapos
várt érdemes megnézni, van itt sok 
szép dolog, mely mellett észrevét
lenül nem kell elmennünk, nem 
Potemkin-falvakat fogunk mutatni 
vendégeinknek, hanem csak azt, 
ami tényleg megvan, amire nem
csak a kaposváriak, de az egész 
megye közönsége örömmel és büsz
keséggel tekinthet. Kaposvár szép 
fekvése, virágokban pompázó gyö
nyörű parkjai, szép tiszta utcái, 
fákkal, Ízléses virágszegélyeivel, ki
tűnő járdái, rendben és tisztán tar
tott liázai, melyek bármelyikébe be
tekintve, szebbnél-szebb kerteket és 
udvarokat láthat az ember, úgy, 
hogy kérkedés nélkül mondhatjuk, 
hogy ily  látványt nem sok vidéki 
város nyújt, a külföldet is beleértve.

A számos közhasznú épületei kö
zül csak kettőt is ha felemlítek, 
hogy ezek megtekintésére nyoma
tékosan hívjuk fel vendégeink fi
gyelmét: a több, mint 100 éves »Me
gyeházára «, melyről az Erő, a Nyu
godtság, a Közjó iránti áldozatkész
ség gyönyörű szép vonalakban fe

jeződik ki, mintha alkotói ez épület- 
remekben az ősi magyar alkotmány 
sarkalatos tételét is érvényre emel
ték volna: * nihil de nobis síné no- 
bis*. (Semmit rólunk, nélkülünk.;

A Városháza szép stílusos épület, 
egy fiatal város élni akarásának és

a saját városa Kéjében, bizik a ha
zája és saját eljövendő jobb sorsá
ba, erős, bátor akarattal a feltor- 
nyosuló nehézségekkel szembeszáll 
az összes alkotó erők egyesítésével.

Ezekhez a nagyértékü adottsá
gokhoz szükséges, hogy városunk' 
egész közönsége — beleértve min
denkit — de különösképen azokat, 
kik közvetlen érintkezésbe jutnak, 
a látogatóinkkal, kik nem idegenek 
a saját megyéjük székhelyén, mint: 
szállodások, vendéglősök, kereske
dők, iparosok, bérkocsisok, autósok, 
kell. hogy mindannyian szeretetre- 
mcltóan, előzékeny formában, őszin
tén és örömmel álljanak ezek ren
delkezésére még olyr esetekben is, 
ha semmi anyagi előnyt az pillanat
nyilag nem jelent, hogy ez Közön
ség megszeresse városunkat és az
zal az érzéssel távoz zpn, hogy e 
virágos, szép városnak a külseje — 
á város lakossága benső érzéseinektudásának a kifejezője, mintha tor

nyáról is azt hirdetné, hogy bizik | a kifejezője.

Irredenta zarándoklatot 
sz e rve z zü n k  S zigetvá rra , a
m agyar középkor legnagyobb  
Irreden tá ja  halála h elyéh ez „

Szeptember 7-én lesz a hAromszézbatvannvoleadtSc ét* 
fordulója Zrínyi Miklós hősi kirohanásának.

Szigetváron jártam a napokban.
Ezúttal nem először bolyongtam el
mélázva a restauráltságában is pa
tinás ősi vár falai alatt, valahány
szor csak megfordulok ebben a tör
ténelmi nevű és levegőjű, csinos 
kis városban, mindig valami meg 
nem nevezhetően felemelő hangu
lat éled a lelkemben, amely tele 
van kesergő honfibúval és a porbal 
sujtottságunkból is a dicsőséges ma
gyar jövő felé tekintő reménységgel.

»Honfi, ha fellépendsz düledék 
falára Szigetnek:

Sírva ne emlits szót gyászos öl
ésié felől!

Ott hős Zrínyi körül bátor daliái 
nyűgös znak,

Gyenge panasz-szózat bántja nagy 
almaikat!*

Szigetvár ősi falai alatt földre- 
boruló .hála lobban a szivekben a 
világtörténelmien csodálatos sziget
vári hősök megdicsőült emléke 
iránt s uj remény támad, növek-i 
szik és erősödik a lelkekben, mert 
ha Mohács és Szigetvár után is volt 
feltámadás: lesz még hallelujah 
Trianon után is!

És ennek a hitnek szét kell foly
ni az egész világ magyarjainak lel
kekben, bele kell ivódni a vérrel 
szentelt anyaföld minden rögébe,

hogy azt szívjuk magunkba a szel
lő által felkavart porral, az ivódjék! 
fel az anyaföld adta minden táp
lálékunkba, az járja át vérünk min
den atomját, agyunk minden sejt
jét és testünk minden por'cikáját

Kaposiak, Somogyiak! Kereked
jünk zarándokló táborba és lobogó 
lelkekkel és zászlókkal, harsonáző, 
követelő, parancsoló revíziós de
monstrációval vonuljunk Szigetvár 
falai alá. amelyek hallották Zrínyi 
hősi seregének halálraszánt »hur- 
rái-ját, hallották az egész művelt 
Nyugatéit küzdő magyar kardok és 
szablyák csattogását és látták a por
ba hullani az utolsó Zrínyi-katonák 
aki meghalt, de meg nem adta 
magát!

Menjünk Szigetbe halálosan hős 
irredentizmust tanulni Zrínyitől és 
vitéz daliáitól és a vér ük-áztatta 
földre borulva, idézzük a váj- fo
kára Zrínyi dicsőséges szellemét és 
esdekeljünk Hozzá segítségért, erő
ért és elszántságért: Trianon falai
nak győzelmes megvételére.

*

Most pedig Szigetvárhoz fordu
lok és kérem a várost és a város 
szavát hallató Uj-Délsomogyot és 
Délvidéket: lobogtassák meg Ka
posvár s az egész megye s talán


