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Félévre 4 P. j Egyes szám ára 

Megjelenik minden szombaton. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 
PATHÓ GYULA 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
Komárom, Igmándi-ut 23. Telefon 61. 

Hirdetések dijszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 

Tiz éves becsületes 
múltra tekintett vissza a 
Komárommegyei Hirlap, a 
trianoni sors által csonka
ságra kárhoztatott városunk 
egyetlen sajtóorgánuma, a 
Komárom-Esztergom közi
gazgatásilag egyelőre egye
sitett vármegyék széles körei
ben kedvesen fogadott és 
— állithatjuk szerénységgel 
— közkedveltségnek örven
dett hetilap, mikor a kor
mányzati intézkedés 1939. 
év december hó 14-én kelt 
néhány soros rendelkezéssel 
beszüntette működését. 

Lapunk egy évtizedes 
működésével tántoríthatatla
nul állt a magyar élet min
den megnyilvánulásának 
pergő tüzében. Az Istenben 
vetett hit, a lángoló haza
szeretet, a hűség, a meg nem 
alkuvás és kötelességteljesítés 
voltak fegyvereink, mellyek-
kel harcoltunk az édes honért, 
a drága szülőföldért, részt vet
tünk a nemzetmentő, város
építő és városfejlesztő munká
ban. A magyar sors sok keser
ves megpróbáltatásai közepett 
fáradhatatlan kitartással a 
vármegyei élet helyes kiala
kulását nagyban előmozdí
tottuk, a város gyors fejlő
désének útját teljes igyeke
zettel egyengettük. Félő, ag
gódó tekintettel figyeltük az 
élet minden megnyilvánulá
sát, letöröltük a könnyeket, 
örültünk az örvendezőkkel, 
bíráltunk, dicsértünk, a fék-
telenkedőket visszatartottuk, 
a bátortalanokat buzdítottuk, 
a krónikás szerepét töltöttük 
be vagy sok uj, értékes esz
mét adtunk. Hol győztünk, 

hol elbuktunk, de városunk 
szeretetéről soha sem feled
keztünk el s mindig jó szán
dékkal cselekedtünk. 

Hármas jelszó volt új
ságírói zászlónkra felírva: 
hit, haza, erkölcs s ebből 
fakadt célkitűzéseink : a köz
életi tisztaság, a közvéle
ménynek helyes, indulatmen
tes irányítása, őrtállás a csa
ládi és egyéni becsület mel
lett ; az igazi értékek meg
becsülése, az álemberek le
leplezései, a bulvárszellem 
távoltartása. Ezekből a cél
kitűzésekből nem engedtünk 
egy tapodtat sem, még a 
népszerűség árán sem. 

Akkor némultunk el, 
mikor egyik legszebb ál
munk, forró vágyunk ment 
teljesülésbe. Akkor hullott 
ki a toll a kezünkből, mi
kor a felszabadult területek 
viszacsatolásával örömtüzet 
gyújtottunk, mikor a nagy, 
az egy Komáromért rajongó 
lelkünk szeretetet, testvéri 
melegérzést hirdetett, együtt
érzést, lélekben egybeforrást 
sürgetett, nagy ambícióval 
terveken, munkaprogramo
kon dolgoztunk az „egy", a 
viruló, az életerőtől duzzadó 
boldog nagyváros megte
remtése érdekében. 

Némán álltunk és vár
tunk. Mint mindig, most is 
fegyelmezetten viseltük sor
sunkat. De nem csüg
gedtünk. 

Mi magyarok sajnos 
saját bőrünkön — régen 
érezzük a sajtó sorsát, egy
ben rendkívüli nagy fontos
ságát. 

Reméltünk tehát. 
ügy éreztük, hogy még 

szükség lesz ránk. Komárom 
vármegyének, Komárom vá
rosának kell még a mi la
punk. 

A SZÍVÓS elszántság, egy 
szebb jövőért dolgozni kész 
cselekvési vágy azt az ér
zést táplálta bennünk, hogy 
az uj élet nekünk szerepet 
ad, formálása ismét mnn-
kába szólít. 

Talán nem csalódunk! 
Az idő ugy látjuk, elérkezett. 

U j K o m á r o m m e 
g y e i H i r l a p cimen uj la
pot indítunk a régi mesgyén. 
Újult lelkesedéssel vesszük 
fel a kezünkből kiesett tol
lat, hogy folytassuk a mun-
k-tt ott, ahol négy hónap 
előtt abbahagytuk. Élethi
vatásunkat, vállalt köteles
ségünket igyekszünk minél 
tökéletesebben teljesíteni. 
Áldozatos lélekkel állunk 

munkába, mert szűkebb ha
zánk jövő boldogulásának 
sorsa hatalmas követelése
ket támaszt, áldozatvállalást 
kivan, önzetlen, becsületes, 
a köz javát szolgáló mun
kánkért mi csak bizalmat, 
támogatást kérünk Komá
rom egész vármegye és az 
egységes Komárom város 
közönségétől. 

Sorsunkat, életünket 
odahelyezzük az isteni Gond
viselés kezébe, az ő áldását 
esdekeljük munkánkra, cél
kitűzéseinkre, hogy lapunk 
nagyjelentőségű hivatását be
tölthesse. 

P A T H Ó GYULA 
felelős szerkesztő. 

A Szent Jobb 
f e n s é g e s d i a d a l ú t j a 

Komáromban. 
Élénken emlékezünk arra a 

felejthetetlen lelki demonstráci
óra, amely az elmúlt évben az 
Aranyvonat Komáromba érke
zésekor a Szent Jobb előtt meg
nyilvánult a város, a vármegye 
és a környék tizezreinek részvé
telével. Mély volt a történelmi 
napon a szent áhítat, teljes az 
inpozáns hódolat, mégis a lel
kek mélyén ott ült a nagy ma
gyar fájdalom, hogy az ősi vá
rosrész, a Duna balpart lakói 
nem ünnepelhettek az örömna-
pon. 

Érthető, hogy felfokozódott 
az öröm-, a boldogságérzés a 
hirre, hogy a szent Ereklyét és 
diszes kíséretét vivő Aranyvonat 
az idén is országjáró útra in
dul s Komáromnál átlépve a 
szétdőlt trianoni határt, meg
kezdi diadalutját a visszacsatolt 
országrészeken. Napokkal előbb 
megkezdődtek az előkészületek 
a Szent Jobb fogadtatására. Tér

képek, tervek készültek, a vá
ros díszben, felsorakozott a la
kosság, küldöttségek, egyesüle
tek, testületek mozdultak meg a 
nagyarányú ünnepség fenséges
ségének és zavartalanságának 
biztosítására. 

Már szombaton fellobogóz
ták a déli pályaudvar kör
nyékét, a hatalmas Erzsébet 
hidat, a Baross, Nádor, Vár
sor utca környékét és a du
nai kikötő vasútvonal mentét, 

ahol a Szent Jobb elvonult, ün
neplőbe öltöztek az emberek,, 
hogy lélekben és külsőségekben 
egyaránt felkészülve várják a 
nemzet szent Ereklyéjét. 

Országjáró útja során előbb 
Veszprém, Zirc, Pannonhalma 
voltak a Szent Jobb állomásai. 
1939. április hó 30 án kora reg
gel indult el az Aranyvonat 
Pannonhalmáról s mintegy tiz 
perces győri tartózkodás után 

Újult erővel. 
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folytatta útját Komárom felé. 
Nagyszentjános állomáson szál
lott a remekbe készült különvo
natra Reviczky István alispán és 
vitéz Hunyady László vm.-i fő
jegyző, hogy a Szent Jobbot Ko
márom vármegye területén k i 
sérjék. 

Komárom déli pályaudvar 
már a kora reggeli órákban be
népesült. Katonai, polgári elő
kelőségek, díszszázad, egyesü
letek, testületek egészen megtöl
tötték az állomás épület kör
nyékét ugy, hogy a nagy közön
ség csak a diszmenet útvonalán 
helyezkedhetett el. 

Érkezés — üdvözlés. 
Az Aranyvonat 7 óra 57 

perckor futott be, amikor is a 
katonazenekar a Himnuszt adta 
elő, a Komáromi Szent Imre 
Dalkör (Újváros) az „Ah hol 
vagy magyarok . . .* kezdetű 
ősrégi magyar egyházi éneket 
énekelte el. A megérkezés alkal
mával Alapy Gáspár m. kir. kor
mányfőtanácsos, polgármester 
(Újváros) a következő szivbe 
markoló szavakkal üdvözölte a 
Szent Jobbot: 

Mindenható egy igaz örök 
Isten! A porba hullva Előtted 
mondunk Neked mélységes há
lát azért a véghetetlen nagy ke
gyelemért, hogy első szent k i 
rályunk áldott jobbját egy esz
tendőn belül immár másodizben 
tisztelhetjük városunkban. 

Uram István király! Az 
1938. év június havának 19. 
napján állottam első izben ugyan
ezen a helyen dicsőséges szent 
Jobbod előtt. Tele volt a szivem 
igaz áhítattal, őszinte hódolattal, 
mélységes tisztelettel, de tele 
volt keserűséggel is. Elpana
szoltam Előtted dicsőséges szent 
Jobb, hogy Mária országa fel 
van darabolva, magyar testvé
reink milliói sínylődnek idegen 
járom alatt, sőt a Duna túlsó 
partján, ez az ősi, színmagyar 
vidék is idegen csőcselék zagyva 
beszédétől hangos. 

Azóta csodával határos ese
mény történt. Vallásos lelkem 
teljes meggyőződésével hirdetem, 
hiszem és vallom, hogy Uram 
István király a Te közbenjárá
sodnak, a Te segítségednek kö
szönhető, hogy a Rólad elneve
zett esztendőben: Szent István 
évében az ország egy része 
visszatért az anyaországhoz és 
magyar testvéreink ujabb száz
ezrei fohászkodhatnak most már 
szabadon Hozzád: „Hol vagy 
István király, Téged magyar k i 
van", amely jámbor fohászért 
eddig üldözés, megpróbáltatás 
és börtön volt osztályrészük. 

Mélységes hódolattal kö
szöntelek városom közönsége 
nevében dicsőséges szent Jobb 
kéz. Első szent királyunk, hall
gasd meg könyörgő fohászomat, 
amelyet e város közönsége nevé-
Uj-Komárom, O-Komárom és a 
vidék régi kedvenc és olcsó 

bevásárlási helye : 
SZEIDL-füszer-
c s e m e g e k e r e s k e d é s , 
hol naponta friss felvágottak, 
gyümölcs és elsőrangú fűszer, 
likőr- és bor különlegességek 
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ben intézek Hozzád. Uram, Te 
ismersz bennünket, Tudod, első 
templomunkat a Te nevednek 
szenteltük, tudod, hogy neved
nek ünnepét emberöltők hosszú 
során keresztül szegénységünk
től telhető fénnyel minden esz
tendőben megünnepeltük. Alázat
tal könyörgünk Hozzád, fogadd 
oltalmadba ennek a városnak 
szorgalmas, munkás népét, áldd 
meg minden egyes polgárát, ap-
raját-nagyját társadalmi és fele
kezeti különbség nélkül. 

És most első szent Kirá
lyunk, diadalmas ünnepi körme
netben átvisszük a Te áldott 
jobbodat azon a réven, amely
nek jövedelmét 1037-ben, 902 
esztendővel ezelőtt a bakonybéli 
monostornak adományozta a Te 
fejedelmi bőkezűséged. 

Átvisszük ezt a drága Erek
lyét felszabadult magyar testvé
reink közé. Alázattal könyörgünk 
Hozzád első szent királyunk, 
áldd meg a mi felszabadult vé
reinket, áldd meg őket minden 
kegyelmeddel, áraszd el minden 
áldásoddal, töltsd meg szivüket 
és leiküket a hazaszeretet ma
gasztos tüzével, hogy kezet-kézbe 
téve, vállalt-vállhoz vetve nemes 
igyekezettel, példás egyetértés
ben munkálkodhassunk Mária 
országának felvirágoztatása és 
újból leendő mielőbbi megna
gyobbodása érdekében. 

Uram hallgasd meg az én 
könyörgésemet és a mi kiáltá
sunk jusson Te Eléd! Amen. 

Díszes menet az 
Erzsébet hidon át. 

A templomi harangok meg
kondultak. Áhítatot zúgtak, mi
kor a Szent Jobb pazar festői 
látványt nyújtó diszkiséretével 
megindult a nagymultu felsza
badult város felé. Éien a komá
romi Jókai cserkész csapat disz-
szakasza, ezt követőleg a Rá-
kócziánum növendékei színes 
díszmagyar ruhákban, a dísz
század katonazenével, majd a 
papság Surányi Ferenc c. apát, 
komáromujvárosi esperes-plébá
nos vezetésével. A papság után 
Máriássy László koronaőrezre
dessel az élen dalmatikus diakó
nusok hozzák 

remekművű ereklyetartöban 
a Szent Ereklyét. 

A Szent Jobb két oldalán Re
viczky István alispán, vitéz Hu
nyady László vm-i főjegyző, 
Alapy Gáspár m. kir. kormány
főtanácsos, Fülöp Zsigmond pol
gármesterek, Kállay Endre kir. 
közjegyző, Boncz Nándor vár
megyei árvaszéki elnök, Szalay 
Dezső földbirtokos, vármegyei 
th. biz. tag és Igó Aladár vá
rosi tanácsnok meneteltek, mint 
a vármegye és város diszkisérői. 
Követte a Szent Jobbot Mészá
ros János érseki helytartó, a 
Szent Jobb őre, valamint az 

alabárdos testőrök festői gár
dája mozgó sorfalat képezve. 
Folytatólagosan a papi méltó
ságok következtek a menetben, 
kiknek sorát Serédi Jusztinián 
bíboros hercegprimás zárta be. 
A Főpásztor jobbján Drahos 
János dr. prelátus, balján Ham
vas Endre dr. prelátus, előtte 
Meszlényi Zoltán c. püspök és 
Gidró Bonifác a bencésrend ko
máromi házfőnöke, gimnáziumi 
igazgató haladt, közvetlen előtte 
Czapik Gyula apostoli proto-
notárius a keresztet vitte. A bí
boros egyházfejedelmet a kato
nai és polgári előkelőségek kö
vették. Ezek sorában láttuk fa-
ross Andor tárcanélküli minisz
tert, vitéz Magyarossy Gyula 
vk. ezredes, dandárparancsnok
kal az élen a nagyszámú tiszti 
küldöttséget, dr. Soós Imre tör
vényszéki elnököt, dr. Geöbel 
Károly főszolgabírót, dr. Mura-
keözy László rendőrtanácsos, 
komaromi rendőrkapitányság ve
zetőjét, a vármegyei és városi 
hivatalok, intézmények sok rep
rezentánsait, Füssy Kálmán or
szággyűlési képviselő és Kristóf 
Sándor, kisgazdapárt igazgató, 
a komáromi betegsegélyző i n 
tézet kormánybiztosa vezetésé
vel az Egyesült Nemzeti Párt 
diszküldöttségét. 

A felejthetetlen, tündéri Iát -
ványu körmenethez igen sok tes
tület, intézmény csatlakozott zárt 
sorokban. Megkapó volt a sok 
helybeli és vidéki magyaros és 
népviseletü csoportok és külö
nösen a kőmives, cipészek stb. 
iparos küldöttségek, az évszáza
dok emlékét őrző ősrégi céh 
zászlóikkal. 

A mintaszerűen megren
dezett disz-körmenet népe lélek
emelő ünnepélyesseggel haladt 
Lestár István szentszéki tanácsos, 
komáromi plébános irányítása 
mellett a Szent András temp
lom felé. 

Az útvonal szélén szín
pompás, hatalmas tömeg szoron
gott. Lelkendezés, színek és pom
pák tobzódása volt a bevonulás 
és mind ebben mély hódolat a 
nagy király Szent Jobbja előtt. 

Hódolat. 
A Szent András templom 

előtt a főgimnázium énekkara 
Kodály: „István király" c. szer
zeményét adta elő Krizsún J ó 
zsef zenetanár preciz vezetésé
vel. Mikor a Szent Jobb és 
diszkisérete a templom bejárata 
elé érkezett Bartal Iván, főispán 
üdvözölte a Szent Jobbot a fel
szabadult Komárom város és 
vármegye közönsége,a hosszú rab-
ságbólmegtértmagyarok nevében. 

Szentmise a temp
lomban. 

A megható üdvözlés után 
a Szent Jobb és diszes kísérete 
bevonult a templomba. Itt Se-

Sircz János 
Vízvezeték 

Épület 

Komárom-
újváros, 

Péczely-tér 4. sz. 
és csatornázási vállalkozó, épület bádogos. 

és géplakatos üzem. Vas- és fémesztergályozás. 
Hengerrovátkolás, Autogén hegesztés. 

Gyárt saját készítésű modelljeivel mindennemű beton- és mükoárut, 
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Függönykelmék, 
kézimunka fonalak 

szőnyegszövő anyagok 
sablon minták 

dús választékban 

RAFAEL 
MARGIT 

cégnél 

K o m á r o m , 
3 Városház utca 9. 

rédi Jusztinián, bíboros herceg
primás mondott csendes szent
misét, mely alatt a r. k. Egy
házi Énekkar és az Újvárosi 
Szent Margit Vegyeskar mise
részleteket adtak elő. Mise után 
Meszlényi Zoltán c. püspök, aki 
papi működését mint káplán e 
templomban kezdte meg, mondott 
szentbeszédet. 

Lestár István szentszéki 
tanácsos, komáromi plébános a 
Szent Jobb előtt felajánlási imát 
mondott. 

Tábori mise. 

t\ templomban tartott főpapi 
szentmisével egyidejűleg a Szent 
háromság szobra előtt Kelemen 
Krizosztom panonhalmi főapát 
mondott tábori misét. A szent 
beszédet itt Szunyogh Xavér Fe
renc bencés tanár mondta. Meg
emlékezett arról, hogy a husz 
éves cseh elnyomatás alatt a 
magyarságnak Szent István em
léke adott erőt, Szent István 
napján kezdett az elnyomott ős
lakosság öntudatos harcos lenni, 
Szent István éve hozta a ma
gyar feltámadást. 

Az aranyvonat 
eltávozása. 

Tiz óra elmúlt, mikor az 
istentiszteletek befejeződtek s a 
zárókörmenet megindult a Ná
dor és a Vársor utcán keresz
tül a Ferenc József rakparton 
várakozó Aranyvonathoz. A 
dunaparti kikötő és. a rakpart 
térsége, valamint az innen el
ágazó utcákon beláthatatlan tö
meg vont sorfalat egész a város 
határáig. Az északi pályaudvar
nál például a fővárosi Dolgozó 
Lányok 725 tagu kiránduló cso
portja hódolt a lassan haladó 
Aranyvonat előtt. 

Hetény, ógyalla, Bagota, 
Bajcs voltak az Aranyvonat kö
vetkező megállóhelyei. A köz
ségek ájtatos lelkű hivei min
denütt mély áhítattal, magyar 
lelkesedéssel fogadták a Szent 
Jobbot. 

Bajcs állomáson azután 
Reviczky István alispán és vitéz 
Hunyady László vm-i főjegyző 
diszkisérete is befejezést nyert 
s az Aranyvonat tovább folytatta 
diadalmas útját Érsekújvár, Léva 
felé a Felvidék felszabadult te
rületein. 

előnyös fizetési feltételek mellett 

e l a d ó k . Q 
Komárommegyei Hitelbank r t . 
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Előfizetési felhívás. 
Első lapszámunkhoz posta

utalványt mellékeltünk, miért 
is felkérjük t. vidéki olvasó
inkat, hogy a csatolt posta
utalvány felhasználásával az 
előfizetési dijat postán, a t. 
helybeli előfizetőinket pedig, 
hogy személyesen kiadóhiva
talunkhoz (Hacker Dezső 
könyvnyomdája Komá
rom, Igmándi-út 23.) juttas
sák el, hogy a lapot nb. 
cimükre akadálytalanul kükl-
hessük. 

Előfizetési árak : 
8 P. 
4 F . 
2 P. 

Egész évre 
Fél 
Negyed „ 

Hazafias tisztelettel : 
az Uj Komárommegyei Hírlap 

kiadóhivatala 

Iskolai ünnepély 
Komáromujvárosban. 

A Deák F. utcai áll. polg. 
leányiskola tanulói a tanári kar 
vezetésével f. évi április hó 27-én 
viszonozták a Horthy M. uti áll. 
polg. fiu- és leány iskola no
vember 15 i látogatását, amikor 
az iskola növendékei a felsza
badulás örömére nemzetszinü 
lobogót ajándékoztak a cseh
uralom alól felszabadult testvér 
intézetnek. 

Bensőséges, őszinte ünne
pély volt a két városrész polgá-
ristáinak találkozása. Lebisch Vin
ce Horthy M. uti áll. polg. isko
lai igazgató üdvözölte a felsza
badult ifjúságot a testvéri sze
retet és összetartás nevében. So
mogyi István Deák F. utcai áll. 
leányiskolái igazgató annak a 
kitartó ragaszkodásnak adott k i 
fejezést, amely a 20 évi rabság 
alatt is az anyaországhoz kö
tötte lelküket. A Deák F. utcai 
áll. polg. isk. tanulóifjúság ér
zéseit, gondolatait Kürthy Júlia, 
Sárkány Erzsi, Varga Lajos ta
nulók szép szavalásukban fejez
ték ki . Aszavalókórusuk, énekka
ruk imponálóan fegyelmezett és 
csiszolt volt. Ackermann Vera 
tanulótársai nevében pedig a 
szép őszi napok visszaemléke
zéseképen diszes albumot adott 
át a Horthy M. uti áll. polgári 
iskolának. A magyaros díszítésű 
Ízléses album Nemes Halasy 
Jenő rajztanár munkája. Sydó 
Etelka köszönte meg a tanuló 
ifjúság nevében a társiskola lá
togatását és ajándékát, mely 
öiökszép emléke marad az is 
kólának. A Horthy M. uti áll. 
polg. f iu- és leányiskola ének 
kara Somogyi Jolán tanár veze 
tésével az ünnepély elején a 
Himnuszt, a végén a Szózatot 
énekelte a szólamok pompás 
összhangzatában. 

Az ünnepély után Vendégh 
József és Kárpáth Júlia tanulók 
megkoszorúzták a magyarhonhoz 
visszatért tanulók nevében 
Hősök-szobrát és megtekintették 
a Huszár-emléket. 

Hetek éta állandó témája 
városunk polgárságának a két 
városrész egyesítésének a kérdése. 
Vlind a két város képviselőtes
tülete egyhangú határozattal k i 
mondotta, hogy 

közérdekből szükségesnek 
tartja a két városrész egye

sítését 
és azt a kérelmet terjesztette elő 
a belügyminiszternél, hogy e-
melje újból törvényhatósági rangra 
Komáromot. Ez különösen adó
zás szempontjából fontos, mert 
a törvényhatósági város nem fizet 
a vármegyének pótadót, az út
adóját maga használhatja fel, 
közmunkaváltság pedig egyálta
lán nem terheli a törvényható
sági város lakosságát-

A város egyesítése ügyében 
több ízben folytatott tanácsko
zást a két városrész vezetősége. 
A miniszterelnökségen az összes 
érdekelt minisztériumok képvise
lői jelenlétében 

dr. Zsindely Ferenc minisz
terelnökségi államtitkár, orsz. 
gyűlési képviselőnk elnök

sége alatt 
április hó 12-én ankét volt, amely 

két városrész egyesítésének 
kérdésével igen behatóan fog-, 
lalkozott. 

A mult héten a belügymi
nisztériumból egy három tagu 
bizottság szállt k i , amelynek 
tagjai dr. Cserzy István és dr. 
Eddey József miniszteri titkárok 
és Szuppán Géza számvevőségi 
tanácsos voltak. A bizottság na
pokon keresztül tárgyalt a két 
városrész vezetőségével, ezek a 
tárgyalások még folytatódni fog
nak a belügyminisztériumban. 

Nehéz kérdés az egyesí
tendő város tisztviselőinek a k i 
nevezése. Mind Alapy Gáspár, 
mind pedig Fülöp Zsigmond 
polgármester egyértelmülegazon 
vannak, hogy 

senki se bocsáttassék el a 
tisztviselők közül és senki 

se veszítse el kenyerét. 
Amint értesülünk ez az állás
pont a belügyminisztériumban 
is szimpátiával találkozik. 

Sokkal nehezebb kérdés az 
úgynevezett közszolgáltatások 
kérdése. 

A felszabadult városrész
ben eddig a következő adókat 
és dijakat szedték: 

1937. évi eredmény szerint: 
1. Építkezési dijak 7.730.20, 2. 
Illetőségi dijak 650.—, 3. Hus-
adó 47.220.95, 4.1taladó 89.654 65 

5. Ingatlanért, növ. adó 27.685.65 
6. Vigalmiadó 83.777.30, 7. Át
meneti beszállásolási adó 4.237. 
30, 8. Ebadó 34.909.90, 9. Fény
űző lakás utáni adó 4.237.30, 10. 
Világítási célokra használt v i l 
lany és gáz utáni adó 107.548.93, 
11. Hirdetési adó 6.483.60, 12. 
Játékadó 48.470.—, 13. Husvizs
gálati dij 54.931.25, 14. Helypénz 
135.543.90, 15. Kövezetvám 
68.259.60, 16. Hivatalos teljesít
mények dija 2 . 3 6 1 . - , 17. Köz
vagyonhasználati dij 50.885.15, 
18. Szemétfuvarozási illeték 
202.419.05, 19. Tűzoltó adó 
53.297.— 20. Apaállatdijak 
16.135.—, 21. Hordóhitelesités 
6.547.—, 22. Mérleghasználati 
dij cimen 2.250.—, összesen 
1.713.368.48 Ke, pengőre szá
mítva (7 alapon) 244.766.92. P. 

Alapy Gáspár m. kir. kor
mányfőtanácsos, polgármester 
azon fáradozik, hogy ezek a 
szolgáltatások a lehetőséghez 
képest a minimumra mérsékel
tessenek. Reméljük, hogy az 
egyesítés nehéz problémája mi
hamarabb véglegesen kedvező 
megoldást nyer. 
Megnyilt a nagyszentjánosi 
DINNYECSÁRDA. 

Komáromvármegye új 
választókerületi beosz

tása. 
A Budapesti Közlöny szer

dai száma közölte a belügymi
niszter rendeletét az országgyű
lési képviselő választókerületi be
osztásokról és a megválasztandó 
képviselők számáról. 

Az 1938 : XIX. t. c. 2-§-a 
értelmében — ugyanis — min
den vármegyében kell alakítani 
egyéni választókerületeket, — az 
1938 : XIX. t. c. 3 §-a — szerint 
azonkívül minden törvényhatóság 
önállóan, egymagában egy - egy 
lajstromos választókerületet alkot. 
Az országgyűlési képviselőválasz
tásról szóló fent idézett törvény 
rendelkezése szerint a törvény
hatóságok területén az egyéni 
választókerületek számát, azok 
területét és székhelyét a belügy
miniszter rendelettel állapítja meg. 
E törvényes rendelkezésnek tett 
tehát a belügyminiszter eleget, 
amikor a választókerületek új 
beosztásáról intézkedett. 

Megjegyezni kívánjuk, hogy 
a választói kerületek új beosz
tása egyelőre nem terjed ki a 
visszacsatolt Észak- Magyarország 
területekre, miután a visszacsatolt 
felvidéki területeken az ország 
gyűlési képviselőválasztási jog 

Márkás eredetű 
Szudéta-német kerékpárok 

kaphatók 

Hacker és Neufeld 
villany-, rádió- és műszaki szaküzletében 
KOMÁROM, NÁDOR-U. 21. Telefon 58. 

Olcsó kerékpár guininik és alkatrészek, rádiók, 
villanyfelszerelési cikkek állandóan raktáron. 18 

Szebbé csakis 

ÉVA krém 
használata által lesz, mely rövid 
idő alatt eltünteti pattanásait, 
a bört bársonypuhává teszi. 

Éva krém 
szeplő ellen, éjjeli vagy nappali 
használatra. Ára P 1*20 

ÉVA krém szappan 
Ára P — ü O 

ÉVA púder 
minden szinben —"60 és 1 P. 

Beszerezhető: 
Szent István gyógyszertár 

K o m á r o m , Kossuíh-tér 
Naponta postát szétküldés l 

szabályok későbbi időpontban 
épnek életbe. A vármegyei terü

leti beosztásoknál tehát az elmúlt 
évi november hó 6-ika előtt fenn 
állott vármegyei területi beosz
tások az irányadók, igy a teljesség 
okából vármegyénk még mint 
Komárom-Esztergom k. e. e. vár
megye szerepel. 

Komárom-Esztergom közi
gazgatásilag egyelőre egyesített 
vármegyékben a helyzet a követ
kező : 

Egyéni kerületek. 

1. Esztergomi választókerület. 
Székhelye: Esztergom. 
A választókerülethez tar

tozó községek : Csév, Csolnok, 
Dág, Dorog, Dömös, Esztergom, 
Kesziöic, Leányvár, Mogyorós
bánya, Pilismarót, Pilisszentlé
lek, Tát, Tokod. 
2. Komáromi választókerület. 

Székhelye: Komárom. 
A választókerülethez tartozó 

községek: Ács, Ászár, Bana, 
Bókod, Császár, Csép, Duna
almás, Ete, Kisbér, Kisigmánd, 
Komárom, Mocsa, Nagyigmánd, 
Neszmély, Szák, Szend, Szőny, 
Tárkány, Vérteskethely. 

3. Tatabányai választókerület. 
Székhelye: Tatabánya. 

A választókerülethez tartozó 
községek : Alsógalla, Bajna, Ba-
jót, Bánhida, Epöl, Felsőgalla, 
Gyermely, Kecskéd, Lábatlan, 
Máriahalom, Nagysáp, Nyerges-
újfalu, Oroszlán, Piszke, Sárisáp, 
Szomor, Tatabánya, Uny, Vár
gesztes, Vértessomló. 
4. Tatatóvárosi választókerület 

Székhelye: Tatatóváros. 
A választókerülethez tartozó 

községek : Agostyán, Baj, Dad, 
Dunaszentmiklós, Héreg, Kocs. 
Kömlőd, Környe, Naszály, Szó
rnod, Tardos, Tarján, Tatatóváros, 
Vértesszöllös, Vértestolna. 

A lajstromos kerületi be
osztás szerint Komárom-hszter-
gom k. e. e. vármegyék képvi
selőinek száma 2. 
Megnyilt a nagyszentjánosi 
D I N N Y E C S Á R D A . 

Fizessen elő 
lapunkra. 

városegyesítés. 



4. oldal. 
* 

A Vetsey Edéné Nép
konyha és Napközi Ott

hon bezárja kapuit. 
A Szociális Missziótársulat 

kezelésében működő Vetsey Edéné 
Népkonyha és a vele kapcsola
tos Napközi Otthon két helyiség
gel kibővülve a Jókai-ligetben 
levő u. n. fertőtlenítő épületben 
f. évi február hó 19-én nyilt meg. 

A népkonyhában 
naponként átlag 250 

különféle korú gyermek része
sült Ízletes, meleg ebédben, 

a Napközi Otthonban pe
dig naponként 100 gyermek 

kapott ozsonnát. 
Ebéd után a gyermekek a 

Napközi Otthonban töltötték az 
időt, hol állás nélküli tanítónők 
felügyelete mellett elkészítették a 
másnapi feladataikat, majd ne
mes szórakozás játék és ozsonna 
következett. A Napközi Otthon 
az ifjúság nevelése szempontjá
ból igen fontos intézmény, mert 
épen azokat a gyermekeket 
igyekszik felkarolni, akik — mi
vel szüleik kenyérkereső munká
val házon kivül vannak elfog
lalva — az egész délutánt fel
ügyelet nélkül töltenék. 

Napközi Otthon nemesítő, 
nevelő hatása nagyon meglát
szik a gyermekek viselkedésén. 

A Népkonyhát és a Nap
közi Otthon működését — mint 
értesülünk — f. évi májas hó 
7-én — vasárnap — déli 12 
órakor kis ünnepség keretében 
zárja be Alapy Gáspár m. kir. 
kormányfőtanácsos, polgármes
ter, a népkonyha nagy jótevője 
és nemesszivü barátja. 

TURUL 

F I L M S Z Í N H Á Z 
Komárom Kun Miklós-u. 11. 
Május 6-án, szombaton és 8-án 

hétfőn Ü27, és 349-kor 
Május 7-én, vasárnap 

2, 415, 1(27 és 3,49 órakor 

Tarzana rettenetes 
és 

a magyar feltámadás ujabb 
fejezete filmen! 

Hazatért a 
Ruténföld. 

Uj Komárommegyei Hirlap. 

A vitéz magyar honvédség d i 
adalmenete Ruszinföldön. 

Magyar világhiradó. 
Vasárnap d. u . 2 órakor Páros előadás 
a Hazateit a Ruszinföld nélkül 1 jegy
gyei 2 személy: 40, 60, 80 és loo fül. 

Május 11-én, csütörtökön 
124. 615 és 3i49 órakor 

Tarantella. 
Fox világhiradó. 

| Blumenstein Herman 
1 Ó-Komárom, Megyercsl-utca 42. 
"12 Késziti az Összes szakmabeli munkákat. 

Ugyanott uj és használt saját készitményü 
golvóscsapágyu gumikerekű teher kocsik 
b J kaphatók. 

Nagy kitüntetés érte váro
sunk egyik legrégibb kultúrin
tézményét, a Komáromi Dalegye
sületet. Meghívást kapott a Ma
gyar Dalosegyesületek Országos 
Szövetségének elnökségétől áp
rilis 29-re, a budapesti Zenemű
vészeti Főiskolán való szereplésre. 
Alapos előkészület után részt is 
vett az elmúlt szombaton, ápr. 
29-én este a budapesti hangver
senyen, amelyen a visszacsatolt 
országrészből 3 dalárda és pe
dig a lévai, rimaszombati és a 
komáromi, a fővárosból és kör
nyékéről pedig 6 dalárda szere
pelt. A hangversenyen a férfikari 
és vegyeskari szerzemények leg
kiválóbbjait hallhattuk. A komá
romi dalárda szerepelt elsőnek 
45 taggal. Elénekelte a nemzeti 
himnuszt, majd utána Kudela 
Géza d r . : Babilonnak vizeimel
lett c. zsoltáit és Schmidt Vik
tornak, a dalárda nagytehetségű, 
karnagyának „Alföldi népballada" 
c. szerzeményét. A hangverseny 
közönsége hosszasan és lelkesen 
ünnepelte a magyar nyakkendős, 
szépkiállásu dalárdánkat, amely 
felvette a versenyt nagynevű 
budapesti énekkarokkal és d i 
csőséget szerzett városunknak. 

Ezek után nem lesz talán 
érdektelen, ha röviden tájékoz
tatjuk olvasóközönségünket a 
a Komáromi Dalegyesület múlt
járól is. 1863-ban, ezelőtt 76 év
vel alakult és azóta igen sok 
neves komáromi ember volt, 
vagy van tagjai közölt. Évtize
deken keresztül néhai Molecz 
Tivadar, a Szent-András temp
lomnak volt kiváló tehetségű 
karnagya vezette. A 20 éves 
megszállás ideje alatt sem szűnt 
meg, hanem folytatta működését, 
és a magyar dalszeretet ápo
lásával a magyar hazafiúi ér
zés ébrentartásával igen nagy 
szolgálatot végzett. 1931-től 
Schmidt Viktor községi iskolai 
tanitó vette át az egyesület mű
vészeti vezetését. Az ő nagy tudása 
és művészi ízlése, szorgalma 
továbbá a dalárdisták nagy lel
kesedése és kitartása dicsőséget 
hozott és hisszük, hogy még ez
után is fog hozni városunknak. 
Amint előre értesültünk, a közel 
jövőben egy tatatóvárosi és 
veszprémi vendégszereplés után 
a kassai országos dallosversenyen 
való részvétel szerepel nagy 
multu dalosegyesületünk prog-
rammjában. 

K. Gy. 
Megnyílt a nagyszentjánosi 
D I N N Y E C S Á R D A . 

Kinevezés . A földmivelés-
ügyi miniszter Nagy Vencel m. 
kir. gazdasági főtanácsos, ben
cés jószágkormányzót a kotná-
romvármegyei mezőgazdasági bi
zottság rendes tagjává nevezte k i . 

HÍREK. 
Áldott légy 

dicső Szent Jobb! 
A királylátogatás nagy ün

nepe egy városnak. Komárom 
is ilyen ünnepet ült vasárnap, 
mikor a megtiszteltetéslől át-
hatva, az ölömtől fellelkesülve 
fogadtuk a városunkba bevo
nuló királyi ereklyét, a Szent 
Jobbot. Szemünkben megnőtt a 
szent Ereklye s ugy éreztük, 
mintha dicsőséges első királyunk 
személyesen járna itt köztünk és 
felemelné újra dicső Jobbját, 
a kezet, melyet életében annyi
szor felemelt, hogy szervezzen, 
adakozzék, imádkozzék, rontson 
és építsen, irtson és ültessen, 
irányt mutasson és ha kellett, bün
tessen vagy áldást osszon ! Böl
csességgel gazdagon megáldott 
elméjének terveit, lángbuzgalmi 
lelkének kezdeményezéseit mind 
dicső Jobbjával hajtotta végre ! 

Ez a kéz dolgozott nem
csak a nemzet pillanatnyi jólé
téért, hanem örök virágzásáért! 

Ez a kéz nem kapkodott a 
népkegy hajszolásának kétes ér
tékű, hamar hervadó s a nem
zetre sokszor káros virágaiért! 

Ez a kéz feláldozta a nem
zet jövőjének oltárán az ősi h i 
tet akkor, midőn abban felfe
dezte a magyarság pusztulásá
nak csiráit! 

Ez a kéz a kereszténység 
virágos kertjévé varázsolta Pan
noniát, mert a keresztény hit 
igazságaiban meglátta nemzeté
nek évezredekre biztosított jö
vőjét ! 

Ez a kéz bátran tűzte ki 
Krisztus szent keresztjét s biz
tosan tartotta a kardot, mint 
országépitő munkájának esz
közeit. 

Az Isten dicsőségét szol
gálta, a magyar nemzet család 
mindenegyes tagjának jólétét 
mozdította elő ez a kéz minden 
cselekedetével. Ezért éreztünk 
mélységes meghatódottságot, 
ezért tulajdonítunk ennek külön
leges értéket, ezért jelent egyet 
történelmi multunk legszilárdabb 
alapjaival. 

Legyen a jövőben is jel
képünk ez az ökölbeszorított 
k é z ! Legyen vezérlőcsiliagunk 
ez a magyar erőt, magyar aka
ratot kifejező ezer éves Erek
lyénk ! Neki köszönhetjük létün
ket. Boldog magyar jövőnket 
Tőle várhatjuk. — Hozzád folya
modnak szent Jobb, hogy ural
kodjál a magyar hazán örökkön 
örökké, a kereszt és a kard je
gyében ! EA. 

A pannonhalmi főapát 
Komáromban, dr. Kelemen K r i -
zoszlom m. kir. titkos tanácsos, 

pannonhalmi főapát a héten vá
rosunkban tartózkodott és a 
bencés-székházban szállt meg. 
Mindkét városrészben látogatást 
tett a főbb hivatalok vezetőinél. 
Újvárosban Alapy Gáspár pol
gármestert, fánossy Károly mi
niszteri tanácsos, pénzügyigaz
gatót, Surányi Ferenc c. apát, 
esperes-plébánost és a katonai 
parancsnokságok vezetőit láto
gatta meg a főapát. 

Személyi hlr. Alapy Gás
pár m. kir. kormányfőtanácsos, 
polgármester és Fülöp Zsigmond 
polgármester ma a reggeli gyors
vonattal Budapestre utaztak s a 
városegyesítés kérdésében foly
tatnak tárgyalást a belügymi
nisztériumban. 

Főszolgabírói áthelyezés. 
A m. kir. belügyminiszter Mihály 
Gézát, a gesztesi járás főszolga-
biráját a tatai járás főszolgabi-
rájává kinevezte. A hivatalos 
intézkedéssel Komárom városa 
egyik igen értékes polgára távo
zik körünkből, aki nemcsak h i 
vatali lelkiismeretes kiváló mű
ködésével, hanem társadalmi té
ren, különösen a zenekultúra és 
a sport terén olyan rendkívüli 
tevékenységet fejtett ki , hogy a 
városban, a járásban, az egész 
megyében általános közszeretet 
övezte. Mint vezető főszolgabíró 
6 évig mintaszerűen irányította a 
gesztesi járás községeinek ügyeit 
s mindenütt készséggel ott volt, 
ahol a köz, a jóügy szolgálatába 
állhatott. Távozása mily vesz
teség, az hűen tükröződött vissza 
a hivatalátadás alkalmával ren
dezett jegyzői társasebéden, hol 
Pálmay József kisbéri főjegyző 
és Szakáll Rezső ny. császári 
főjegyző búcsúztatták igen ér
zékenyen. Hivatalát Kálmán Ru
dolf tb. főszolgabíró, néhai Kál
mán Rudolf főispánunk fia, vette 
át Tatatóvárosról. Az érdemes, 
vármegyénk régi főtisztviselőjét 
uj hivatalában Szánthó Géza na-
gyigmándi főjegyző köszöntötte 
meleg szavakkal. 

Közjegyzői kinevezések. 
A m. kir. igazságügyi miniszter 
a felszabadult területekre kir. 
közjegyzőket most nevezett k i . 
Városunkban és vármegyénkben 
kir. közjegyzők leltek: Komá
romban Kállay Endre dr. ko
máromi ügyvéd, ógyallán Práz-
noczky Gyula dr. érsekújvári 
ügyvéd, Dunaszerdahelyen Uh-
rovics Vendel volt közjegyző, 
Somórján Zellinger Ernő so-
morjai ügyvéd. A kinevezések 
jogász körökben és minden tár
sadalmi osztályok között nagy 
megelégedést keltett, mert a fon
tos hivatást betöltő uj közjegy
zők nemcsak kitűnő jogtudósok, 
hanem a cseh uralom alatt a 
magyar társadalom különösen 
kitűnt harcos, értékes vezérh.gjai 
voltak. Az uj közjegyzőket mi 
is meleg szeretettel üdvözöljük. 

Uj szolgabirák. A belügy
miniszter Ghiczy István és Fél
egyházi Elemér közigazgatási 
gyakornokokat szolgabirákká k i 
nevezte. 

Iskolalátogatás. Noszlopy 
Antal ipari felügyelő f. hó 4-én 
meglátogatta a komáromi (Újvá
ros) községi iparostanonciskolát. 
A megtekintett rajz és Írásbeli 
munkálatok és a meghallgatott 
feleletek felett a legteljesebb 
megelégedését nyilvánította. 

A Komáromi Dalegyesület 
budapesti hangversenye. 

Hazatért a Ruténföld 
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Meghívó. 
A K o m á r o r r i m e g y e i Hitelbank R é s z v é n y t á r s a s á g 

1939. május hó 17-én délután fél 4 órakor tartja, üzleti helyiségében Ó-Komáromban Baross-utca 7. 

XVI. évi rendes közgyűlését, 
amelyre a részvényeseket tisztelettel meghívja. 

A közgyűlés tárgya: 
1. Az igazgatóság jelentése az 1938. üzietévről. 
2. A felügyelőbizottság jelentése az 1938. üzletévről. 
3. Az 1938. december 31-i mérleg és eredményszámla előterjesztése és megállapítása. 
4. Határozathozatal a nyereség felosztása, az igazgatóság és felügyelőbizottság tiszteletdíjának megállapítása, valamint az 

igazgatóságnak és a felügyelőbizottságnak adandó íelmentvény tárgyában. 
5. Igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok választása. 
6. Esetleges indítványok. 
Komárom, 1939. május hó 5. Az Igazgatóság. 

Jegyzet: Szavazati joggal alapszabályaink 16-ik §-a érteimében csak az a részvényes bir, aki részvényeit azok szelvényeivel együtt 3 
nappal a közgyűlés előtt pénztárunknál, vagy a Magyar Általános Hitelbanknál, illetve annak valamelyik fiókjánál igazolójegy 
ellenében letétbe helyezte. 

VAGYON. Mérleg-számla 1938. december 31. TEHER. 

Pénztúrkészlet: 
készpénz . . . 
Pénzintézeteknél elhelyezett 

követelések: 
Váltótárca: 
jelzálogfedezettel 
értékpapirfedezettel 
személyi hitelek 
Adósok: 
jelzálogfedezettel 
értékpapirfedezettel . 
személyi hitelek 
Értékpapírok : 
tőzsdénjegyzettértékpapirok 
egyéb értékpapírok . 
Ingatlanok: 
Berendezés : 
Különféle aktívák: 
Kezességi adósok P 6.000.— 

X ' 4 . 

496 024 
12.554 
13.478 

29.064 
33658 

4.710 

5.710 
4.075 

13 < 

85 
40 ; i 

36 

13 840 
232.735 

522.056 

67.433 

9.785 
84.550 

1 
4.197 

934.599 

f 

34 
67 

13 

25 

36 

42 

17 

Alaptőke: 
Tartalékalap: . 
Alapok : 
jótékonyalap . 
Csermák Hugó tisztviselői 

segélyalap 
lietétek: 
takarékbetét 
folyószámlabetétek 
Fel nem vett osztalék : 
Különféle passzívák : 
Beruházási hozzájárulás 
Kezességek ellsz. P 6.000.— 
Nyereség : 
előhozat 1937. évről 
folyó évi nyereség . 

1.090 
2.800 

466.891 
252.035 

340 
4.916 

• 

34 
40 

f 

28 
51 

100.000 
83.404 

3.890 

718.926 
11 

5.292 
17.817 

5.256 

934.599 

78 

74 
40 
02 
44 

79 

17 

Komárom, 1938. december hó 31-ik napján. 
AZ IGAZGATÓSÁG. 
Ezen mérleg-számlát felülvizsgáltuk és minden tételében helyesnek találtuk. 
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG. 

u i 

a könyvelésért: 
Himberger István s. k. 

ügyv. igazgató. 

V E S Z T E S É G . Eredmény-számla 1938. december 31. NYERESÉG. 
- - - P f P f P f P f 

Kifizetett kamatok . 
Személyzeti kiadások: 
Üzleti költségek 
Adók és illetékek 
Különféle veszteségek-

25.101 
19.273 
6.695 
3.569 
4.384 

28 
49 
43 
06 
90 

Nyereség előhozat 1937. 
évről 

Bevételezett kamatok 
Jutalékok és egyéb nyere

ségek 

i 
I 
1 
i 
! 
i 

j 

j 

340 
58.083 

5 857 

28 
33 
34 

Nyereség : 
előhozat 1937. év.-ől 
folyó évi nyereség . 

340 
4.916 

28 
51 5.256 79 

Nyereség : 
előhozat 1937. év.-ől 
folyó évi nyereség . 

• 

64.280 95 n 

i 

1 64.280 
"mm 

95 

Komárom, 1938. december hó 31-ik napján. 
A Z I G A Z G A T Ó S Á G . 

Ezen eredmény-számlát felülvizsgáltuk és minden tételében helyesnek találtuk. 
A F E L Ü G Y E L Ő B I Z O T T S Á G . 

a könyvelésért: 
Himberger István s . k. 

ügyv. igazgató. 
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B ő r , cipészkellékek, 

gépszijak, 
bőrdiszműáruk, 

sportcikkek 
l e g j o b b beszerzési forrása 

STEINER Z O L T Á N 
Komáro i>, Klapka-tér 7. 

I i 

Idegen forgalom K o m á 
romban. A Szent Jobb ország
járása alkalmával az Aranyvonat
tal egy napon, vasárnap egy kü
lön vonat 725 utassal és két 
külön hajó 800—800 kiránduló
val érkezett Budapestről Komá
romba. A külön vonattal a fővá
rosi Dolgozó Leányok Szöv.-nek 
tagjai jöttek városunkba s délelőtt 
a Szent Jobb előtt hódoltak dé
lután pedig a komáromi, ógyal-
iai, gútai tagtársakkal vándor
gyűlésen vitatták meg a Dolgozó 
Leányok nemes programmját. 
Dr. Lestár István szentszéki ta
nácsos komáromi plébános üd
vözölte a városunkba érkezett 
vendégeket, Biró Lucián bencés 
tőgim. tanár, RónaiPaula és Közi-
Horváth József az Actió Kat. fő
titkára beszéltek a szociális igaz
ságokról, fejtegették a Quadra-
gesimó Anno . . . és a „Rerum 
novarum" . . . örök értékű igaz
ságait s útmutatást adtak a bol
dog családi élet elérésére. A 
Dolgozó Leányok kirándulóit a 
Szociális Testvérek komáromi 
rendtagjai kalauzolták. — A két 
hajóval érkezettek a Beszkárt 
vállalat kedves kirándulói vol
tak. Sajnos e 1600 fővárosi 
vendéget nem fogadta és 
nem kalauzolta senki, igy 
minden tartalmasabb cél nélkül 
bolyongtak a városban, unalmas 
járkálás közben nézték meg vá
rosunkat. — Tanácsos volna 
idegenforgalmi irodát létesíteni. 
— E kérdésre még visszatérünk. 

Hangverseny. Az izsai rk. 
vegyeskar f. hó 18-án, Komá
romban a Kultúrpalota nagyter
mében este 8 órai kezdettel 
az izsai kultúrterem javára hang
versenyt rendez. 
Az én vevőim visszatérnek, 
;iert most is jó árut adok 
>lcsón, a tőlem megszokott 

i i g y e l m e s kiszolgálásban. 

WEINER MÓR 
15 Komáromujváros. 

SPORT. 
K F C . - E T O II. 0 : 0 . 
Az idei futballszezonban a 

csapatunknál tapasztalható rend 
és fegyelem, valamint a kitűnő 
sport szellem az első osztályú 
bajnoki mérkőzések során a 
KFC (Újváros) egyesületet a 
Nyugati Alszövetségnegyedik baj
noki helyére juttatta, dicséretére 
a sportegylet vezetőségének s a 
jó uton haladó játékosoknak. 

Vasárnap Komáromban az 
ETO I I . volt az ellenfele. A 
mérkőzés erősiramu játékot mu
tatott, eredményt azonban egyik 
csapat sem tudott elérni. A 
KFC csak a játék elején uralta 
a mezőnyt, később a győriek csa
pata került mindjobban fölénybe. 
Védelmünk derekasan min
dent mentett, teljes felkészült
séggel védte a KFC becsületét. 
Csatársorunk ritkábban jutott 
szóhoz, viszont ilyenkor igen 
veszélyessé vált. Sajnos gól
helyzetben csatársorunk igen 
határozatlan játékot mutatott, 
igy eredményt sem tudott elérni. 
Az ETO I I . a jobbszárnyán mu
tatott legszebb formát. 

Közgyűlés. A Komáromi 
Football Club f. évi május 7-én, 
vasárnap d. e. 11 órakor a Kat. 
Kör nagytermében rendkívüli 
közgyűlést tart. 

Barátságos mérkőzések. 
Testvércsapataink az ó-Komá
romi FC és a Komároujváros 
FC május 7-én, vasárnap d. u. 
fél 5 órakor az újvárosi pályán 
barátságos mérkőzést rendez. 
Előtte fél 3 órakor az ó-Komá
romi FC 11. és a Komáromujvá-
rosi FC csapatai játszanak. 

Fűszer és háztartási cikkek 
l e g o l c s ó b b beszerzési 

forrása í o 

KOSCH-nái 

Hirdessen 
lapunkban. 

Amig ÖN gondtalanul nyaral, 
9 
j addig MI nagy gonddal összes 

prémjeit a molykártól 
megóvjuk. 
Kisebb javítást díjtalanul elvégzünk. 

Fazekas Lajos Csonka Zsigmond 

I 
! 

szűcsmes te r női divattermében 
K o m á r o m , K l a p k a t é r 9. 

a 

K o m á r o m m e g y e i 
Hitelbank R. T . 

K o m á r o m - Ú j v á r o s . 
Alaptőke és tartalékalap: 200 ezer P. 
K o m á r o m , 6. s z á m . 
A bank működése kiterjed a bankszakma minden 
ágazatára: ,betétek; betétkönyvecskékre és folyó
számlákra. Értékpapírok vétele és eladása. Tőzsdei 
megbízások lebonyolítása a budapesti és külföldi 
tőzsdéken. Kül- és belföldi csekkek és kereske
delmi utalványok behajtása. Átutalások és meg
hitelezések bel- és külföldre. — Külföldi pénzek 
beváltása mindenkor a hivatalos napi árfolyamon. 

Fonciére Általános Biztosító Intézet 
8 Komárommegyei föügynöksége. 

Értesítem a t. közönséget, hogy 
a nagyszentjánosi Dinnyecsárda 

vezetését átvettem. 
Hideg- meleg ételek és kitűnő italokról állandóan godoskodom. 
Megrendelésekre halvacsorák és jól összeállított kiránduló va

csorákat Rudi bácsi mérsékelt áron szolgál. 
7 B O G N Á R RUDOLF gönyüi vendéglős. 

1 d r b . i/t kg. szappan 40 
40 fillér, 

1 d r b . Vi-es szappan 40 o/o-os 
20 fillér, 

l\ SZEIDL füszer-üzletében. 

Első komáromi géperőre beren
dezett gránit és kőmüvek 

Komárom, 
Gazda u. 23. 

Állandó nagy 
raktár f e k e t e 
s v é d g r á n i t 
és mindenféle 
bel- és külföldi 
m á r v á n y sír

kövekből. 
Elvállal ugy hely
ben, mint bárhol 
vidéken minden
nemű temetői 

munkákat a legolcsóbb ár mellett. 

13 

nagy választékban 

BENEDEK 
gyógy- és divatcipésznél 
K O M Á R O M , Megye-utca 9. 
(a Központi kávéházzal szemben.) 

Olcsó, szabott árak. 
Tessék kirakatomat 

4 megtekinteni ! 

Schwartz Fülöp 
KOMÁROM, Baross-utca. 

Férfi-, f in-, gyermekruha és 
női kabátok legnagyobb 

választékban kaphatók. 

G U T T M A N N munka ruhák 
egyedárusitása. 1 

könyvnyomdája Komárom, 
Nagyigmándi^u^ 

H=: ízléses kivitelben ké-
szit mindennemű ü z -
leti , ügyvédi , köz jegy-

gpr zői, esküvői, eljegyzési. 
báli meghívókat, pla-

J=iP kát, röplap, gyászje-
lentéseket, névjegye-

r==p ket, községi és közi -
£sr gazgatási nyomtatvá-
"==1̂  nyokat, folyóiratokat, 

lapokat a leg jutányo-
' i s sabb árban. 

Könyvkereskedésében 
kaphatók : üzleti-, doboz- levél
papírok, könyvek és minden

nemű iró- és papircikkek. 

Felelős kindó : 
C Z I K E I M R E . 

Nyomatott Hacker D e z s ő 
könyvnyomdájában K o m á r o m , 

N a g y i g m á n d i - u . 23 
Felelős v e z e t ő : Hacker Deszö... 

Férfi-, női- és gyermekcipők 

HACKER DEZSŐ 
Polvar János 


	0001
	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006




